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 (2)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم
وهو الحكيم  ،ولدده الحمددد تي ا خرة ،الحمددد للدده الددما لدده مددا تي السددددددددددددددمدداوا  ومددا تي األ  

ا  لى يو   دددلم ًسدددليموا مزيدو الخبير، وصدددلى الله على نبيما محمدل السدددراي الممير، وعلى حله وصدددحبه، ًو
 الدين، أما بعد:

تسدددددددده  تها تي مسددددددددتمدل خا  ل  للعشدددددددداملة و تقد كمت  ذا مرَّ  بي تائدة نقلتها من المكتبة ال
يبوا معيموا، تقد أنق  ع  ا ولم أ   مرا عتها واًدددددددددددددتمكا ها، ها تائدة مسدددددددددددددلكية،  م ، ًَل يتقهيةو  تائدةو  تيها ًًر

 ال اًدددددددم الكتاو الممقول ممه الفائدة، ال أذكر أحيانوا نحويه... وهكما، ولع  هما أنشدددددددئ للقا  . و 
ه، وأحيانوا ال أذكر  الجزء والصفحة  ألنه ما كان تي المية أول ما بدأ  بجمع دون اًم مؤلفه  لشهًر

ها،  م بدا لي ذلك بعد   عسى أن ي ستفاد ممها وأظفر بدعوةل صالحةل ممن يطالعاها، مه الفوائد نشر  ه
 ميسو وا لمن أ اد ذلك عبر المكتبة الشاملة أو غيرها من البرامج. ذلكولقد أصبح الوقوف على 

 عاةو لالختصا . رابتصرفل أو ًقديمل أو ًأخيرل ال ي خ ُّ بالمقصود  م  م  ن بعض همه الفوائد ممقول
 .(4)واللَه البَر الرحيَم أًأل  أن يجع  عملما خالصوا، ناتعوا، مبا كوا،  ن  بما غمي كريم

                                                        
 وله  زي  الشكر والدعاء. kmy424@gmail.com(أؤم  ممن يطلع عليه أن يفيدني بأا مالحظةل على البريد 4)
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قولددده احتج المعتزلدددة على مخلوقيدددة القرحن ب بددددائع الفوائدددد: تدددائددددة عزيزة الو ود:قدددال ابن القيم تي *
ءل  ونحو ذلك من ا يا . تأ او األ يذ كثرون بأنه عا  مخصددددددددددو  يخ  ًعالى: }َخال ق  ك     شددددددددددَ

قال ابن عقي  تي اإل شدددددددددداد: ووقع لي أن القرحن ال  ،مح  المزاع كسدددددددددائر الصددددددددددفا  من العلم ونحوه
وما  ،يءل ا لك  شددددددددديتماوله هما اإلخبا  وال يصدددددددددلح لتماوله  ألن به حصددددددددد  عقد اإلعال  بكونه خالقو 

ا قال: ال أًكلم اليو   ولو أن شدددددخصدددددو  ، ًحت الخ حصددددد  به عقد اإلعال  واإلخبا  لم يكن داخالو 
 اا لم يدخ   خبا ه بملك ًحت ما أخبر به. قلت:  م ًدبر  هما تو دًه ممكو و ا  ال كدان كدمبو كالمدو 

ر  َأَحدو  :تي قوله ًعالى تي قصدة مريم َمن  َصوذمو تَدق ول ي   ن  ي َنَم ذ  ا}تَإ مَّا ًَدَري نَّ م َن الذَبشدَ  تَدَلنذ أ َكل  مَ  ا   ل لرَّحذ
ي   به حصدددد    تلن أكلم اليو   نسدددديا} :تقولها ،  و نما أمر  بملك لئال ًسددددأل عن ولدهااالذيَدوذَ    نذسدددد 

ا و ال كان قولها هما مخالفو  ، ًحدت الخبرًكلم اإلنس ولم يكن مدا أخبر  بده داخالو   خبدا  بدأنهدا ال
 لمم ها.

 ،تي األدوية التي يعالج بها العينن ماءها يخلئ  : قي  (وماؤها شدددفاء للعين: )قوله *زاد المعاد: 
مضجه لط   ألن الما  ً  ا بعد شدي  ها واًدتقطا  مائها: أنه يسدتعم  بحتو وقي ال أنه يسدتعم  وحده.  فه ًو

بقي المماتع مي  تضدددددالًه و  وبته المؤذية ًو دوية للعين  ذا أة أصدددددلح األمذ قال الغاتقي: ماء الكَ  ...ًو
دَّة ويدتع عمها نزول المواز جن به اإل مد واكتح  به ويقوا أ ع    ل.فانها ويزيد الروح الباصرة قوةو وح 

 ،ين ممهالع يماؤها ويجع  تتيعصدددددر  ،اللعين مطلقو  ا شدددددفاء  *شدددددرح المووا: الصدددددواو أن ماءها مجردو 
 ،اأة مجردو مذ تكح  عيمه بماء الكَ  ،زممما من كان عمي وذه  بصدددددددره حقيقةو  يت اوقد  أيت أنا وغير 

في وعاد  ليه بصددددره  صددددالحل  صدددداح  ييمن الكمال ابن عبد الله الدمشددددقوهو الشدددديع العدل األ ،تشدددد 
بركوا به. يا تأة اعتقادو مذ وكان اًتعماله لماء الكَ  ،للحديث و وايةل   الحديث ًو

ليها تقال: ع تأعج  بها، تخشي شريح   ،لشدريحل  ترأى بغلةو  ،ا*تتح البا ا: كان     من باهلة َعيونو 
 ،حتى ً قا  :هبقول و نما أ اد شريح   .أف، تَسل متذ ممه قا ، تقال: أف ل  ذا  بضت ال ًقو  حتى ً    نها
 حتى يقيمها الله ًعالى. :أا
 ،انكددالختدد  ، بعيمدده على الو ووكددان ذلددك الدددليدد  داالو   ،على  وازه كدد ُّ مددا ممع ممدده  ذا دل دليدد   *

 .والزيادة على الركوع تي الكسوف
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لأللبددداني: الفدددا ر الممبعدددث تي المحدددا  ، مثددد  ًدددا   الصددددددددددددددالة والزكددداة مع اعتراتددده *أحكدددا  الجمدددائز 
 ى عليهم،  ال أنه يمبغي أله  العلميصدددددددددددلَّ  =بو وبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفسدددددددددددا 

أديبو  والدين أن يدعوا الصالة عليهم، عقوبةو  تعن أبي قتادة قال: كان  ،ا ألمثالهم، كما تع  المبي ًو
ددددددول الله   ً  ًددددددأل عمها، تان أ مي عليها خير قا  تصددددددلى عليها، و ن أ مي عليها   ذا دعي لجمازةل
قال: صدددددددددحيح على ألهلها شدددددددددأنكم بها، ولم يصددددددددد  عليها. أخر ه أحمد والحاكم و  :غير ذلك قال

 ه المهبي. وهو كما قاال.قشرط الشيخين، ووات
ًكن من  اعم  بالحديث ولو مرةو  :: ولقد أحسددددددددددن من قال من العلماءقيق، البن د* حكا  األحكا 

 .أهله
: )ليس من البر الصدددددديا  تي السددددددفر( الظاهرية المانعون من الصددددددو  تي السددددددفر يقولون:  ن  قوله*

والعبرة بعمو  اللفظ ال بخصددددددددددو  السددددددددددب . ويج  أن ًتمبه للفر  بين داللة السدددددددددديا   ،اللفظ عا 
وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد و ود العا  على السددددددددددددددب  ال  ،لى ًخصددددددددددددددي  العا والقرائن الددالة ع

ة  داء صفوان كقوله ًعالى: }َوالسَّا     َوالسَّا  َقة  تَاقذطَع وا أَيذد يَده َما  بسب  ًرق  ،يقتضي التخصي  به
ى مراد المتكلم لتإنها الدالة ع ،أما السيا  والقرائن ،وأنه ال يقتضي التخصي  به بالضرو ة واإل ماع
عيين المحتمال  ،من كالمه وهي المرشددددددددددددة  لى بيان المجمال  إنها ت  تاضدددددددددددبئ همه القاعدة ،ًو

: )ليس من البر الصدديا  تي السددفر( مع حكاية همه  وانظر تي قوله ،مفيدة تي مواضددع ال ًحصددى
 .له عليهبي  هو؟ تمز   الحالة مع أا القَ 

لت ألن لفظة الفطرة لفظة واحدة اًدددتعم  تي هما المكان قوا    ال أنه االًدددتدالل باالقتران ضدددعي   *
ادة أعمي أن ًسددتعم  تي بعض همه األشددياء إلت -تلو اتترقت تي الحكم ،تي همه األشددياء الخمسددة

وتي ذلك ما  ،لز  اًدددددتعمال اللفظ الواحد تي معميين مختلفين -الو وو وتي بعضدددددها إلتادة المدو
 ا  ذا اًددددتقلت الجم  تي الكال  ولم يلز داللة االقتران ضددددعفو  و نما ًضددددع  ،عرف تي علم األصددددول

)ال يبولن أحدددكم تي المدداء الدددائم وال  :قولدده تي  كمددا  ،ممدده اًددددددددددددددتعمددال اللفظ الواحددد تي معميين
  يغتسدددد  تيه من الجمابة( حيث اًددددتدل به بعض الفقهاء على أن اغتسددددال الجم  تي الماء يفسددددده

 .البول تيها بالمهي عن لكونه مقرونو 
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دددددددول قد ًر ح تي علم األصدددددددول: أن مالم يكن من األتعال مخصدددددددوصدددددددو * ا مجرى وال  ا يو  ا بالًر
ا أن يظهر تإم =أو غيره أو ندول  لم صدددددددددددددفته من و وول وال ع   بلة وال ظهر أنه بيان لمجم ل أتعال الج  

 .و ال تمباح ،تممدوو ؟ تإن ظهر،تيه قصد القربة أو ال
 .وهو المختا  تي علم األصول ،لعا  ال يقتضي التخصي ا *التمصي  على بعض صو 

ي وهو أصددددددددله ت ،وحملوا: )تر ( على معمى قدَّ  ،قوله: )تر ( ذه  بعضددددددددهم  لى عد  الو وو*
الًتعمال ما اشتهر تي ا   ألنتالحم  عليه أولى ،ق  تي عرف االًتعمال  لى الو وولكمه ن   ،اللغة

 .تالقصد عليه هو الغال 
ه والمقصددود  الشدديء يمفى * ألتعال المماًددبة  ذا لم يفع  ا ،تيقال: تالن ليس بإنسددانل  ،ممه النتفاء  مًر

 .لإلنسانية
 .  به  از أن يقال لمن ال يعم  بعلمه:  نه  اه  غير عالمل *ولما كان المقصود من العلم العم

وكأن  ،و واز صدددالًها حيث ًو هت بالراك   احلته ،الحديث دلي  على  واز الماتلة على الراحلة*
كثيرها وما اًسع  ريقه  ، َّ ه قَ ق  ريقي   تإن ما ضد   ،السدب  تيه: ًيسدير ًحصدي  الموات  على المسداتر ًو

وتتح لهم  ريقة  ، للكلفةتاقتضدددددددت  حمة الله ًعالى بالعباد أن قل  الفرائض عليهم ًسدددددددهيالو  ، ذ ه  ًدددددددَ 
 . و ا لألًكثير الموات  ًعظيمو 

 ا.شرعو  وص  الر ولية بالمسبة  لى  واو األعمال غير معتبرل *
ض  ال  ذا دل الدلي  على  لغاء بع ،لم يلز  حصددددوله تي بعض ذلك المجموع   على مجموعل ً   ما    *

د  الحكم تا ال يلز  أن يويبقى مدا عدداه معتبرو  ،تيكون و وده كعددمده ،ذلدك المجموع وعدد  اعتبدا ه ًر
 على بعضه.

ألن العلة   اوهو ظاهر أيضددددو  ،ا متفق عليهوهما أيضددددو  ،لحكم ال بد أن ًكون علته مو ودة تيهمح  ا*
 تال يحص  التعلي  بها. ،عمه تي مح  الحكم لكانت أ مبيةو  لو لم ًكن مو ودةو 
تضدددددحك ابن مسدددددعود تقال أال ًسدددددألوني مم أضدددددحك؟ تقالوا مم ًضدددددحك؟ قال »*صدددددحيح مسدددددلم: 

ددول الله هكما ضددحك  ً  ددول الله؟ قال :تقالوا من ضددحك  و العالمين حين  :مم ًضددحك يا ً 
 «ولكمي على ما أشدددددداء قاد  ، ني ال أًددددددتهز  ممك :تيقول ،ال أًسددددددتهز  ممي وأنت  و العالمينق
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لقد ة بالمشيئة، ا ل، وليست ًعليقو قال الشيع صالح حل الشيع: الجواو: أنه متعلق بأشياء مخصوصةل 
ه على م :أو أن يقال ه على ما لم يشأ. قدً   ا يشاء ال ًمفي قدً 

ًأملت العلم والمي   ليه والتشددداغ  به، تإذا هو يقوا القل   :ًدددياًدددة المفس :*صددديد الخا ر: تصددد   
تإذا ًأملت باو المعامال  ق  األم ، و   القل ، و اء  الدموع،  ...قوة ًمي  به  لى نوع قساوةل 

تي مقا  المراقبة.  ال أن العلم أتضدددددددد  وأقوى و ابت المما اة، وغشدددددددديت السددددددددكيمة، وصددددددددر  كأني 
بةو حجةو  ال  اتالصدددددددددواو العكوف على العلم مع ًلميع المفس بأًدددددددددباو المرققا  ًلميعو  ...، وأعلى ً 

 يقدح تي كمال التشاغ  بالعلم.
  :كين:  مددا عمددا ة بن زاذان، عن  ددابددت البمدداني، قددالعيم الفضدددددددددددددد  بن د  الفتح البن   دد : قددال أبو ن  *

هما؟ تإن قلت: نعم مضى،  قال: أمحدث   مع أنس بن مالك من الزاوية، تإذا مر بمسجدل  قب اكمت 
 .صلى وأن قلت: عتيق  

َس َعَلى التدَّقذَوى م نذ َأوَّل  يَدوذ ل َأَحقُّ َأنذ ًَدق وَ  ت يه  ت   *ًفسددددددددددير ابن كثير: دددددددددد   د  أً  ج  يه    َ ال  قوله: }َلَمسددددددددددذ
بُّوَن َأنذ يَدَتَطهَّر وا َواللَّ  لقديمة ه  ي ح  ُّ الذم طَّه  ر يَن  دلي  على اًددددددددددددتحباو الصددددددددددددالة تي المسددددددددددددا د اي ح 

دددسددددة من أول بمائها على عبادة الله وحده ال شددددريك له، وعلى اًددددتحباو الصددددالة مع الجماعة  المًؤ
 عن    ل و  الصدددالحين والعباد العاملين المحاتظين على  ًدددباو الوضدددوء والتمزه عن مالبسدددة القاذو ا .

دول الله  من أصدحاو  ً  دول الله صدلى بهم الصدبح تقرأ الرو  تيها، تأوهم تلما انصدرف  أن ً 
قال: ) نه ي لب س عليما القرحن  ن أقواموا ممكم يصلون معما ال يحسمون الوضوء، تمن شهد الصالة معما 
تليحسدددددددددن الوضدددددددددوء( تدل هما على أن  كمال الطها ة يسددددددددده  القيا  تي العبادة ويعين على  ًمامها 

 و كمالها والقيا  بمشروعاًها.
ه  أَبَدَويددذه   قددال ابن  رير: ولم يقم دليدد  على مو  أمدده، وظدداهر القرحن يدددل على حيدداًهددا، * }حَوى   لَيددذ

 وهما الما نصره هو الممصو .
ب  َحَك َكث يروا َوَنمذك َرَ  َكث يروا * حتى يمكر ا، قال مجاهد: ال يكون العبد من الماكرين الله كثيرو  }َكيذ ن سدَ

ا ومضطجعوا.الله قائمو   ا وقاعدو
}َقر ي    ولم يق : قريبة  ألنه ضددددددددمَّن الرحمة معمى الثواو، أو ألنها مضدددددددداتة  لى الله، تلهما قال: *

 .قري  من المحسمين
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 .ن الرهبة معمى الخضوع  ولهما عدَّاها بالال مَّ }ل لَّم يَن ه مذ ل َرب  ه مذ يَدرذَهب وَن  ضَ *
مل  ن الفع  هاهما معمى "يَده م "، ولهما عداه بالباء، تقال: }َوَمنذ ي ر دذ ت يه  ب إ لذَحادل ب ظ لذ مَّ ضَ واأل ود أنه *

 .من المعاصي الكبا  تظيعل  أا: يَده م  تيه بأمرل 
 .مذ   ألنه ض من معمى "َعج   لكم"دخلت "الال " تي قوله: }َ د َف َلك  *
ن  : قال بعضهم: البا* قديره: ً  }ًَدمدذب ت  ب الدُّهذ لعرو: ألقى تالن الدهن، كما تي قول ا ت  مب  ء زائدة، ًو

أًي بالدهن  .بيده، أا: يده. وأما على قول من ي َضم  ن الفع  تتقديره: ًخري بالدهن، أًو
ر  * تد بذصدددددددددد  ت ون   لتدل على ًضددددددددددمين الفع  تي قوله: }َتسددددددددددَ و نما دخلت الباء تي قوله: }ب أَي  يك م  الذَمفذ

ر ونَ  َبرون بأيكم المفتونَويد بذص  َبر وي خذ قديره: تستعلم ويعلمون، أو: تست خذ  .  ًو
ائ    ب َعَماول َواق عل  تيه ًضمين دل عليه حرف "الباء"، كأنه* ًَ َأَل  ًَ عج  ًائ  بعماو م َقد : يست }

ل َ  اللَّه  َوعذَده   أا: وعمابه  ،واقع ل وَنَك ب الذَعَماو  َوَلنذ ي خذ تَدعذج   اقع ال محالة.و  كقوله: }َوَيسذ
  حتى ًموقي عسدددددددديلته ويمو »*الشددددددددرح الممتع: تائدة: قال بعض الماأ: يمكن أن نأخم من قوله: 

 ما يسددمى بشددهر العسدد ، ته  هما صددحيح؟ نعم، هما صددحيح، لكن العسدد  ليس بشددهرل « عسدديلتك
 ا.ا وليس شهرو  ذا دا  مع المرأة، تيكون العس  دهرو 
للعمرة؟ نقول: هما حسددددددن وغير حسددددددن  ألن الظاهر أن أصددددددله  ما حكم من يقول: أذه  أنا و ياها

مأخوذ من غير المسددلمين  ألنما ما عهدنا هما تي السددابقين، وال ًكلم عليها أه  العلم، تيكون هما 
أخشى أنه  ذا  ال بالماأ زمان أن يجعلوا  :حخر . ومن و هل متلقى من غير المسلمين، هما من و هل 

ا غير ببو حدث للعبادة ًددددددعمرة،  م يقال: يسددددددن لك  من ًزوي أن يعتمر  تم  ا لمشددددددروعية الالزواي ًددددددببو 
وهما مشددك   ألن الماأ  ذا  ال بهم الزمن ًتغير األحوال ويمسددى األول، تلهما نقول: ا ع   شددرعي ل 

 ا، واحمد الله على العاتية.ا ال شهرو شهر العس  تي حجًرك، تي بيتك، وا ع  العس  دهرو 
تاو بدأ  تيها بخدمة هما الك المواتقا :  أيت تي المما  تي أول ليلةل  *قدال مشددددددددددددددهو  تي ًحقيق

تسر    ،، والماأ يمظرون  ليه ويخاتونه ويمصدرتون عمه وأحسدست بربا ة  أ ل عاليةل  رتةل ا على شد  أًددو 
   تأولت ها: خدمة هما الكتاو.  تو دًه ذلوالو ًجاهه، دون خوفل 
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م أنه أخطأ لتر  من حديث الثقة ما ع  : وقد ي  -ا ومسددلملما ًكلم عن شددرط البخا   -*قال ابن ًيمية
  أصددددددحاو الصددددددحيح، وليس األمر تيه، تيظن من ال خبرة له أن ك  ما  واه ذلك الشددددددخ  يحتج به

 .كملك
هما ويمقده، عزة من يعرف العل  كمعرتت، لكن ل  خفية   ًركاه  ال وله علة   وقدال ابن   د : تَدقدَ َّ حدديث  

ممهم  ال تي األعصددددددددددددددا  المتبداعددة، صددددددددددددددا  األمر تي ذلك  لى االعتماد على  وكونده ال يتهيدأ الواحدد 
 كتابيهما والو و  بهما والر وع  ليهما،  م بعدهما  لى بقية الكت  المشا   ليها.

* امع العلو  والحكم: قلة الغماء ًو     قَّة القل ، وقوَّة الفهم، وانكسدددددداَ  المفس، وضددددددعَ  الهوى 
مر ذا:  ع  أبو عبد الله: يعمي: أحمَد ي عظ  م  أًو   ضدَّ ذلك. وقال المرو   والغضد ، وكثرة  الغماء

الجوع والفقر، تقلت له: ي ؤ ر الر   تي ًر  الشدددهوا ، تقال: وكي  ال يؤ ر، وابن  عمر يقول: ما 
 شبعت ممم أ بعة أشهر؟ قلت ألبي عبد الله: يجد الر    م نذ قلبه  قَّة وهو يشبع؟ قال: ما أ ى.

قال  ،شيء يهضم الطعا   ذا أكلته :قال ،ل     البن عمر أال أ يئك بجوا   قال وأا شيء هوقا
ا يجوعون أكثر مما وليس ذا  ألني ال أقد  عليه ولكن أد كت أقوامو  ،ما شددددددددددبعت ممم أ بعة أشدددددددددددهر

 يشبعون.
 ،غفرة باللسددددددددانعبا ة عن  ل  الم ن االًددددددددتغفا  بمكر التوبة تيكون االًددددددددتغفا  حيمئمل قرَ ا ما ي  وكثيرو *

 والتوبة عبا ة عن اإلقالع من المنوو بالقلوو والجوا ح.
 البخا ا  حمه الله يقع له تي ًا يخه أوها  تي أخبا  أه  الشا .*
ي وأول من اشددددددددددددددتهر ت ،اقليد  من أهد  الحدديدث  دد   الجهدابدمة المقداد العدا تون بعلد  الحدديدث أتراد  *

وأخم عن  ،وأخم ذلك عمه شدددددعبة ، م َخَلفه أيوو السدددددختياني ،الكال  تي نقد الحديث ابن ًددددديرين
مث   وأخم عمهم ،وأخم عمهما أحمد وعلي بن المديمي وابن معين ،شددددعبة يحيى القطان وابن مهدا

ا قدد  من يفهم هددما ومدد :وكددان أبو ز عددة تي زمدداندده يقول ،البخددا ا وأبي داود وأبي ز عددة وأبي حدداًم
يعمي أبا ز عة ما  ،ذه  الما كان يحسدددددددددددددن هما المعمى :ولما ما  أبو ز عة قال أبو حاًمل  ...أعزه

عرف ي ف اليو  واحد  عرَ ي   :وقي  له بعد مو  أبي ز عة ،بقي بمصدددددددددددر وال بالعرا  واحد يحسدددددددددددن هما
ن  اء وق  م ،عدا والدا قطميقيلي وابن قال: ال. و اء بعد هؤالء  ماعة ممهم المسددددائي والع   ؟هما
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ق َّ من  :حتى قال أبو الفري الجوزا تي أول كتابه الموضددددوعا  ،بعدهم من هو با ع تي معرتة ذلك
  .د  ب  ع   ،يفهم هما

دددددمعته يتكلَّم  تي همه المسدددددألة، وأظنُّ أن  ي تاوضدددددت ه تيها، * قد  أيت  تي المما  عمَر بَن عبد العزيز ًو
ه أنَّ  ، وأظ نُّ أنددَّه وقع تي أ مدداء الكال  ذكر  وتهمددت  من كالمدد  كو   التكلُّم بددالخير أتضدددددددددددددد   من السددددددددددددددُّ

 ًليمان ابن عبد الملك، وأنَّ عمر قال ذلك له.
لى الله صددددددددددددد :كمت أكت  الحديث تكمت أكت  عمد ذكر المبي  :*تتح المغيث: قال حمزة الكماني

دددددددددددلم :وال أكت  ،عليه ال ًتم الصدددددددددددالة علي ؟ تما كتبت  مالك :تي المما  تقال ترأيت المبي  ،ًو
لم. : ال كتبت ،صلى الله عليه :بعد    ًو

 لقرو  أصددددددددددددددليددددة الحروف واحدددددةل  الحدددداء والعين ال يجتمعددددان تي كلمددددةل  :*مغمي المحتدددداي: تددددائدددددة  
على  من حي :تددإنهددا مركبددة من كلمتين  حيعدد  :كقولهم  ،  كلمددة من كلمتين ال أن ًؤلَّ  ،مخر همددا
ال حول وال قوة  ال بالله.  ،حوق  :ومن حي على الفالح، ومن المرك  من كلمتين قولهم ،الصددددددددددددالة

 ،تهي مركبة من حاء حول وقاف قوة ،بتقديم الال  على القاف ،قدالده الجوهرا، وقال األزهرا حولق
 علددت تددداء ،بسددددددددددددددم اللدده، وحمدددل: الحمددد للدده، والهيللددة: ال  لدده  ال اللدده، والجعفلددة:     ،وبسددددددددددددددمدد 

ما شاء  :ًدبحان الله. والمشألة قول ،السدبحلةو أدا  الله عز .  ،والدمعزة، أ ال الله بقاء  ،طلبقةوال
َعلة: ًال  عليكم.و اللَّه.   السَّمذ

اه أه  ب  يروا ما  و  ،*ممهاي السدمة المبوية: ليس ما  واه أحمد تي المسمد وغيره يكون حجة عمده
و ن كان تي ذلك ما هو  ،عروتين بدالكدمو عمددهأن ال يروا عن الم :العلم وشددددددددددددددر ده تي المسددددددددددددددمدد

ن وأما كت  الفضدددائ  تيروا ما ًدددمعه م ،ضدددعي  وشدددر ه تي المسدددمد مث  شدددرط أبي داود تي ًدددممه
 م زاد  ،تإنه لم يقصددد أن ال يروا تي ذلك  ال ما  بت عمده  اا أو ضددعيفو شدديوخه ًددواء كان صددحيحو 

 طيعي زيددددادا  كثيرة كددددمو  وتي زيددددادا  القَ  ،زيددددادا    يطيعوزاد أبو بكر القَ  ،أحمددددد زيددددادا ابمدددده 
تإن   وهما خطأ قبيح ،وأنه  واها تي المسددددددددددددددمد ،تظن الجاه  أن ًلك من  واية أحمد ،موضددددددددددددددوعدة

ال ممن  ،وهم ممن يروا عن أحمد ،عن أحمد وكلهم متأخر   ،الشدددددددددديون الممكو ين شدددددددددديون القطيعي
 يروا أحمد عمه.
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ليعرف اللين من الخشدددددددددونة، والحرا ة من البرودة،   صددددددددةو *الفرو  للعسددددددددكرا: اللمس يكون باليد خا
و ن } :والمس يكون بدداليددد وبددالحجر وغير ذلددك، وال يقتضددددددددددددددي أن يكون بدداليددد، ولهددما قددال ًعددالى

 يلمسك. :ولم يق   يمسسك الله بضر
من ( 347عبد الله بن عبد العزيز البغدادا )   ،أبو القاًدددم البغوا*أحاديث ًعظيم الربا للصدددي اح: 

تقد شددددددددددددهد له  ما  العل  الدا قطمي بحسددددددددددددن   ألئمة المين يمبغي االعتماء بكالمهم على األحاديثا
كلم كان  تإذا ً ،كان أبو القاًددددددددددم بن مميع قلما يتكلم على الحديث»الكال  على األحاديث تقال: 
وكان  ،ا، أق  المشدددددايع خطو ت  بذ  قة ،  ب  ،  ما   من األئمة  دَ »وقال: « كالمه كالمسدددددما  تي السددددداي

 .«ا من ابن مميع  ال  ن  كال  ابن مميع تي الحديث أحسن من كال  ابن صاعدل أكثر حديثو  ابن صاعدل 
، أو كر  على الثقدةي األحدداديدث التي أ نتي الكدامد ، أن يخر    من عدادة ابن عددا ل »قَداَل ابن حجر: *

 .«على غير الثقة
َد لهددما جذ ومن ًتبع كال  الع  * من ال  قنظددائر ممددا يخددال  تيدده  ميع المقدداد أو يو    لي على الر ددال  َو ددَ
ً  ي    يروا عمه  ال ابمه، تَقاَل: ًعيد ال ،وقد نبه على ذلك المعلميُّ  ،ع تي باو التو يقعرف، تعمده ًو

، ن ًو يق العجلم اولم يو قه  ال  العجلي و ابن  حبان، وقاعدة ابن حبان معروتة، وقد اًدددددتقرأ   كثيرو  ي 
و يق العجلي و دًه باالا. َوقَاَل أيضدددو و من ابن حبانتبان لي أنه نح  يق ابن حبان أو ًدددتقراء، كتو : ًو

ع  .أًو
: و خراي البخا ا  تي التا يع ال يفيد الخبر شيئو * شأن البخا ا  أن  تإن  من  ، ب  يضرهاقال المعلميُّ

 ال يخري الخبر تي التا يع  ال  ليدل على وهن  وايه.
عدي  لم تكتبه تي الجرح والت ،للحاكم بالتسدددددداه   نما يخصددددددونه بالمسدددددددتد  قَاَل المعلمي: ذكرهم *

 كمعرتة علو  الحديث،،  وكت  الحاكم األخرى :-د. الصددددددددددياح-مما تيها. قلت   يغمزه أحد بشدددددددددديءل 
ؤاال ا يع نيسدابو ، ًو سجزا له،   الوالمدخ   لى معرتة الصدحيح، والمدخ   لى معرتة اإلكلي ، ًو

ؤاالًه للدا قطمي ضع شكوكو  ،ًو  كبيرةو   اتيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، ًو
ر     ح ما قاله ابن حجر تي ًددددددددددب  التسدددددددددداه  وكثرة األوها ،  ذ حول ما وقع ممه تي المسددددددددددتد  ، ًو

 .على حفظه، تأل   هما كثر  أوهامهيقول: أظمه تي حال ًصمي  المستد   كان يتك  
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: ابن ال* مزل تيه ال ي ،جا ود صدددداح  كتاو الممتقى تي السددددمن مجلد واحد تي األحكا قال المهبي 
بة الحسن أبدو   .قاد ال تي الماد  تي أحاديث يختل  تيها ا تهاد المُّ  ،اعن ً 

أو هي مظمة الحديث الضدددددددددددددعي  بأنواعه، ومن هما  ،يغل  عليها  واية الحديث الضدددددددددددددعي  كت   *
الموع: كتاو المسددمد للحا ث بن أبي أًددامة، كتاو الصددمت وحداو اللسددان البن أبي الدنيا، كتاو 
ئ، والصغير، وكتاو مسمد  المجالسة للديمو ا، م عجم الصحابة  البن قانع، المعا م: الكبير، واألًو

ا يع أصددددددددددبهان، ومعرتة الصددددددددددحابة كلها ألبي نعيم،الشدددددددددداميين كلها للطبراني، كتاو حلية األ   ولياء ًو
ع  اإليمان للبيهقي، كتاو الترغي   والترهي   لألصددددددددبهاني، كتاو ًا يع بغداد للخطي   كتاو شدددددددد 

 البغدادا، كتاو ذ  الكال  للهروا.
ل يقاحتى لو كان مما ال ، يقال لما قاله الصدددددددددددحابي من كالمه أنذ  من األئمة ال يرون أصدددددددددددالو  عدد  *

، وأحمد شاكر، وقولهم له و ه  قوا ، والمسألة  ،له حكم الرتع :بالرأا ممهم ابن  حز ، ونصره العراقي 
 من مطا ح اال تهاد، ومسا ح المظر.

، وهي قطميومعا م الطبراني، أو أتراد الدا  شددددددددددرح عل  الترمما: مسددددددددددمد البزا ، قال ابن    ل تي *
 مجمع الغرائ  والمماكير.

 ًمقيح التحقيق: وقد صدمَّ  شديخما العالمة أبو العبَّاأ تي همه المسألة كتابوا  ليالو تي  قال المهبي*
ًدمَّاه: كتاو بيان الدلي  على بطالن التحلي ، يمبغي لك    ذا ل  ل أن يمظر تيه، لتقرَّ عيمه، ويمشرح 

 صد ه، والله الموتق.
هو  القي عددالم عددالمددو »وهيدد  بن الو د: *األمر بددالمعروف والمهي عن الممكر البن أبي الدددنيددا: قددال 

توقدده تي العلم، تقددال: يرحمددك اللدده، مددا الددما أ خفي من عملي؟ قددال: مددا ي ظن بددك أنددك لم ًعمدد  
قال: األمر بالمعروف ك الله، تما الما أعلن من عملي؟ قئ  ال أداء الفرائض، قال: يرحم حسددددددددددددددمةو 

لى قول نبياءه  لى عباده، وقد ا تمع الفقهاء عوالمهي عن الممكر  تدإنده دين اللده الما بعث الله به أ
مددا بركتدده ًلددك؟ قددال: األمر بددالمعروف والمهي عن   و علمي مبددا كددا أين مددا كمددت}:  نبي اللدده

 الممكر أيمما كان.
وعن أبي عبدد الرحمن العمرا قال:  ن من غفلتك عن نفسددددددددددددددك  عراضددددددددددددددك عن الله، بأن ًرى ما *

 .اا وال نفعو ا ممن ال يملك لك ضر  ًمهى، خوتو يسخطه تتجاوزه، ال ًأمر تيه، وال 
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ولده  زعت ممه هيبة الطاعة، تلو أمرن   ،المخلوقين ن ًر  األمر بالمعروف والمهي عن الممكر مخاتةَ مَ 
 .أو بعض مواليه الًتخ  به

أ اد  قد أًددددددب   زا ه ت*التواضددددددع والخمول البن أبي الدنيا: صددددددلة  بن أشدددددديم وأصددددددحابه: أبصددددددروا   الو 
 ،يك حا ةلي  ل يا ابن أخي  نَّ  :قال ،دعوني أكفيكموه :تقال صددلة ،به أن يأخموه بألسدمتهمأصدحا

لو  ،ألصددددددددددددددحدابده هدما كان أمث  :تقدال .عمدة عينل نعم ون   :قدال ،ًرتع  زا   :قدال ؟قدال ومدا ذا  يدا عم
 .أخمًموه قال ال أتع 

 *أضواء البيان: تي ا ية قوالن:
كما ونسدددددديت أن ًقول:  ن شدددددداء   اًددددددأتع  غدو  :والمعمى: أنك  ن قلتاألول: أنها متعلقة بما قبلها، 

ءل َوالَ ًدَ }الله،  م ًمكر  تق :  ن شدددداء الله. وهما القول هو الظاهر  ألنه يدل عليه قوله:  يذ قذوَلنَّ ل شددددَ
اَء الله ا  ن  ي تَاع    ذلك َغدو  أن المعمى: و  . القول الثاني: أن ا ية ال ًعلق لها بما قبلها،   الَّ َأن َيشدددددددددددددَ

ان يه  }تاذكر الله  ألن المسدددددديان من الشدددددديطان، كما قال:   ذا وقع ممك المسدددددديان لشدددددديءل    الَّ  َوَمآ أَنذسددددددَ
َر اللهاًدددددددتحوذ َعَليذه م  ال}وكقوله:   َأنذ أَذذك َره   الشددددددديطان اه مذ ذ كذ َو  مَّا }ال ًعالى: وق  شددددددديطان َتأَنسدددددددَ

يَدمََّك الشيطان َتالَ ًَدقذع دذ بدَ    .عذَد المكرى َمَع القو  الظالميني مس 
كره ذَ  ، ذا نسي الشيء أو أ اد ذكره :* الء األتها : المو ن الثاني والثال ون من موا ن الصالة عليه

دددى المديمي دددول الله أ عنو وى تيه  ،أبو مًو ا تصدددلوا  ذا نسددديتم شددديئو ) :نس بن مالك قال: قال ً 
 .الحديث ممك وبا  او: محقق الكت قال (ًمكروه  ن شاء الله عليَّ 

*أًدباو المدددددددددددددددزول للواحدا: عن األصددمعي: ًددمعت المهدى على ممبر البصددرة يقول:  ن الله أمركم 
ن حمموا المي  ن الله ومالئكته يصدددددلون على المبي يا أيها}بأمر بدأ تيه بمفسددددده و مى بمالئكته، تقال: 

دددلموا ًسدددليما ددد  واختصدددكم ب  صدددلوا عليه ًو ا نعمة الله ها من بين األنا ، تقابلو ح ره بها من بين الًر
 ن الله } :ف الله به نبيما يقولبالشدددكر. قال ًددده  بن محمد بن ًدددليمان: هما التشدددري  الما شدددرَّ 

نه ال يجوز أن أل  أبلغ وأًم من ًشري  حد  بأمر المالئكة بالسجود له  ومالئكته يصلون على المبي
يكون الله مع المالئكة تي ذلك التشددددددددري ، وقد أخبر الله عن نفسددددددددده بالصدددددددددالة على المبي،  م عن 

أن  ر  وازل ًخت  به المالئكة من غي صدددد  عمه أبلغ من ًشدددري ل  المالئكة بالصدددالة عليه، تتشدددري   
 يكون الله معهم تي ذلك.
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ن ي واظ   على ذلك. وقد اختل  أئمة الحديث تيه، ، ولم يكا*زاد المعداد: وكدان يخلد  لحيتده أحيانو 
تصددددددددددددددحح الترمددما وغيره أندده كددان ي َخلدد     لحيتدده، وقددال أحمددد وأبو ز عددة: ال يثبددت تي ًخليدد  اللحيددة 
تَدوذ  د  بن  شددددداد:  أيت  حديث. وكملك ًخلي   األصددددابع لم يكن ي حاتظ عليه، وتي السددددمن عن الم سددددذ

، ولهما ا ليه بخمصدددره، وهما  ن  بت عمه، تإنما كان يفعله أحيانو  ذا ًوضدددأ يدلك  أصدددابَع    المبي 
، وغيرهم، على ألم يروه المين اعتموا بضدددبئ و   ن تي ضدددوئه، كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، والرُّبي  ع 

 ًددددددددددددماده عبد الله بَن لهيعة. وأم ا ًحريك  خاًمه، تقد   وا تيه حديث ضددددددددددددعي  من  واية معمر بن 
كان  ذا ًوضدددددأ حرَّ  َخاًَمه، ومعمر  عبيد الله بن أبي  اتع عن أبيه عن  د ه أن المبي محمَّد بن 
 أنسل و  ه عفا الله عمه:  بت عن ابن عمر وابن عباأل ن، ذكر ذلك الدا قطمي. ]قال ممتخبوأبوه ضعيفا

ا يعمي ًخللو  :وقال ابن عمر (4/59)ما صددح من ح ا  الصددحابة تي الفقه  .وأبي أمامة ًخلي  اللحية
 [.(4/51)بين األصابع، وكان ابن عمر يتتبع ما بين أصابع قدميه 

تإذا ذ كر  ،قال: من شددكر العلم أن ًسددتفيد الشددىء ،القاًددم : عن أبي عبيدل ، للقاضددي عيا *اإللماع
هما شددددددددددددددكر ت ،خفي علي  كدما وكما ولم يكن لي به علم حتى أتادني تالن تيه كما وكما :قلدت ،لدك

 العلم.
 ،ا عل ًدددددد قا  الشدددددديع محمد الخضددددددر حسددددددين على المواتقا : من أقب  على العبادة بيقينل ن ًعلي*م  

يدداح مددا يود معدده لو أن الحيدداة ال ًطددالبدده بمددا يلفتدده عمهددا ولو لحظددةو  و دددَ  تليس العددابددد  ،تيهددا من االً 
 من حري المفس واقتحا  المكا ه، ب  هو تي ضددائقةل  -كما يحسدد  أًددا ى األهواء  -اءةوضددَّ  ببصدديرةل 
 ال ًمق  عمد من يمو   عمها عن لمة  د ا  المعا ف السامية والحكمة الغامضة. تي لمةل 

ه وصدددددددددددالحه  *مجموع الفتاوى: نفس اإليمان بالله وعبادًه ومحبته و  الله هو غماء اإلنسددددددددددان وقًو
ن كان تي األعمال الصددددددددددددددالحة ما هو على و  ،كمدا عليده أهد  اإليمان، وكما دل عليه القرحن  ،وقوامده

والله ًدددددددددددددبحانه يأ ر العبد على األعمال المأمو  بها مع المشدددددددددددددقة، كما قال  -خالف هوى المفس
 -(أ ر  على قد  نصبك)لعائشة:  ًعالى: }ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأ وال نص   ا ية، وقال 
بعو تليس ذلك هو المقصود األول باألمر الشرعي، و نما وقع ضممو  يجئ تي  ولهما لم ...ا ألًباول ا ًو

لق كما يط  ،الكتاو والسدددددددددمة وكال  السدددددددددل    ال  القول على اإليمان والعم  الصدددددددددالح أنه ًكلي 
ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة  و نما  اء ذكر التكلي  تي موضددددددددددددددع المفي  كقوله: }ال يكل  

دعها  لله نفسا  ال ما حًاها  أا و ن وقع تي }ال ًكل   ال نفسك  }ال يكل  ا الله نفسدا  ال ًو
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ددددددددع، ال أنه يسددددددددمي  ميع الشددددددددريعة ًكليفو  بها قرة ا، مع أن غالاألمر ًكلي   تال يكل   ال قد  الًو
ددددددددددددددرو  القلوو  ولددما  األ واح وكمددال المعيم، وذلددك إل ادة و دده اللدده واإلنددابددة  ليدده، وذكره  العيون ًو

و ه الو ه  ليه، تهو اإلله الحق الما ًط  .امئن  ليه القلوو، وال يقو  غيره مقامه تي ذلك أبدو ًو
قع ذلك و ن و  ،والكلفة بالقصددددددد األول * غا ة اللهفان: وليس المقصددددددود بالعبادا  واألوامر المشددددددقة  

بعو ضدددممو  بحانه وحقه تأوامره ًددد  اقتضدددته البد ممها هي من لواز  همه المشدددأة ا تي بعضدددها ألًدددباول ا ًو
 ،أل واحونعيم ا ،ولمة القلوو ،ائعده التي شددددددددددددددرعهدا لهم هي قرة العيونالدما أو بده على عبداده وشددددددددددددددر 

دددرو ها دددعادًها وتالحها ،ًو ح ب  ال ًدددرو  لها وال تر  ،وكمالها تي معاشدددها ومعادها ،وبها شدددفاؤها ًو
م أيها الماأ قد  اءًكم موعظة من  بكا ي}كما قال ًعالى:   ،وال لمة وال نعيم تي الحقيقة  ال بملك

الصددو  وهدى و حمة للمؤممين ق  بفض  الله وبرحمته تبملك تليفرحوا هو خير مما  وشدفاء لما تي
ا تي القرحن كقولده: }ال يكل  اللده نفسددددددددددددددا  ال تدإن قيدد : تقددد وقع ًسددددددددددددددميددة ذلدك ًكليفدو   يجمعون

عها . قي : نعم عها ، وقوله: }ال نكل  نفسا  ال ًو  نما  اء ذلك تي  ان  المفي ولم يسم  ،ًو
ا وعهدو  وحياةو  ى و حمةو وهدو  ا وشفاءو ا ونو و ب  ًماها  وحو  ،ا قئه ووصاياه وشرائعه ًكليفو ًبحانه أوامر 

 ونحو ذلك. ،ووصيةو 
 *قال ابن العربي: شيخما أبو حامد بلع الفالًفة، وأ اد أن يتقيأهم تما اًتطاع.

ددددددددددى*المواتقا :  تي اليو  الحا  كاختيا  من اختا  الجهاد على نوات   للصددددددددددو   اختيا  أبي مًو
نما تيه و  ،ال أن تيه قصدددددد التشدددددديد على المفس ليحصددددد  األ ر به، ونحو ذلك ،الصدددددالة والصددددددقة
 وكالمما ،بوعةال مت هما القصد ًابعة   يتالمشقة ت ،عظم أ رها لعظم مشقتها عبادةل  يقصد الدخول ت

 وكملك حديث األنصا ا ليس تيه ما يدل على القصد غير ًابعةل  ي نما هو تيما  ذا كانت المشقة ت
وهكما ًائر  ،ليعظم أ ره  مسدجدعد الى قصدد الصدبر على مشدقة ب  لقصدد التشدديد و نما تيه دلي  ع

 هما المعمى. يما ت
من القواعد األصددددددددلية والفوائد الفرعية، والمحاًددددددددن األدبية   *المواتقا : ويشددددددددتم  القرحن على أنواعل 

 يستعان بها تي تهم المراد: مكر ممها أمثلةو تلم
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والو  تجر  عادًه تي :تمن ذلدك: عدد  المؤاخدمة قبد  اإلندما  ا ك مدَّا م عدَم  ب يَن َحتَّى نَدبدذعدََث َ ًدددددددددددددد   }َومدَ
دددد ، تإذا قامت الحجة عليهم ددددال الًر اَء تدَ  :خلقه أنه ال يؤاخم بالمخالفة  ال بعد  ً  لذيد ؤذم نذ }َتَمنذ شددددَ

ف رذ  ولك   زاء مثله.َوَمنذ َشاَء   تَدلذَيكذ
وممها: اإلبالو تي  قامة الحجة على ما خا   به الخلق  تإنه ًعالى أنزل القرحن برهانوا تي نفسددددددددددددده 

وله   من المعجزا  ما تي بعضه الكفاية. على صحة ما تيه، وزاد على يدا ً 
وممهددا: ًر  األخددم من أول مرة بددالددمندد ، والحلم عن ًعجيدد  المعدداندددين بددالعددماو، مع ًمدداديهم على 

 اإلباية والجحود بعد وضوح البرهان، و ن اًتعجلوا به.
وممها: ًحسدددددددين العبا ة بالكماية ونحوها تي الموا ن التي يحتاي تيها  لى ذكر ما يسدددددددتحيا من ذكره 

اَء . وقوله: }َكانَا يَأذك الن  الطََّعا  . حتى  ذا وضددددددددح  تي عادًما  كقوله ًعالى: }َأوذ  ت م  الم  سددددددددَ الَمسددددددددذ
السدددددبي  تي مقطع الحق، وحضدددددر وقت التصدددددريح بما يمبغي التصدددددريح به  تال بد ممه، و ليه اإلشدددددا ة 

ي ي َأنذ َيضذر َو َمَثالو َما بَدع وَضةو َتَما تَدوذقَدَها . }َوا َتحذ ي ي م َن الذَحق   .لبقوله: }  نَّ اللََّه ال َيسذ َتحذ  لَّه  ال َيسذ
وممهددا: التددأني تي األمو ، والجرا على مجرى التثبددت، واألخددم بدداالحتيدداط، وهو المعهود تي حقمددا  

دددددددددول الله  نجوموا تي عشدددددددددرين ًدددددددددمة  حتى قال الكفا : }َلوذال ند ز  َل َعَليذه   تلقد أنزل القرحن على ً 
َدةو . تقددا ةو َواحدد  لددَ اه  ل  الذق رذحن    مذ مددَ َت بدد ه  تد َؤاَدَ  . وقددال: }َوقد رذحنددوا تَدَرقدذ َملدد َك ل مد ثَدبدد   رَأَه  َعَلى ل اللدده: }كددَ تَدقذ

المَّاأ  َعَلى م كذثل َونَدزَّلذَماه  ًَدمذز يالو ، وتي همه المدة كان اإلنما  يترادف، والصراط يستوا بالمسبة  لى  
لدخول تي اإلًددددددددال  بعد عشددددددددر ًددددددددمين أو  ليه، وحين أبى من أبى من ا و لى ك  محتايل  و هةل ك  

ا، حكمةو  أكثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء  تشدددددددددرع الجهاد لكن على ًد يجل  يبوا يقتضددددددددديه ، و بالغةو  أيضدددددددددو ًًر
العدل واإلحسدددددان، حتى  ذا كم  الدين، ودخ  الماأ تيه أتوا وا، ولم يبق لقائ  ما يقول  قبض الله 

له الدين، وقوا عضددددده بأنصددددا  الله  تل أُّ واشددددتد أ   نبيه  ليه وقد بانت الحجة، ووضددددحت المحجة،
 الحمد كثيروا على ذلك.

وممها: كيفية ًأدو العباد  ذا قصدوا باو  و األ باو بالتضرع والدعاء  تقد بين مسا  القرحن حدابوا 
 اًددتقرئت ممه، و ن لم يم  عليها بالعبا ة  تقد أغمت  شددا ة التقرير عن التصددريح بالتعبير، تأنت ًرى

  المشيرة  لى ب عد الممادا ألن صاح« يا»أن نداء الله للعباد لم يأ  تي القرحن تي الغال   ال بدددددددددددددد
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المداء ممدددددددددددددددددددزه عن مداناة العباد، موصدددددوف بالتعالي عمهم واالًدددددتغماء، تإذا قر  نداء العباد للرو أًى 
 ًستدعي قرو اإل ابة: بأمو ل 

دل عمه  ت ى، وأنه حاضدددر مع الممادا غير غات ل دَ ممها:  ًدددقاط حرف المداء المشدددير  لى قرو المما
ا ال كقوله: }َ بدَّمَ «  بما« » بما»على اًددددددددددددددتشددددددددددددددعدا  الراغد  هدما المعمى   ذ لم يأ  تي الغال   ال 

نَا  }َ و     ن  ي َنَم ذ   َلَك َما ت ي َبطذم ي . مذ  ًد َؤاخ 
علق و صدددددددالحها  تكأن العبد متوممها: كثرة مجيء المداء باًدددددددم الرو المقتضدددددددي للقيا  بأمو  العباد 

: يا من هو المصددلح لشددئونما على اإل ال  أً لما ذلك  مَّ ددددددددددددددددبمن شددأنه التربية والرتق واإلحسددان، قائالو
 بكما، وهو مقتضى ما يدعو به، و نما أًى "اللهم" تي مواضع قليلة، ولمعانل اقتضتها األحوال.

يلة بين يدا الطل   كقوله: }  يَّ  د نَا اوممها: ًقديم الًو َتع ين ، اهذ َتق يَم  اَ  نَدعذب د  َو  يَّاَ  َنسذ رَاَط الذم سذ لص  
بذَحاَنَك  }َ بدََّما  نََّك حًَديذَت    }َ بدََّما   ندََّما حَممَّا  }َ بدََّما حَممَّا ب َما أَندذزَلذَت  }َ بدََّما َما َخَلقذَت َهَما بَا  الو ًدددددددددددددد 

وذن ي َواًدَّبَدع وا َمنذ َلمذ يَز دذه ...   لى قولدده: }َوال ًَ ت رذَعوذَن َوَمأَلَه  ز يمددَةو  }َ و     ندَّ  يَن   الَّ ه مذ َعصددددددددددددددَ ز د  الظددَّال م 
َماع ي   َ بدََّما ًَدَقبَّ ذ م مَّا . ًذ  ًَدَبا وا  }َو  ذذ يَدرذَتع    بدذرَاه يم  الذَقَواع َد م َن الذبَديذت  َو  

مه بالك    ع على أن ما ال حري تيه بالجزء ممهي   *المواتقا : وممها: التر  لما ال حري تي تعله بماءو 
دد: وال دد ممي(، وال دل كإعراضددددددده عن ًدددددددماع غماء الجا يتين تي بيته، وتي الحديث: )لسدددددددت من دَ 

 اللهو، و ن كان مما ال حري تيه  تليس ك  ما ال حري تيه يؤذن تيه.
  ال انحطاط عن أعلى مراًو  ، ذا واتق الفع  تهو صددحيح تي التأًددي ال شددوو تيه *اإلقرا  ممه 

تإذا واتقه  قرا ه لغيره على مث  ذلك الفع  تهو كمجرد  ،واقع موقع الصدددددددواو ألن تعله   التأًدددددددي
ضدددددى الصدددددحة تإن االقرا  و ن اقت ،بخالف ما  ذا لم يواتقه ،تاإلقرا  دلي  زائد مثبت   ،االقتداء بالفع 

الصددددددددددالة  مى تيه شددددددددددوو التوق  لتوقفه عليهو ن لم ًتحقق تيه المعا ضددددددددددة تقد    ،تالتر  كالمعا  
م عده عن التلهي به و ن لوب   ،اومثاله  عراضدددددددده عن ًددددددددماع اللهو و ن كان مباحو  ،والسددددددددال  عن الفع 

ه و بما ًبسددددم عمد ذلك ،ي تي اًددددتعمالهيحر     ،وقد كانوا يتحد ون بأشددددياء من أمو  الجاهلية بحضددددًر
ولما  اءًه المرأة ًسددددددددأله عن  ،أو ما ال بد ممه ،ولم يكن يمكر هو من ذلك  ال ما دعت  ليه حا ة

 ؟هر بهاوكي  أًط :تقالت (كة تتطهرا بهاممسدددَّ  ما ترصدددةو خ  ) :من  ها ة الحيضدددة قال لها مسدددألةل 
تأقر  ،رحمتها بما هو أصرح وأشتفهَّ  ،تفهمت عائشة ما أ اد ،تأعاد عليها واًتحى حتى غطى و هه
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ددددكت هو عمه حياءو  ،عائشدددة على الشددددرح األبلغ تإنه من   تمث  هما مراعى  ذا لم يتعين بيان ذلك ًو
لة كثيرة، واألمث ،تإنه مح  مقطع الحقو  ،أما  ذا ًعين تال يمكن  ال اإلتها  كي  كان ،باو الجائز

ا يكون كددملددك نحو بدد  تيدده مدد ،والحدداصدددددددددددددد  أن نفس اإلقرا  ال يدددل على مطلق الجواز من غير نظر
األمر كاألمثلة تإن قا نه قول ت  ،وممه ما ال يكون كملك ،رتةاإلقرا  على المطلوبا  والمباحا  الصددددددد   

 تيمظر  لى الفع  تيقضى بمطلق الصحة تيه مع المطابقة دون المخالفة. ،تيه كما ًقد 
الالئق  لى ما دون*والما يوضددح هما الموضددع وأن المماصدد  ًقتضددي تي االعتبا  الكمالي العت  ع

بها  عن أن يقو  وتى اعتما  نوحل  ،قصددددددددددددة نوح و براهيم عليهما السددددددددددددال  تي حديث الشددددددددددددفاعة :بها
ا وبعد قول قالو  ،ودعاؤه على قومه  نما كان بعد يأًددددددددده من  يمانهم ،دعاؤه على قومه يوه ،بخطيئته
ه  ال أنه اًدددتقصدددر نفسددد ،}لن يؤمن من قومك  ال من قد حمن  وهما يقضدددى بأنه دعاء مباح :الله له

 ،يئتهوكملك  براهيم اعتم  بخط ، ذ كان األولى اإلمسا  عمه  لرتيع شأنه أن يصد  من مثله مث  هما
ا كددمبددا  هددتعدددَّ  (لم يكددمو  براهيم  ال  الث كددمبددا )وهي الثالث المحكيددا  تي الحددديددث بقولدده: 

 ا بما ذكر.ا اعتبا و و ن كانت ًعريضو 
ً بط  أو لم  أو لم لم ً ردذ  ما ًقد  تي دلي  الكتاو أن ك  قضددددددديةل  :لتقرير*والبرهان على صدددددددحة هما ا

تإذا عرضدددددددما مسدددددددألتما على ًلك القاعدة و دنا الله ًعالى  ،ي مبه على ما تيها تهي صدددددددحيحة صدددددددادقة
}وقال نوح  و ال ًم  على األ   من الكاترين ديا ا  ولم  :تقال ،دعاءه على قومه حكى عن نوحل 
حكى أنه  ب  ،عن مقتضددددددددددددددى األمر والمهي وال خرويل  وال لو ل   بعدده مدا يددل على عت ل يدمكر قبلده وال

ألنه   من الله لم يق  ذلك  ال بوحيل   ومعلو  أنه  ،} نك  ن ًم هم يضدددددددلوا عباد   ا ية :قال
 لى نوح أنه لن يؤمن من قومك  ال من قد حمن  وكملك قال  ي}وأوح :غيد  وهو معمى قولده ًعدالى

شددددددددير ًددددددددقيم  ولم يمكر قب  ذلك وال بعده ما ي ي}تمظر نظرة تي المجو  تقال  ن :ي  براهيمًعالى ت
تلم يقع  }قددال بدد  تعلدده كبيرهم هددما  :ومثلدده قولدده ًعددالى ،وال نهي وال مخددالفددة أمرل  وال عتدد ل   لى لو ل 

قل  ه ب} ذ  اء  ب :ب   اء تي ا ية األولى ،وال  شددددددددا ة  لى عت ل  تي هما المسددددددددا  ذكر لمخالفةل 
 :وتي ا ية األخرى ،ًددددددليم  وهو غاية تي المدح بالمواتقة وهكما ًددددددائر المسددددددا   لى حخر القصددددددة

 تتضددددددددددددددممددت ا يدا  مددحدده ،}قدال ولقددد حًيمدا  براهيم  شددددددددددددددده من قبدد  وكمدا بدده عددالمين   لى حخرهدا
تقد قال  ،ومع ذلك ،تدل على أن ك  ما ناض  به صحيح مواتق ،ومماضلته عن الحق من غير زيادةل 

 :( لم يكمو  براهيم  ال  الث كمبا) بة الشددفاعة ب ما و براهيم تي القيامة يسددتقصددر نفسدده عن ً 
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ن  هة االعتبا  ب  م ،  مخالفة أمر اللهبَ وكملك نوح تثبت أن   با  الخطيئة هما ليس من ق   ،يمكره
بة.  من العبد تيما ًطلبه به المًر

 ،ا ما ًعليمو و  لله ًعالى للعباد ومن العباد لله ًددددددددبحانه  ما حكايةو *المواتقا : القرحن أًى بالمداء من ا
كقوله   ،ير محموفل ا غللعبد  ابتو  يب  الله للعباد  اء بحرف المداء المقتضددددددددددددددتحين أًى بدالمداء من ق  

  }ق  لى أنفسدددهمالمين أًدددرتوا ع ايا عباد المين حمموا  ن أ ضدددى واًدددعة  }ق  ا}يا عباد :ًعالى
ددددددول الله  ليكم  ميعا  }يا أيها الماأ  }يا أيها المين حمموا  تإذا أًى بالمداء  ي نيا أيها الماأ   ً

 ،األص  يماء على أن حرف المداء للتمبيه تب   ابتل  من العباد  لى الله ًعالى  اء من غير حرف نداءل 
وقد  ،  الباوأ التي هي «يا» :تإن أكثر حروف المداء للبعيد وممها ،اوأيضدددو  ،عن التمبيه والله ممدددددددددددددددددزه  

قري    يإنعمى ت ا}و ذا ًألك عباد :لقوله ًعالى  اأخبر الله ًعالى أنه قري  من الداعي خصدوصو 
 }ونحن :}مددا يكون من نجوى  ال دة  ال هو  ابعهم وال خمسددددددددددددددة  وقولده :ا لقولددهومن الخلق عمومددو 

 :وا خر ،ًر  حرف المداء :أحدهما ،تحصدددد  من هما التمبيه على أدبين أقرو  ليه من حب  الو يد 
ا  التمبيه لمن   ب ،القسدددددم ا خر التمبيه على معمين ي  با  الحرف ت يكما أن ت  ،اًدددددتشدددددعا  القرو

ن مداناة ع وأنه ممزه   ،ىوالداللة على اً فاع شدددددددددددأن الممادَ  ،شددددددددددأنه الغفلة واإلعرا  والغيبة وهو العبد
 ه.ًبحان وتى علوه دانل  ، ذ هو تي دنوه عالل   العباد

 يلفظ الرو تالمداء القرحني ب يتأًى ت ،لما يصح شأنه و ل ل  والثاني: أن نداء العبد للرو نداء  غبةل 
عليمو ًمبيهو   عامة األمر وذلك أن  ،اهللحال المدعو ب يًدددم المقتضددددعائه باال يألن يأًي العبد ت اا ًو

} بما ال  :ان دعاء العبادمعر  بي يت :تقال ًعالى ،اللغدة هو القدائم بمدا يصددددددددددددددلح المربوو يالرو ت
 .ًؤاخمنا  ن نسيما أو أخطأنا...  } بما ال ًزو قلوبما بعد  ذ هديتما 

  ظ الروبلف }و ذ قالوا اللهم  ن كان هما هو الحق من عمد   من غير  ًيانل  :و نمدا أًى قولده ًعالى
}اللهم : عيسددددى بخالف الحكاية عن  ،ب  هو مما يماتيه ،ألنه ال مماًددددبة بيمه وبين ما دعوا به

 ا.تإن لفظ الرو تيها مماً   د     بما أنزل عليما مائدة من السماء  ا ية
الجماع باللباأ  كما كمى عن  ،سدددتحيا من التصددددريح بهااألمو  التي ي   يوالثالث: أنه أًى تيه الكماية ت

 الطعا   }كانا يأكالن :وكما قال تى نحوه ،وعن قضدددددددداء الحا ة بالمجىء من الغائئ ،والمباشددددددددرة
 و نما داللتها على همه المعاني بحكم التبع ال ،ا لما اًددددددتمبطماه من همه المواضددددددعتاًددددددتقر ذلك أدبو 

 .باألص 
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و  القرحن عن أدو اإلقبددال من الغيبددة  لى الحضدددددددددددددد يأًى تيدده بددااللتفددا  الددما يمبىء ت والرابع: أندده 
 ،مينالحمد لله  و العال} :كقوله ًعالى  ، ذا كان مقتضدددددددددددى الحال يسدددددددددددتدعيه ،بالمسدددددددددددبة  لى العبد

كقوله   ،اوبالعكس  ذا اقتضدددددداه الحال أيضددددددو    يا  نعبد} : م قال  مالك يو  الدين ،الرحمن الرحيم
  .الفلك و رين بهم بريح  يبة يحتى  ذا كمتم ت} :ًعالى

أم  ت ولى} :هما المسددددا  معمى قوله ًعالى يًو  ي حيث عًو  المب  أن  اءه األعمى ،عبس ًو
 ،اً يبة التي شأنها أخ  بالمسبة  لى المعالغَ  يًقتض لكن على حالل  ،المقدا  من هما العتاو بهما

ال ك} :ولددملددك ختمددت ا يددة بقولدده ،أخ  من األول  ال أندده بعتدداول  ، م   ع الكال   لى الخطدداو
 .  نها ًمكرة

ك  لخالق لو ن كان هو ا ،ًر  التمصددددددددددي  على نسددددددددددبة الشددددددددددر  لى الله ًعالى يوالخامس: األدو ت
ير بيد  الخير  ولم يق : بيد  الخ   لى قوله: }}ق  اللهم مالك الملك :كما قال بعد قوله  ،ءل يش

 ألن نزع الملك واإلذالل بالمسدددبة  لى من لحق ذلك به شدددر    او ن كان قد ذكر القسدددمين معو  ،والشدددر
لقه حتى الجميع خ لة على أنالجم يء قدير  ًمبيها تي} نك على ك  شدددد :أ ره ينعم قال ت ،ظاهر
}الما  :والشددددددددددددر ليس  ليك( وقال  براهيم  ،)والخير تي يديك الحديث عن المبي  ي اء ت

خلقمي تهو يهدين والما هو يطعممي ويسدددقين و ذا مرضدددت تهو يشدددفين  تمسددد   لى  و العالمين 
 ماء دون ما  اء تي أ ،الخلق والهداية واإل عا  والسدددددددقي والشدددددددفاء واإلماًة واإلحياء وغفران الخطيئة

 تإنه ًكت عن نسبته  ليه. ،ذلك من المر 
  ،دون التقاضدددددددي بالمجاملة والمسدددددددامحة ،اأن ال يفا ئ بالرد كفاحو  ،والسدددددددادأ: األدو تي المماظرة

حمن }ق   ن كان للر  :ى أو تي ضددددددددددددددالل مبين  وقوله}و نا أو  ياكم لعلى هدو  :كما تي قوله ًعالى
يئا وال }ق  أولو كانوا ال يملكون شدددددددددددددد :ق   ن اتتريته تعلي   رامي  وقولهولد تأنا أول العابدين  }

ر  العماد  ،يعقلون  }أولو كان حباؤهم ال يعلمون شددددددددددددديئا وال يهتدون  ألن ذلك أدعى  لى القبول ًو
 و  فاء نا  العصبية.

لقي األًددددباو ممها ان العلم كو ن   ،والسددددابع: األدو تي   راء األمو  على العادا  تي التسددددببا  ًو
ك  بك }عسددى أن يبعث :كقوله ًعالى  ،يا  العاديةا من مسدداقا  التر    قد أًى من و اء ما يكون أخمو 

مقاما محمودا  }تعسدددى الله أن يأًي بالفتح أو أمر من عمده  }وعسدددى أن ًكرهوا شددديئا وهو خير 
 .لكأشبه ذ }لعلكم ًتقون  }لعلكم ًمكرون  وما :لكم  ومن هما الباو  اء نحو قوله ًعالى
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ا ها ألمو محرَ ن ي   لى معمى المراً ، تال يجد مَ  تملك  ا ع    مواتقدا : ومدا  داء تي حرمدان الخمر*ال
 ا بفقد شهوة الولد.بفقدها، كما ال يجد الجميع ألمو 

 ا.ن كونه كلي  ال يخر ه ع =  بعض الجزئيا  عن مقتضى الكليا، تتخل  *األمر الكلي  ذا  بت كلي  
ا معتبر تي الشدددريعة اعتبا  العا  القطعي  ألن المتخلفا  الجزئية ال يمتظم ممها كلي *الغال  األكثر 

 يعا   هما الكلي الثابت. هما شأن الكليا  االًتقرائية.
 *ال اعتبا  بمعا ضة الجزئيا  تي صحة وضع الكليا  للمصالح.

ضالو واحد ألخر ه حالف من األ فال األصاغر، ت بحيث لو ز يد تيه حرف   ض الله للقرحن حفظةو *قيَّ 
 عن القراء األكابر.

شددددتمه توضددددع خده على األ   وقال: اللهم اغفر  *صدددديد الخا ر:  وا عن بعض السددددل  أن   الو 
.  لي المن  الما ًلطَت هما به عليَّ

   شدددددددديءل ك  طاع المفس تي  ل أحدهما: أن ً  ، للقل  مث  شدددددددديئين ادو للهم، مبد   اتو *وما  أيت مشددددددددت   
تيده، تيدمهد  الددين والددنيدا وال يمدال كد  المراد. مث  أن ًكون  وق  على حدد ل وذلدك ال ي   ،ًشددددددددددددددتهيده

من  هالهمة تي المسددتحسددما  أو تي  مع المال أو تي  ل  الرياًددة، وما يشددبه همه األشددياء. تيا لَ 
 ال يمال بعض المراد ممه.و ال  امع له، يمه  العمر  شتا ل 

مسى تإن الطبع يتقاضى بالشهوا  وي  والمشي تي األًوا  ،العوا  الماأ خصدوصدو الثاني: مخالطة او 
الرحي  عن الدنيا، ويح  الكسدد  عن الطاعة، والبطالة والغفلة والراحة. تيثق  على من أل  مخالطة 

ضيالماأ التشداغ  بالعلم أو بالعبادة. وال يزال يخالطهم حتى ًهون عليه الغ   ع الساعا  تي غير يبة ًو
خلو القل  ي ، تحيمئمل بحيث ال يسدددددددددمع صدددددددددو  أحدل  ،تعليه بالعزلة ،هم   . تمن أ اد ا تماع هَ يءل شددددددددد
 .تهبمعا  

 :(4) ائقةو  *نق  ابن السبكي عن أبيه قصيدةو 
 أوصيك واًمع من مقالي ًرشد    مي ال ًهم  نصيحتي التيأب  

َه الشاتعي محمد    احفظ كتاو الله والسمن التي  صحتذ وت قذ
                                                        

 .(477/ 41)  بقا  الشاتعية(4)
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 يهديك للبحث الصحيح األيد  الفقه علما محكما واعلم أصول
علم المحو الما يدني الفتى  من ك  تهم تي القرحن مسدد    ًو
 وأبى حميفة تي العلو  وأحمد    واًلك ًبي  الشاتعي ومالك
 والسالكين  ريقهم بهم اقتد  و ريقة الشيع الجميد وصحبه

 ًسعديأًي به من ك  أمر   واًبع  ريق المصطفى تي ك  ما
هتد واقصد بعلمك و ه  بك خالصا  ًظفر بسب  الصالحين ًو

زهد واخش المهيمن وأ  ما يدعو  ليه  وانته عما نهى ًو
عبد  وا تع  لى الرحمن ك  ملمة مسكن ًو  بضراعة ًو

 واشكر لمن أوال  خيرا واحمد واقطع عن األًباو قلبك واصطبر
 ك واًجدحول الحمى واقمت لرب وعليك بالو ع الصحيح وال ًحم

فطن  وقريحة ًمحاء ذا  ًوقد   وخم العلو  بهمة ًو
 وابحث عن المعمى األًد األ شد  واًتمبئ المكمون من أًرا ها
 تي ضبئ ما يلقونه بمفمد   وعليك أ باو العلو  وال ًكن
 ن  الكتاو أو الحديث المسمد  و ذا أًتك مقالة قد خالفت

 ك  حبر أوحدمتأدبا مع    تاق  الكتاو وال ًم  عمه وق 
 عليهم تاحفظ لسانك وابعد   تلحو  أه  العلم ًمت للجمة
 أكر  بها من والد متودد   هما وصيتي التي أوصيكها

 * بقا  الشاتعية الكبرى: نق  ابن السبكي عن أبيه:
بة أه  العلم أًمى المراً   كمال الفتى بالعلم ال بالمماص   وً 

ا و ًا ل بهم ك    هم و  وا علم المبيين تاهتدى  تي الظال  ًو
 وال تض   ال باكتساو المماق   وال تخر  ال   ث شرعة أحمد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (22)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

دقيق و يضاح مشك  حرير برهان وقطع مغال   وبحث ًو  ًو
مة ول من لؤا بن غال   و حكا  حيا  الكتاو ًو  أًت عن ً 
 أضاء له ممها  ميع الغياه    ذا المرء أمسى للعلو  محالفا
بدو له األنوا  من ك   ان   ويمزاح عمه ك  شك وشبهة  ًو

بة العليا ًسامى بأهلها   لى مستقر تو  متن الكواك   هي الًر
 ًم  خير مر و الدنا والعواق   تدونكها  ن كمت للرشد  البا

مر القما أو مرهفا  القواض    و تعةو وال ًعدلن بالعلم ماالو   ًو
 تعمها لقد عوضت صفو المشا و وهبك ازو  دنيا  عمك تال ًب 
 وما اللهو باألوالد أو بالكواع  تما قد  ذا الدنيا وما قد  أهلها

 بعق  صحيح صاد  الفكر صائ    ذا قست ما بين العلو  وبيمها
 ًوى العلم أعلى من  ميع المكاً   تما لمة ًبقى وال عيش يقتمى

حمد أ من أصددحاو *ًهمي  ًددمن أبي داود: و ريق الجمع بين همه األحاديث: ما ذكره غير واحدل 
دان: مخففة، ومغلظة. تالمغلظة: السددددددددددددددوأًان. والمخففة: الفخمان. وال ًماتي  وغيرهم: أن العو ة عوً 

 ة.فما عو ة مخفلكونه  لكونهما عو ة، وبين كشفهما  بين األمر بغض البصر عن الفخمين
وله محمدل. :كلما مر  بالحجون *صحيح البخا ا: ًقول أًماء  صلى الله على ً 

ول الله*ًمن أبى   صلى الله عليك. ،داود: عن أ  ب جيدل أنها قالت له: يا ً 
 و ه الفائدة: أنهما اكتفيا بالصالة، دون السال .

 ،: أ حد ت الصالة على المبيء تي أوائ  الكت  تي زمن ها ون الرشيد، البن عاشو *التحرير والتموير
 وذكره عيا  تي الشفاء. ذكر ذلك ابن األ ير تي الكام  تي ًمة  حدى و مانين ومائة،

 احدل و  ا ية ًضممت األمر بشيئين: الصالة على المبي والتسليم عليه، ولم ًقتض  معهما تي كال ل ...
لى بين أن يقرن بين الصدالة والتسدليم بأن يقول: ص تالمسدلم مخير   ،وهما مفرقان تي كلما  التشدهد

ي تي ، تيأًوالسال  على محمدل  ،محمدل  الله على محمد والسدال  عليه، أو أن يقول: اللهم ص  على
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 ان  التصدددلية بصددديغة  ل  ذلك من الله، وتي  ان  التسدددليم بصددديغة  نشددداء السدددال  بممزلة التحية 
 وهو ظاهر الحديث الما  واه عيا  تي الشدددددفاء أن المبي ،له، وبين أن يفرد الصددددالة ويفرد التسدددددليم

  ل: من ًدددددددلم عليك ًدددددددلمت عليه ومن صدددددددلى قال: )لقيت  بري  تقال لي: أبشدددددددر  أن الله يقو
عليك صدددددليت عليه(. وعن المووا أنه قال بكراهة  تراد الصدددددالة والتسدددددليم، وقال ابن حجر: لعله أ اد 

  ذ ال دلي  على ذلك.  خالف األولى. وتي االعتما  والمعتم  عمه نظر
مييولكمه اصددطال ،االما اًددتقر عليه اصددطالح أه  السددمة ولم يقصدددوا بملك ًحريمو * ز لمراً  ح ًو

على األصددحاو وأئمة الدين، وقصددروا كلما  اإل الل نحو: ًبا    يرضددت  ال الدين، كما قصددروا ال
عالى، و    الله، على الخالق دون األنبياء والًر .  ًو

* الء األتها : وقد حكى غير واحد اإل ماع على أن الصددددددددالة على  ميع المبيين مشددددددددروعة، ممهم 
لمووا  حمه الله وغيره، وقد ح كي عن مالك  واية أنه ال يصلى على غير نبيما، الشديع محيي الدين ا

ولكن قال أصدددددددددددحابه: هو مؤولة بمعمى أنا لم نتعبد بالصدددددددددددالة على غيره من األنبياء، كما ًعبدنا الله 
 بالصالة عليه.

لى صهددددددددددد( تيها أحدث الرشيد تي صدو  كتبه الصالة على المبي 484*شم ا  المه : تي ًمة: )
 الله عليه.

 :قال ،عن ابن عباأل  ،*مصددددم  عبد الرزا : عن الثو ا عن أبي ًدددده  عثمان بن حكيم عن عكرمة
وتي المعجم  .يكره أن يصلى  ال على نبي ل  :قال ًفيان « ال على المبيين ال يمبغي الصالة على أحدل »

حكيم عن عكرمة  عثمان بن الكبير للطبراني: حد ما علي بن عبد العزيز  ما أبو نعيم  ما ًددددددددددفيان عن
ال تي تتح البا ا: . ق« ال على المبي  على أحدل  ال يمبغي الصالة من أحدل »قال:  ،عن ابن عباأل 

 ]قال ممتقيه عفا الله عمه: وبين اللفظين تر [ وهما ًمد صحيح
 بأن يقال: عليه  د عليمن المسدددددددددددان للكت ، أن يفر  *ًفسدددددددددددير ابن كثير: قد غل  تي عبا ة كثيرل 

ن ا، لكن يمبغي أوهما و ن كان معماه صددحيحو  ،السددال ، من دون ًددائر الصددحابة، أو: كر  الله و هه
اوى بين الصددددحابة تي ذلك  تإن هما من باو التعظيم والتكريم، تالشدددديخان وعثمان أولى بملك  ي سددددَ

 ممه،  ضي الله عمهم أ معين.
 :وهو يغمي ايكمس كميفو  بكماأل  * مرا  األو ا : ومن اللطائ  ما حكاه األصمعي قال: مر  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (21)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

داد  غر    أضاعوني وأا تتىو أضاعوا. . . ليو  كريهةل وً 
داد الثغر تال علم لما كي  أنت تيه وأما ًدددددددددداد الك م   تمعلو . قال األصدددددددددمعي:  ،تقلت له أما ًددددددددد 

 ا  م أقب  علي وأنشد:وكمت حديث السن تأ د  العبث به تأعر  عمي ملي  
 أهمتها. . . وحقك لم ً كر ذ على أحدل بعدا وأكر   نفسي  نمي  ن

وما يكون من الهوان أكثر مما أهمتها به. تقال: ب  ال والله  ،حصددددددددددددددلت لها ممك وأا كرامةل  :تقلت
الحددا ددة  ليددك و لى أمثددالددك،  :تقددال ؟من الهوان مددا هو أكثر وأعظم ممددا أنددا تيدده، تقلددت لدده: ومددا هو

 قال: تانصرتت وأنا أخزا الماأ.
ى ممزله تإذا َ مَّه اللي ،   ع  ل ،بالكوتة يعم  نها ه أ مع  ًددددددددددكاف   كان ألبي حميفة  ا     قي :  نه
مكل  بلحمل   كر أنشد:تيه السُّ  وَّ تإذا دَ  ،تيطبع اللحم ويشوا السمك ،ًو

داد  غر  أضاعوني وأاَّ تتى أضاعوا. . . ليو  كريهةل ًو
اده تفقد أبو حميفة يصلي اللي ، ويسمع  نشوال يزال يشدرو ويردد البيت  لى أن يغلبه السكر، وكان 

ه بعض الليالي تسدددددأل عمه تقي : أخمه الَعسدددددس ممم  ال ة أيا ل  اًدددددتأذن اإلما  ت ،وهو محبوأ ،صدددددًو
 تتأمر ،سدددددددددس ممم  ال ة أيا ل لي  ا   ًدددددددددكاف أخمه العَ  :تقال ،ما حا ة اإلما  :على األمير، وقال

بعه  ا ه اإلًددددددددددددددك ، لى يومما هما ةخدم ًلدك الليلدنعم وكد  من أ   :تقدال ،بتخليتده  ،افترك  اإلما  ًو
 ازا  الله خيرو   ،و عيتذ  ب  حفظتذ  ،ال :قال ،أًرانا أضعما  :قال له أبو حميفة ،تلما وصد   لى دا ه

كان   تتاو من يومه ولم يعد  لى ما ،اعليَّ أن ال أشددددرو بعدها خمرو  ولله   ،عن صددددحبة الجوا  و عايته
 عليه.

دتعه وال ً والخدا    ،وتي تصد  الصي  والمباو يتراكم على الحاكم ،دعى األلوهيةالحاكم الفا مي ا
معوا يا أيها الماأ ضددرو مث  تاًددت} :وكان حسددن الصددو  ،تقرأ تي ذلك الوقت بعض القراء ،يمدتع

ال  الده  ن الدمين ًددعون من دون اللدده لن يخلقوا ذبدابدا ولو ا تمعوا لدده و ن يسددددددددددددددلبهم الدمبداو شدددددددددددددديئدو 
ربت األمة تاضددط  مه ضددع  الطال  والمطلوو ما قد وا الله حق قد ه  ن الله لقوا عزيزيسددمقموه م

ددددددددددددددقئ  ،دعاهاللحاكم تيما  العظم وقوع هدمه ا يدة تي حكدايدة الحدال، حتى كأن الله أنزلها ًكميبو  ًو
، وأخم تي اًددددددددددتجالو ذلك الر    لى أن اوولى ها بو  ،ا من أن يقت خوتو   الحاكم من تو  ًددددددددددريره
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ددددددددددددددوالو  ، ليده ا مدأن ما  و ؤا بعدد ذلدك تي الممدا  تقي  له ،وأمر بدإغراقده ،  لى بعض الجزائرتجهزه ً 
ى بي على باو الجمة. :و د ؟ تقال  ما قصر معي صاح  السفيمة أً 

يفته تعاد  لى وظ ،القاضددددددي عالء الدين أبو البقاء الشدددددداتعي، كان قد عزل من وظيفة قضدددددداء القضدددددداة
  ر المقر عين الدين الضددددريشددددق وحضددددر  لى الجامع، تاًددددتفتح الشدددديع م  وأ لبس التشددددري  من قلعة دم

حصدددددددددددددد  ا ية. ت  قدالوا يدا أبانا ما نبغي همه بضدددددددددددددداعتما  د   ليما ونمير أهلما ونحفظ أخانا}وقرأ: 
 .هألموا ًرنم  صفق له المسر بجماحيبالجامع ا

و أعيد  أ ،و ذا أعيد  معرتةو  ،كانت غير األولى   ن المكرة  ذا أعيد  نكرةو  :*مغمي اللبيد : قولهم
 (سدددريني لن يغل  عسدددر  ) :كان الثاني عين األول، وحملوا على ذلك ما  وا  =أو نكرةو  المعرتة معرتةو 

ين األوليين أنك ًقول دددو  :ويشدددهد للصدددوً  ددددو  ت م بع ،ااشدددتريت تًر ولو  ،غير األول تيكون الثاني ،اتًر
 ع قول الحماًي:وللراب ، م بعت الفرأ لكان الثاني عين األول :قلت
 ا كالما كانواعسى األيا  أن ير عن قومو  صفحما عن بمي ذه . . . وقلما القو   خوان       
ويشدك  على ذلك أمو   ال ة: أحدها: أن الظاهر تي حية ألم نشرح أن الجملة الثانية ًكرا  للجملة  

 دل وعلى هما تالثانية عين األولى. والثاني: أن ابن مسعو  ،ادا و   ن لزيدل  ،ادا و   ن لزيدل  :كما ًقول  ،األولى
مع أن ا ية  ،نيسري  نه لن يغل  عسر    لطلبه اليسدر حتى يدخ  عليه لو كان العسدر تي  حرل  :قال

ر  اليسر وعلى أنه لم يسدتفد ًك ،تدل على ما ادعيما من التأكيد ،تي قراءًه وتي مصدحفه مرة واحدة
يسددر الدا ين. تتأوله ب ،كأن يكون تهمه مما تي التمكير من التفخيم  ،ذلكب  هو من غير  ،من ًكر ه
ه الما خلقكم الل: }تيشك  على األول قوله ،أن تي التمزي  حيا  ًرد همه األحكا  األ بعة :والثالث

والله  له واحد. وعلى الثاني قوله   وهو الما تي السددددددددددماء  له وتي األ    له}ا ية   من ضددددددددددع 
وهو  ،تالصدددددددلح األول خا    ماح عليهما أن يصدددددددلحا بيمهما صدددددددلحا والصدددددددلح خير تال} :ًعالى

زدناهم } :ومثله ، ائرل  ولهما يستدل بها على اًتحباو ك  صلحل  ،والثاني عا  ،الصلح بين الزو ين
مالك الملك  ق  اللهم} :والشيء ال يكون تو  نفسه. وعلى الثالث قوله ًعالى  عمابا تو  العماو

ي الم مزع الملك ممن ًشدددددددددداء لكًًؤ ه   زاء }تإن الملك األول عا  والثاني خا    من ًشدددددددددداء ًو
  وكتبما عليهم تيها أن المفس بالمفس}تإن األولى العم  والثاني الثواو   اإلحسددددددددان  ال اإلحسددددددددان

و أن ًمزل يسددددددددددددألك أه  الكتا: }وكملك بقية ا ية. وعلى الرابع ،تإن األول القاًلة والثانية المقتولة
 وقوله:  ليهم كتابا من السماءع
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. . .  ذ الماأ ناأ والزمان زمان  تإن الثاني لو ًاوى األول تي مفهومه لم يكن تي االخبا  به عمه 
 ،هوشعرا لم يتغير عن حالت :أا ،. . . أنا أبو المجم وشدعرا شعرا: تائدة و نما هما من باو قوله

 =هاتأما  ن و د  قريمة تالتعوي  علي ،تإذا ادعي أن القاعدة تيهن  نما هي مسدددددتمرة مع عد  القريمة
 ًه  األمر.

 ماء  وب ،هما حم  على الظاهر :قلت ؟ما معمى لن يغل  عسددددددددر يسددددددددرين :تإن قلت :وتي الكشدددددددداف
الجملدددة  أن :ل تيدددهوالقو  ،وأن وعدددد اللددده ال يحمددد   ال على أبلغ مدددا يحتملددده اللفظ ،على قوة الر ددداء

 ،اهددا تي المفوألتقرير معمدد  ويدد  يومئددم للمكددمبينر: }كتكري  ،ا ألولىالثددانيددة يحتمدد  أن ًكون ًكريرو 
 ،بأن العسددددددددددددددر مردوف باليسددددددددددددددر ال محالة ة  دَ وأن ًكون األولى ع   ،زيد    داء زيدد   :وكتكرير المفرد تي

و نما   ،ئمافهما يسدددران على ًقدير االًدددتت ،بأن العسدددر متبوع باليسدددر ال محالة مسدددتأنفة   دة  والثانية ع  
حكمه  ألن  تهو هو ،ألن الال   ن كانت تيه للعهد تي العسدددددددر الما كانوا تيه  اكان العسدددددددر واحدو 

 ،و ن كددانددت للجمس الددما يعلمدده كدد  أحدددل  ،مدداالو   ن مع زيدددل  ،مدداالو   ن مع زيدددل  :تي قولددك حكم زيدددل 
تقد ًماول  ،اتإذا كان الكال  الثاني مسددتأنفو  ،لبعض الجمس متماول   ر  وأما اليسددر تممكَّ  ،اتهو هو أيضددو 

 ،والثاني ما ًيسددددددر تي أيا  الخلفاء،  ويكون األول ما ًيسددددددر لهم من الفتوح تي زممه ،ا حخربعضددددددو 
  ه  ًربصددددددون بما  ال  حدى الحسددددددميين}  :ويحتم  أن المراد بهما يسددددددر الدنيا ويسددددددر ا خرة مث 

 ر والثواو.فَ وهما الظَّ 
والقريمة  ،وتي التمكير يقع االحتمال ،الحق أن تي ًعري  األول ما يو   االًحاد :ال بعضددددددددددددددهموق 
ددددع الله عليهم بالفتوح والغمائم ،كان هو وأصددددحابه تي عسددددر الدنيا  وبيانها هما أنه ،نًعي     م  ،تًو
و ن مع  ،ياالدن ا تي ن مع العسدددددددر تي الدنيا يسدددددددرو  :تالتقدير ،له من األولى بأن ا خرة خير   د ع  و  

يقما تتحققما اًح ،للقطع بأنه ال عسدددر عليه تي ا خرة  ا تي ا خرةالعسدددر تي الدنيا يسدددرو  اد العسدددر ًو
 ا تي ا خرة. اهد من مغمي اللبي .ا تي الدنيا ويسرو أن له يسرو 

 ،مشهو لمشدا كته الحل  تي المعمى ال  ازو ا ًجو  فو ل  حَ  *المغمي: و نما ًدمي ًعليق الطال  على شدرطل 
 ،م أتع أو لقد تعلت أو ل ،و ال أتع أوالله ألتعلن  :نحو قوله ،وهو الحدث أو الممع أو ًأكيد الخبر

 ا.لفو وما لم يو د تيه هما المعمى ال يصح ًسميته حَ 
يظهر للعالم  هتيص  حل مبا  : ًمبيه: لم أبي ن التفسير تي بعض المواضع  ألن، للشيع *ًوتيق الرحمن

جوَّ  ا من نشدددأ تي بالدهم، ًو يكاد  ل تيها، تإنهمن ًددديا  ا يا  وكال  العرو المو ودين، خصدددوصدددو
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يء  َولَ ، }يفسدددر القرحن ولو لم يسدددمع ا  ا  ه  نَا   َيَكاد  َزيدذتد َها ي ضددد  سدددذ سدددَ وقد كمت تي صدددغرا   وذ َلمذ ًَمذ
أًددددمع الكلمة من بعض األعراو، تتزي  أهاو ًددددؤال العلماء تي بعض ما يشددددك  علي  من القرحن، ت

دددددددددمع أعرابي   الو  رأ: يق عمي ما أشدددددددددك ، وكان أبي  ذا ًدددددددددمع القرحن عرف معماه بمجرد التالوة. ًو
بذحو  حو  ا}َوالذَعاد يَا   ضدددَ بذحو  ا*تَالذم و  يَا   َقدذ عو  اعو *َتأَ َدرذَن ب ه  نَدقذ  ا*تَالذم غ يرَا   صددد  طذَن ب ه  َ مذ   تقال ا*تَدَوًدددَ

ى، و لدد  األعر  جددادل   الن تيمددا يفعلدده الجهددال عمددد القبو  من دعدداء المًو ابي: الخيدد  الخيدد . ًو
ع وا َمَع  َد ل لَّه  َتال ًَدذ ا   الحا ا  ممهم، تقال أحدهما: هما شدددر   ألن الله ًعالى يقول: }َوَأنَّ الذَمسدددَ

موا وهو الر  ، وكان حلي   تقال ا خر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسددددر القرحن. تسددددكتااللَّه  َأَحدو 
تي بيدددت ا خر، تخر دددت عليهم  دددا يدددة  ميلدددة تقدددال: يدددا تالن من هدددمه؟ قدددال: بمتي. تقدددال: لو 
 :ًزو َتها. تضدددحك به وقال: أًزوي بمتي  تقال الر  : ه  تي ذلك بأأ. تقال: ما ًسدددمع قول الله

 ؟ سر القرحنما يجوز لمثلي ومثلك أن يف :ل}ح ر  َمتذ َعَليذك مذ أ مََّهاً ك مذ َوبَدَماً ك مذ  تقال:  نك ًقو 
ه مسدددتقيمة، يعرف معمى القرحن بمجرد ًدددماعهوالمقصدددود: أن من كان لسدددانه عربي   وكثيروا ما  ،ا، وتطًر

أَل وَنَك  يسدددألمي األعراو، وغيرهم عن مسدددائ  غامضدددة تي األيتا ، تأًلوا عليهم قول الله ًعالى: }َوَيسدددذ
الَ  َد م نَ َعن  الذيَدَتاَمى ق  ذ   صدذ َوان ك مذ َوالل ه  يَدعذَلم  الذم فذسد   الذم صذل ح   تيعرتون ح  لَّه مذ َخيدذر  َو  نذ ً َخال ط وه مذ تَإ خذ

كان   مبي معرتة ًدددديرة ال ،الجواو بمجرد التالوة، ويقمعون، تإذا انضددددم  لى العربية والفطرة السددددليمة
 .ذلك نو وا على نو ل 

وهم  ،يميددة عمددد قبر زيددد بن الخطدداوالع  تي  الوهدداو مرَّ بقو ل  كر لمددا أن الشدددددددددددددديع محمددد بن عبددد*ذ  
ا تقال: ال يقولون: يا زيد يا زيد، تقال لهم: الله خير   له من زيد،  م مر  بهم مرة أخرى وهم يدعون زيدو

ركوا  ،،  م مر  بهم الثالثةخير من زيدل  وهم يدعونهم تقال: الله خير من زيد، تقالوا: صددددد  الشدددديع، ًو
 دعاءه.

ييمة، والمشددددددركون عكوف عمد قبر زيد بن الخطاو، قلت: وما أحسددددددن قول األعرابية حين قدمت الع  
قر بي لزيد، تقالت: أين زيد؟ قالوا: تي القبر، قالت: ًحت الرضدددددددددددم؟ قالوا: نعم،  :تقال لها السددددددددددددنة

 قالت: ما نفع نفسه تيمفعمي.
  ا غل   كم  ،لشددددددرف المكو ية  ر تي الخطاو  الممكغل    ،وتي:  ذا ا تمع الممكر والمؤنثالطُّ قال *

 ،لشدددددددددددرف المكو ية وخفتها، تالتغلي  يقع تي اللغة لمعانل   القمر على الشدددددددددددمس تي قولهم: القمران
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فة اللفظ، كتغلي  عمر على أبي بكر  ضدددددي الله عمهما تي قولهم: ممها: شدددددرف المكو ية، وممها: خ  
 ران  لخفة اإلتراد.مَ الع  

خصي  األ تي شا و الخمر: )ال ًقب  له   بعين بالمكر  اء تي مواضع. ممها: قوله *المفهم: ًو
ا(، وقوله: )من أخل  : )يجمع خلق أحدكم تي بطن أمه أ بعين يومو  ا( وقولهصدددددددددددددالة أ بعين يومو 

دى أًعالى لله أ بعين ظهر  يمابيع الحكمة من قلبه على لسدانه( وقوله  بعين ليلة  : }و ذ واعدنا مًو
قليم األظفدا ، وحلق العداندة: أال ًتر  أكثر من أ بعين ليلةو ًوقيتد :وممده  ن  ...ه تي ق  الشددددددددددددددا و، ًو

ألنه مدة يكم  تيها ما ضربت له، تيمتق   لى غيره،   هما العدد تي همه المواضدع  نما خ  بالمكر
مد ع ويحصددددددددددد  تيها ًبدله، وبيانه بانتقال أ وا  الخلقة، تي ك  أ بعين ممها يكم  تيها  و ، تيمتق 

بمو  ًدددددرائي  أن  مرأ  ، ث، وكملك تي األ بعين الميعاديةانتهائه  لى غيره، كما قد ن  عليه تي الحدي
يكملوا ًهيؤهم لسدماع كال  الله، تكم  لهم ذلك عمد انتهائها، ومث  ذلك تي األ بعين اإلخالصية، 

:  ن التجا و قالواتليتبدل لحم شدددددددددددددا و الخمر بغيره، ويؤيده أن أه   ،وأما أ بعون شدددددددددددددا و الخمر
ة  ألنها األ بعون المضدروية لخصال الفطر  :ا، وقري  من همامن يظهر تي الحيوان تي أ بعين يومو السد   

 ،عمد انتهائها يكم  تحشددددددددددددددها، واًددددددددددددددتقما ها، تيمبغي أن ًغير عن حالها. وأما أ بعون  ًيان العراف
د انتهدائهدا علهدا، وتي  وا حده، وعمدتألنهدا المددة التي يمتهي  ليهدا ًدأ ير ًلدك المعصدددددددددددددديدة تي قلد  تدا

  اهديمتهي ذلك التأ ير.
بلغ و . وقددال ًعددالى: }أ بعين ًمكددث المفدداأ .الددد ددال يمكددث تي األ   أ بعين: قددال أحددد األحبددة
ا( )من حفظ على أمتي أ بعين حديثوتي الحديث:   محرمة عليهم أ بعينوقال: }  أ بعين ًددددددددددددددمة

دددددددددول الله  :قال ،ابن عباأل  تي المسدددددددددمد عن، و حد شددددددددا و الخمر أ بعينو  أو أنزل عليه  بعث ً 
عن األ بعين  وتي مقدمة األ بعين الثال ية للشدددديع عبد الله السددددعد نقالو  .أ بعين ًددددمةو وهو ابن  ،القرحن

ه علي قب  أن قضدداه الل ألبي علي البكرا: )ما بين المصددراعين مسدديرة أ بعين ًددمة( )أًلوممي على أمرل 
( )لكان أن يق  أ بعين( )تي ك  أ بعين شددداة شددداة( ...مسدددجد وضدددع أوالأ بعين ًدددمة( )أا أخلق ب

ه أ بعون   ال(  )يقو  على  ماًز
الحبوو أو ا كان ك*المصددددددباح الممير: )الطَّعذم  ع لَّة  الر  بَا( المعمى كونه مما يطعم أا مما يسدددددداو  امدو 

 ،ه الطعا عذَم( بالضددددددددم  يطلق ويراد بألن )الطُّ   والو ه: أن يقرأ بالفتح ،ا كالعصددددددددير والدهن والخ   مائعو 
 .ا تهو أعم  تال يتماول المائعا  و)الطَّعذم ( بالفتح يطلق ويراد به ما يتماول اًتطعامو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (29)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

دالن البلقيمي*ذي  الد   الكاممة للحاتظ ابن حج ، غيرحفظ المحر  وهو ص ،ر: الحاتظ عمر بن ً 
د العصر اإلتتاء، تكان يتصدى لملك من بعوصم  التصاني  الواًعة الباهرة، وعول الماأ عليه تي 

يطالع  ، حتى كانو ما  قراءو  ،او ما ًصدددددددددددددميفو  ، ما مطالعة ،ا، وال يفتر من االشدددددددددددددتغال لى الغروو غالبو 
لعلها )الد أ ويحر ه ويلقيه على أول من يلقاه، تيماكره به ويباحثه تيه،  م  ذا ًو ه  لى الخشدددددددددددابية 

ددددددددة  الطريق،  م  ذا حضددددددددر ألقاه و بحثوا معه تيه،  م  ذا   ع ذاكر بهيلقيه على من يراتقه تي  (مدً 
قرأ  ن لي، و ذ  من لم يكن عسدددداه حضددددر، تال يمسدددداه بعد ذلك، قرأ  عليه تي حواشددددي الروضددددة، وأَ 

كان عظيم المروة،  مي  المودة، كثير االحتمال، كثير المباًدددددددددددطة مع ... عليه دالئ  المبوة للبيهقي
 .مهابته
مد الديا  المصدرية ابن الكويك: وحب   ليه التحديث ممم قرأ  عليه صحيح مسلم تي ًر مة مسد*و 

 م انثال  ...ومن الحلية ،تي أ بعة مجالس متوالية غير يو  الختم، وقرأ  عليه من صدددددددحيح أبو عوانة
 .تالزموه وأكثروا عمه، وما كان يم  ممهم  لى أن ما  ،عليه الطلبة

ين كر لي أنه مر على صددددددددحيح البخا ا ما بذ   ، براهيم العلوا التعزاًددددددددليمان بن الفقيه المحدث *
ماعل  قراءةل  معت ممهومقابلة نحو مائة وخمسين مرةو  و ًماعل  ًو مع ممي ًو  .، ًو
سددعين تراتقما تي * تي ًر مة صدداحبه: المحدث األقفهسددي المصددرا قال:  م قد  مصددر ًددمة  مان ًو

 دددانيدددة  لى أن  حلدددت  لى  ،  م دخددد  دمشددددددددددددددق مرةو ...، و اتقمي  لى  ددددة تي البحرالسددددددددددددددمددداع مددددةو 
العبادة  بتأقا  بها مشدددددددتغالو  ...تراتقما تي السدددددددماع، وصدددددددحبمي  لى القاهرة،  م حج ًدددددددمة...دمشدددددددق

 -ا يظهريعمي  لى الحاتظ تيم -وكانت كتبه ...والتخريج واإلتادة، مع حسددن الخلق والخئ والعشددرة
دددمعت ممه، ... على الشدددو  الشدددديد ًصددد   لى مكة مشدددتملةو  دددمع ممي ًو وبيمما مطا حا  أدبية، ًو
 ...واًتفد  من ًعاليقه

ا أ أ بعدة مدا  ليه، ود   الشددددددديع محمد بن عمر التعزا: اشدددددددتغ  بالفقه  لى أن مهر وصدددددددا  مشدددددددا و 
، تثق  وصرامةل  عفةل و  ر  تي قضائها، تباشر بشهامةل وكثر   لبته، وانتهت  ليه  ياًة الفتوى بها،  م ق  

 المفع للماأ  لى أن ما .رف، وأقب  على عادًه من تص   ،ولةعلى أه  الد
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بي، وكان يقرأ تي ديوان المتم *الشدددديع عبدالله بن عقي  عن الشدددديع عبدالرحمن بن ًددددعدا: كان مرةو 
: تعزتت ا. قال الشددديع السدددعداتي ًلك القصددديدة التي كان يقرؤها هجاء، تلما نا   أى أنه يمبش قبرو 

 الهجاء.بعد ذلك عن قراءة أشعا  
 ،بي مشددهو صددحا ،ظ المؤذنرَ *ًوضدديح المشددتبه تي ضددبئ أًددماء الرواة وأنسددابهم وألقابهم: ًددعد القَ 

 ا.بفتح القاف والراء معو  :القرظو 
حيح من لما تي الصددددددددددد  ا*المبدع: وذكر تي المغمي والشدددددددددددرح أنه ال يجوز أن يتقد  على الوقت كثيرو 

مجموع  :قال البيهقي «أذانهما  ال أن يمزل ذا ويرقى ذاولم يكن بين » :قال القاًدددم ،حديث عائشدددة
ر . وأما ما يفع  تي زمانما من األذان للفجيسدددددددددددددديرل  ما  وا تي ًقديم األذان قب  الفجر  نما هو بزمنل 

ً   ،تخالف السمة ،من الثلث األخير  م  وازه، وتيه نظر.ل    ن 
 ة  رَ ومَ  ،صدددددددالحة   رأة  قول: همه مَ *الصدددددددحاح: وهما مرحن صدددددددالحان، وال يجمع على لفظه. وبعضدددددددهم ي

 بتر  الهمزة وبتحريك الراء بحركتها. ،اأيضو 
 ،قال:  اء      لى عبد الله ،*مصددددددم  ابن أبي شدددددديبة: حد ما أبو معاوية عن األعمش عن شددددددقيقل 

بد الله:  ن قال تقال ع ،ميكَ و ني أخاف أن ًفر   ،شددددابةو  تقال:  ني ًزو ت  ا يةو  ،أبو  رير :يقال له
ا أن لكن تدإذا أًتدك تمرهد ،ه  ليكم مدا أحد  اللده  من الشدددددددددددددديطددان، يريدد أن يكر   رذ والفَ  ،  من اللدهاإلل

 اء  :قال ،ًصددددددلي و اء   كعتين. وهو تي مصددددددم  عبد الرزا  عن معمر عن األعمش عن أبي وائ ل 
الدده  ددوتي مجمع الزوائدد:  واه الطبراني و   ... ني ًزو دت امرأة و ني :تقددال ،  د   لى ابن مسددددددددددددددعودل 

مده صحيح.    ال الصحيح. وتي حداو الزتاف: ًو
دددمعت شددديع اإلًدددال  ابن ًيمية قدأ الله  وحه يقول: العا ف ال يرى له على  *مدا ي السدددالكين: ًو

 وال يضا و. ، وال يطال   ، ولملك ال يعاً   ،وال يشهد له على غيره تضالو  ،احق   أحدل 
ر مث  كثرة الدقيقة يفتق المهن ويد به ويقويه على العلم، تيصددي*الرد على الممطقيين: المظر تي العلو  

وهما  ،و ن لم يكن ذلك وقت قتالل  ،ًعين على قوة الرمي والركوو ،شدددددددددددددداو و كوو الخيد الرمي بدالمُّ 
ر   تي المظر تي العلو  الصددادقة الدقيقة، كالجبمقصددد حسددن  ولهما كان كثير من علماء السددمة يرغ   

رائض والوصايا والدو   لشحم المهن  تإنه علم صحيح تي نفسه، ولهما يسمى والمقابلة وعوي  الف
ما يمكر : تي  ياضدة األبدان بالحركة والمشي، كالرياضدة يسدتعم  تي  ال ة أنواعل  :الرياضدي  تإن لفظ
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ذلك األ باء وغيرهم، وتي  ياضددددددددددددددة المفوأ باألخال  الحسددددددددددددددمة المعتدلة وا داو المحمودة، وتي 
 .ن بمعرتة دقيق العلم والبحث عن األمو  الغامضة ياضة األذها

بيما  دوقد ذكر كثير من متأخرا الفقهاء مسدددددائ ، وذكروا أنها ال ًمح   ال بطريق الجبر والمقابلة، وق
ددددول  شددددرعيةل  لةل أأنه يمكن الجواو عن ك  مسدددد بدون حسدددداو الجبر والمقابلة، و ن    اء بها الًر

ا، وقد كان ألبي و دا  حمهما الله تيه من المصدي  ما حيحو ا حسداو الجبر والمقابلة صدكان أيضدو 
 قد ع رف.

لكمها ًتعام  من البا ن  ،نظامها حالل *لما أ ا  بعض الباحثين مسددددددددددددددألة المسدددددددددددددداهمة تي شددددددددددددددركةل 
وممه باختصددددددا : هما الموضددددددوع ع ر  على  ،اا حسددددددمو كالمو   أبو زيدل  بالمحرما ، اً ج  الشدددددديع بكر

عو  ،اإلًدددالمي تي شدددهر شدددعبان من هما العا مجمع الفقه برابطة العالم  لمون صدددد  قرا  بالتحريم، ًو
ماقض  ،وقرا  كما، هما تيه خطر عظيم على األمة ،بالتحريم أنه تي شددددهرين يصددددد  قرا  من مجمعل  ًو

ليس األمر  لزاميددا على أن نفتي تي هددمه المسددددددددددددددألددة أو تي ًلددك  ألن حفظ  ...تي ح ائهددا الجمدداعيددة
واو الشدددر والفسددداد على الماأ هما أمر متعين، وليس معمى هما أن نأخم بقتاو وعد  تتح أب ،الممم

ا رون ا يعبر عليها المتوأال ًكون ذممما  سدددددو و  ،ولكن نأخم بركاو االحتياط لمممما ،التشدددددتيت، ال
 .(4)وغيرهم

وما  ...عيشددددهب لم يجر مع القد  لم يتهمأ أنه من *ًا يع بغداد:  براهيم الحربي: أ مع عقالء ك  أمةل 
لما الر  : هو ا .ى و دًهاشددددددددددددددكو   لى أمي وال  لى أختي وال  لى امرأًي وال  لى بماًي قئ ح مَّ 

ا قئ، ها أحدو ما أخبر  ب ا وأ بعين ًمةو خمسدو  دخ  غمه على نفسده، وال يغم عياله، كان بي شدقيقة  ي  
 ...اما أخبر  به أحدو  ،ولي عشر ًمين أبصر بفرد عينل 

وله: أضدددقت  ضددداقة تمضددديت  لى  براهيم الحربي ألبثه ما أنا تيه، تقال لي: ال يضددديق وعن القطيعي ق
 .صد    تإن الله من و اء المعونة

ددول المعتضدددوعن الحربي أنه  اءه مال من المعتضددد ترَّ  سددألك وقال: أمير المؤممين ي ،ده، تعاوده ً 
لها   أنفسدددددددددددددما بجمعه تال نشدددددددددددددغأن ًفرقه تي  يرانك. تقال الحربي: عاتا  الله هما مال لم نشدددددددددددددغ

 .بتفريقه
                                                        

 .(الشاملة ، بترقيم819/ 9مي )(مجلة مجمع الفقه اإلًال4)
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ددائ  والمسددائ  المجلد األول*قال الشدديع محمد  شدديد  ضددا تي خاًمة    شدديع اإلًددالل مجموعة الًر
وأمدا قيمدة هدما المجموع الدديمية العلمية تهي ال ًقد ، والتكرا  : 4314التي اعتمى بهدا و بعدت عدا 

ومن ، كثيرةو  ا ال  ذا ًكر   على ذهمه مرا و  حد  همه التحقيقا  الواًددددددددددددددعة قلما يعيها أإن تيده مفيدد ت
 تاول أو يمليها من غير مرا عه ك، الغري  أن همه المسائ  كان يكتبها شيع االًال  قدأ الله  وحه

الواضدددددحا ، على أن هما الر   من أكبر حيا  الله  من الكت ، وهي من ا يا  البيما ، والبراهين
دددوله   يهدا للتي هي أقو } :نه ل تيه قا د بها كتابه الماتي خلقه، أيَّ  دددمة ً  عليه  ، وما كانًو

نه أ -بله  ملتها ومجموعها -ويعلم من ك  تتوى ممها السددل  الصددالح من تهمها، واالعتصدددا  بها.
من اإلحا ة و  مع من العلو  المقلية والعقلية الشددددددددددددددرعية والتا يخية والفلسددددددددددددددفية   حمده الله ًعالى قد

ن م أحددل  ا مدا ال نعلم مثلده عنا وتهمدو وح اء المدماهد  ومقدداال  الفر  حفظدو الملد  والمحد   بمدماهد 
و حقا   ، بطال البا   علماء األ   قبله وال بعده، وأغرو من ذلك ما حًاه الله من قوة الحكم تي

مة على ك  تي تهم الكتاو والسددد ممها بالبراهين المقلية والعقلية، ونصدددر ممه  السدددل  الحق تي ك ل 
يه من يشاء، من مماه  المتكلمين والفالًفة وغيرهمما خالفه  له ذو الفض  وال ،ذلك تض  الله يًؤ
 .العظيم

ا وكثيرو  ،ا تي العلمتيكون مقصددددددرو  ،ال يعلم بها وال بو وبها ا ما يتر  وا با ل * غا ة اللهفان: العبد كثيرو 
هاونو  ما كسددددددددددددددالو  ،ما يتركها بعد العلم بها وبو وبها أو لظمه أنه  ،دل أو ًقلي ،با  ل  ي ل و ما لموع ًأو  ،ا ًو

 ا من وا با  األبدان وحكدتوا با  القلوو أشدددد و وبو  ،أو لغير ذلك ،مشدددتغ  بما هو أو   ممها
 ، ب  هي من باو الفضائ  والمستحبا ،من الماأ وا با  الدين عمد كثيرل من وكأنها ليست  ،ممها

 وقددد ًر  مددا هو أهم من وا بددا  ،من وا بددا  البدددن أو من ًر  وا دد ل  ي من ًر  تر ل تتراه يتحرَّ 
وقد اً ك  من محرما  القلوو ما هو أشدددددددددد  ،القلوو وأترضدددددددددها ويتحري من تع  أدنى المحرما 

ا، بدد  مددا أكثر من يتعبددد للدده عز و دد  بتر  مددا أو دد  عليدده تيتخلى ويمقطع عن ا وأعظم   مددو ًحريمددو 
دده ع مع ويزعم أندده متقرو  لى اللدده ًعددالى بددملددك مجت ،ليددهاألمر بددالمعروف والمهي عن الممكر مع قدددً 

تهددما من أمقددت الخلق  لى اللدده ًعددالى وأبغضددددددددددددددهم  ليدده مع ظمدده أندده قددائم  ،على  بدده ًددا   مددا ال يعميدده
 وأنه من خوا  أوليائه وحزبه. ،بحقائق اإليمان وشرائع اإلًال 

قوله  المشددددركين أ  ال؟ كما تي*الرد على البكرا: والماأ متمازعون تي أه  الكتاو ه  يدخلون تي 
}وال ًمكحوا المشدركا  حتى يؤمن  وه  هم مشدركون أ  ال؟ والتحقيق أن أص  ديمهم ليس  :ًعالى
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ولهما قال ًعالى: }لم يكن المين كفروا من أه  الكتاو  ،ا من الشددددددددر لكن ابتدعوا نوعو  ،تيه شددددددددر 
هم أ بابا  هبان}اًخموا أخبا هم و  قد قال ًعالى:والمشدددددددركين  تجع  المشدددددددركين غير أه  الكتاو، و 

من دون الله و المسيح ابن مريم وما أمروا  ال ليعبدوا  لها واحدا ال  له  ال هو ًبحانه عما يشركون  
 تأخبرهم أنهم أشركوا.

*تتح البا ا البن    : وقد ظن بعضدددددددددهم: أن هما من باو المطلق والمقيد، وهو غلئ، و نما هو 
لما  االعمو  بالمكر، وهو ال يقتضدددي التخصدددي  عمد الجمهو ، خالتو  من باو ًخصدددي  بعض أتراد

،  ال أن يكون لدده مفهو  تيبمى على ًخصددددددددددددددي  العمو  بددالمفهو ، والتراو والتربددة كي عن أبي  و ل ح  
 ون يأبون َذلَك.ل   تي  بو  المفهو  له، واألكثر لق ، مخت

خ  و  انه  ع  األ   كلها مسددجدو تإ  دل به: حديث حميفة الما خر ه مسددلمًددت  لكن أقوى ما ا
الطهو ية بالتربة، وأخري ذلك تي مقا  االمتمان وبيان االختصدددددددددددددا ، تلوال أن الطهو ية ال ًعم  ميع 

ا ال يليق تي المعمى، وهم اتي اللفظ ونقصدددددو  أ زاء األ   لكان ذكر التربة ال معمى له، ب  كان زيادةو 
ي  وامع الكلم.  بمن أًو

الً ه مذ َدائ م وَن   لى قوله: }َوالَّم ي ال ية: }البن ًيم *شدددددرح العمدة ل  يَن الَّم يَن ه مذ َعَلى صدددددَ َن ه مذ الذم صدددددَ
 َعَلى َصالً ه مذ ي َحات ظ وَن  وهاًان ا يتان  معتا خصال أه  الجمة ومالكها.

ر. وتي زاد المعاد ا عن المبي ا  ابتو *صددددددحيح ابن خزيمة: ولسددددددت أحفظ خبرو  : تي القمو  تي الًو
ر  ال تي حديثل    ًول الله أن    ، واه ابن ما ه عن أبي بن كع ل  ولم يحفظ عمه أنه قمت تي الًو

ر تيقمدت قبد  الركوع. وقدال أحمدد تي  وايدة ابمده عبدد اللده  ن ك   ،وعأختا  القمو  بعد الرك :كدان يًو
ر وقمو  الًو ،ا  تع  أًدددددددددددددده من الركوعم  لَ   تي القمو   نما هو تي الفجر  بت عن المبي  شدددددددددددددديءل 

ر قب  أو بعد شدديء. وقال الخالل ولم يصددح عن المبي  ،أختا ه بعد الركوع ي أخبرن :تي قمو  الًو
ر؟ تقددال ،محمددد بن يحيى الكحددال ى تيدده عن ليس يرو  :أندده قددال ألبي عبددد اللدده تي القمو  تي الًو

صدددددح عن المبي ولكن كان عمر يقمت من السدددددمة  لى السدددددمة. وتي االًدددددتمكا : ال ي ،شددددديء المبي 
 .ر حديث مسمد  تي القمو  تي الًو

 واه البيهقي من و  «كددان يقمددت قبدد  الركوع  أن المبي »*التلخي  الحبير: حددديددث أبي بن كعدد : 
ددددبق  لى ذلك: ابن حمب ل  وابن  ،حديث أبي بن كع ، وابن مسددددعود، وابن عباأ، وضددددعفها كلها، ًو
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شدددددددددددديء، ولكن عمر كان  خزيمة، وابن الممم ، قال الخالل عن أحمد: ال يصددددددددددددح تيه عن المبي 
 يقمت.

قاموا حتى دخلوا ت ،لمعوده تإنه  قي     *شدع  اإليمان: قال ًفيان: قوموا بما  لى عبد الله بن مرزو 
و أًدده  ،كاد ًسددترهًوعلى عوً ه خرقة  ،ليس بيمه وبين الحصددى شدديء على عبد الله تو دوه تي بيتل 
 اتقال له ًفيان: يا أبا محمد بلغمي أنه ليس أحد يدع من الدنيا شيئو  ،على دكان وهو مسجد البيت

وقد ًركت أشددددددياء من الدنيا تما عوضددددددك الله ممها؟ قال: الرضددددددا بما  ،ا من ذلك ال عوضدددددده الله خيرو 
 ًرون.

 واه مددالدددك تي المو ددأ، وعن  « يقطع الصددددددددددددددالة وكالمدده يقطع الكال خروي اإلمددا » :لزهرااقددال *
زمن عمر يو  الجمعة تإذا خري عمر و لس على الممبر  يكما نصددددددددددددددلى ت»السددددددددددددددائ  بن يزيد قال: 

تإذا ًكت  ،وكما نتحدث ويحد ما تربما يسأل الر   الما يليه عن ًوقهم وخدامهم ،قطعما الصالة
 ن حجر.صحح  ًماده اب «ماأ تلم نتكلم حتى يفرو من خطبتهالمؤذن خط  ال

 ،ولبس من أحسن  يابه ، ن كان عمده ومس من  ي ل  ،واًتا  ،)من اغتس  يو  الجمعة: قال *
ت  ذا  م أنصدددددد ، م  كع ما شدددددداء الله أن يركع ،ولم يتخئ  قاو الماأ ، م خري حتى يأًي المسددددددجد

 كانت كفا ة لما بيمها وبين الجمعة األخرى( صدددددححه  ،خري اإلما  تلم يتكلم حتى يفرو من صدددددالًه
 ابن الملقن واأللباني وغيرهما.

صا   على غير الله ل تي أمرل *قال الرازا: الما  ربته من أول عمرا  لى حخره أن اإلنسدان كلما عوَّ 
ذلك   من الخلق حصَّ  و ذا عول على الله ولم ير ع  لى أحدل  ،ا  لى البالء والمحمة والشدةذلك ًدببو 

همه التجربة اًدددددتمر  لي من أول عمرا  لى الوقت الما بلغت تيه  ،المطلوو على أحسدددددن الو وه
وى تض  الله ً واًتقر قلبي على أنه ال مصلحة لإلنسان تي التعوي  على شيءل  ،السدابع والخمسدين
 ًعالى و حسانه.

ا  : الله بن المب ا  عبدا. وقال اإلم*وقال اإلما  مالك بن أنس: بركة الحديث  تادة بعضددددددكم بعضددددددو 
 ا. ن أول ممفعة الحديث أن يفيد بعضكم بعضو 

بة على حروف  * وال الد   السدمية: أًماء الله ًعالى الحسمى كما صحت تي الكتاو أو السمة مًر
المعجم،: ا خر، األحدددد، األعز، األعلى، األكر ، اإللددده، األول، البدددا  ، البددداًددددددددددددددئ، البدددا ن، البر، 
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الجبا ، الجمي ، الجواد، الحاتظ، الحسدددددددي ، الحفيظ، الحق، الحكم، الحكيم،  البصدددددددير، التواو،
الحليم، الحميدد، الحي، الحيي، الخدالق، الخبير، الخال ، الديان، الرؤوف، الراز ، الرو، الرحمن، 
الرحيم، الرزا ، الرتيق، الرقي ، السددددددبوح، السددددددتير، السددددددال ، السددددددميع، السدددددديد، الشدددددداتي، الشدددددداكر، 

الشددددددهيد، الصددددددمد، الطي ، الظاهر، العزيز، العظيم، العفو، العلي، العليم، الغفا ، الغفو ، الشددددددكو ، 
الغمي، الفتدداح، القددابض، القدداد ، القدداهر، القدددوأ، القدددير، القريدد ، القهددا ، القوا، القيو ، الكبير، 

لمجيددددد،  ، االكريم، اللطي ، اللدددده، المؤخر، المؤمن، المبين، المتعددددالي، المتكبر، المتين، المجيدددد
المحسددددددددددددددن، المحيئ، المصددددددددددددددو ، المعطي، المقتددد ، المقددد ، المقيددت، الملددك، المليددك، الممددان، 
ر، الودود، الوكي ، الولي، الوهاو. ]من  المهيمن، المولى، المصددددددددددير، الهادا، الواحد، الواًددددددددددع، الًو

شدددددددددددديد، لجلي ، الر األًددددددددددددماء التي يظن كثير من الماأ أنها من أًددددددددددددماء الله ًعالى: الباقي، البديع، ا
السدددددددددتا ، الصدددددددددبو ، الما د، المبداء، المعيد، المحيي، المميت، المعز، الممل، المغمي، الممتقم، 

أن همه األًماء لم ًثبت تي كتاو الله وال تي صحيح السمة و ن قال  االمو ، الوا د، الوا ث[، علمو 
ي  من الكتاو أو ئا ممها  ال بدلبها بعض العلماء، تأًدماء الله وصفاًه ًوقيفية ال يصح أن نثبت شي

 السمة.
هو  خراي المكل  عن داعية هواه حتى يكون  ،*المواتقا : المقصدددددد الشدددددرعي من وضدددددع الشدددددريعة

 ا.كما هو عبد لله اضطرا و   ،اا لله اختيا و عبدو 
*الد   السمية: قال الشيع عبداللطي  بن عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره لقصة حا   ونزول: }يَا 

ل يددَاَء  تدددخدد  حددا دد  تي المخددا بددة بدداًددددددددددددددم اإليمددان أَيدُّهددَ  م وا عددَد و  ا َوعددَد وَّك مذ َأوذ ا الددَّم يَن حَمم وا ال ًَدتَّخدد 
ماوله المهي بعمومه، وله خصو  السب  الدال على   ادًه، مع أن تي ا ية الكريمة ما  ووصفه به، ًو

تاع  ذلك قد ضددددد  ًدددددواء السدددددبي ، يشدددددعر أن تع  حا   نوع مواالة، وأنه أبلغ  ليهم بالمودة، وأن 
ددددددو ظاهر تي أنه ال يكفر بملك،  ذا كان مؤممو  (وا ًددددددبيلهصدددددددقكم، خل  ):  لكن قوله له، ا بالله وً 
 :ال يقال. و (خلوا ًددددددددبيله)لما قال:  و نما تع  ذلك لغر  دنيوا، ولو كفر ،، وال مًراول غير شددددددددا  ل 

هو المانع  (اعملوا ما شدددددددددئتم، تقد غفر  لكم :، تقالما يد يك لع  الله ا لع على أه  بد ل )قوله: 
إن الكفر ت  ألنا نقول: لو كفر لما بقي من حسددددددددماًه ما يممع من لحا  الكفر وأحكامه  من ًكفيره

يَمان  تَدَقدذ َحب َئ َعَمل ه   ف رذ ب األ  رَك وا َلَحب َئ َعمدذه مذ وقوله يهد  ما قبله، لقوله ًعالى: }َوَمنذ َيكذ : }َوَلوذ َأشذ
محبئ للحسددددددددددددددما  واإليمان، باإل ماع، تال يظن هما. وأما قوله ًعالى:  والكفر ا َكان وا يَدعذَمل وَن مدَ 
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د  قَدوذمو  مدذه مذ  وقوله: }ال ًَج  ر  يد َوادُّوَن َمنذ َحادَّ اللََّه يد ؤذم م وَن ب اللَّه  َوالذ  ا}َوَمنذ يَدتَدَولَّه مذ م مذك مذ تَإ نَّه  م  يَدوذ   ا خ 
ولدَده   م وا د يَمك مذ ه ز وو َوَ ًدددددددددددددد  م وا الددَّم يَن اَّخددَ ا الددَّم يَن حَمم وا ال ًَدتَّخدد  م َن الددَّم يَن أ وً وا  اَوَلع بددو  ا، وقولدده: }يدَدا أَيدُّهددَ

م يَن  ت مذ م ؤذم  ل َياَء َواًدَّق وا اللََّه   نذ ك مدذ ه السددددددددمة وقيدًه، وخصددددددددتهت الذك َتاَو م نذ قَدبذل ك مذ َوالذك فَّاَ  َأوذ  قد تسددددددددًر
 ،والصداقة، ودون ذلك مراً  متعددةبالمواالة المطلقة العامة. وأص  المواالة هو: الح ، والمصرة، 

الراًددددددددخين تي العلم من الصددددددددحابة  وهما عمد السددددددددل  ،والم حظه وقسددددددددطه من الوعيد  ولك  ذن ل 
حكا  و نما أشدددك  األمر وخفيت المعاني، والتبسدددت األ ،والتابعين، معروف تي هما الباو وتي غيره

ددددددة لهم بمعاني السددددددمة من العجم، والمولَّ  على خلوفل  دين المين ال د اية لهم بهما الشددددددأن، وال مماً 
وا: من الع  والقرحن. ولهما قال الحسددددددددددددن  وقال عمرو بن العالء لعمرو بن عبيد، لما ناظره  ،جمة أً 

يشددددير  ،لله ال يخل  وعدهوا ،خلود أه  الكبائر تي الما ، واحتج ابن عبيد: أن هما وعد   تي مسددددألة  
عالء: من تقددال لدده ابن ال ، لى مددا تي القرحن، من الوعيددد على بعض الكبددائر والددمنوو بددالمددا ، والخلود

هما وعيد ال وعد، وأنشددددددددددد قول الشدددددددددداعر: و ني و ن أوعدًه أو وعدًه. . . لمخل   ،ًيتجمة أ  الع  
  يعادا وممجز موعدا

غيره:  ن من ًعادة األعجمي والعربي،  ذا أًلما، أن يوتقا  وقال: بعض األئمة تيما نق  البخا ا أو
هما: أن يمتحما، وي   ،لصاح  ًمةل   .ى وبدعةل يسرا لصاح  هوو و ن من شقاًو

 ،)ومن شر ما لم أعم ( اًتعاذ من شر أن يعم  تي المستقب  ما ال يرضاه: قوله *عون المعبود: 
ى ذلك من تإنه يج  أن ير   بأن يحفظه ممه، أو من شدددددددر أن يصدددددددير معجبوا بمفسددددددده تي ًر  القبائح

 تض   به، ويحتم  أنه اًتعاذ من أن يكون ممن يح  أن يحمد بما لم يفع .
ن الجم  اًددتصددع   و  ،من األنصددا  لهم  م  يسددمون عليه قال: كان أه  بيتل  ،*مسددمد: عن أنسل 
ول الله و ن ،عليهم تممعهم ظهره  نه كان لما  م  نسمي عليه و نه  :تقالوا  األنصا   اؤوا  لى ً 

ددول الله ،وقد عطش الز ع والمخ  ،اًددتصددع  عليما وممعما ظهره تقاموا  ،ألصددحابه قوموا  تقال ً 
يا نبي الله  نه قد صدددددا   :تقالت األنصدددددا  ،نحوه تمشددددى المبي  تدخ  الحائئ والجم  تي ناحيةل 

 لى  تلمدا نظر الجمد  ،ليس عليَّ ممده بدأأ :تقدال ،  و ندا نخداف عليدك صددددددددددددددولتدهلد  مثد  الكلد  الكَ 
ول الله   ً  ول الله  ،ا بين يديهأقب  نحوه حتى خر ًا دو بماصيته أذل ما كانت قئ  تأخم ً 

ول الله همه بهيمة ال ًعق  ًسجد لك ونحن نعق  :تقال له أصدحابه ،حتى أدخله تي العم   ،يا ً 
 جد لبشرل أن يس ولو صلح لبشرل  ،أن يسدجد لبشدرل  ال يصدلح لبشدرل  :تقال ،سدجد لكن نأتمحن أحق 
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والما نفسددي بيده لو كان من قدمه  لى مفر   ،ن ًسددجد لزو ها من عظم حقه عليهاأ ألمر  المرأة
 ،ا:  ًماده  يدقال الممم   ( م اًتقبلته تلحسته ما أد  حقه ، أًده قرحة ًمبجس بالقيح والصديد

قال  .وقال الهيثمي:   اله   ال الصحيح غير حف  بن أخي أنس وهو  قة.  واًه  قا  مشهو ون
ده لو كان والما نفسدددي بي) :دون قوله ،: صدددحيح لغيرهقال محققو المسدددمد لباني: صدددحيح لغيره.األ

ب  وخل  كان اختلئ ق ،عن خل  بن خليفة ،وهما الحرف ًفرد به حسدددددددين المروذا...( من قدمه
ه  .مًو
دول الله  ،عن  ابر* من ًدفر حتى  ذا دتعما  لى حائئ من حيطان بمي المجا   قال: أقبلما مع ً 

تجدداء حتى أًى  قددال تددمكروا ذلددك للمبي  ، ذا تيدده  مدد  ال يدددخدد  الحددائئ أحددد  ال شدددددددددددددددد عليدده
هاًوا  ي تقال المب ،ره  لى األ   حتى بر  بين يديهشددددددددددددددفَ ا م  تددعدا البعير تجداء واضددددددددددددددعو  ،الحدائئ
    نه ليس شددديء بين السدددماء واأل) :قال ، م التفت  لى الماأ ،ا تخطمه ودتعه  لى صددداحبهخطامو 

ول الله ضهم   اله  قا ، وتي بع: مجمع الزوائد( قال تي  ال عاصي الجن واألنس ، ال يعلم أني ً 
 : صحيح لغيره وهما  ًماد حسن.وقال محققو المسمد ضع .

لعبادة كل  ها الدعاء، و وى أبو معاوية عن هشددددا  بن عروة عن أبيه، *قال يحيى بن أبي كثيرل: أتضدددد  ا
زبده من الددعداء كمدا يواظد  على حزبه من القرحن، وقال ابن مسددددددددددددددعودل: لك   أنده كدان يواظد  على ح 

 .(4)شيءل  مرة، و مرة الصالة الدعاء
لم يرد « ا ممهرو خيا لله عوضدددددده الله من ًر  شدددددديئو »*الجد الحثيث تي بيان ما ليس بحديث للعامرا: 

ير ا لله عز و    ال بدلك الله به ما هو خا: ) نك لن ًدع شيئو مرتوعو  ،بهما اللفظ اهدددددددددددددد وتي المسمد
 :  ًماده صحيح.قال محققو المسمد لك ممه(

 *اقتضاء الصراط المستقيم: اللفظ العا  ال يجوز أن يراد به الصو  القليلة أو الماد ة.
ها بفكر ب*بيان ًلبيس الجهمية:  نك  ذا ًأملت هيئة العالم  ه كالبيت المبمي و دً ،بصددددددددددددددر  واعتبًر

ممدودة   واأل   ،تالسددددماء مرتوعة كالسددددق  ،وعتادل  تيه  ميع ما يحتاي  ليه ًدددداكمه من حلةل  ،المعد
ة ئوضدددددددددددروو المبا  مهي ،والجواهر مخزونة كالمخائر ،والمجو  ممضدددددددددددودة كالمصددددددددددابيح ،كالبسدددددددددداط

نسددان  واإل ،وصددموف الحيوان مسددخرة للمراك  مسددتعملة تي المراتق ،للمطاعم والمالبس والمشددا و
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قدير  ،ل ما تيهك البيت المخوَّ ملَ كالم   وتي هما كله داللة واضدددددددددددددحة على أن العالم مخلو  بتدبير ًو
من  الموع وقددد نبدده كتدداو اللدده على هددما ،بددالغ الحكمددة ،ا ًددا  القددد ةا حكيمددو وأن لدده صدددددددددددددددانعددو  ،ونظددا 

ر ونَ االًددتدالل تقال: } ك مذ أََتاَل ًد بذصدد  من  ،ي اإلنسددانالصددمعة المو ودة ت    شددا ة  لى أ ا َوت ي أَنف سدد 
أضددددددراأ و  ،ولسددددددان يتكلم به ،وأذن يسددددددمع ،وعين مبصددددددرة ،و  لين يمشددددددي بهما ،يدين يبطش بهما

 ليها  وكبد يسددلك ،ومعدة أعد  لطبع الغماء ،وحا ته  لى الغماء ،ًحدث له عمد غماه عن الرضدداع
ددددددددد   ليها  ف  الغماء ،وعرو  ومعابر يمفم ممها  لى األ راف ،صدددددددددفوه أًدددددددددف   ويبرز عن ،وأمعاء يًر
 البدن.

*مجموع الفتداوى: ًدأملت أغل  ما أوقع الماأ تي الحي ، تو دًه أحد شدددددددددددددديئين:  ما ذنوو   وزوا 
، كما الءو دتع هما الضدديق  ال بالحي ، تلم ًزدهم الحي   ال بعليها بتضددييق تي أمو هم، تلم يسددتطيعوا 

َما َعَليذه مذ  َي  َبا ل   رى ألصددددددددحاو السددددددددبت من اليهود، كما قال ًعالى: }تَب ظ لذمل م  َن الَّم يَن َهاد واذ َحرَّمذ
لَّتذ َله مذ  وهما المن  ذن  عملي. و ما مبالغةو  لشدددددددددددا ع، اما اعتقدوه من ًحريم ل    تي التشدددددددددددديد أ ح 

تاضدددطرهم هما االعتقاد  لى االًدددتحالل بالحي . وهما من خطأ اال تهاد، و ال تمن اًقى الله وأخم 
ايحو ده  لى الحيد  المبتددَ  مدا أحد  لده، وأدى مدا و د  عليده، تدإن اللده ال نه لم تإنه ًددددددددددددددبحا  عدة أبددو

: هو الظلم. األول، و نما بعث نبيما بالحميفية السددددددددددددمحة. تالسددددددددددددب  يجع  عليما تي الدين من حريل 
والسددددددب  الثاني: هو عد  العلم. والظلم والجه  هما وصدددددد  لإلنسددددددان الممكو  تي قوله: }َوَحَمَلَها 

نَسان    نَّه  َكاَن ظَل وموا َ ه والو .  اإلذ 
ا حتى ًصير   باًو ا و *مجموع الفتاوى: وقد ًأملت ما شداء الله من المسائ  التي يتباين تيها المزاع نفيو 

لمسددددددددددائ  األهواء  وما يتعصدددددددددد  له الطوائ  من األقوال  كمسددددددددددائ  الطرائق الممكو ة تي مشددددددددددابهة 
ممها يعود  االخالف بين أبي حميفة والشدداتعي وبين األئمة األ بعة  وغير همه المسددائ : تو د  كثيرو 

دددئ  كمسدددألة  زالة المجاًدددة بغير الماء يم ي الق  و خرا  ،ومسدددألة القضددداء بالمكول ،الصدددواو تيه  لى الًو
بييتها ،والقراءة خل  اإلما  ،والصددددالة تي أول الوقت ،تي الزكاة وبيع األعيان  ،ومسددددألة ًعيين المية ًو
ومسددألة  ،وا تماو المجاًددة تي الصددالة ومسددائ  الشددركة: كشددركة األبدان والو وه والمفاوضددة ،الغائبة

 صفة القاضي.
ًسدددددمى مسدددددائ  األصدددددول: أو أصدددددول  وكملك هو األصددددد  المعتمد تي المسدددددائ  الخبرية العلمية التي

يه الكتاو ا ما دل علالدين  أو أصول الكال   يقع تيها اًباع الظن وما ًهوى األنفس. وقد قر نا أيضو 
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ا ال اهرو ا  وبين المماتق الزنديق المؤمن ظا وظاهرو والسددددددددددددددمدة تيهدا وتي غيرهدا من الفر  بين المؤمن بدا مو 
ق  م غال  الخالف المتباين تيها يعود الح ،طأ والمسدددددددددديانوأن المؤممين قد عفي لهم عن الخ ،ابا مو 

ددددددئ تي مسددددددائ  التوحيد والصددددددفا  تيه  لى القول اء ومسددددددائ  األًددددددم ،ومسددددددائ  القد  والعدل ،الًو
ومسددائ  األمر بالمعروف والمهي عن  ،ومسددائ  الوعد والوعيد ،ومسددائ  اإليمان واإلًددال  ،واألحكا 
والخروي على األمراء ومدددماهبهم أو مواتقتهم على  ددداعدددة اللددده  تدددأمرهم ونهيهم بحسدددددددددددددددد   ،الممكر

 وأمثال همه األهواء. ،اإلمكان واالمتماع عن الخروي والفتن
و من المدداأ أندده من بددا أحدددهددا: اعتقدداد كثيرل  ،*مجموع الفتدداوى: الغلئ تي الو ع من  الث  هددا ل 

مددددة وهددددما يبتلى بدددده كثير من المتدددددي ،  ال تي أداء الوا دددد تال يرون الو ع  ال تي ًر  الحرا ،التر 
و أ وعن الدد هم تيده شددددددددددددددبهة  لكونه من مال ظالمل  ،ًرى أحددهم يتو ع عن الكلمدة الكداذبدة ،المتو عدة
ومع  ،ويتو ع عن الركون  لى الظلمة من أ   البدع تي الدين وذوا الفجو  تي الدنيا تاًدددددددددةل  معاملةل 

  ددا ل  وحق ،وقددد ًعيمددت عليدده من صددددددددددددددلددة  حمل  ،و مددا كفددايددةو  ،ا مددا عيمددو  ،ليددهع ا وا بددةو هددما يتر  أمو و 
 ونهيل  روفل بمع وعن أمرل  ،وذا علمل  ،وذا ًلطانل  وحق مسلمل  ،وابن ًبي ل  ويتيمل  وصاح ل  ،ومسكينل 
 لى غير ذلدك ممدا تيده نفع للخلق تي ديمهم ودنيداهم مما  ،وعن الجهداد تي ًددددددددددددددبيد  اللده ،عن ممكرل 

وهما  ،ب  من  هة التكلي  ونحو ذلك ،فعد  ذلدك ال على و ده العبدادة للده ًعدالىأو ي ،و د  عليده
الو ع قد يوقع صاحبه تي البدع الكبا   تإن و ع الخوا ي والرواتض والمعتزلة ونحوهم من هما الجمس 

الكبددا   ا بددا ا من مخددالطددة الظلمددة تي زعمهم حتى ًركوا الو ًو عوا عن الظلم وعن مددا اعتقدددوه ظلمددو 
وأه  هما الو ع ممن أنكر  ،ونصدديحة المسددلمين والرحمة لهم ،والحج والجهاد الجمعة والجماعةمن 

 وصا  حالهم يمكر تي اعتقاد أه  السمة والجماعة. ،كاألئمة األ بعة  ،عليهم األئمة
ي الجمددا  مثدد   م ،ا لغيره على و دده التكميدد  واللواحق*القواعددد البن   دد : والثدداني: مددا و دد  ًبعددو 

رتة، ألن ذلك كله من ًوابع الوقوف بع  ى لمن لم يد   الحج، تالمشددددددددددددهو  أنه ال يلزمهبممو  والمبيت
تال يلز  من لم يق  بهددا. ومن أمثلددة ذلددك: المريض  ذا عجز تي الصددددددددددددددالة عن وضددددددددددددددع و هدده على 

على  ألن السددجود  ، تإنه ال يلزمه ذلك على الصددحيحاأل   وقد  على وضددع بقية أعضدداء السددجود
كميالو اء  نما و   ًبعو بقية األعض   له.ا للسجود على الو ه ًو

مددا من تمون العلم  يعددابددوا، تمن نو  اللدده قلبدده هددداه ب *مجموع الفتدداوى: وقددد أوعبددت األمددة تي كدد  تن ل 
 .وضالالو  يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم ًزده كثرة الكت   ال حيرةو 
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ددددول الل يمووا: ليلة العقبة هي الليلة الت*شددددرح ال ه ؤ وأن يو  ،األنصددددا  تيها على اإلًددددال  ه بايع ً 
ين وكانت بي ،يضددددداف  ليها  مرة العقبة يالت ، رف ممى يت يوهى العقبة الت ،ويمصدددددروه عة العقبة مًر

 .وتى الثانية ًبعين كلهم من األنصا   ،عشر يالسمة األولى كانوا ا م يت ،ًمتين يت
ا متلقاة عن أه  الكتاو، مما يو د تي *ًفسددددددددددددددير ابن كثير: واألقرو تي مثد  همه السددددددددددددددياقا  أنه

تيما نقاله  لى همه األمة من أخبا  بمي  -ًدددددددامحهما الله ًعالى -ووه ل  صدددددددحفهم، كروايا  كع ل 
د أغمانا وق ،ل ونسعف وبد   ر    ًرائي ، من األوابد والغرائ  والعجائ ، مما كان وما لم يكن، ومما ح  

 وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والممة. ،الله، ًبحانه، عن ذلك بما هو أصح ممه
تكم من  ،وكملك شدديخه مع عبادًه ،ً ر  حديثه ،مع  اللته تي العلم ،الجامع *ًمكرة الحفاظ: نوح  

 ما  تي  كيع  وو  ،وال يد ا ما الحديث ،تي المحو   ما   كسددددددددديبويه مثالو   ،ر عن غيرهمقصدددددددد ل  تي تن ل   ما ل 
هدددا وعبدد الرحمن بن م ،من غيره را  واأ  أأ تي الشددددددددددددددعر عَ وكدأبي ن ،وال يعرف العربيدة ،الحدديدث

 ،وكمحمد بن الحسن  أأ تي الفقه وال يد ا ما القراءا  ، ما  تي الحديث ال يد ا ما الط  قئ
وا  ،وتي الجملددة ،عرتون بهدداوللحروو   ددال ي   ،تي الحددديددث تي القراءة ًددال     مددا    وكحف ل  ومددا أًو

ما أق  من يعم   ،قليد ل  تي أنداأل  ،و  تمدا بقي من العلو  القليلدة  ال القليد وأمدا الي ،من العلم  ال قليالو 
 تحسبما الله ونعم الوكي . ،ممهم بملك القلي 

ادة ولو لم يكن له  ال حسدددددددم م ،تعامة ح ائه مسدددددددددة   ،الممتهى تإلى تقه مالكل  ير: وبك  حالل *السددددددد   
 لكفاه. ،الحي  ومراعاة المقاصد
ن ع ،يحدث عن ناتعل  ،ًددددددددددمعت عبد الله بن عمر ،ها ون أخبرنا ابن وه ل *مسددددددددددمد أحمد: حد ما 

ددددددددددددددول اللده ،عبدد اللده بن عمر ر) :قدال  أن ً  ر يح  الًو وكان ابن عمر ال  :قال ناتع ( ن الله ًو
رو يصدددمع شددديئو  دالله بن لضدددع  عب  وهما  ًدددماد ضدددعي  ،صدددحيح لغيره قال محققو المسدددمد:ا. ا  ال ًو

   ال الشيخين. وبقية   اله  قا  ،عمر
ر   ن»قالت:  ،عن عائشدددة ،عن أبي علقمة ،سدددعرل عن م   ،مصدددم  ابن أبي شددديبة: حد ما وكيع  * الله ًو

ر أن يدعو هكما  .واحدةل  وأشا   بإصبعل  «يح  الًو
 تع  تلما ا نصددددددددددددددلي و اء المبي البن حجر: عن  تاعة بن  اتع الز قي، قال: كما يومو  ،*تتح البا ا

 أًددددددددددده من الركعة قال: ًدددددددددددمع الله لمن حمده، تقال     و اءه:  بما ولك الحمد، حمدا كثيرا  يبا 
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لمأ و ، ل  ذا كان غير مخال ل  تي الصالة غير مأ و ل  دل به على  واز  حداث ذكرل واًت   ...مبا كا تيه
وعلى  واز  تع الصدو  بالمكر ما لم يشو  على من معه، وعلى أن العا س تي الصالة يحمد الله 

 بغير كراهة. 
ألن   )ًددمعت خشدخشددتك تي الجمة(  واز اال تهاد تي ًوقيت العبادة :*تتح البا ا: ويسدتفاد من

ه خم أه عفا الله عمه: لع  بالالو ]قال ممتقي .به المبي تصددددو   ،   لى ما ذكرنا باالًددددتمباط ًوصدددد  بالالو 
بة تي الركعتين بعد الوضدوء. أما ما ذكره الحاتظ تلعله يستدل له بددددددددددددددد: الصحابي من األحاديث المرغ   

 بما ولك  :الز قي قال: قال     الما يؤ  قومه ويختم بق  هو الله أحد، وكما حديث  تاعة بن  اتعل 
ا يبتد ونها أيهم و ال ين ملكو   أيت بضدددددددددددددعةو  : قال ،فا تيه. تلما انصدددددددددددددر ا مبا كو ا  يبو الحمد حمدو 

المفهم:  ه العبد من عمله. وتيسددددددددددددددر    : تيده أن اللده ي عظم المجازاة على ما ي  يكتبهدا أول[ قدال المهلدَّ 
يأًي بها على  رو يمبغي له أنمن الق   على أن العام  لشدددددددددددددديءل  عملته( تيه ًمبيه )حد   مي بأ  ى عم ل 

تإنَّ الله     اؤه تي قبولها، وتي تضدددددددددد  الله عليها، تيحسددددددددددن ظمه بالله ًعالىليعظم   أكم  و وهها
تقرو أن اإلنسدددان  ذا أ اد أن ي -ولله المث  األعلى -ًعالى عمد ظن عبده به، ويتضدددح لك هما بمث ل 

، تإنَّ أًى بها على أكم  و وهها، قوا   اؤه تي قبولها، وحسددددددددن ظمه  لى بعض ملو  الدنيا بهديةل 
اله  لى  وابها  ال ًدددديما  ذا كان المفدى له موصددددوتوا بالفضدددد  والكر ، و ن انتق  شدددديئوا من  تي  يصدددد
 ضع    اؤه للثواو. ،كمالها

و كان   ذ ل  تال يالئم السددددددددددديا  ،ا لشدددددددددددرته ظها و   *تيض القدير: وأما الجواو بأن دخوله كالحا  
أن ه قد  بت وهو أن ،الرؤوف الجوادا يثلج الفؤاد بعون تدونك  وابو  (بم ًبقتمي) :كملك لما قال له

ين ما بعده ويتخل  بيمه وب ،تالدخول األول ال يتقد  وال يشدددددددا كه تيه أحد ،دخول المصدددددددطفى يتعدد
 تعه: )أنا أول الماأ ًمشق األ   عن  مجمتي  عن أنسل  ،تقد  وى الحاتظ ابن ممده  غيره دخول  

نا أول من وأ ،وأنا ًددديد الماأ يو  القيامة وال تخر ،عطى لواء الحمد وال تخروأ   ،يو  القيامة وال تخر
فتحون أندا محمدد تي :من؟ تدأقول :وال تخر أ يء بداو الجمدة تدآخدم بحلقتهدا تيقولون ،يددخد  الجمدة

تأ تع  ،عشددفَّ واشددفع ً ،سددمع لكي   :وق  ،ا تع  أًددك :تيقول ،تأًددجد له ،لي تأ د الجبا  مسددتقبلي
من  ن شدددددعيرل م تمن و د  تي قلبه مثقال حبةل  ،لى أمتكاذه    :تيقول ، أًدددددي تأقول: أمتي أمتي
 وتي البخا ا نحوه. ،ا( الحديث وكر  تيه الدخول أ بعو ...اإليمان تأدخله الجمة
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ي: ألبي  ال  المك ،*قو  القلوو تي معداملدة المحبوو ووصدددددددددددددد   ريق المريدد  لى مقدا  التوحيد
على بددابدده  تددأقعددد ،ه كمددت أ يء  لى ممزلددهقئ بددابدد قددال: مددا قرعددت على عددالمل  ،وحددد ونددا عن أبي عبيدددل 

ر َي  ليذه  }ه عز  و   : قول أًأو ل   ،ب  نفسددددددددهانتظر خرو ه من ق    امذ لكاَن خيدذرو َوَلوذ أندَّه مذ صددددددددبَدر وا حت ى ًَخذ
  .َلهمذ 

*ًدددددليمان بن مهران األعمش قال له     تي ممزله: كي  أنت يا أبا محمد؟ قال: بخير قال: كي  
حدالدك؟ قدال تي عداتيدة، قدال: كي  بدت البدا حدة؟ تصدددددددددددددداح: يدا  ا ية انزلي بالفرا  والمخاد تأنزلت 

ول: رى أخانا كي  بت البا حة. وكان يقيشي واضطجعي حتى أضطجع  لى  مبك لبملك تقال: اتر 
 ،أعطاه ما اولو ًدددددأله د همو  ،حتى عن الد اي تي البيت ،أحدهم أخاه تيسدددددأله عن ك  شددددديءل  يلقى

: كي  أنتم أو حياكم الل ه بالسددددال ، ولو  وكان من مضددددى من السددددل   ذا لقي أخاه ال يزيد على قول 
 ًأله شطر ماله قاًمه.

ن حائئ ي  عمه أنه   ،بلغهتكان أحمد يقب  عليه ويكرمه ت ،*شدددددديع كان يجالس اإلما  أحمد ذا هيبةل 
تأعر  عمه تي المجلس تاًدتمكر الشيع ذلك تقال: يا أبا عبد الل ه ه  بلغك عمي  ،دا ه من خا يل 

ألنك قد أخم  من  ريق المسدددلمين   حائطك. قال: وال يجوز قال: ال متَ حدث أحد ته؟ قال  ي  
 اء خره  لى و ؤ ًهد  الحائئ ًوو ما أن  ،متهقال: تكي  أصددددددددددددددمع؟ قال:  ما أن ًكشددددددددددددددئ ما  يَّ  نملةل أَ 

تأقب  عليه  ،مه من خا يل  م  ي   ا. تهد  الر   الحائئ وأخ ره أصدددددبعو  م ًطيمه من خا يل  ،مقدا  أصدددددبع
 أبو عبد الل ه كما كان.

ة مسدددددددددددلوكة عمد أه  العلم. وممه أن ابن العربي أنكر بكر أبو زيد: ًر  ًبيين الواضدددددددددددحا   اد  قال *
 هو أبين من أن يبين. :وقال  لمى لتعري  الععلى من ًصد  

وقد وقع  ،على الشدديع محمد خلي  هراأ تي شددرحه للواًددطية ا د   *قال الشدديع حمود العقال: كتبت  
لسدددددمة بعدما تهو انتسددددد  لممه  أه  ا  ، وقع تيها  هالو اًبلغ  ال ين خطو  تي أخطاء عقائدية كثيرةو 

أ    ،قرأ كت  ابن ًيمية ن همه األخطاء وقد ًرا ع الشدددديع ع ،ًيمية السددددلفيابن : ر بها وكت  كتاوًو
وعدلها/ الشدددددددديع محمد بن  براهيم قرأ  عليه زاد المسددددددددتقمع  م كتاو التوحيد وكشدددددددد  الشددددددددبها  
والواًدددددطية لشددددديع اإلًدددددال  واأل بعين المووية وألفية ابن مالك وبلوو المرا  والطحاوية والد ة المضددددديئة 

كما أحفظ الفاًحة. وكانت  ريقة ًددددددددددددماحته تي التد يس والحموية وك  همه الكت  كمت أحفظها  
 كما نحفظها كاملةو و  ،هي كدالتدالي: يجلس بعدد الفجر ونقرأ عليه تي األلفية والبلوو والزاد وقطر المدى
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 م يقرأ الشددددددددديع محمد بن قاًدددددددددم شدددددددددرح ابن عقي  على  ، م يطل  الشددددددددديع أن نعرو األبيا  كاملة
 لى بيته  والطالو يلحقونه ،يمه  الشدديع  لى بيته ًداعةل  وبعد  شددرا  الشدمس بمحو نصدد  ،الشديع

بدأ قراءة المختصددددددددددددددرا  أوالو   م بعدد مددةل  وحيد  م   كتاو التيدأذن لهم تيددخلوا ويجلس لهم كدملك ًو
 م  ، م  ن كان هما  د وأ خاصة ألحد الطالو قرأ من يريد القراءة ،كشد  الشدبها   م الواًطية

البخا ا أو المغمي أو ممهاي السددددددددددمة المبوية، وهي ًسددددددددددمي قراءة ًبدأ قراءة المطوال  مث  صددددددددددحيح 
وكان  ،المطوال  هما يقرأ والشدديع يسددتمع تقئ/ الشدديع الشددمقيطي هو شدديخي و مامي تي ك  شدديءل 

ا لدده/ وكدان يعداملمي مثد  أوالده ويعتبرني ولددو  ،ا  حمده اللده وغفر لدها وزهددو ا وو عدو من خيرة العلمداء علمددو 
ما  اء للحج لم يكن على عقيدة أه  السدددمة ته  هما صدددحيح؟ كال لم يكن ًدددمعما أن الشددديع عمد

ب  كان من المتحمسدددددين لممه  السدددددل  وعقيدة  ،الشددددديع األمين على خالف ممه  أه  السدددددمة
 أه  السمة.

الشدددددددديع  مة  ه   وقد ًددددددددمتذ  :*قال الشدددددددديع بكر أبو زيد تي ًقديمة لكتاو الرو  الباًددددددددم البن الزير
 سدددددددن  ح على عاق ل  تتمكر  قول من مضدددددددى: دلَّ  ... لى اإلمسدددددددا  بماصددددددديته الفاضددددددد  علي العمران،

حسدددن عمله و ًقانه. تقد  مع هما الفاضددد  بين الحسدددميين،  اختيا ه. وأضدددي   ليه: ودل على عاق ل 
 اللتين.وحاز الد   

 اعن الشدددددددددديع عمر تالًه: كانت العالقة بيمي وبيمه و يدةو  د  ، المحسددددددددددن العباد الشدددددددددديع عبدقال *
يث ال يمقطع أحد نا عن ا خر، وكان يزو ني وأزو ه، وي تصددددد  بي وأً صددددد  به،  ذا ًأخر أحد نا عن بح

دة بيمما قائمة، أًأل  عمه، وكانت المو  ااًصد  بالهاً  يسدأل  عم ي واً صدلت  به أيضدو  و يزةو  ا خر تترةو 
  ظلُّه.وكان ذلك كله تي الله عز و  ، وأ  وا أن أكون و ياه تي ظله يو  ال ظ   ال

ر مع والتكفي ،ولهدددما كدددان مع الكبدددائر  *مددددا ي السددددددددددددددددالكين: لفظ المغفرة أكمددد  من لفظ التكفير
وعمد  ،ولفظ التكفير يتضددددددددمن السددددددددتر واإلزالة ،تإن لفظ المغفرة يتضددددددددمن الوقاية والحفظ  الصددددددددغائر

ها وكبائرها يتماول صدددددددددغائر   آًهمئكفر عمهم ًددددددددي  }اإلتراد: يدخ  ك  ممهما تي ا خر. تقوله ًعالى:
له عمهم ليكفر ال}كما قال ًعالى:   ،ب  التكفير المفرد يتماول أًددددددددوأ األعمال ،ومحوها ووقاية شددددددددرها

  و ذا تهم هما تهم السددددددددر تي الوعد على المصددددددددائ  والهمو  والغمو  والمصددددددددَ   أًددددددددوأ المى عملوا
الشددددددددوكه  حتى ،ىوال أذو  وال غم ل  والوصدددددددد  بالتكفير دون المغفرة كقوله: )ما يصددددددددي  المؤمن من هم ل 

فر المنوو غوال ً   ،يشددددددداكها  ال كفر الله بها من خطاياه( تإن المصدددددددائ  ال ًسدددددددتق  بمغفرة المنوو
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تالشدددددددى تيها المنوو أو بحسدددددددما ل  ،ها  ال بالتوبة ميع    ،ير بالجي تهي كالبحر ال يتغ ،ًتضددددددداءل ًو
 و ذا بلغ الماء قلتين لم يحم  الخبث. 

السددددددل  متمازعون ه  المراد بملك أول و  (ن أول ما خلق الله القلم)  :تي الحديث يمية:قال ابن ً*
َلَق كما قال: }َوه َو الَّم ا خَ   ،وكان عرشده على الماء ما خلقه من هما العالم الما خلقه تي ًدتة أيا ل 

تَّة  أَيَّا ل َو  َماَوا   َواأَل ذَ  ت ي ًدددد  ه  َعَلى الذَماء  السددددَّ ا قب    كان مخلوقو وعلى هما القول تالعر  َكاَن َعرذشدددد 
 ،ذلددددددك. أو هو مخلو  قبدددددد  العر ؟ على قولين: ذكرهمددددددا الحدددددداتظ أبو العالء الهمددددددداني وغيره

 .(4)واألحاديث الصحيحة ًدل على القول األول
جمع بيمي أًأل الله أن ي :تقال أبو هريرة ،عن ًعيد بن المسي  أنه لقي أبا هريرة ،الترمما  امع*

ول  :عن أنسل  ،يها ًدو ؟ قال نعم. وتي صحيح مسلمأت :تقال ًدعيد ،الجمة وبيمك تي ًدو ل  أن ً 
 .(ا يأًونها ك   معةل  ن تي الجمة لسوقو ) :قال الله 

لى لله صددددددد ،وأودعها مختصدددددددره *ًدددددددير أعال  المبالء: بلغما أن المزني كان  ذا ترو من ًبييض مسدددددددألةل 
كر الب   من الكبا ، بحيث يقال: كانت عدة   ه  امتأل  البالد بددددددددددددددددددمختصددددره تي الفقه، وشددددرحَ  كعتين. و 

 من مختصر المزني. يكون تي  هازها نسخة  
، وأندددا تي بعض  محمدددد بن كعددد  القرظي: يدددا أمددداه  ومدددا يؤمممي أن يكون *قددال اللددده قدددد ا لع علي 
 با مةل  دًيسةل  خاًمة السوء ًكون بسب تمقتمي، وقال: اذه  ال أغفر لك. قال ابن    :  ذنوبي

ممعمي ممهدا قوله ًعالى:  الخفداء تي للعبدد ال يطلع عليهدا المداأ. وقدال بعضددددددددددددددهم: كم من معصدددددددددددددديدةل 
 . مقا   به  متان خاف ولمن}

ن  المحيئ: والصََّحف يُّ م حرَّكة *القاموأ تَديذن  َلحذ يَفة  وب َضمَّ ط ىء  تي ق راَءة  الصَّح   .: من ي خذ
والقما   ، نما تيه لفظ الميسددددددددددر ،  ليس تي القرحنالفتاوا المصددددددددددرية: لفظ القما  المحرَّ  *مختصددددددددددر

 داخ  تي هما االًم.
االًددددتدالل بما أنزل الله من الكتاو والميزان والقياأ الصددددحيح الما يسددددوى بين المتما لين ويفر  .

 بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان.
دددوله لم أن اللهب  قد ع    ي األدلة الشدددرعية ما يو   ًحريم ك  مخا رةل وأما المخا رة تليس ت...  وً 
  شرع لوليس تي أدلة ا ،أن يغمم أو يغر  أو يسلمبين ا وال ك  ما كان مترددو  ،لم يحرما ك  مخا رةل

                                                        
اد(4)  .(419/ 2) بغية المًر
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ولكن يحر  من همه األنواع ما يشدددتم  على  ،اا وال قياًددو ال نصدد   ،ما يو   ًحريم  ميع همه األنواع
كما يحر  أك  المال   ،بالبا   أنه أك  مالل  ،والمو   للتحريم عمد الشددددددددددددددا ع ،أكد  المدال بدالبدا  

مثددد  المخدددا رة على اللعددد  بدددالمرد  ،ال أن مجرد المخدددا رة محر  ،و ن لم يكن مخدددا رة ،بدددالبدددا ددد 
ع  السددلطان تلو   ،ما ال نفع تيه له وال للمسددلمين وهو ،ما تيه من أك  المال بالبا  ل    والشددطرنج

 .و ن لم يكن مخا رة ،ا  ازمَ  لمن يغل  بملك لَ أو أ مبي ماالو 
بخالف  ،على األقدا  لم يضرهم ال تي ديمهم وال تي دنياهم ومسابقل  ولو خال المسلمون عن مصا عل 

أال ًرى أن  ،م يدخ  تيها السبقولهما ل ،ما لو خلوا عن الرمي والركوو لغل  الكفا  على المسلمين
رد رف أن مجرف هما ع   ذا ع   .وال يح  له أن يخر ه لمن يصدددا ع ي، لمن يرمعالو لإلما  أن يخري    

مراد  فعرَ أن ي   :رف أن الصددددددواووع   ،وانكشددددددفت وظهر  ،ا لتحريم المسددددددألةالمخا رة ليس مقتضدددددديو 
ول الله  ً   تإن الغلئ  نما يمشأ من عد  المعرتة   حكا اله وحكمه وعلله التي علق بها األمن أقو
 بمراده.

مثد  همه ت ، ير و أن يربح تيهدا ويخداف أن يخسددددددددددددددرتدإن كال   ،من المتبدايعين لسددددددددددددددلعدةل  وكدملدك كد   
لى ع وكملك األ ير المجعول له  ع    ،والتا ر مخا ر ،المخا رة  ائزة بالكتاو والسددددمة واإل ماع

ومع  ،غمما بين أن يغر  أو يتيكون متردد   ،حتدداي  لى بددمل مددالل تددإندده قددد ي  وعلى بمدداء حددائئل  ، د حبقل 
مث  المضددددددددددددددا بة  ،والمخدا رة  ذا كداندت من الجدانبين أقرو  لى العددل واإلنصدددددددددددددداف ،هدما تهو  دائز

 تإن أحدهما مخا ر قد يحص  له  بح وقد ال يحص . ،والمساقاة والمزا عة
د التجددا ة تيدده عقدد :تددإن قيدد  «بين الغر  والغممكدد  معدداملددة يكون تيدده المتعدداملين »*قددال ابن عثيمين: 

 .لكن المقامرة تي نفس العقد ،أن هما الربح خا ي عقد التجا ة :تالجواو ؟ بح وخسا ة
*ًهمي  ًدمن أبي داود: وذكر  ماعة أنه )من صا  اليو  الما يشك تيه( موقوف، ونظير هما قول 

دددددددوله)أبي هريرة:  د والحكم على الحديث بأنه مرتوع بمجر  (من لم يج  الدعوة تقد عصدددددددى الله وً 
ال ًقدموا  مضان ): ولعله تهم من قول المبي  ،او نما هو لفظ الصحابي قطعو   هما اللفظ ال يصح

 ذا دعا ):  ، تهو معصدددددية، كما تهم أبو هريرة من قولهأن صددددديا  يو  الشدددددك ًقد    (وال يومين بيو ل 
ددددددوله، وال يجوز أن يقوَّ أن ًر  اإل ابة معصددددددية ل (أحدكم أخاه تليجبه ددددددول اللهله وً  ما لم   ل ً 

له لو تهم ممه أن مخالفة مقتضدداه معصددية، ولع ا ممه  لى دلي ل يقله، والصددحابي  نما يقول ذلك اًددتمادو 
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من  كثيرل   ا تيتقد كان الصددحابة يخال  بعضددهم بعضددو   الدلي  لكان له محم  غير ما ظمهذكر ذلك 
 و وه داللة المصو .

ًج  تي الحلي المحر  )و  ( وحنية المه  والفضة )و(. وحر  اًتعمالها أو اًخاذها أو *الفروع: و 
  ،وال يلز  من  واز االًخاذ  واز الصددددددددددددددمعة ،علت كالعد     ا كداندت لمحر ل همدا  ألن الصددددددددددددددمداعدة لمدَّ 

 داأ مع  واز اًخاذه.كتحريم ًصوير ما ي  
مو  ال أ أو التكميلية  ذا اكتمفتها من خا يل  ها من الحا ية: األمو  الضددددددددرو ية أو غير  قال الشددددددددا بي*
طاعة من ظ بحسدد  االًددتعلى شددرط التحفُّ  ،رضددى شددرعوا، تإن اإلقدا  على  ل  المصددالح صددحيح  ً  

، كددالمكدداح الددما يلزمدده  لدد  قو  العيددال مع ضدددددددددددددديق  ر  الحالل واًسدددددددددددددداع أو دده الحرا  غير حريل 
لما يؤول   و لهم بما ال يجوز، ولكمه غير مانعل لجئ  لى الدخول تي االكتسدداوالشددبها ، وكثيروا ما ي  

مكاح تي مث  بر مث  هما تي الية على ًوقع مفسددددددددة التعر ، ولو اعت  ب  رذ  ليه التحرز من المفسددددددددة الم  
 .وذلك غير صحيحل  ،زمانما، ألدى  لى  بطال أصله

 عيةل ة وظائ  شددددر وكملك  ل  العلم  ذا كان تي  ريقه مماكر يسددددمعها ويراها، وشددددهود الجمائز و قام
خري هما العا   ًلك األمو  عن أصولها   ذا لم يقد  على  قامتها  ال بمشاهدة ما ال يًرضى، تال ي  

  تيج  تهمهما حق الفهم ،ألنها أصدددددول الدين وقواعد المصدددددالح وهو المفهو  من مقاصدددددد الشدددددا ع
مازعل  تإنها مثا  اختالفل   حجة تي ال قضايا أعيانل  ، وما يمق  عن السل  الصالح مما يخال  ذلكًو

 .مجردها حتى يعق  معماها، تتصير  لى مواتقة ما ًقر   ن شاء الله
 .(4)على اإل ال  على اعتبا  مآال  األعمال، تاعتبا ها الز  تي ك  حكمل  والحاص  أنه مبمي  

لى حروف عبت أًددماء من شددهد البن ًيمية من األعال  بإمامته، وأنَّه شدديع اإلًددال ، *الرد الواتر:  ً  
اًدددددددم ًددددددديد ب اللطريقة المعروتة. وابتدأ  من ذلك بددددددددددددددددددددد: "المحمدين"  ًبركو  ااًباعو   المعجم المألوتة

المه، عليهم أ معين، واقتداءو بأو ل من ً   األًماء على الحروف، من  دلين، صلوا  الله، ًو المًر
 الله البخا ا، شيع اإلًال ، والمسلمين. المحد ين  وهو: أبو عبد

حجج  ا تي*المواتقا : وقد زاد هما األمر على قد  الكفاية حتى صا  الخالف تي المسائ  معدودو 
دأخر من الزمدان االعتمداد تي  واز الفعد  على كونده مختَ  ،اإلبداحدة تيده بين أهد   الفدو ووقع تيمدا ًقدد  ًو

                                                        
 (.5/499) المواتقا (4)
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ي المسدددددددددددددألة تتاء تب  تي غير ذلك تربما وقع اإل ،ا حخرتإن له نظرو   ال بمعمى مراعاة الخالف ،العلم
كونهددا   تي الجواز لمجرد جعدد  الخالف حجددةو تي   ؟ م ًممع والمسدددددددددددددددألددة مختل  تيهددال   :بددالممع تيقددال

ائ  وال لتقليد من هو أولى بالتقليد من الق ،يدل على صددددددددددددددحة ممه  الجواز ال لدلي ل  ،ا تيهامختلفدو 
 .حجةو  جةل وما ليس بح ،ادو متعمَ  دل ع  ما ليس بمعتمَ حيث      وهو عين الخطأ على الشريعة .بالممع

أنه قال:  ن الماأ لما  ،المدمكو  تي الحدديث عن بعض الماأ (4)عتذ حكى الخطدابي تي مسددددددددددددددألدة الب  
تمعوا على مما ما ا واختلفوا تيما ًدددددددددواه حرَّ  ،وأ معوا على ًحريم خمر العم  ،اختلفوا تي األشدددددددددربة

ا الله ًعالى المتمازعين أن يردوا ما ًمازعو وقد أمر  ،تاحش   ًحريمه وأبحما ما ًدددددددددددددواه. قال: وهما خطأ  
ددددددددددددددول. قدال: ولو لز  مدا ذهد   ليه هما القائ  للز  مثله تي الربا والصددددددددددددددرف ونكاح  تيده  لى اللده والًر

لفين وبيان السمة حجة على المخت ،وليس االختالف حجةو  :قال .ألن األمة قد اختلفت تيها  المتعة
 ،له ق حجةو ويجع  القول الموات ،بع ما يشتهيهمن األولين وا خرين اهدددد. والقائ  بهما  ا ع  لى أن يتَّ 

يلةو  ،ويد أ بها عن نفسه يلةو  ،ًباع هواها لى  تهو قد أخم القول ًو ذلك أبعد له من و  ، لى ًقواه ال ًو
  ع  :اومن هما أيضددددددددددددو  ،رو  لى أن يكون ممن اًخم  لهه هواهوأق ، ألمر الشددددددددددددا عأن يكون ممتثالو 

دددددددع تي األقوال بعض الماأ االختالف  حمةو  تي ذلك  ويحتج ،واحدل  وعد  التحجير على  أال  ،للتًو
و بما صددددددددرح صدددددددداح  هما القول بالتشددددددددميع على من الز  القول المشددددددددهو  أو  ،أن االختالف  حمة

 ،اواًعو  ر ذ لقد حج :ويقول له ،مظر والما عليه أكثر المسلمينالمواتق للدلي  أو الرا ح عمد أه  ال
بما     كله و ه  وهما القول خطأ   ،وما أشدددددددبه ذلك ،وما تي الدين من حريل  ،بالماأ  لى الحري تَ لذ وم  
والحمد  ،من الدلي  على خالف ما قالوه ما تيه كفاية   وقد مرَّ  .والتوتيق بيد الله ،له الشدددريعة ضدددعتذ و  
 بمجرد وذلك أن المتخير بالقولين مثالو  ،لم يتقدد  مثلده ا على و دهل قر  ممده ههمدا بعضددددددددددددددو ن ولكن ،للده

مددا األول تال أ ي، بمددا أتتدداه بدده المفتا عددامالو ا أو مقلدددو ا بدده أو مفتيددو  مددا أن يكون حدداكمددو  ،مواتقدة الغر 
الخصددددددددددددددمين بالحكم له أولى من  لم يكن أحد   ا بال دلي ل ألنده  ن كان متخيرو   يصددددددددددددددح على اإل ال 

تال يمكن  نفاذ حكم على أحدهما  ال مع الحي   ، ذ ال مر ح عمده بالفر   ال التشددددددددددهي  ا خر
ة  لى األول أو بالمسددب ، م  ن وقعت له ًلك المازلة بالمسددبة  لى خصددمين حخرين تكملك ،على ا خر
ومن  ، لى مفاًدددددد ال ًمضدددددبئ بحصدددددرل  ومؤد ل  وك  ذلك با     ،ولهما مرةو  أو يحكم لهما مرةو  ،تكملك

                                                        
ر  أَهذ   الذَيَمن  4)  .(91/ 4المهاية تي غري  الحديث واأل ر ) .(الب تذع ب س ك ون  التَّاء : نَبيم الذَعَس   َوه َو َخمذ
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  ،احدل و  من االنضددددددددباط  لى أمرل  قد لم يكن بد  وحين ت   ،ههما شدددددددر وا تي الحاكم بلوو د  ة اال تهاد
ه   م بمم ،ما و ده كما تع  والة قر بة حين شدددددر وا على الحاكم أن ال يحكم  ال بممه  تالنل 

باطواً فعت المفاًد ال ،تانضبطت األحكا  بملك ،تالنل  أما الثاني تإنه و . متوقعة من غير ذلك االً 
وهو قول  ددالددث  ،تقددد أتتى تي المددازلددة بدداإلبدداحددة و  ال  العمددان ،ا على التخيير ذا أتتى بددالقولين معددو 
 وهما ال يجوز له. ،خا ي عن القوالين

تإنه أخم ذلك عن ًددددددددددددعيد بن   *القواعد المو انية: أصددددددددددددول مالك تي البيوع أ ود من أصددددددددددددول غيره
 ،ًكعطاء أتقه الماأ تي المما :كما كان يقال  ،هو أتقه الماأ تي البيوع :المسدي  الما كان يقال

ين تي من التابع ولهما واتق أحمد ك  واحدل  .والحسدددن أ مع لملك كله ،و براهيم أتقههم تي الصددالة
تإنهما   ا له تي األغل ولهما كان أحمد مواتقو  ،أغل  ما تضدددددددددددد  تيه لمن اًددددددددددددتقرأ ذلك تي أ وبته

ال له بك  ويممعان االحتي ،لشدددددة ًحريمه وعظم مفسدددددًه  مان الربا ويشددددددان تيه حق التشددددديدحر   ي  
ع ما ال و ن كان مالك يبلغ تي ًد الم ائ ،و ن لم ًكن حيلة ،حتى يممعا الم يعة المفضدية  ليه  ريقل 

 الحي  كلها.عمه على ممع  لكمه يواتقه بال خالفل  ،يختل  قول أحمد تيه أو ال يقوله
دوله أن يمشدأ الر   على اصطالح  *مجموع الفتاوى: ومن أعظم أًدباو الغلئ تي تهم كال  الله وً 

 ويحمله على ًلك اللغة التي اعتادها. ،تيريد أن يفسر كال  الله بملك االصطالح ،حادثل 
 *مجموع الفتاوى: "ًيبويه"حكيم لسان العرو.

 ما  ،جد  بده أكثر الماأ من العلو  عن حقائق القرحنمدا ح  همتده تي وال يجعد    ...*مجموع الفتداوى:
فخيمها و مالتها رقيقها ًو ددددة تي خروي حروته ًو ددددًو ددددئوالمطق بالمد الطوي  والقصددددير وا ،بالًو  ،لمتًو

م غَ وكدملدك مراعداة المدَّ  ...تدإن هدما حدائد  للقلوو قدا ع لهدا عن تهم مراد الرو من كالمده  وغير ذلدك
حسددددددين الصددددددو . وكملك ًتبع و وه اإلعراو واًددددددتخراي التأويال  المسددددددتكرهة التي هي باأللغاز  ًو

 واألحا ي أشبه ممها بالبيان.
 ،أحم  من متقدميه  ألنهم كملوه تهما ممتقض *مجموع الفتداوى: وأمدا ًوهمهم أن متدأخرا كد  تن ل 

قد يسددددلم تي هما  :ل م نقو  ...  بعده مثلهتإن كتاو ًددديبويه تي العربية لم يصدددمَّ   أوال: ليس بمطردل 
تك  من كان  لى  ،الفمون التي ًمدال بدالقيداأ والرأا والحيلدة. أمدا الفضددددددددددددددائد  المتعلقدة بداًبداع األنبيداء

ده  ومدا يحسددددددددددددددن تيده هو من الفضددددددددددددددائد  الديمية ،كدان ًلقيده عمهم أعظم  ،األنبيداء أقرو مع كمدال تطًر
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 ،عن ًددددددددددددددمن األنبيدداء المددأخوذة عن األنبيدداء  ولهددما كددان من يخددال  ذلددك هو من المبتدددعددة الخددا ي
ا تكدد  من كددان بددالمبوة وقددد هدد ،ا عن  و  األنبيدداءا من العلو  واألحوال خددا  ددو المعتقددد أن لدده نصدددددددددددددديبددو 

وخه تي همه المسألة أشد.  ،أعظم  كان ً 
لم  -فا ومعا  الدمين كدانوا أعلم بمي حد  علومو  -*مجموع الفتداوى: تدإن القرون الثال دة من هدمه األمدة

 بددتذ ر   تددإنهم لم يبتددعوهددا ولم ًكن الكتدد  األعجميددة الروميددة ع    من عددادًهميكن ًكل  هددمه الحدددود 
ن صددددددددددددددا  بيمهم م ومن حين حد تذ  ،لهم. و نمدا حدد ت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفالًددددددددددددددفة

االختالف والجه  ما ال يعلمه  ال الله. وكملك علم الط  والحسددددددداو وغير ذلك ال ًجد أئمة همه 
 ال من خلئ ذلك بصدددددددددددددماعتهم من أه   ،بة من الجمس والفصددددددددددددد العلو  يتكلفون همه الحدود المركَّ 

لم  ،ن العرولسدددددددداوتيه حكمة  ،وكملك المحاة مث  ًدددددددديبويه الما ليس تي العالم مث  كتابهالممطق. 
م ذكروا االًدددددددددددددد دَّ   المحاة حَ االًددددددددددددددم والفاع  ونحو ذلك كما تع  غيره. ولما ًكلَّ  دَّ يتكل  تيه حَ 

تددددأ الفددداعددد  والمب د   هدددا مطعون تيهدددا عمددددهم. وكدددملدددك لمدددا ًكل  متدددأخروهم من حدددَ كلُّ   ،ا كثيرةو حددددودو 
اذ  تيها. وكملك الحدود والخبر ونحو ذلك لم يدخ  تيها عمدهم من هو  ما  تي الصدددددددددماعة وال ح

وكملك  ،التي يتكلفها بعض الفقهاء للطها ة والمجاًدة وغير ذلك من معاني األًماء المتداولة بيمهم
لم يدخ  تيها  ،الحدود التي يتكلفها الماظرون تي أصددول الفقه لمث  الخبر والقياأ والعلم وغير ذلك

حد. وكملك حدود أه  الكال . تإذا كان  تي الفن. و لى السددددددددداعة لم يسدددددددددلم لهم  ال من ليس بإما ل 
من العلم أحكموه بددددون هدددمه الحددددود المتكلفدددة: بطددد  دعوى ًوق   حدددما  بمي حد  تي كددد  تنل 

 .المعرتة عليها
ً ول  اللَّه   يدََّته    مَّ قَاَل  *صحيح مسلم: َعنذ  َدوذبَاَن قَاَل َذَبَح َ  َم هَ »َضح  مذ تَدلَ «. م ه  يَا  َدوذبَان  َأصذل حذ َلحذ

ول  اللَّه  ت ي َحجَّة  الذَوَداع   َها َحتَّى َقد َ  الذَمد يَمَة. وتي  واية: قَاَل ل ي َ ًدددددددددددددد  مدذ ل حذ َهَما »أََزلذ أ  ذع م ه  م  َأصددددددددددددددذ
مَ  مذه  َحتَّى بَدَلَغ الذَمد يَمَة. المفصددد  تي أحكا  األضدددحي«. اللَّحذ ت ه  تَدَلمذ يَدَزلذ يَأذك    م  َلحذ ة لحسدددا  قَاَل َتَأصدددذ

لدين عفانة: تفي هما الحديث ًصدددددددريح بأن المبي ضدددددددحى وهو حاي مسددددددداتر. ]قال ممتقيه عفا الله ا
 )ضحى عن نسائه بالبقر([ :عمه:  ال أن يراد بقوله: )ضحيته(أا هديه، كما قي  تي

ها أن : عادة مسددددددلمل ، للمعلمي*األنوا  الكاشددددددفة ح يقد  األصدددددد، يًر   وايا  الحديث بحسدددددد  قًو
مسددددددلم تي صددددددحيحه أنه عمد ًدددددديا  الروايا  المتفقة تي الجملة يقد  األصددددددح  من عادة/ تاألصددددددح
 تقد يقع تي الرواية المؤخرة   مال أو خطأ ًبيمه الرواية المقدمة. ،تاألصح
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 على  ريقددددةل  :وقيدددد  ، ذا  دددداءوا على حخرهم ،*المحكم والمحيئ األعظم: و دددداءوا على بكرة أبيهم
 و نما أ اد التمث . ،بكرة   وليس  مَّ  ،بعضهم على   ر بعض :وقي  ،واحدةل 

له وله ًأ ير عظيم تي  لقاء ال ،ًقوى الله تي السدددددددددددر هو عالمة كمال اإليمان * امع العلو  والحكم:
 ن  ا عالنيةو  ال ألبسه الله  داءه ما أًر عبد ًريرةو ) :وتي الحديث ،لصاحبه الثماء تي قلوو المؤممين

مه وقال أبو الد داء: ليتق أحدكم أن ًلع، من قوله عن ابن مسدددددعودل و وا  (ا تشدددددرو ن شدددددر   ،ا تخيرخيرو 
وقال  لقي الله له البغض تي قلوو المؤممين.قلوو المؤممين وهو ال يشدددددددددددددعر يخلو بمعاصدددددددددددددي الله تي  

 ن الر   ليصدي  المن  تي السر تيصبح وعليه مملته. وقال غيره:  ن العبد ليمن   :ًدليمان التيمي
دلددة على وهددما من أعظم األ ،ن اللدده  م يجيء  لى  خواندده تيرون أ ر ذلددك عليددهالددمندد  تيمددا بيمدده وبي

وال  ،وال يضددددددددددددديع عمده عم  عام ل  ،و ود اإلله الحق المجازا بم ا  األعمال تي الدنيا قب  ا خرة
لح ما بيمه وبين تإنه من أص  تالسدعيد من أصلح ما بيمه وبين الله ،وال اًدتتا  يمفع من قدً ه حجاو  

لماأ عاد حامده من ا ،التمس محامد الماأ بسددددددخئ الله نذ ومَ  ،أصددددددلح الله ما بيمه وبين الخلق ،الله
 ن الخاًددددر من أبدى للماأ صددددالح عمله وبا ز بالقبيح من هو أقرو  ليه  :قال أبو ًددددليمان ،ا لهذام  

بو أ كان حبي     :قال ،ومن أعج  ما  وا تي هما ما  وا عن أبي  عفر السدددددددائح .من حب  الو يد
قد  اء  :تقال بعضدددددددددهم لبعضل  ،تإذا هم يلعبون ،بصدددددددددبيانل  ذا  يو ل  ا الد اهم تمرَّ ا يكر  ًا رو  محمدل 

يا  :وقال ،تر ع تجمع ماله كله ،يا  و أتشددديت ًدددرا  لى الصدددبيان :وقال ،س  أًدددهتمك   ،حك  الربا
 ،المال كلهب تلما أصدددبح ًصدددد  ،و ني قد اشدددتريت نفسدددي ممك بهما المال تاعتقمي ، و  ني أًدددير  

توا تقد  اء اًددددك :تلما  أوه قال بعضددددهم لبعضل  ،بأولئك الصددددبيان  م مر ذا  يو ل  ،وأخم تي العبادة
حمد مرةو  م  مرةو يا  و أنت ًَ  :وقال ،تبكى ،العابد حبي     وكله من عمد . ،ًو

 يا مالك الملددددك مالددي من ألدددددوذ به  ًددوا  عمد ندزول الكددرو والم  قدم  

 أدعدو  وحددددد  يا من ال شددريك له  دعدددداء معتددرفل بالمنددد  والمدددد   

 كد  الملددو  له بالخددوف كالخدددد       ايا كاشدد  الضددر يا ذا الط ول يا ملكو 

 يا  ددابر العثدددرا  ا بددر مصيبتدددما  ًبددددا   الله مددددن والل ومن حكدددم  

 للخلدددق كلددددهم   ا ازقدددو  ايا حاتددددظو   اأبدددددو  ايا ما دددددو  اصمددددو  ايا واحددددو 
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 ومجتدهدل  أنفدي لمجددد  يا  حمددن تي الرََّغدم   أدعدددو  دعدددوة مضددددطرل 

 دعددداء معتدددرف بالمنددد  ممكسدددددرل  بالفقددر  ممتظدددرل للفضددد  من ق دددد   

  وهر لطي  ال يدخ   ال القل  المظي .*قال الشيع صالح العصيمي: العلم 
ه  يسددددددددتوا الحاي عن نفسدددددددده والمحجوي عمه تي مقاصددددددددد  :: تإن قي قال العز ابن عبد السددددددددال *

الحج؟ قلما: قي  يسددتويان تي براءة الممة وال يسددتويان تي األ ر، وأين مجرد بمل األ رة تي مباشددرة 
ممه وحدابه مع ًحم شوع   مشقته، وما يحص  تيه من الخضوع والخالحج والقيا  بأ كانه وشدرائطه ًو

والتماو  واالًدددددددددددتكانة والتعظيم، وهكما األبدال كلها ال ًسددددددددددداوا مبدالًها، تليس التيمم كالوضدددددددددددوء 
والغسدددددد ، وليس صددددددو  الكفا ة كإعتاقها وال   عامها كصدددددديامها، وال ًسدددددداو  األبدال والمبدال  تي 

 تقد ا خر. لما تي شرط االنتقال  لى أحدهما من  المصالح
تإن قي : قد يتًر  الشدددددددددددرع على الفع  اليسدددددددددددير مث  ما يتًر  على الفع  الخطير، كما ً   غفران 
دد   دد  مثدد  ذلددك على مواتقددة ًددأمين المصددددددددددددددلي ًددأمين المالئكددة، وً  الددمنوو على الحج المبرو ، وً 

به على قيا   ميع  مضدددددددددددددان، تالجواو أن  لطاعا  همه اغفران المنوو على قيا  ليلة القد ، كما ً 
عالى ً   على الحسما  ،و ن ًساو  تي التكفير  تال ًساوا بيمها تي األ و   تإن الله ًبحانه ًو

كفير السيئا ، وال يلز  من التساوا تي ًكفير السيئا  التساوا تي  تع الد  ا ،   تع الد  ا  ًو
 ك مختل  تيهوكالممدا تي  ملدة مدا يتًرد  على الفعد  من  لد  المصددددددددددددددالح ود ء المفاًددددددددددددددد، وذل

ا بمفسدددده وتيما ً   عليه من  ل  المصددددالح ود ء باختالف األعمال. تمن األعمال ما يكون شددددريفو 
المفاًد، تيكون القلي  ممه أتض  من الكثير من غيره، والخفي  ممه أتض  من الشا  من غيره، وال 

قد  خطره  ه علىكما ظن بعض الجهلة، ب   واب  ،يكون الثواو على قد  المص  تي مث  هما الباو
على اللسددددددان  خفيفةل  مية والكلما  المرضددددددية. ترو عبادةل ة واألحوال السددددددَّ تي نفسدددددده، كالمعا ف العليَّ 

 وعبادة  قيلة على اإلنسان خفيفة تي الميزان. ،تي الميزان  قيلةل 
ان ك    تي الشدددددرف، تإن ًسددددداوى العمالن من ك  و هل ًَ والحاصددددد  أن الثواو يتًر  على ًفاو  الرُّ 

 }تمن يعم  مثقال ذ ة خيرا يره . لقوله ًعالى:  أكثر الثواو على أكثرهما
وقد علمما من موا د الشدددددرع ومصددددداد ه أن مطلوو الشدددددرع  نما هو مصدددددالح العباد تي ديمهم ودنياهم، 

عمال الدواء مريض باًددتوليسددت المشددقة مصددلحة. ب  األمر بما يسددتلز  المشددقة بمثابة أمر الطبي  ال
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ا ة كان غر  الطبي  أن يو ده مشقة ألم مر   :تإنه ليس غرضه  ال الشفاء، ولو قال قائ   بشعالمر ال
ا فظو ح  ن ذلك تيمن يقصدددددد اإلصدددددالح. وكملك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلةالدواء، لما حسددددد  

ا متألمو  امع أنه يفع  ذلك متو عو  ،لمهجته ليس غرضددده  يجاده ألم القطع، و نما غرضددده حفظ مهجته
دا أنا تاعله ًرد وما ًردد  تي شيءل )تيما حكاه عن  به عز و   أنه قال:  لقطع يده. وقد قال 

 وال شددددددك أن المشددددددا  من (تي قبض نفس عبدا المؤمن يكره المو  وأكره مسدددددداءًه وال بد له ممه
لثواو، اعلى ًحملها من األ ر و  ين أمرها لما يبتمحيث  نها مشددددا  ًسددددوء المؤمن وغيره، و نما يهو   

ويكون قلي  العم  البدني أتضددد  من كثيره، وخفيفه أتضدددد  من  قيله، كتفضدددي  القصددددر على اإلًما ، 
طى، مع أنها  وكتفضي  صالة الصبح مع نق   كعاًها على ًائر الصلوا  عمد من  حها الصالة الًو

ي تضددله من يشدداء، ولو ان الثواو ك  أقصددر من صددالة العصددر على ما  اء  به السددمة، والله ًعالى يًؤ
ر على  كعتي الفجر، ولما   مطلقو صدددددددددددَ على قد  المَّ  ا، لما كان األمر كملك، ولما تضدددددددددددلت  كعة الًو

 تضلت  كعتا الفجر على مثلها من الرواً .
ين حال ما وهو تي الغال  يب ،صدددم  ًدددممه ليمكر تيها غرائ  السدددمن*الرد على البكرا: والدا قطمي 

لهم وهو من أق ،والبيهقي يعزو مددا  واه  لى الصددددددددددددددحيح تي الغددالدد  ،وهو من أعلم المدداأ بددملددك ، واه
لكن يروا تي الجهة التي يمصدرها من المراًدي  وا  ا  ما يصلح لالعتضاد وال  ، بالموضدوعاًدتدالالو 

 ويتر  تي الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك اإلًماد. ،يصلح لالعتماد
كتابه غرائ  السدددددددددددمن، ويكثر تيه من  واية األحاديث   *الصدددددددددددا   الممكي: الدا قطمي الما يجمع تي

 الضعيفة ب  والموضوعة.
من غرائدد  األحدداديددث، واألحدداديددث المعلَّلددة  اَ ق طذم يُّ  نَّمددا  مع تي كتددابدده السددددددددددددددُّ *ًمقيح التحقيق: والدددَّ

 والضَّعيفة تيه أكثر من األحاديث الصَّحيحة السَّالمة من التَّعلي .
كان قلي  المعرتة   ،المعالي مع ترط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قد ه تي تمه*الفتاوى الكبرى: أبو 

صددددددحيحين البخا ا تإنه لم يكن له بال  حتى يعلم ما تيه الًها بحالل ولعله لم يطالع ع   ،با  ا  المبوية
ددددمن أبي داود والمسددددائي والترمما وأمثال همه السددددمن علم    ،وهتكي  بالمو أ ونح ،أصددددالو  ومسددددلم ًو

كان مع حرصددددددددددده على االحتجاي تي مسدددددددددددائ  الخالف تي الفقه  نما عمدًه ًدددددددددددمن أبي الحسدددددددددددن و 
تيها  كي يمكر   تإنه  نما صددددددم  همه السددددددمن ،وأبو الحسددددددن مع  ًما   مامته تي الحديثالدا قطمي 

األحاديث المسدددددددددددتغربة تي الفقه ويجمع  رقها، تإنها هي التي يحتاي تيها  لى مثله، تأما األحاديث 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (53)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

و ة تي الصحيحين وغيرهما تكان يستغمي عمها تي ذلك تلهما كان مجرد االكتفاء بكتابه تي المشده
، واعتبر ذلك بأن كتاو أبي المعالي، الما هو نخبة ا بأصدول اإلًدال  عظيمو هما الباو يو ث  هالو 

 ال  ، لى صددددددددددددددحيح البخا ا معزو   واحدد   ليس تيده حدديدث   ،نهدايدة المطلد  تي د ايدة المدمهد  :عمره
ديددث واحددد تي البسددددددددددددددملددة وليس ذلددك الحددديددث تي البخددا ا كمددا ذكره. ولقلددة علمدده وعلم أمثددالدده حدد

 وبأصددول اإلًددال  اًفق أصددحاو الشدداتعي على أنه ليس لهم و ه تي ممه  الشدداتعي، تإذا لم يسددو   
أصددددددددددددددحابه أن يعتد بخالتهم تي مسددددددددددددددألة من تروع الفقه كي  يكون حالهم تي غير هما؟ و ذا اًفق 

ا تي خم  مامو تتكي  ي   ،من مسائ  الفروع واحدةل  ا تي مسألةل تخم  مامو لى أنه ال يجوز أن ي  أصحابه ع
ألن   مع العلم بأنه  نما نب   قد ه عمد الخاصددة والعامة بتبحره تي ممه  الشدداتعي  ؟أصددول الدين

س على الكتاو والسمة، وهما الما اً فع به عمد المسلمين غايته تيه أ ه يو د نممه  الشاتعي مًؤ
الكال  كاألئمة المين لهم و وه، تكي  ب  ،ا تيدهتال يجعد   مدامدو  ،ن لدهًفطَّ  أو بحدث   ، معده ممده نقد   

دددددددائر األئمة على أنه ليس بعد الشدددددددر  بالله ذن    يما أن ما وقد ب  أعظم ممه؟ الما ن  الشددددددداتعي ًو
ولهما  عليه األئمة،  عله أصددد  ديمه تي اإل شددداد والشدددام  وغيرهما هو بعيمه من الكال  الما نصدددت

هم مَ يت أه  اإلًال  وعلو وخلَّ  ،مضَ أنه قال وقت المو : لقد خضدت البحر الخ    وى عمه ابن  اهرل 
ودخلدت تي الدما نهوني عمده، وا ن  ن لم يدد كمي  بي برحمتده تدالويد  البن الجويمي، وها أنا أمو  

 أو عقائد عجائز نيسابو . ،على عقيدة أمي
هددد( من كبا  حفاظ الحديث. و غم ًأخر زمانه،  ال 385حديث: الدا قطمي )*أ شي  ملتقى أه  ال

 لسدددلوكه  ريقتهم، وألن اعتماده تي علم العل  على كتبهم تي  أنه محسدددوو على متقدمي المحد ين
العلد ، مثد  علد  ابن المدديمي وغيرهدا. تأما كتابه تي العل  الما أماله على ًلميمه من حاتظته، تهو 

ا.  ال أن اإلشدددكال تي كتابه السدددمن، الما يظن بعض العل  وأكبرها وأًدددهلها وضدددوحو من أ ود كت  
الفقهداء أنهددا من  مس ًددددددددددددددمن الترمددما أو المسددددددددددددددائي، تيمقلون ممهددا دون ًحقيق، كدأنمددا يمقلون من 
الصدددددددددددحيحين  والحق أن ًدددددددددددمن الدا قطمي أشدددددددددددبه بكت  العل ، و ن كانت ًختل  عمها كملك تي 

 ًلوو.اإل
 بر  ًددددددددددددددمن الددددا قطمي مثددد  بددداقي كتددد  السددددددددددددددمن، تهي أكثرهم على اإل ال  احتواءو تدددإن أندددت اعت

. ووصدددد  «ًددددمن الدا قطمي بيت الممكرا »لألحاديث الضددددعيفة والغريبة والموضددددوعة. قال المهبي: 
صدددددفه ابن وكملك و «. مجمع األحاديث المعلولة، وممبع األحاديث الغريبة»هما الكتاو الزيلعي بأنه 
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ها من كت  العل ، تأًلوبها من أصع  األًالي  تي كتابة العل . تالمالحظ    . و ذا أنت  اعتبًر
 على الدا قطمي تي كتاو السمن ما يلي:

دددددددددددددد مختصددددددددددددددرةل  بعض ًلك األحاديث يبين الدا قطمي عللها بكلما  مو زةل  تالن و  ،، مث : هما مًر
 ةو . وهو ال يطلقه عادحديث حسدددن :هوو  ،صدددطالح لهباا يبين العلة مجهول وشددديء من هما. وأحيانو 

  ، ال على الحديث المعلول. ب  ًراه يقول:  واًه  قا  و ًددددددددددددماده حسددددددددددددن، وهو يريد اإلشددددددددددددا ة لعلةل 
 ا ال يمكر العلة، لكمه يمكر الروايا  التيتي السدددددددمد أو خطأ من أحد الرواة الثقا . وأحيانو  كانقطاعل 

، ضددددددددددددددعيفةو   وايةو  . وأحيانا يمكرلعل اا  بالمتبحرين بًبين العلدة، حيدث يكتفي بدملدك وكدأن كتابه خ
ليس لبيان ضددددددعفها، لكن ألن بعض ألفاظها ًشددددددرح الغمو  تي الرواية الصددددددحيحة، التي قد يمكرها 

، وال يمكر ما يدل على ضددددددددعفها، كأنه قصددددددددد  مع همه ضددددددددعيفةو  وقد ال يمكرها. وأحيانا يمكر  وايةو 
 الروايا  المستغربة تي الفقه.

كمددا   ،و نمددا أو بدده  ددائفددة قليلددة ،عمددد  مدداهير األئمددة التددداوا تليس بوا دد ل *مجموع الفتدداوى: وأمددا 
ث التداوا؟ أ  الصدددبر؟ لحدي ب  قد ًمازع العلماء أيما أتضددد  ،قاله بعض أصدددحاو الشددداتعي وأحمد

  وا ه  هو مباح أو مسدددددتحالجا ية التي كانت ًصدددددرع. وتي موضدددددع حخر قال: التداتي ابن عباأ 
وممددده مدددا هو  ،وممددده مدددا هو مبددداح ،وممددده مدددا هو مكروه ،ممددده مدددا هو محر  والتحقيق: أن أو وا ددد ؟
كما يج    ،ما يعلم أنه يحصدد  به بقاء المفس ال بغيره وهو ،وقد يكون ممه ما هو وا   ،مسددتح 

 تإنه وا   عمد األئمة األ بعة و مهو  العلماء.  أك  الميتة عمد الضرو ة
ا من المرضدددددددددى أو أكثر المرضدددددددددى : أن كثيرو أحدها ،وهل لو  *مجموع الفتاوى: ليس التداوا بضدددددددددرو ةل 

ال ًددديما تي أه  الوبر والقرى والسدداكمين تي نواحي األ   يشدددفيهم الله بما خلق  ،شددفون بال ًداول ي  
 أو دعوةل  ،عم ل و  وتيما ييسددره لهم من نوع حركةل  ،تيهم من القوى المطبوعة تي أبدانهم الراتعة للمر 

  الله أبدان ولم يجع ،للقل  وحسدن التوك . وأما األك  تهو ضرو ا أو قوةل  ناتعةل  أو  قيةل  ،مسدتجابةل 
 .تثبت بهما أن التداوا ليس من الضددددددددرو ة تي شدددددددديءل  ،تلو لم يأك  لما  ،الحيوان ًقو   ال بالغماء

ومن نازع تيه: خصدددددمته السدددددمة تي  ،والتداوا غير وا  ل  ...: أن األك  عمد الضدددددرو ة وا  و انيها
تي ا لم يكن للتخيير موضددددددع. و تاختا   البالء والجمة. ولو كان  تع المر  وا بو  ...المرأة السددددددوداء
وتي  ،اعونوتي دعدائده بفمداء أمته بالطعن والط ،وتي اختيدا ه الحمى ألهد  قبداءل  ،ىبدالحمَّ  دعدائده أل بي ل 

َمه  حا ن لم يتعا وا ين الصددددددابرين على البالء حيل أنبياء الله المبتلَ نهيه عن الفرا  من الطاعون. وَخصدددددَ
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وخصدددمه حال السدددل  الصدددالح  تإن أبا بكر حين قالوا  ،وغيره مث  أيوو  ،األًدددباو الداتعة له
ت ولسدددددددددددددد ...لده: أال نددعو لدك الطبيد ؟ قال: قد  حني قالوا: تما قال لك؟ قال:  ني تعال لما أ يد

 .ا أو   التداواأعلم ًالفو 
من األمرا  ال يظن دتعه للمر    ذ لو ا رد ذلك لم  ب  وتي كثيرل  ،: أن الدواء ال يسددددددددددتيقنو الثها

ه. تإنه مسددتيقن بحكم ًددمة الله تي عباده وخلق ،بخالف دتع الطعا  للمسددغبة والمجاعة ،يمت أحد  
أن ال  ال  محو  ،تإذا لم يمدتع بالمحر  انتق   لى المحل  ،ا: أن المر  يكون له أدوية شددددددددددددددتىو ابعهد

وال يجوز أن  ، ال المو  ،دواءو  والما أنزل الداء أنزل لك  داءل  ،يكون له تي الحالل شدددددددددفاء أو دواء
وف الرحيم. و لى هما اإلشدددددددا ة بالحديث ؤ وهو ًدددددددبحانه الر  ،يكون أدوية األدواء تي القسدددددددم المحر 

بأا  تإنها و ن اندتعت  المروا: ) ن الله لم يجع  شدددددددفاء أمتي تيما حر  عليها( بخالف المسدددددددغبة
 تإن صددددددددددددددو   مث  هما تي الدواء تتلك صددددددددددددددو ة ،اًفق  ال أن الخبيث  نما يباح عمد تقد غيره  عا ل 

عين الدواء المعين وعد  غيره ناد  تال يمتقض هما. على  نداد ة  ألن المر  أندد  من الجوع بكثيرل  ًو
 لى  الله ًعالى  ع  خلقه مفتقرينى. وخامسددددددددددددددها: وتيه تقه الباو: أن أن تي األو ده السددددددددددددددالفدة غمو 

موع تقددد هدددانددا وعلممددا ال ،الطعددا  والغددماء ال ًمدددتع مجدداعتهم ومسددددددددددددددغبتهم  ال بموع الطعددا  وصددددددددددددددمفدده
 ،وبا مةل  اهرةل ظ من األًباو كثيرةل   تإنه يزيله بأنواعل  ،الكاش  للمسغبة المزي  للمخمصة. وأما المر 

 .تلم يتعين الدواء مزيالو  و سمانيةل   وحانيةل 
 وقددال ،تردل  ( ذهدد  الجمهو   لى أن ذلددك بدداعتبددا  كدد  تردل ...)خير القرون :قولدده  *نيدد  األو ددا :
 ك  تإنهم أتضدددد  ممن بعدهم ال   ن التفضددددي   نما هو بالمسددددبة  لى مجموع الصددددحابة :ابن عبد البر

 ممهم. تردل 
دددددول الله أحد عبيدةقال: قال أبو  ،*مجموع مؤلفا  الشدددديع محمد مال الله:  وى أبو  معة : يا ً 

قال: )قو  يكونون من بعدكم يؤممون بي ولم يروني( قال ابن  أًددلمما معك و اهدنا معك؟ ،خير مما
حجر:  ًدددددددماده حسدددددددن. وقد  مع العلماء بين همه األحاديث واألحاديث السدددددددابقة من عدة و وه، 

ادة ألن مجرد زي  ة)للعام  تيهن أ ر خمسددددين( ال يدل على األتضددددلي :أهمها: الو ه األول: حديث
ًو د تيه  الثاني: أن المفضول قدا. الو ه األ ر على بعض االعمال ال يسدتلز   بو  األتضدلية مطلقو 

ن أال يساوا الفاض . الو ه الثالث: تضائ  ليست عمد الفاض ، ولكن من حيث مجموع الخصال 
ين ًددددائر لطاعا  المشددددتركة باألتضددددلية بيمهما  نما هي باعتبا  ما يمكن أن يجتمعا تيه، وهو عمو  ا
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ما ما اخت  به أن يأًي على بعض الصدددددددددحابة تي ذلك، ًفضدددددددددي  بعض م المؤممين، تال يبعد حيمئمل 
وتازوا به، من مشدددداهدة  لعته و ؤية ذاًه المشددددرتة المكرمة، تأمر من و اء العق ،  ذ ال   الصددددحابة

ن أ  عن أن يمائله. الو ه الرابع:يسددددددددع أحد أن يأًي من األعمال و ن  لت بما يقا و ذلك تضددددددددالو 
 :بعضددددددددهم بلفظ و واه ،الرواة لم يتفقوا على لفظ حديث أبي  معة، تقد  واه بعضددددددددهم بلفظ الخيرية

دددددول الله ه  من قو ل  :)قلما قوى و ًدددددماد همه الرواية أ»قال الحاتظ تي الفتح:  ا؟(أعظم مما أ رو  يا ً 
لخالف ا: ا)أ ر خمسدددددددين ممكم( وأخيرو  :أبي  علبة ، وهي ًواتق حديث«من  ًدددددددماد الرواية المتقدمة

 د تيهم ن و بين الجمهو  وغيرهم تي ذلك ال يشدددددددم  كبا  الصدددددددحابة من الخلفاء، وبقية العشدددددددرة، ومَ 
بو  الع. و نما يحص  المزاع تيمن لم يحص  له  ال مجرد  ...تضد  مخصدو ، كأه  العقبة وبد  ًو

 لبر أه  بد  والحديبية.ابن عبد االمشاهدة. ولملك اًتثمى اإلما  
ن من قال: واعلم أ ،ا أتاد ممها تي كتابهلما ذكر ما يزيد على خمسددددددددين كتابو  :*اإلنصدددددددداف للمرداوا
حريرو وأكثرهدا علمدو  ،اأعظم هدمه الكتد  نفعدو  حقيقدو ا ًو صددددددددددددددحيحو ا ًو تإنه   فروعكتاو ال  =ا للممه ا ًو

حريره و معه قصدددددددد بتصدددددددميفه ًصدددددددحيحَ  و ن اختل   ،ا الممه يقد  غالبو تيه أنه  وذكرَ  ،الممه  ًو
و يز تإنه بماه ه ولم ي قرأ عليه، وكملك الالتر يح أ لق الخالف،  ال أنه  حمه الله ًعالى لم يبيضددده كلَّ 

وذكر أنه عرضدده على الشدديع العالمة أبي بكر عبد الله بن  ،على الرا ح من الروايا  الممصددوصددة عمه
 كثيرة ليست الممه .   ال أن تيه مسائ  ،به لهالز يراني تهمَّ 

و تي  نما ه ،زيا ة المسدددددددداء للقبو تي *المدخ  البن الحاي: واعلم أن الخالف الممكو  بين العلماء 
نسدددددددددددداء ذلك الزمان وكن على ما يعلم من عادًهن تي االًباع كما ًقد  وأما خرو هن تي هما الزمان 

 تمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة تي الدين بجواز ذلك.
ليحتال   فرالكا أظهر اإلًدددددال  وأبطن ا يهودي  الما ابتدع دين الراتضدددددة كان زنديقو  ع الفتاوى:*مجمو 

لمسددلمين ًددعى تي الفتمة بين ا ،تي  تسدداد دين المسددلمين كما احتال بول  تي  تسدداد دين المصددا ى
يكم مددا }لو خر وا ت :كمددا قددال ًعددالى  ،وتي المؤممين من يسددددددددددددددتجيدد  للممدداتقين ،حتى قتدد  عثمددان

قت األمة ما ًفر زادوكم  ال خباال وألوضددددددددددددعوا خاللكم يبغونكم الفتمة وتيكم ًددددددددددددماعون لهم   م  نه ل
 اوأظهر التكلم تي أبي بكر وعمر. وصادف ذلك قلوبو  ،ابتدع ما ادعاه تي اإلمامة من الم  والعصمة

 م لما  ،تيهدا  هد  وظلم و ن لم ًكن كداترة  تظهر  بددعدة التشدددددددددددددديع التي هي مفتاح باو الشددددددددددددددر 
عطي  المسا د جماعة  ال ى الجمعة والمحتجين بأنه ال ًصل ،ًمكمت الزنادقة أمروا ببماء المشاهد ًو
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عظيمها والدعاء عمدها من األكاذي  ما لم أ د مثله  خل  المعصددددددددددو . و ووا تي  نا ة المشدددددددددداهد ًو
ماًدددددددك حج ا تي متيما وقفت عليه من أكاذي  أه  الكتاو  حتى صدددددددم  كبيرهم ابن المعمان كتابو 

  غيروا ملته. وابتدعوا الشددددددددر وأه  بيته أكاذي  بدلوا بها ديمه و  وكمبوا تيه على المبي  ،المشدددددددداهد
كقوله:   ،كما قرن الله بيمهما تي غير موضددددددعل   ،المماتي للتوحيد تصددددددا وا  امعين بين الشددددددر  والكمو

 }وا تمبوا قول الزو  حمفاء لله غير مشركين به .
*قال ابن ًيمية: ... و ائفة أخرى من العلماء يسدددمون هما زيا ة لقبره. ويقولون: ًسدددتح  زيا ة قبره 

السدددفر لزيا ة قبره ومقصدددودهم بالزيا ة هو مقصدددود األولين، وهو السدددفر  لى مسدددجده وأن يفع  تي  أو
مسددجده ما يشدددرع من الصدددالة والسدددال  عليه والدعاء له والثماء عليه، وهما عمدهم يسدددمى زيا ة لقبره، 

ا ال يزو  قبره الزيا ة المعروتة تي ًددددددددددددددائر القبو   تإن مع اتفاا  الجيعع لك قبو  با زة ً على أن أحددو
ي وصدددددددددددددد   ليهدا وي قعدد عمددهدا، أو يقدا  عمددهدا ويمكن أن ي فعد  عمددهدا مدا يشددددددددددددددرع، كدالددعاء للميت 
واالًددددددددددتغفا  له وما يمهى عمه، كدعائه والشددددددددددر  به والمياحة عمد قبره والمدو. تهما هو المفهو  من 

ه وم مع الماأ من الدخول   ددددول دتن تي بيته تي حجًر ول  لى قبره، لى هما  والوصددددزيا ة القبو . والًر
تال يقد  أحد أن يزو  قبره كما يزو  قبر غيره، ال زيا ة شرعيةو وال بدعيةو  ب   نما يص   ميع الخلق 

 .(4) لى مسجده، وتيه يفعلون ما يشرع لهم أو ما يكره لهم...

مع و ود  ممكموا وكان الدخول عمد قبره  ،... تلما ماًت عائشدددددددددددددة م مع الماأ ممع عاموا*وقال:
د   الحجرة وب مي الحائئ البراني ،الباو  صددددددددددددددا  الدخول  لى قبره والزيا ة له كما يزا  قبر ،تلما ًدددددددددددددد 
 .(2)غير مقدو ل وال مأمو ل  =غيره

تإن   ا ال يزو  قبره الزيا ة المعروتة تي ًددددائر القبو مع اًفا  الجميع على أن أحدو *مجموع الفتاوى: 
قعد عمدها. أو يقا  عمدها ويمكن أن يفع  عمدها ما يشدددرع: كالدعاء ًلك قبو  با زة يوصدد   ليها وي

ما هو المفهو  بره والمدو. تهللميت واالًددتغفا  له وما يمهى عمه: كدعائه والشددر  به والمياحة عمد ق
ددددددددول من  ه وم مع الماأ من الدخول  لى هما  والوصددددددددول  زيا ة القبو . والًر دتن تي بيته تي حجًر

                                                        

 (.216/ 27مجموع الفتاوى )(4)

 (.79قاعدة عظيمة ) (2)
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قد  أحد أن يزو  قبره كما يزو  قبر غيره  ال زيا ة شدددددددددددددرعية وال بدعية  ب   نما يصددددددددددددد   لى قبره تال ي
 وتيه يفعلون ما يشرع لهم أو ما يكره لهم. ، لى مسجده  ميع الخلق

ما تائدة، ب  وال  : وأما هو (319)  *الممتخ  من كت  شدددديع اإلًددددال  تال يحصدددد  له بزياً 
تال يسدددددتطيع  ،قبره ي  بين الزائر وبينوح   ،ج  قبره عن الماأوح   ،تإنه دتن تي بيته  ًمكن زيا ة قبره

  قبره من السدددددددل  أنه ًكلم بزيا ة ولهما لم يمق  عن أحدل  ...أن يزو  قبره كما ًزا  ًدددددددائر القبو  أحد  
ولكن كثير من المتأخرين صددددا وا يسددددمون الدخول  لى مسددددجده مع السددددال   ...تإن ذلك غير ممكنل 
اللغة. اهد ومخالفة للشددددرع والعق  و  ،وهمه التسددددمية مبتدعة تي اإلًددددال  ،يا ة لقبرهعليه عمد الحجرة ز 

ال  وكان من أ اد السدددددتلم يكونوا يقفون عمده خا ي الحجرة تي المسدددددجد كما كان ابن عمر يفع ؟  
 عليه على عهد الصددددحابة  ضددددوان الله عليهم يأًيه من غربي الحجرة تيسددددلم عليه  ما مسددددتقب  الحجرة

مسددددددددددددتقب  القبلة. وا ن يمكمه أن يأًي من  هة القبلة. تلهما كان أكثر العلماء يسددددددددددددتحبون أن  و ما
  .يستقب  الحجرة ويسلم عليه وممهم من يقول: ب  يستقب  القبلة ويسلم عليه كقول أبي حميفة

 كان ابن عمر  ذا قد  من ًدددفرل   :: عن معمر عن أيوو عن ناتع قال(3/576) *مصدددم  عبد الرزا 
دددددددول الله :تقال قبر المبي  أًى السدددددددال  عليك يا  ،السدددددددال  عليك يا أبا بكر ،السدددددددال  عليك يا ً 
 ،ن عمرتمكر  ذلك لعبيد الله ب :قال معمر ،وأخبرناه عبد الله بن عمر عن ناتع عن ابن عمر ،أبتداه
 تع  ذلك  ال ابن عمر. ا من أصحاو المبي ما نعلم أحدو  :تقال

 ،عائشددة كان الماأ يدخلون عليها لسددماع الحديث والًددتفتائها وزياً ها *مجموع الفتاوى: تي حياة
 ب  ،وال غير ذلك وال لددعداءل  ال لصددددددددددددددالةل  ،من غير أن يكون  ذا دخد  أحدد يدمهد   لى القبر المكر 
 ي ولكن كان الداخ  يسددددددددددددددلم على المب ... بمدا  لد  بعض الماأ ممها أن ًريه القبو  تتريه  ياهن

روع وهما السال  مش ( وحي حتى أ د عليه السال   ال  د الله عليَّ  يسلم عليَّ  حدل ما من أ):  لقوله
على صدددددددداحبه. وأما السددددددددال   لمن كان يدخ  الحجرة. وهما السددددددددال  هو القري  الما يرد المبي 

مث   وذلك ،تهو مث  السدددددددددددال  عليه تي الصدددددددددددالة ،الما يفع  خا ي الحجرة وتي ك  مكانل المطلق 
 ليه مرةو ويسدددلم على من يسدددلم ع ،اعشدددرو  والله هو الما يصدددلي على من يصدددلي عليه مرةو الصدددالة عليه. 

تإن هما   بخالف السال  عليه عمد قبره ،ا للمبي ا. تهما هو الما أمر به المسلمون خصوصو عشرو 
عليه تي الحياة  كما يسلم  ،يسلم عليه عمد قبره تإن ك  مؤمنل  ،قد  مشدتر  بيمه وبين  ميع المؤممين

 عمد اللقاء.
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لبوا ما يعتمدون   ،*مجموع الفتاوى: تلما أ اد األئمة اًباع ًدددمته تي زيا ة قبره المكر  والسدددال  عليه
 عليه من ًددددددددددددمته. تاعتمد اإلما  أحمد على الحديث الما تي السددددددددددددمن عن أبي هريرة: )ما من أحدل 

م يمكر تل ،عليه السدددال (. وعن أحمد أخم ذلك أبو داود  ال  د الله علي  وحي حتى أ د يسدددلم عليَّ 
ر م عليدده: بدداو زيددا ة القبر على  مع أن داللددة الحددديددث .تي زيددا ة قبره المكر  غير هددما الحددديددث ًو

فصدددددي  مين. ويبقى باًفا  المسدددددل زيا ةتإنه ال يدل على ك  ما ًسدددددميه الماأ   المقصدددددود تيها نزاع ًو
كما كان من دخ  على عائشة يسلم عليه؟ أو يتماول   ،سال  عمد القبرالكال  الممكو  تيه: ه  هو ال

ان  لهما وهما، وهو غاية ما كهما والسددددال  عليه من خا ي الحجرة. تالمين اًددددتدلوا به  علوه متماوالو 
بل    ،عمدهم تي هما الباو عمه وهو يسددمع السددال  من القري  يه من غه المالئكة الصددالة والسددال  علًو

 البعيد.
  . وكثير من الصددددددددحابة أو أكثرهمجموع الفتاوى: و نما كان ابن عمر يأًي القبر  ذا قد  من ًددددددددفرل م*

ون عمده تلم يكونوا يقفمون من األًددفا  وال يأًون القبر ال لسددال  وال لدعاء وال غير ذلك. كانوا يقدَ 
 ملك  ب . ولم يكن أحد ممهم يدخ  الحجرة لخا ي الحجرة تي المسدددددددجد كما كان ابن عمر يفع 

مبي تكان من يدخ   ليها يسلم على ال وال يدخلونها  ال أل   عائشدة لما كانت مقيمة تيها. وحيمئمل 
   كما كانوا يسلمون عليه  ذا حضروا عمده. وأما السال  الما ال يسمعه تملك ًال  الله عليهم به
  سددال  مأمو  به تي ككالسددال  عليه تي الصددالة وعمد دخول المسددجد والخروي ممه. وهما ال  ،اعشددرو 
تإن هما المخت  بقبره من  مس ًحية ًدددائر   وهو أتضددد  من السدددال  المخت  بقبره. وزمانل  مكانل 

ا. وأما السددال  المطلق العا  تاألمر به من خصدددائصددده كما أن األمر بالصدددالة من وأمواًو  المؤممين أحياءو 
نزاع. وقد  االصدالة على غيره خصوصو ا وتي خصدائصده. و ن كان تي الصدالة والسدال  على غيره عمومو 

 عدى بعضهم ذلك  لى السال .
*مجموع الفتاوى: وقد  وا أن ًدعيد بن المسي  كره ذلك. وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما 

 ما تعله الوليد أكره. وأما عمر وهؤالء ل   ،تعله عثمان من بماء المسدددجد بالحجا ة والَقصدددة والسددداي
عه لكن بماه على ما كان من بمائه من اللَّ  تإنه ددددددَّ ددددددقفه الجريد. ولم يب  ًو مق  ن وعمده  موع المخ  ًو

على  وكان من أ اد السدددددال  عليها كره ما تع  عمر  و نما وقع المزاع تيما تعله عثمان والوليد. أن أحدو 
و ما  حجرةال عهد الصددددددددددحابة  ضددددددددددوان الله عليهم يأًيه من غربي الحجرة تيسددددددددددلم عليه  ما مسددددددددددتقب 

مسدددتقب  القبلة. وا ن يمكمه أن يأًي من  هة القبلة. تلهما كان أكثر العلماء يسدددتحبون أن يسدددتقب  
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. تإن الوليد فةكقول أبي حمي  ،وممهم من يقول: ب  يسددددتقب  القبلة ويسدددددلم عليه ،الحجرة ويسددددلم عليه
حابة  ن قد ما  هؤالء الصددددددوكا ،و مانين بن عبد الملك ًولى بعد مو  أبيه عبد الملك ًددددددمة بضددددددعل 

وتي عامة الصحابة تي  ميع األمصا . ولم يكن بقي باألمصا   ال قلي   د   ث  أنس بن م ،اكلهم ًو
سددددعين تإنه ًوتي تي خالتة الوليد ًددددمة بضددددعل   مالك بالبصددددرة  ا  ًددددمة  مانل و ابر بن عبد الله م ،ًو

دددددددبعين بالمديمة عشدددددددر  نحو  ويلةل  ة بعد ذلك بمدةل وهو حخر من ما  بها. والوليد أدخ  الحجر  ،ًو
تيها  وكانت عائشدددددة ...تلم يكن قد بقي بالمديمة أحد   ،ًدددددمين. وبماء المسدددددجد كان بعد مو   ابر

وتيت بعد مو  الحسدن بن علي. وكان الحسدن قد اًتأذنها تي أن يدتن   لى أواخر خالتة معاوية ًو
ه. عثمان لما لم يدتن تيها تال يدتن غير و أوا أن  ،حخرون لكن كره ذلك ناأ   ،تي الحجرة تأذنت له

وكاد  ًقو  تتمة. ولما احتضددر  عائشددة  ضددي الله عمها أوصددت أن ًدتن مع صددواحباًها بالبقيع وال 
 ؟مكروه ى به. تلهما لم يتكلم تيما تعله الوليد ه  هو  ائز أوزكَّ ا أن ً  هما ًواضعو  ًدتن هما . تعلتذ 

د: أا قي  ألحم ،كسدددددددعيد بن المسدددددددي  وأمثاله. وكان ًدددددددعيد  ذ ذا  من أ   التابعين  ، ال التابعون
التابعين أتضددددد ؟ قال: ًدددددعيد بن المسدددددي . تقي  له: تعلقمة واألًدددددود؟ تقال: ًدددددعيد بن المسدددددي . 

 . ومن ذلك الوقت دخلت تي المسجد.وعلقمة واألًود همان كانا قد ماًا قب  ذلك بمدةل 
ة عمدد اللقداء مؤكد باالًفا . والما ًدل عليه المصددددددددددددددو  أنه وا  .  وى *مجموع الفتداوى: التحيد

مسدددلم: )خمس ًج  للمسدددلم على المسدددلم(. وقد أو   أكثر الفقهاء   ابة الدعوة. والسدددال  عمد 
والشددددددددر الما يحصدددددددد   ذا لم يسددددددددلم عليه عمد  ،اللقاء أوكد من   ابة الدعوة. وكملك عيادة المريض

ه. والسدددددال  أًددددده  من   ابة الدعوة  ذا  عده  ولم يَ  ،اللقاء مر  أعظم مما يحصددددد   ذا لم يج  دعًو
 ومن العيادة.

}لوال يمهاهم الربانيون واألحبا  عن قولهم األ م وأكلهم السدددددددحت لبئس قوله ًعالى: *أضدددددددواء البيان: 
تي  اما كانوا يصددمعون ، تتر  الربانيين واألحبا  نهيهم عن قول اإل م وأك  السددحت ًددماه الله صددمعو 

أا: وهو ًركهم المهي الممكو ، والصددددددددمع أخ  من مطلق الفع ،  قوله: }لبئس ما كانوا يصددددددددمعون 
ر تعلوه }كانوا ال يتماهون عن ممك: تصدددددراحة ا ية على أن التر  تع  تي غاية الوضدددددوح. ا ية الثانية

ة بئس التي هي ظلبئس ما كانوا يفعلون  تسدددددددمى ًركهم التماهي عن الممكر تعال، وأنشدددددددأ له الم  بلف
 تع   امد إلنشددددددددددددداء الم  تي قوله: }لبئس ما كانوا يفعلون  أا: وهو ًركهم التماهي، عن ك  ممكرل 
. اتعلوه. وممه: )المسددددلم من ًددددلم المسددددلمون من لسددددانه ويده(، تسددددمى ًر  أذى المسددددلمين  ًددددالمو 
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ركهم لوممه: لئن قعدنا والمبي يعم  لما  مما العم  المضدددددددل . تسدددددددمى قعودهم عن الع ه عمال م ، ًو
 مضلال.

: و نه كثيروا ما ًحدث مسددددألة من المسددددائ ، تيبحث عمها اإلنسددددان تيما يقد   عليه ابن عثيمينقال *
من كال  أه  العلم،  م ال يجد  ما يطمئن  ليه تي حكمها، و بما ال يجد  لها ذكروا بالكلية، تإذا   ع 

 ذلك بحس  اإلخال  والعلم والفهم.روا و  لى الكتاو والسمة، ًبين له حكمهما قريبوا ظاه
حاد ة وما  ألن األًدددباو  تهي من الصدددفا  الفعلية لقت على ًدددب ل ع   : ك  صدددفةل ابن عثيمينقال *

الكراهة ا والغضددددددددد  و ألن له ًدددددددددببو   يتًر  على الحادث تإنه حادث. تالرضدددددددددا من الصدددددددددفا  الفعلية
 والسخئ وما أشبهه.

قو   لى أن القيا  مع اإلما  تي شدددددهر  مضدددددان أتضددددد  ممه تي *شدددددرح معاني ا  ا  للطحاوا: ذه  
ب   :)من قا  مع اإلما  حتى يمصددددددددددددددرف كت  له قمو  بقية ليلته( وقي  :بقوله  واحتجوا ،الممدازل

ي ت )خير صالة المرء تي بيته اال المكتوبة( وذلك لما قا  بهم ليلةو : قوله ل  صدالًه تي بيته أتض 
تأعلمهم به أن صدددددددددددالًهم تي ممازلهم  ،تقال لهم هما القول ،هم بعد ذلك مضدددددددددددان تأ ادوا أن يقو  ب

تصدددالًهم ًلك تي ممازلهم أحرى أن يكون أتضددد  من  ،ا أتضددد  من صدددالًهم معه تي مسدددجدهوحدانو 
على أن  هو تتصدددددددحيح همين األ رين يو   أن حديث أبى ذ  ل  ،الصدددددددالة مع غيره تي غير مسدددددددجده
تده هو وحددديدث زيدد بن  دابددت يو د  أن مدا تعد  تي بي ،بقيدة ليلتدده يكتد  لدده بددالقيدا  مع اإلمدا  قمو 

 ان يصدددددددددلي تيا عن ابن عمر أنه ك م ًدددددددددا  أ رو  ...حتى ال يتضددددددددداد همان األ ران  أتضددددددددد  من ذلك
ين لرددًهما أح   ل وعن  براهيم قال: لو لم يكن ...البيت اإلما   من أن أقو  خل  يَّ معي  ال ًوً 

قال: كان المتهجدون يصدددددددلون تي ناحية المسدددددددجد واإلما   ، براهيم عن ،وعن مغيرة ...تي  مضدددددددان
ددددعيد بن  بير كان يصددددلى تي  مضددددان تي المسددددجد وحدَ  ...يصددددلى بالماأ تي  مضددددان واإلما   ،هًو

الم وناتع يمصرتون من المسجد تي  مضان وال يقومون مع الماأ. ...يصلي بهم تيه  وعن القاًم ًو
وقد قرأ  القرحن تأين ًأمرني أن أقو   ،هما  مضددان أظلمي أبا ًددعيدل ًددأل     الحسددن  حمه الله يا 

اد   وحدا أ  أنظمَّ  انظر أا ت ،لمفسك  لى  ماعة المسلمين تأقو  معهم؟ تقال له:  نما أنت عبد مًر
 المو مين كان أو   لقلبك وأحسن لتيقظك تعليك به.
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الروايا   ولكن اختلفت ،حد محصدددددددو ليس له الصدددددددالة باللي  أن العلماء على  اًفق :* رح التثري 
  .تيما كان يفعله المبي 

ر  *تتح البا ا البن حجر: وظهر لي أن الحكمة تي عد  الزيادة على  حدى عشددددددرة أن التهجد والًو
ر  :وترائض المها  ،مخت  بصدددددددالة اللي  الظهر وهي أ بع والعصددددددددر وهي أ بع والمغرو وهي  الث ًو

فصددددديالو  لي  كصدددددالة المها  تي العدد  ملةو تماًددددد  أن ًكون صدددددالة ال ،المها   الث  وأما مماًدددددبة ،ًو
  لى ما بعدها. لكونها نها يةو   تبضم صالة الصبح ،عشرة

)ال يسددددددددددتغاث بي و نما يسددددددددددتغاث بالله( هما الخبر لم يمكر لالعتماد : قوله *الرد على البكرا: 
 كما أنه  ذا  ،معلومة بالكتاو والسددددمةليتبين أن معماه مواتق للمعاني ال  ب  ذكر تي ضددددمن غيره ،عليه

 ي ذلكما تل    ذكر حكم بدلي  معلو  ذكر ما يواتقه من ا  ا  والمراًدددددددددددي  وأقوال العلماء وغير ذلك
 ءولهما كان العلما ،شددددددددددرعي ل  ال ألن الواحد من ذلك يعتمد عليه تي حكمل  ،من االعتضدددددددددداد والمعاونة

لم تي كوالتر يح بما ال يصدددددلح أن يكون هو العمدة من األخبا  التي ً   متفقين على  واز االعتضددددداد
اإلًددرائيليا  و  ب  بأقوال المشددايع ،أو نحو ذلك وبآ ا  الصددحابة والتابعين ،بعض  واًها لسددوء حفظل 

 عتماد نوع.عتضاد نوع وما يصلح لالعتضاد تما يصلح لالالمماما  مما يصلح لالو 
َلع  َدَلخو  *لسان العرو: )دلع( الدََّلع   َمن . َدل َع َيدذ ًَم ين . والدال   االس   ع  الم خذص    تهو َدل ع  وَدلون َأا 

ناء    ذا امتألَ حتى يَف يَض.  من الر ال وقو  دال خون. ودل َع اإل 
ات ل يَن  أا:  لى الما . قاله مجاهد. بعد هما الحسن والم ًَ َفَ   ًذ نَاه  َأ ا ة ض*ًفسير ابن كثير: }  مَّ َ َددذ
د   ولهما قال: }  ال الَّم يَن حَمم وا َوَعم ل وا الصَّال َحا    قال و  مصديره  لى الما   ن لم يطع الله ويتبع الًر

ات ل يَن  أا:  لى أ ذل العمر َفَ  ًددَ ددذ نَاه  أًَ حتى ، رمة.   وا هما عن ابن عباأ، وعكبعضددهم: }  مَّ َ َددذ
 ذل العمر. واختا  ذلك ابن  رير. ولو كان هما هو المراد قدال عكرمة: من  مع القرحن لم يد َرد   لى أ

ن اًدددتثماء المؤممين من ذلك  ألن الَهَر  قد يصدددي   بعضدددهم، و نما المراد ما ذكرناه، كقوله:  لما َحسددد 
رل   ال الَّم يَن حَمم وا َوَعم ل وا الصَّال َحا     .}َوالذَعصذر    نَّ اإلنذَساَن َلف ي خ سذ

عها قربة  م األصمعي: ا تز  ببعض أحياء العرو، ترأيت صبيةو ًدامة بن ممقم: قال *لباو ا داو أل
تيهدا مداء  وقدد انحد   وكداء تمهدا. تقدالت: يا عم ، أد   تاها، غلبمي توها، ال  اقة لي بفيها. تأعمتها، 

ان ر وقلت: يا  ا ية، ما أتصدددددددحك  تقالت يا عم ، وه  ًر  القرحن ألحدل تصددددددداحةو؟ وتيه حية  تيها خب
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ان  قلت: وما هي؟ قالت: قوله ًبا ددددددددددددددىوأمران ونهيدان وبشدددددددددددددداً  عالى: }وأوحيما  لى أ  مًو ن أ    ًو
لين   أ ضعيه تإذا خفت عليه تألقيه تي اليم  وال ًخاتي وال ًحزني،  ن ا  اد وه  ليك و اعلوه من المًر

 قال: تر عت بفائدةل، وكأن  ًلك ا ية ما مر   بمسامعي 
تدوه  لى و  أن بمي الحا ث بن كع ل  ،حد مي أبي :قال ،عصا  بن بشيرل  عن*ًمن المسائي الكبرى: 

ددددول الله   ً تدخلت على المبي  :قال من أين  ،وعليك السددددال  ،امرحبو ) :تقال ،تسددددلمت عليه
ددددددددددول الله بأبي أنت وأمي بمي الحا ث وتدوني  ليك باإلًددددددددددال  ؟(أقبلت  امرحبو ) :التق ،تقلت يا ً 
تيه ًقديم ا. بشددددديرو  تسدددددماه المبي  (ب  أنت بشدددددير) :قال ،أكبر :اًدددددمي :قلت ؟(ما اًدددددمك ،بك

عصددددددا  بن بشددددددير ذكره ابن حبان تي الثقا ، وقال : أنيس السددددددا اقال تي  .الترحي  على السددددددال 
 : مقبول، أا حيث يتابع و ال تلين الحديث. الحاتظ تي التقري

أنه قال:  ،عن أبي الد داء ،صدددحيحل  ابن أبي شددديبة بإًدددمادل تي مصدددم   :*شدددرح زاد المسدددتقمع للحمد
)من ًمدا  أ ر الجمدازة أن يتبعهددا من أهلهددا وأن يحمدد  بددأ كدانهددا األ بعددة وأن يحثو تي القبر( وهددما لدده 

 .رتعحكم ال
وقال بعضهم:  . للعبد اليطلع عليها الماأ *قال ابن    : خاًمة السدوء ًكون بسدب  دًديسدة با مة

 مقا   به  متان . خاف ممعمي ممها قوله ًعالى: }ولمن الخفاء تيكم من معصية 
و ميع ما ًضدددددددددددممه هما الحديث من األشددددددددددددراط قد  أيماها  :تتح البا ا البن حجر: قال ابن بطال*

الما  :ا تقد نق  العلم وظهر الجه  وأ لقي الشدددددددددددددح تي القلوو وعمت الفتن وكثر القت . قلتعيانو 
والمراد من الحديث اًتحكا  ذلك حتى ال  ،ه الكثير مع و ود مقابلهن الما شاهده كان ممأيظهر 

وال يممع  ،فر و ليه اإلشددددا ة بالتعبير بقبض العلم تال يبقى  ال الجه  الصدددد    ،يبقى مما يقابله  ال الماد 
ويؤيدددد ذلدددك مدددا  ،مغمو ين تي أولئدددك ألنهم يكونون حيمئدددمل   من ذلدددك و ود  دددائفدددة من أهددد  العلم

ال يد ى  الثوو حتى ي  وشذ  اإلًال  كما يد أ   يد أ  » :عن حميفة قال قوا ل   ه بسمدل بن مااأخر ه 
 «ممه حية تال يبقى تي األ   ،ى على الكتاو تي ليلةل سرَ وي   ،ما صيا  وال صالة وال نسك وال صدقة
 يالو عليه ل ىرَ سدددددددددددددذ ي   ،وليمزعن القرحن من بين أظهركم» :قال ،وعمد الطبراني عن عبد الله بن مسدددددددددددددعودل 

ددددمده صددددحيح لكمه موقوف «تال يبقى تي األ   ممه شدددديء ،تيمه  من أ واف الر ال وكما  ...ًو
م صا     ،والواقع أن الصفا  الممكو ة و د  مباديها من عهد الصحابة ،القول تي باقي الصفا 

ن وقد مضدددددددددى م ...والما يعقبه قيا  السددددددددداعة اًدددددددددتحكا  ذلك ،ًكثر تي بعض األماكن دون بعضل 
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تي  ديادل والصفا  الممكو ة تي از  وخمسدين ًمةو  ما قال نحو  ال مائةل  الوقت الما قال تيه ابن بطالل 
هر المق  وكلما مضددددت  بقة ظ ،ويكثر بعضددددها تي بعضل  لكن يق  بعضددددها تي بعضل  ، ميع البالد

ي زمان  ال ال يدأً) :و لى ذلدك اإلشددددددددددددددا ة بقولده تي حدديدث البداو الدما بعدده ،الكثير تي التي ًليهدا
 (.ممه والما بعده شر  

قو  الساعة ال ً) :الزمان الممكو  تي الحديث ا خر  م نق  ابن بطال عن الخطابي تي معمى ًقا و
و   ويكون الي ،والجمعة كاليو  ،والشددددددددددددددهر كالجمعة ،تتكون السددددددددددددددمة كالشددددددددددددددهر ،حتى يتقا و الزمان

كون السدددداعة كاحترا  السددددعفة ،كالسدددداعة ه أعلم يريد والل .هو من اًددددتلماذ العيش :خطابيقال ال (ًو
 ،مد ذلكسددددددددددددددتلم العيش عتي   ،مة تي األ   وغلبة العدل تيهامَ نده يقع عمدد خروي المهدا ووقوع األَ أ

ستقصر مدًه و ن  ويستطيلون مدة المكروه ،وما زال الماأ يستقصرون مدة أيا  الرخاء و ن  الت ،ًو
عقبه الكر   ،قصدددددددددر   نما  :وأقول ،ًددددددددد  أخواًه من ظهو  الفتن وكثرة الهري وغيرهماماني بأنه ال يماًو

ديث قد و ال تالما ًضددددددددددممه الح ،ألنه لم يقع المق  تي زمانه  احتاي الخطابي  لى ًأويله بما ذكر
األيا  ما لم نكن نجده تي العصددددددددر الما قب  عصددددددددرنا  تإنا نجد من ًددددددددرعة مر     و د تي زمانما هما

 ،حتى من الزمان أن المراد نزع البركة من ك  شددددددددديءل  :والحق ،و ن لم يكن هما  عيش مسدددددددددتلم   ،هما
 وذلك من عالما  قرو الساعة.

*تتح البدا ا البن   د : اًفق العلمداء على أنده يشددددددددددددددرع التكبير عقي  الصددددددددددددددلوا  تي أيا  ممى تي 
  ة ومن بعددهم، وعمالجملدة، وليس تيده  حدديدث مرتوع صددددددددددددددحيح، بد   نمدا تيده  ح دا  عن الصددددددددددددددحدابد

وهما مما يدل على أن بعض ما أ معت األمة عليه  لم يمق   ليما تيه  ن  صدددددددددريح  ،المسدددددددددلمين عليه  
الة صدددددددد قالت  ائفة: يكبر من صددددددددالة الصددددددددبح يو  عرتة  لى ...كتفى بالعم  بهب  ي   ،عن المَّبي  

قاَل:  بن عامر عن المَّبي  تإن همه أيا  العيد كما تي حديث عقبة  العصددددر من حخر أيا  التشددددريق 
 ا)يو  عرتة ويو  المحر وأيا  التشددددريق عيدنا أه  اإلًددددال ( وقد حكى اإلما  أحمد هما القول   ماعو 

. تقي  له: تابن عباأ اختل  عمه من الصددددددددددددددحابة، حكاه عن عمر وعلي  وابن مسددددددددددددددعود وابن عباأل 
ع الما ذكره أحمد،  نما هو تي ابتداء  ما واإل ...تقاَل: هما هَو الصددحيح عمه، وغيره ال يصددح عمه

التكبير يو  عرتة من صدددددددالة الصدددددددبح. أما حخر وقته، تقد اختل  تيه الصدددددددحابة المين ًدددددددماهم. تأما 
ححها وهي الرواية التي صدددددد علي، تكان يكبر من صددددددبح يو  عرتة  لى العصددددددر من حخر أيا  التشددددددريق

 .اإلما  أحمد، عن ابن عباأل 
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 ؟الر    ذا قا   لى الصالة أا شيء يموا بقراءًه وصالًه ،ًفيان الثو ا*ًعظيم قد  الصدالة: ًئ  
 يموا أنه يما ي  به. :قال
و كددمو أب) ا و ن كددان ال يتعمددد الكددموكددان كدداذبددو   الفتدداوى: من ًكلم تي الدددين بال علمل مجموع *

:  تقال ،ا قت  نفسدددددددددده وحبئ عملهلما قال ًددددددددددلمة بن األكوع  نهم يقولون:  ن عامرو ( و السددددددددددماب 
 ا. صالحو تإنه كان   الو   )كمو من قالها   نه لجاهد مجاهد( وكان قائ  ذلك لم يتعمد الكمو

: تتح البدا ا: قول* عن  ي نوفل  خرا  بن عباأل الم يرد  :بن التيناقال « كدمو عددو الله» ابن عبداأل
قصددد الز ر ل  لكال تيطلقون أمثال هما ا ،ولكن قلوو العلماء ًمفر  ذا ًدمعت غير الحق ،الية اللهوَ 

حة  ًدددددددددددالمه ا تي صددددددددددداًهم نوتو  ويجوز أن يكون ابن عباأل  :قلت ةل.وحقيقته غير مراد ،والتحمير ممه
تفاد ممه أن وأما ًكميبه تيسدددددددددددد ،همه المقالة مع ًوا دهما عليها بن قيسل  ر   تي حق الح   :تلهما لم يق 

 : نظيره قولهو  ،أن يكمبه غير علمل ا بتسددددددددمع غيره يمكر تيه شدددددددديئو  للعالم  ذا كان عمده علم بشدددددددديءل 
 أا أخبر بما هو با   تي نفس األمر. (كمو أبو السماب )

تالفاء  ،لالحق : الفاء أقسددددددددددددددا :  ذا كان الكال  السددددددددددددددابق علةو (463)  *ًرا م لمتدأخرا الحمدابلدة
حة، و ن كان تالفاء الفصدددددددددي ،للتفريع، و ن كان بالعكس تالفاء للتعلي ، و ن تهم من الكال  السدددددددددابق

  تالفاء للتفصي .والالحق مفصالو  ،الكال  السابق مجمالو 
*شدرح قطر المدى:  ميع أًماء األنبياء أعجمية  ال أ بعة محمد وصالح وشعي  وهود صلوا  الله 

 .عليهم أ معين
ة  معت عًعجي  المدى: و ميع أًدماء األنبياء عليهم الصدالة والسدال  ممموعة من الصدرف  ال ًدب*

 تي قوله:
 محمدا اوهودوا ولو وا  م شيثو  … اًمكر شعيبوا  م نوحوا وصالحو 

ه وضددددع : كمت حين خر ت  لى الرحلة ًددددمُّ  لتذ أبو الحسددددن القطان بعد ما عَ قال *معجم األدباء: 
. أ   ، وأنا اليو  ال أقو  على حفظ مائة حديثل  ببصددددددددددددددرا وأظن أني صددددددددددددددبتذ أحفظ مدائدة أل  حدديدثل

 عوقبت بكثرة بكاء أمي أيا  تراقي لها تي  ل  الحديث والعلم.
 بأتع   م أتعال وأتعلة **وتعلة يعرف األدنى من العدد*

 كأتلس وكأ واو وأ غفة **وغلمة، تاحفظمها حفظ مجتهد
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 :اإلما  ابن الجز ا تي  يبة المشر*قال 
م  و . . . وكان للًر َه َنحذ واتك  ما واتق َو ذ  احتماال َيحذ

 وصح  ًمادوا هو القرحن . . . تهمه الثال ة  األ كان  
َعة   . . . شموذه لو أنه تي السَّبدذ  وحيثما يخت ُّ  كن  أ بت 

 والددددددقددددددر ددددددداأ والددددددقددددددلددددددم والسددددددددددددددددددديدددددد  والددددددرمددددددح....  الددددددخدددددديددددددد  والددددددلدددددديددددددد  والددددددبدددددديدددددددداء ًددددددعددددددرتددددددمددددددي*

  هما البيت.بأل بسبع كلما   ال قال: الشيع ابن عدود: ال أعلم بيتا  مع تيه التعري 
ته تيها أزيد من خمسمائة  ال  ما ه،من أكابر علماء بلد الشديع ابن عدودوالد وكان   وكانت مدً 

دددددددددددددون عليه يومي   بين ذكر وأنثى يتجاوز الد أ الجماعي عمدهم تي  وال ،على حدةل  ا، ك  واحدل يدً 
 لى  أبوه أن تيدده نجددابددة ًحتددايتعلم  ،ا ال تي األحوال المدداد ة، وكددان ابمدده وقتهددا صددددددددددددددغيرو  ،العددادة  ال ددة

ًو  يلقي تكان ال ،وعمايةل  حر ل   .ايقظانو  ا أونائمو  ، الس على تخمه ولدها  ال و د 
يميمه  رُّ كان ب    ،ن من حل  أن يحمد الله بأتضدد  أنواع الحمد  :*عدة الصددابرين: قول بعض الفقهاء

 ي ًددددددددددددددرائيلر خبنما هو ،  تهما ليس بحديثل  ،هه ويكاتئ مزيدَ ا يواتي نعمَ الحمد لله حمدو  :أن يقول
د العبد وال يمكن حم (ى عمه  بماوال مسدددددتغمو  عل وال مودَّ  الحمد لله غير مكفي ل ) :وأصدددددح ممه ،عن حد 

ده ه وال يكون تع  العبد وحم، عن مواتاًه  ميع نعممن نعم الله تضددددددددددددددالو  وشددددددددددددددكره أن يواتي نعمدةو 
 ايسدددتحقه الله ًدددبحانه من الحمد حمدو  اوهو أن الم ،يصدددح ولكن يحم  على و هل  ،ا للمزيدمكاتئو 

لدده مدد ء الحمددد ل :ذا قددال كمددا   ،بدده يو ن لم يقددد  العبددد أن يددأً ،ا لمزيدددها لمعمدده ومكدداتئددو يكون مواتيددو 
وعدد الرمال والتراو والحصى  ،بعد يءل وم ء ما بيمهما وم ء ما شئت من شالسموا  وم ء األ   

ال عمددا يقع من العبددد من  ،عمددا يسددددددددددددددتحقدده من الحمددد تهددما  خبددا    ...وعدددد مددا خلق اللدده  ،والقطر
 الحمد.

هت نبَّ  "نداد  "أيهدا من البدديع، قولهدا: "يدا" بعشددددددددددددددرة أنواعل المملدة  *حيداة الحيوان الكبرى: ًكلمدتذ 
ت وال يحطممكم "حم   "ًددددددددليمان "خصددددددددَّ  "تذ نعتَ  ""مسدددددددداكمكم أمر ذ  "ادخلوا "تذ "المم  "ًددددددددمَّ 
 أشا   "ال يشعرون "اعتم  .ت "وهم ""و موده "عمَّ 
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ير عمها بفائق ، والتعبحخر ًدقيق   ، وبدلي ل *حاشدددددددددددددية الرو  المربع:   با  المسددددددددددددددألة بدليلها ًحقيق  
العبا ة ًرقيق، وبمراعاة علم المعاني والبديع تي ًركيبها ًمميق، والسددددددددددددددالمة تيها من اعترا  الشددددددددددددددرع 

 .   ريقل ل  تيه من الحق  لى أقو ما اخت  ل   يقبأًمائه الحسمى الهداية والتوتًوتيق، ونسأل الله 
تقال: علممي ما يقربمي  لى الله ًعالى و لى الماأ، قال:  ،*معجم األدباء: وق      على الحسددددددددن

 أما ما يقربك  لى الله تمسألته. وأما ما يقربك  لى الماأ تتر  مسألتهم.
ها تي للكمداال  المفسددددددددددددددانيدة، واألحوال الَمَلكيدة، مم ا*التحرير والتموير: والمفس تي الليد  أكثر ًجردو 

المها ،  ذ قد اعتاد  المفوأ بحسددد  أصددد  التكوين االًدددتيماأ  بمو  الشدددمس والمشددداط به للشدددغ ، 
تي اللي   ئُّ كر وبمشددددددداهدة المو ودا ، وذلك يمحتال يفا قها تي المها  االشدددددددتغال بالدنيا ولو بالتف

معكس ًفكرا  المفس   وعلى  ،لى َداخلها، ولملك لم ًزل الشريعة ًحر  على قيا  اللي والظلمة، ًو
  او معو  اًتجاتى  موبهم عن المضددا ع يدعون  بهم خوتو }: ًعالى االبتهال تيه  لى الله ًعالى، قال

لم يزل الشغ  ( و ... لى السماء الدنيا  ب ما ك  ليلةل يمزل : )وتي الحديث  وباألًحا  هم يستغفرون}
اضددددينتي السددددهر من شدددد ألن السددددهر يلط  ًدددددلطان القوة الحيوانية كما يلطفها   عا  الحكماء والمًر

 الصو .
صويرهقال مية على مشدك  المحر : *المكت والفوائد السدَّ    ،اابن ًيمية: الغر  بيان معمى األحكا  ًو

ًمبيه القريحة و  ،لتشددددددددددددددحيم الخا ر  ا ال يتوقع وقوع مثلدهتقدد يقدد  الفقيده أمرو  ،ةل  ددَّ  مدائدة   :كمدا قدالوا
 والتد و تي مجال األقيسة والمعاني.

  والمرد مبمي على ممه  الجبر ،*مجموع الفتاوى: ولهما قي : الشدددددددددددددطرنج مبمي على ممه  القد 
وأما صدددددداح  الشددددددطرنج تإنه يقد  ويفكر ويحسدددددد   ،تإن صدددددداح  المرد يرمي ويحسدددددد  بعد ذلك

عمد  احسددداو المقال  قب  المق   تإتسددداد الشدددطرنج للقل  أعظم من  تسددداد المرد  ولكن كان معروتو 
تحت البالد  تإن أصددددددله من الهمد وانتق  ممهم  لى الفرأ  العرو  والشددددددطرنج لم يعرف  ال بعد أن ت  
 ممه  ذا اًتويا تي العو  أو عدمه. لشطرنج شر  تلهما  اء ذكر المرد تي الحديث  و ال تا

ها تي قلوبهم. قلذ تال يحكها لجلسددائه، ال يد   ًدفيان الثو ا: من ًدمع ببدعةل  قال*ًدير أعال  المبالء: 
 اتة.ه خطَّ بَ قلت: أكثر أئمة السل  على هما التحمير، يرون أن القلوو ضعيفة، والشُّ 
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ع عمره  ، وخرو  بتإن الوقوف على أخبا  من ًقدَّ  *أعيان العصدددددر وأعوان المصدددددر للصدددددفدا: وبعد:
هدَّ  تشدددددددددوف بجملتها  ليه ... بالمو  ًو إنه تي الماهبين ت  مما ًتشدددددددددو  المفوأ  لى الوقوف عليه ًو

يصلح  للتأًي وأمائر، وتي التفكر تي مصا عهم ما ولين لما بصائر. وتي ح ا  من د ي وأخبا ه أدلة  األَ 
 يخلو وال مرا ع، وال ال يمله  رف مطالع، وال يسددأمه ًددمع مصددغل   يع تن  والتا ...الظواهر والضددمائر

وال ًمر  ،دةل وعائ فها  ال وقد حصد  ممها على صلةل حَ ، وال يطوا صد  من يق  على التوا يع من تائدةل 
 ه لها وأ راها على ما تي ذهمه من القاعدة.به كائمة  ال ًمبَّ 

ولى من ًقليده ما ًول  *أعيان العصدددددر: يقول عن ابن ًيمية: قد ًحلَّ  ، تلو شدددددداء أو ده ىى بالمحلى، ًو
  .وأًى بجملة ما تيه من الشماع والثلذ  ،عن ظهر قل ل 

هجدل  صدددددددداح  عبادةل   نباء الغمر: كان ابن    ل * ظهر م عليه  تتاؤه بمقاال  ابن ًيمية،  م أق  ، ون  ًو
 ...تلم يكن مع هؤالء وال مع هؤالء، وكددان قددد ًر  اإلتتدداء بددأخرةل  ،الر وع عن ذلددك تمدداتره التيميون

تبع الطر  ا  تي ، ما وال يتردد  لى أحدل وكان ال يخالئ أحدو  ،وصدددددددددا  أعرف أه  عصدددددددددره بالعل ، ًو
  مضان  حمه الله، ًخري به غال  أصحابما الحمابلة بدمشق.

ي تسدددددددددددألته عن القصددددددددددديدة الت ،أبي حيانل  برهان الدين ا مدا: دخلت على العالمةقال  نباء الغمر: 
مكانها تي  وأ اني ،وقال: كشددطماها من ديوانما،  م دعا بديوانه تكشدد  ،مدح بها ابن ًيمية تأقر بها

 ا.الديوان مكشو و 
 *الشكر البن ابي الدنيا: أنشدني محمود الو ا :

 له تي مثلها يج  الشكر( ) ذا كان شكرا نعمة الله نعمة. . . عليَّ  
 ن  الت األيا  واًص  العمر( كي  بلوو الشكر  ال بفضله. . . و )ت 
 ن مس بالضراء أعقبها األ ر(  ذا مس بالسراء عم ًرو ها. . . و ) 
 )وال ممهما  ال له تيه ممة . . . ًضيق بها األوها  والبر والبحر( 

ي : الحمد   ذا ق [:تضدد  الحمد والشددكر والفر  بيمهما *تقه األدعية واألذكا  ]تيه تصددول حسددمة تي
دددددددله وأنبياؤه كله لله، تإن هما له معميان: أحدهما: أنه محمود على ك  شددددددديءل  ، وهو ما يحمد به ً 

عالى، ب  هو المحمود بالقصددددددددددددددد األول وبالما ، وما نالوه من  وأًبداعهم، تدملدك من حمدده ًبا   ًو
 والمعمى الثدداني: أن يقددال: لددك ا.ا وبددا مددو ا وظدداهرو  وحخرو الحمددد تددإنمددا نددالوه بحمددده، تهو المحمود أوالو 
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التا  الكام  هما مخت  بالله ليس لغيره تيه شدددركه. قال ابن القيم  حمه الله بعد أن  :الحمد كله أا
ن ا، تلدده عمو  الحمددد وكمددالدده، وهددما مذكر هددمين المعميين: والتحقيق أن لدده الحمددد بددالمعميين  ميعددو 

 ه.وأعظمَ  أكم  حمدل  ك  شيءل ، وعلى  خصائصه ًبحانه، تهو المحمود على ك  حالل 
ويرضدددددداه  ا بمث  أن يعيمه على ما يحبه:  نما غاية الكرامة لزو  االًددددددتقامة، تلم يكر  الله عبدو *الفرقان
 مما يقربه  ليه ويرتع به د  ته. ويزيده

، وممها ما هو من  مس القد ة والملك  وذلك أن الخوا   ممها ما هو من  مس العلم كالمكاشفا 
كدالتصددددددددددددددرتا  الخا قة للعادا ، وممها ما هو من  مس الغمى عن  مس ما يعطاه الماأ تي الظاهر 

 .من العلم والسلطان والمال والغمى
كان وقت ت ،تسدددددأل  به أن يطلق له أعضددددداءه وقت الوضدددددوء ،أصدددددابه الفالج وكان عبد الواحد بن زيدل 

  م ًعود بعده. ،ضاؤهطلق له أعالوضوء ً  
م قلبه يا، دائم المكر، بحالوة ح  الممكو ، تمعا وله ذاكرو لآل را: يكون لله شاكرو  ،*أخال  العلماء

 .اا، ومع الدؤوو على حسدن العم  مقصرو ا ممنبو بمما اة الرحمن، يعد نفسده مع شددة ا تهاده خا ئو 
، ومفتقر يءل بالله عن ك  شدددددد ه، مسددددددتغنل  لى الله عز و   تقوا ظهره، وو ق بالله تلم يخ  غير  لجأَ 

ف ًوكيد ا خاه، وحشدددددته ممن يشدددددغله عن  به،  ن ازداد علمو ، أنسددددده بالله وحدَ  لى الله تي ك  شددددديءل 
عن  فهمَ ال :ه تي ًالوة كال  اللهالحجة، مشددددفق على ما مضددددى من صددددالح عمله أن ال يقب  ممه، همُّ 

دددول الله  بالقرحن والسدددمة، ال يماتس أه  ا أمر به، متأدو  لئال يضددديع م  الفقه  مواله، وتي ًدددمن ً 
الفهم ا بالسكيمة، والوقا ، ومشتغ  قلبه بالدنيا تي عزها، وال يجزع من ذلها، يمشي على األ   هونو 

 و قلبه عن ذكر الله تمصددددديبة عمده عظيمة، و ن أ اع الله عز و   بغير حضدددددو  تهمل رَ واالعتبا ،  ن تدَ 
م لها تي  هه مع الماكرين، ويعتبر بلسددددان الغاتلين، عالم بداء نفسددددده، ومتَّ تخسددددران عمه مبين، يمكر الل

، اًسددددع تي العلو ، تتراكمت على قلبه الفهو ، تاًددددتحى من الحي القيو . وشددددغله بالله تي ك  حالل 
  ميع ًعيه متص ، وعن غيره ممفص .

تإن قال قائ : ته  لهما المعت الما نعت به العلماء، ووصدددددفتهم به أصددددد  تي القرحن أو السدددددمة، أو 
ددممكر ممه ما يدل على ما قلما  ن شدداء الله. قال الله عز و  : } ن  أ ر عمن ًقد ؟ قي  له: نعم، ًو
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وا العلم من قبله  ذا يتلى عليهم يخرون لألذقان ًدددددددددجدا ويقولون ًدددددددددبحان  بم  ن كان وعد  االمين أًو
 ... بما لمفعوال ويخرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 

ددددائ  الشدددديع محمد بن  براهيم: يلزمكم قضدددداء صددددالة العصددددر عن ًلك األيا  التي  معتم  *تتاوى وً 
، وأنتم حفظكم الله غير ألن  مع العصدددددددددددددر  لى الجمعة ال يصدددددددددددددح بحالل   العصدددددددددددددر تيه  لى الجمعة

 عالمل و  من أول وهلة، وهمه األمو  الهامة ال يلتفت تيها  ال  لى قول مفتل معمو ين تي ًرككم السؤال 
ى بكم غيركم ويتأًدددددَّ  ،يتصدددددو  الحجة ويعرف الحكم بدليله، وال ًددددديما وأنتم قدوة تيما ًفعلون  اًدددددعل 

أنكم عملتموه عن تتوى، ومث  همه المسدائ  التهاون تيها يجر العامة  لى التساه   لى ماال حد  اظم  
له عن العلم ومعرتة القياأ. نسدددددددأل ال وهم أبعد شددددددديءل  ،ممهم لبعض المسدددددددائ  على بعضل  اقياًدددددددو   له

 .ًعالى أن يتوالكم بتوتيقه ويحمي بكم حوزة الدين. والسال  عليكم و حمة الله
ولهددما الددما عليدده المدداأ تي هددما البلددد ونحوهددا من عشددددددددددددددرا  السددددددددددددددمين هو عددد  الجمع بين الظهر 

 كود،  ال زيادة وال ،تي الدين مضدددى عليه علماء الو ن المحققون ًدددب  نق ل  والعصدددر، ومخالفة ما
ن عمد العوا  أمر الدين، حتى ال يكتفون أن يسددددددددددددألوا من و دوا ب  يسدددددددددددب  المزاع والشددددددددددددقا ، ويهو   

ن المزاع ع بعيدةل  بخالف ما  ذا ًدددددددددا وا على  ريقةل  ،ميا  الطريقب  يسدددددددددلكون ب   ،لتحصدددددددددي  الرخ 
  ال خروي من خالف من يرى أن الصالة ال ًصح. م يكن من مصلحةل والشقا . ولو ل

 رادا:للم   ،*الجمى الداني تي حروف المعاني
عدليد ل أًتما م نذ لتبيين، وبعضل   ، وانتهاء  ، وبدءل . . . ًو

، وزائدةل   . . . ومعمى عن، وتي، وعلى، وباء  ، وتص ل و بدالل
  الما يدل عليه عامة األحاديث والقراءا  *الصددددددا   المسددددددلول: القول المرضددددددي عمد علماء السددددددل

وهو العرضددددددددة  ،أن المصددددددددح  الما  مع عثمان الماأ عليه هو أحد الحروف السددددددددبعة :الصددددددددحابة
وأن الحروف السبعة كانت ًختل  الكلمة  ،وأن الحروف السبعة خا  ة عن هما المصح  ،ا خرة

 .وال متضادل  مع أن المعمى غير مختل ل 
والرحيم  ،الرحمن دال على الصدددددددفة القائمة به ًدددددددبحانه ...الجمع بين الرحمن الرحيم*بدائع الفوائد: 

 ،تاألول دال أن الرحمة صددددددددددددددفته ،والثاني للفع  ،تكان األول للوصدددددددددددددد  ،دال على ًعلقهدا بالمرحو 
ن  حيما  }وكان بالمؤممي :والثداني دال على أنده يرحم خلقده برحمتده. و ذا أ د  تهم هدما تتأم  قوله
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 حيم و  ،تعلم أن الرحمن هو الموصدددددددددددوف بالرحمة ،بهم  ؤوف  حيم  ولم يجئ قئ  حمن بهم} نه 
لم ًمج   ،و ن ًمفسددددددددددددت عمدها مرحة قلبك وهمه نكتة ال ًكاد ًجدها تي كتاول  ،هو الراحم برحمته

ها.  لك صوً 
اًددعة و الرحمة تي الرحمن صددفة متعلقة بماًه ًددبحانه، أا ذو الرحمة ال :لحمدشددرح زاد المسددتقمع ل*

 ذو الرحمة الواصدددددلة  لى من يشددددداء من :أا ،حيم تهي صدددددفة متعلقة بفعله ًدددددبحانهالشددددداملة. وأما الر 
ع ا لى صفتة الماًية. والرحيم: نظرو  اخلقه ًبحانه. والرحمن: نظرو   الى الفعلية. لى صفته ًبحانه ًو

: ر والمالحم. قلت*لسدددددان الميزان: قال االما  احمد  ال ة كت  ليس لها أصدددددول: المغازا والتفسددددددي
عمدة تي  ذ كانت ال  تهمه أودية األحاديث الضددددعيفة والموضددددوعة ،يمبغي أن يضدددداف  ليها الفضددددائ 

 ،ًرائيليا وتي المالحم على اإل ،مقاً  والكلبي :وتي التفسير على مث  ،المغازا على مث  الواقدا
ة وعا ضدددددهم  هلة أه  السدددددم ،تال ًحصدددددى كم وضدددددع الراتضدددددة تي تضددددد  أه  البيت ،وأما الفضدددددائ 

بتهما عمها. ،بفضائ  معاوية وبفضائ  الشيخين  وقد أغماهما الله وأعلى مًر
دددددددددول الله  ، وذكر بسدددددددددمده عن *الطبقا  الكبرى البن ًدددددددددعدل: ذ كر من  مع القرحن على عهد ً 

دددددددول الله   ًدددددددتة نفر: أ بي بن كع  ومعاذ بن  ب  وأبو الشدددددددعبي، قال:  مع القرحن على عهد ً 
ين أو  ددددددددعد وأبو زيد. قال: وكان مجمع بن  ا ية قد  مع القرحن  ال ًددددددددوً  الد داء وزيد بن  ابت ًو
علم بقية القرحن من مجمع. وبسددددددمده عن  سددددددعين ًددددددو ةو ًو  ال وا، وكان ابن مسددددددعودل قد أخم بضددددددعوا ًو

 أ بي بن كعد  وزيدد بن  دابدت وعثمدان بن محمدد بن ًدددددددددددددديرين قدال:  مع القرحن على عهدد المبي 
ميم الدا ا... الع كالمه الم وحي بأن المين حفظوا القرحن من الصحابة نفر قلي .  عفان ًو

ددددى، و زيد بن  ابت، و أ بي، و ابن مسددددعود، و علي، و *معرتة القراء الكبا : عثمان،  ، أبو الد داءو أبو مًو
أًانيد قراءة  وعليهم دا   ،اخم عمهم عرضو وأ   ،المين بلغما أنهم حفظوا القرحن تي حياة المبي هم 

 األئمة العشرة.
دددالمل  بي زيدل وأَ  ،كمعاذ بن  ب ل   ،وقد  مع القرحن غيرهم من الصدددحابة  الله  بدمولى أبي حميفة وع ًو

الله  تلهما اقتصدددددر  على هؤالء السدددددبعة  ضدددددي ،ولكن لم ًتصددددد  بما قراءًهم ،بن عمر وعتبة بن عامر
 عمهم واختصر  أخبا هم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (72)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

كان تي ابتداء   ،لرحمن بن المفيس بن األًدددددددددددددعد الغيا ي، الفقيه المقر *ذي   بقا  الحمابلة: عبد ا
عيسيرل  أمره يغمي، وله صو  حسن،  م ًاو وحسمت ًوبته. وقرأ القران تي زمنل   لم الخئ تي أيا ل ، ًو
ا،  د   امن الفقهاء. وكان ذكي   قالئ ، وحفظ كتاو الخرقي وأًقمه. وقرأ مسدائ  الخالف على  ماعةل 

، مليح التالوة، مجودوا ا، قا ئو وكان تقيهوا تاضدددددالو  ...ما ال يحفظه غيره تي شدددددهرل  واحدل  يو ل يحفظ تي 
ه، ال ر با  ا ، ال يرى ممكروا، وال يسددددددددددمع به  ال غي   اتي دين الله متمسددددددددددكو  اكان قوي  ...  ي  المغمة

ا.  يحابي تي قول الحق أحدو
ًعالى: }ألم يان للمين حمموا أن ًخشدددددددع قلوبهم لمكر اله وما نزل  هلو : ق، البن    ل *نزهة األًدددددددماع

من الحق وال يكونوا كددالددمين أًوا الكتدداو من قبدد  تطددال عليهم األمددد تقسددددددددددددددمددت قلوبهم  قددال ابن 
بما بهمه ا ية  ال أ بع ًدددددمين :مسدددددعودل  ا من ًوبيخو همه ا ية ًتضددددد. تما كان بين  ًدددددالمما وبين أن عًو
 تإن هما الكتاو  اوخشدددددددددوعو  ا و قةو ا السدددددددددماع ولم يحدث له تي قلبه صدددددددددالحو ا لمن ًدددددددددمع هموعتابو 

مجمو به األ واح المعلق ،المسدددددددددددموع يشدددددددددددتم  على نهاية المطلوو وغاية ماًصدددددددددددلح به القلوو ة ًو
زول  ،هويجتمع بعد شددددددتاً ،تيحيى بملك القل  بعد مماًه ،بالمح  األعلى  لى حضددددددرة المحبوو ًو

ه بتدبر خطابه ددددماع ،قسددددًو   شددددرف واًددددتشددددعر  ،تإن القلوو  ذا أيقمت بعظمة ما ًددددمعت  حياًه ًو
اندكت  ،تإذا ًدبر  ما احتوى عليه من المراد ووعت ،نسدددددبة هما القول  لى قائله أذعمت وخضدددددعت

تدإذا هطد  عليهدا وابد  اإليمدان من ًددددددددددددددحد  القرحن أخم  ما  ،من مهدابدة اللده و  اللده وخشددددددددددددددعدت
عت قاه ماء اإليمان أنبتت ما ز عت تإذا بم  تيها القرحن من حقائق ،ًو رى األ   }ًو :العرتان ًو

 .هامدة تإذا أنزلما عليها الماء اهتز  و بت وأنبتت من ك  زوي بهيج 
ال: لما قد  : ذكر السمعاني تي ًا يخه، قللز كشدي: لطيفة   ،*الغر  السدواتر تيما يحتاي  ليه المسداتر

مجلس الوعظ. تروى تي أول مجلسدددددددددده الحديث األًددددددددددتاذ أبو القاًددددددددددم القشدددددددددديرا بغداد، وعقد له 
السفر قطعة من  م ًدمى المبي دددددددددددددددالمشدهو : )السدفر قطعة من العماو(، تقا   ليه ًدائ ، وقال: ل  

وا دوا، وما أمكمه أن يتم المجلس تمزل.   العماو؟ تقال: ألنه من ترقة األحباو. تاضطرو الماأ ًو
ه ه  التسددمية مختصددة بالر   أ  ال؟ لم أ ده. *اإلنصدداف: وقال القاضددي مح  الدين ابن نصددر الل

 ا. انتهى. قلت: هو كالمصرح به تي الصحيحين أنب  ًقوله المرأة أيضدو  ،واألظهر: عد  االختصدا 
 ا.القائ  هو الر   وهو ظاهر كال  األصحاو، والما يظهر أن المرأة ًقوله أيضو 
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لد  نما ، وألن الو «ن أحدكم  ذا أًى أهلهلو أ»*وتي الشددددرح الممتع: والصددددواو أنها ال ًقوله  لقوله: 
لذ   َوالتدَّرَائ    ، تالحيوانا  المموية  ر ي  م نذ بَديذن  الصدددددددددددُّ يخلق من ماء الر  ، كما قال الله ًعالى: }َيخذ

  نما ًكون من ماء الر  .
ويقال:  ن هما ًدددب ، واألًدددباو قد ًتخل  بو ود  ،( الحديث عا اوقوله: )لم يضدددره الشددديطان أبدو 

ه  ال تكالمو  (ك  مولودل يولد على الفطرة، تأبواه يهودانه أو يمصددرانه أو يمجسددانه): قوله موانع، ك
 .حق  وصد ، ولكن هما ًب   من األًباو، وقد يو د موانع 

*المطال  العالية البن حجر: قال أبو يعلى:  ما محمد بن بكا ،  ما أبو معشر، عن حف  بن عمر 
دددددول الله، قال: قدَّ حة، عن أنسل بن عبد الله بن أبي  ل ا، تجثى على  كبتيه، تأخم ًمرو   مما  لى ً 

م بين نسائه حتى قس ،، تقال: اذه  بهما  لى تالنة، تقال: اذه  بهما  لى تالنة وأخم قبضةو قبضدةو 
 اه، تأكلته.، تمر  به دا مة، تماولها  يويلقي النوى بشيالهيأك  ممها،  قبضة قبضة،  م أخم قبضةو 

   مالئكة تي األ   ًدددددددددوى الحفظة قال:  ن لله عز و  ،  اإليمان للبيهقي: عن ابن عباأل *شدددددددددع
 ،تإذا أصاو أحدكم عر ة تي األ   ال يقد  تيها على األعوان ،يكتبون ما يسدقئ من و   الشدجر

لح حل الشيع تي  قال الشيع صا .تإنه ًيعان  تليصح تليق : عباد الله أغيثونا أو أعيمونا  حمكم الله
ال يدل على ما يدعيه  ،والحدديدث على ضددددددددددددددعفده من أبواو األذكدا  (:14)  هدمه مفداهيممداكتدابده 

ى ونحوهم، ب   نه صدريح تي أن من يخا به ضال الطريق هم المالئكة، وهم  المبطلة من ًدؤال المًو
ء ممكمون من داللة الضددددددددال، يسددددددددمعون مخا بته لهم، ويقد ون على اإل ابة بإذن  بهم  ألنهم أحيا

تهم عباد لله، أحياء يسددمعون، ويجيبون بما أقد هم عليه  بهم، وهو   شدداد ضددالي الطريق تي الفالة، 
دددول الله  ومن اًدددتدل بهمه ا  ا  على نداء  شدددخ  معينل  ولم يالحظ  باًدددمه تقد كمو على ً 

تاأل ر من األذكا  التي قد يتسددددددداه   ،وذا  ًددددددديما أه  األهواء.  ذا ًبين هما ،ويتدبر كال  المبي 
تي العم  بها مع ضددددددددددعفها  ألنها  ا ية على األصددددددددددول الشددددددددددرعية، ولم ًخال  المصددددددددددو  القرحنية، 
واألحدداديددث المبويددة،  م هو مخصددددددددددددددو  بمددا و د بدده الدددليدد   ألن هددما ممددا ال يجوز تيدده القيدداأ ألن 

( عن أبيه قال: 215ي المسددددددددددددددائ  ) العقائد مبماها على التوقي . ولهما  وى عبد الله بن أحمد ت
ل أقول ز ، تجعلت أقول: يا عباد الله  دلونا على الطريق، تلم أاوكمت ماشدددديو  ضددددللت الطريق تي حجةو 

 .ذلك حتى وقعت على الطريق
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ددددددددددددددبح بحمده  :*القمداعدة والعفداف البن أبي الددنيدا: قرأ:   د  وكد  على الحي الدما ال يمو  ًو }ًو
بعد  لعبدل  تقال: يا أبا قدامة ما يمبغي ،ا تأقب  على ًددددددددددددددليمان الخوَّ وكفى به بمنوو عباده خبيرا  
 م قال: والله يا أبا قدامة لو عام  عبد  اللَه بحسددددددددددددددن  ،غير الله تي أمره هدمه ا يدة أن يلجأ  لى أحدل 

حتاي وكي  يكون هما ي ،الحتدا دت  ليه األمراء تمن دونهم ،التوكد  عليده وصددددددددددددددد  الميدة لده بطداعتده
 ؟جأه  لى الغمي الحميدله وملومؤ 

ا يقرأ السددددجدة قب  أن ًح  الصددددالة، تسددددجد *مصددددم  ابن أبي شدددديبة: عن ابن عمر أنه ًددددمع قاصدددد  
القا  ومن معه، تأخم ابن عمر بيدا، تلما أضدددددددحى، قال لي: يا ناتع، اًدددددددجد بما السدددددددجدة التي 

ا  حهم يعمي القصددددكان ابن عمر يصددديح عليهم  ذا     :قال ًدددجدها القو  تي غير حيمها. وعن ًدددالمل 
.. .إذا بزغت الشمس قرأ السجدة تسجدكان يحدث، ت  ، أنهأيوو يأب وعن  .يسجدون بعد الصبح

كان يكره الصددددددددددددالة بعد العصددددددددددددر حتى ًغرو الشددددددددددددمس، وبعد الفجر حتى ًطلع   أنه أمامة يأبوعن 
  ذا  أى أنهم يقرؤون ًدددو ةو  الشدددمس، وكان أه  الشدددا  يقرؤون السدددجدة بعد العصدددر، تكان أبو أمامة

عن ابن عمر أنه قال: ال يسدددددددجد  ،ًدددددددمن البيهقي...وتي تيها ًدددددددجدة بعد العصدددددددر، لم يجلس معهم
ا  ما ًبق من ا  . الر    ال وهو  اهر وال يقرأ  ال وهو  اهر وال يصلي على الجمازة  ال وهو  اهر

 الباكستاني. صححه زكريا
 :قالت ن حمظلة: قال قرأ  السجدة عمد ابن مسعود تمظر  ليَّ ًدمن البيهقي. . . عن ًدليمان بوتي 

. تي همه ا  ا  ما يقوا قول من يقول:  ن ًدددجدة احسدددمه زكري. نسدددجد معك ،أنت  مامما تاًدددجد
 التالوة لها حكم الصالة.

*المطال  العالية للحاتظ ابن حجر العسدددقالني: قال مسددددد:  ما يحيى، عن شدددعبة، عن أبي حمزة، 
ًدددماد هما  «  ال ًدددجد  بعدها ًدددجدًين تاتع   ن اًدددتطعت أن ال ًصدددلي صدددالةو »عباأ: قال ابن 
المفروضدددة، ويحتم  أن يكون يرى السدددجود  :وبالصدددالة ،الركعتان :وكأن المراد بالسدددجدًين ،صدددحيح

ألن يكون ًدددددددها، تالله أعلم، ويأًي  ن شدددددددداء الله ًعالى تي كتاو   ااحتيا و   ه  سددددددددذ للسدددددددهو، و ن لم يَ 
 ن عبد الله بن شقيق التابعي ما يؤيد ذلك.السهو، ع

 .ال :قال ؟يقال تي الركوع ه  بلغك من قولل  :قلت لعطاءل  :*مصم  عبد الرزا : عن ابن  ريج قال
 ذا بلغته  تإني أقول قوالو  ،ولم يكن معي شدديء يشددغلمي ، ذا لم أعج  :قال ؟تكي  ًقول أنت :قلت

ًددددددددددبحان  بما  ن كان وعد  بما  ، الث مرا  ،ًددددددددددبحانك وبحمد  ال  له  ال أنت :أقول ،تهو ذلك
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حان الملك ًدددددددددددب ، الث مرا ل  ،ًدددددددددددبحان الله وبحمده ،ا ال و  ،ًدددددددددددبحان الله العظيم ،ا ال و  ،لمفعوالو 
 ،را ل  الث م ،ًدددبقت  حمة  بي غضدددبه ،ًدددبوح قدوأ  و المالئكة والروح ، الث مرا  ،القدوأ
أما  :قال ؟تما ًتبع تي ذلك :قلت .ال :قال ؟ا ممهن تي الركوعكان يقول شدددددددديئو ته  بلغك أنه   :قلت

  بياتتقد  الم :قالت ،عن عائشددددددة ،بن أبي مليكةاتأخبرني  ،ًددددددبحانك وبحمد  ال  له  ال أنت
دددددددددا د يقول  ذا  ليلة تظممت أنه ذه   لى بعض نسدددددددددائه تجسدددددددددسدددددددددت  م   عت تإذا هو  اكع ًو

ها التي تأًبع ب ،أما ًدددددددبحان  بما  ن كان وعد  بما لمفعوالو  :قال .نتًدددددددبحانك وبحمد  ال  له  ال أ
بحان الله وبحمده ،تي ًو ة بمي  ًرائي  وأما ًبحان  ،لهبهما ال م  تأعظ    ،وأما ًبحان الله العظيم ًو

عالى شددددددددددطر اللي  ا خ :أنه قال :تبلغمي عن عبيد بن عميرل  ،الملك القدوأ ر تي يمزل الرو ًبا   ًو
 ،وا الملك القدوأحًب    :كلَ ويقول المَ  ،من يسألمي تأعطيه ومن يستغفرني تأغفر له :تيقول ،السماء

 .ًبحان الملك القدوأ :كلَ حتى  ذا كان الفجر صعد الرو تأًبع قول المَ 
تي  من أدائهددا  ال وليس المرء على يقينل  ،أن االحتيدداط للصددددددددددددددالة وا دد  :*التمهيدد: والددما أقول بده

تليمظر المؤمن لمفسدددددده ويجتهد.  ،على حدودها من المجاًددددددة وموضددددددع  اهرل   اهرل وبدن   وول  اهرل 
اإلعادة  ألن  يجاو  اا ناًددديو ا تال  ذا كان ًددداهيو وأما الفتوى باإلعادة لمن صدددلى وحده و اء مسدددتفتيو 

 ا تي همه المسألة.وليس ذلك مو ودو  ،ال ًمازع تيه ا يحتاي  لى دلي ل ترضو 
دددول الله  ،د الشدددعر والتمث  به واًدددتماعه*التمهيد: وتيه   ازة  نشدددا يسدددمعه وأبو بكر  و ذا كان ً 

ددددول الله  ؟ته  للتقليد واالقتداء موضددددع أ تع من هما ،يمشددددده وأ نشددددد بين يديه  وما اًددددتمشددددده ً 
وال يمكر الشددددددعر الحسددددددن أحد من أولي العلم وال من أولي المهى، وليس أحد  ،أكثر من أن يحصددددددى

مثَّ  وذلك ما   ،  به أو ًمعه ترضيهمن كبا  الصدحابة وأه  العلم وموضع القدوة  ال وقد قال الشعر ًو
كمةو أو مباحو   تإن كان ذلك تهو ،ىولم يكن تيه تحش وال خمى وال لمسددددددددلم أذو  ،ا من القولكان ح 

ن الو ع وكان م -عن ابن ًيرين ،من الكال  ًدواء ال يح  ًدماعه وال قوله. و ويما من و وهل والممثو  
 :تقال ،رل مثلك يمشد الشعر يا أبا بك :تقال له بعض  لسائه ،اأنه أنشد شعرو  -مثالو  ذهبتذ  بممدددددددددددددددزلةل 
وقبيحه  ،تحسددمه حسددن   ؟وه  الشددعر  ال كال  ال يخال  ًددائر الكال   ال تي القواتي ،كعويلك يا ل  

 قبيح.
ممن  ،: ومن ًعادة العبد أن يتخم له  خوان صد ل عبدالرحمن بن حسدن ، قال الشديع*الد   السدمية

صددددد ، يك بإخوان الرونه  ذا نسددددي، ويعيمونه  ذا ذكر، كما قال بعض السددددل : علله علم ودين، يمك   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (76)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

تي البالء، يأنس  ة  دَّ تإنهم زيمة تي الرخاء، ع   -بالعلم الماتع والعم  الصددددالح يعمي -ًعش تي أكماتهم
بهم أصددددددددحابهم تي همه الدا ، وتي القبو ، ويو  البعث والمشددددددددو . وهم الحجة بين يدا الله ًعالى، 

ددوله، كما قال ًعالى ولي ً  َول يُّك م  }  نََّما  :حال العر  على الله، وهم المين قرن الله ًوليهم، بتوليه ًو
ً وَن الزََّكاَة َوه مذ  َاك ع وَن َوَمنذ يَدتَدوَ  الَة َويد ؤذ ول ه  َوالَّم يَن حَمم وا الَّم يَن ي ق يم وَن الصددددددددددَّ وَله  لَّ اللَّه  َوَ ًدددددددددد   اللََّه َوَ ًدددددددددد 

زذَو اللددَّه  ه م  الذغددَال ب وَن  وهددمه أمو  متالزمددة، ال يكون اللدده  ، حتى ا لعبدددل عددالى وليدد  ًَوالددَّم يَن حَمم وا تدَدإ نَّ ح 
ول له ولي    ا، ويكون المؤممون هم أولياءه، دون ك  من عداهم.يكون الًر

* امع بيان العلم وتضدله: عن مالك، قال: أخبرني     أنه دخ  على  بيعة بن عبد الرحمن تو ده 
فتي ًت  لكن او يبة دخلت عليك؟ تقال: ال، يبكي، تقال له: ما يبكيك؟ واً اع لبكائه. تقال له: أمص

 عض من يفتي ههما أحق بالسدددددددددجن منبَ وظهر تي اإلًدددددددددال  أمر عظيم، قال  بيعة: ولَ  ،من ال علم له
 را .السُّ 

ليس قد تقال: أو  ،*المحدث الفاصددددددددد  بين الراوا والواعي: ذكر عمد ًدددددددددفيان الثو ا كثرة المحد ين
 ؟  ذا كثر المالحون غرقت السفيمة :يضرو مث   

أنه قال: )يسدددددددمع  كما تي الصدددددددحيحين عن المبي   ،ميت يسدددددددمع تي الجملة*مجموع الفتاوى: ال
الما و  )...تقال: ،ا  م أًاهم ال و  أنه ًر  قتلى بد ل  خفق نعالهم حين يولون عمه( و بت عن المبي 

بن ن اوتي الصدددددحيحين عنفسدددددي بيده ما أنت بأًدددددمع لما أقول ممهم ولكمهم ال يقد ون أن يجيبوا( 
وق  على قليددد  بدددد  تقدددال: هددد  و ددددًم مدددا وعددددكم  بكم حقدددا؟ وقدددال:  نهم  عمر )أن المبي 

ا أيسدددددددددمعون ا ن ما أقول(. وتي ويقول: )قولوا ، كان يأمر بالسدددددددددال  على أه  القبو    نههما أيضدددددددددو
و نما يخا   من يسمع،  ،تهما خطاو لهم...( ه  الديا  من المؤممين والمسلمينالسال  عليكم أ

أنده قال: )ما من     يمر بقبر     كان يعرته تي الدنيا تيسددددددددددددددلم  المبي  و وى ابن عبدد البر عن
لي وتي السددددمن عمه أنه قال: )أكثروا من الصددددالة ع عليه  وحه حتى يرد عليه السدددال ( عليه  ال  د الله

ددددددددول الله وكي  ًعر  صددددددددالًما  يو  الجمعة وليلة الجمعة تإن صددددددددالًكم معروضددددددددة علي تقالوا: يا ً 
تقددال:  ن اللدده ًعددالى حر  على األ   أن ًددأكدد  لحو  -يعمي صددددددددددددددر   ميمددا -عليددك؟ وقددد أ مددت 

صددو  مالئكة يبلغوني عن أمتي السددال (. تهمه الم األنبياء( وتي السدمن أنه قال: ) ن الله وك  بقبرا
ب  قد  ،اوال يج  أن يكون السددددددمع له دائمو  ،وأمثالها ًبين أن الميت يسددددددمع تي الجملة كال  الحي

وقد ال  ،ا خطاو من يخا بهتإنه قد يسددمع أحيانو   كما قد يعر  للحي  ،دون حالل  يسددمع تي حالل 
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ي وال هو السددددددمع الممف ، ا  ليس يتًر  عليه  زاءوهما السددددددمع ًددددددمع  د ،يعر  له يسددددددمع لعا  ل 
ى  تإن ا اتر  تإن الله  ع  الك لمراد بملك ًددددددددددددددمع القبول واالمتثال بقوله: } نك ال ًسددددددددددددددمع المًو

كالميت الما ال يسددددتجي  لمن دعاه وكالبهائم التي ًسددددمع الصددددو  وال ًفقه المعمى، تالميت و ن 
تال يمتفع  ،عمه مر به ونهيابة الداعي وال امتثال ما أ  تدإنده ال يمكمده   د ،ًددددددددددددددمع الكال  وتقده المعمى

 باألمر والمهي، وكملك الكاتر ال يمتفع باألمر والمهي و ن ًمع الخطاو وتهم المعمى.
دالمهم أ  ال؟ ،*الروح ا  شيئو  -البن القيم: ه  ًعرف األموا  زيا ة األحياء ًو يخه ا مما ذكره شًو

وقد ًواًر  ا  ا  عمهم بأن الميت يعرف زيا ة  ،لى هما: والسددددددددددددددل  مجمعون ع-ممدا ًقدد   م قدال
رون به لما صح ولوال أنهم يشع ،ام عليهم زائرو ويكفي تي هما ًسدمية المسل    ...ويسدتبشدر به ،الحي له

ل من الزيا ة هما هو المعقو  ،زا ه :تإن المزو   ن لم يعلم بزيا ة من زا ه لم يصح أن يقال  اًسميته زائرو 
 متإن السدددددددال  على من ال يشدددددددعر وال يعلم بالمسدددددددل     اوكملك السدددددددال  عليهم أيضدددددددو  ،ممعمد  ميع األ

وهما السدددددددددال  والخطاو  ...ًدددددددددال  عليكم :أمته  ذا زا وا القبو  أن يقولوا م المبي وقد علَّ  ،محال  
 .م الردو ن لم يسمع المسل    ،يسمع ويخا   ويعق  ويرد والمداء لمو ودل 

على   تهي ،وهددمه المرائي و ن لم ًصددددددددددددددح بمجردهددا إل بددا  مثدد  ذلددك م ذكر بعض الرؤى،  م قددال: 
ها وأنها ال يحصدددديها  ال الله قد ًوا أ  على هما المعمى أ ى  ؤيا  ؤياكم ) :وقد قال المبي  ،كثًر

كان    ،يءل ش يعمي ليلة القد  تإذا ًوا أ   ؤيا المؤممين على (قد ًوا أ  على أنها تي العشر األواخر
تهو عمد الله  اوما  حه المسلمون حسمو  ،وكتوا ؤ  أيهم على اًتحسانه واًتقباحه ،كتوا ؤ  وايتهم له

ا ذكرناه من ب  بم ،على أندا لم نثبت هما بمجرد الرؤيا ،ا تهو عمدد اللده قبيحومدا  أوه قبيحدو  ،حسددددددددددددددن
ه بعد دتالحجج وغيرها. وقد  بت تي الصددددحيح أن الميت يسددددتأنس بالمشدددديعين لجم مه، وممه قول اًز

د   بي»بن عمرول: عبد الله  ستأنس تدل على أن الميت ي «حتى أًدتأنس بكم وأنظر ما أ ا ع به ً 
م من السدددددل  أنهم أوصدددددوا أن يقرأ عمد قبو ه كر عن  ماعةل بهم. وقد ذ   رُّ سدددددَ بالحاضدددددرين عمد قبره وي  

وممن  أى  ،قرأ عمد قبره ًددددددو ة البقرةيروى أن عبد الله بن عمر أمر أن ي   :قال عبدالحق ،وقت الدتن
 م   ع عن  ، حيث لم يبلغه تيه أ روكان اإلما  أحمد يمكر ذلك أوالو  ،ى بن عبد الرحمنذلدك المعلَّ 

 ،ا و لى ا ن من ًلقين الميت تي قبرها ما  رى عليه عم  الماأ قديمو ويدل على هما أيضدددددددو  ...ذلك
حمه الله وقد ًدددددددئ  عمه اإلما  أحمد    ،اأنه يسدددددددمع ذلك ويمتفع به لم يكن تيه تائدة وكان عبثو ولوال 

الحديث و ن لم  تهما ...ويروى تيه حديث ضددعي  ذكره الطبراني ،واحتج عليه بالعم  ،تاًددتحسددمه
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ى وما أ ر  ،تي العم  به كافل   يثبت تاًصددددال العم  به تي ًددددائر األمصددددا  واألعصددددا  من غير  نكا ل 
رها  وأوتوهي أكم  األمم عقوالو  ،قت مشددددددددددددا   األ   ومغا بها بَّ  ةو الله ًددددددددددددبحانه العادة قئ بأن أم

سددددتحسددددن ذلك ال يمكره ممها ممكر ،على مخا بة من ال يسددددمع وال يعق  ق  ب  طذ معا ف ً    ب  ًددددمَّه   ،ًو
او الخطدد تلوال أن المخددا د  يسددددددددددددددمع لكدان ذلددك بممزلددة ،ويقتدددا تيده ا خر بداألول ،األول لآلخر

تلما دتن  حضددددر  مازة    ل  ال بأأ به أن المبي  وقد  وى أبو داود بإًددددمادل  ...للتراو والخشدددد 
إنه يسددددمع ت ،و ذا كان يسددددأل تأخبر أنه يسددددأل حيمئمل  (تإنه ا ن يسددددأل  ًددددلوا ألخيكم التثي ) :قال

وصددددح عن حماد ... أن الميت يسددددمع قرع نعالهم  ذا ولوا ممصدددرتين التلقين، وقد صدددح عن المبي 
 ،امة وعوف ابن مالك كانا متآخيينع  بن  ثَّ أن الصددددَّ  ،بن ًددددلمة عن  ابت عن شددددهر بن حوشدددد 

تما   ،منع :أو يكون ذلك قال :قال ،أا أخي أيما ما  قب  صدداحبه تليتراءا له :قال صددع  لعوفل 
ع  ا ت  م :لتق ،نعم :قال ،أخي أاذ  :قلدت :قدال ،تيمدا يرى المدائم كدأنده قدد أًداه ترحه عوف   ،صددددددددددددددعد   

 :قال ؟ماما ه ،أخي أاذ  :ًوداء تي عمقه قلت و أيت لمعةو  :قال ،غفر لما بعد المصائ  :قال ؟بكم
حدث تي أهلي أنه لم يعلم او  ،اليهودا تهن تي قرني تأعطوه  ياها عشرة دنانير اًتسلفتها من تالنل 

ى ًددددددتة واعلم أن بمتي ًمو   ل ،حتى هرة لما ماًت ممم أيا ل  ، ال قد لحق بي خبرهي بعد مًو حدث  
ا مرحبو  :الواتق ،ما تأًيت أهله ن تي هما لمعلو  :قلت ،تلما أصدددددددددددبحت ،اتاًدددددددددددتوصدددددددددددوا بها معروتو  أيا ل 

بما يعت  به  تأًيت تاعتللت :قال ،أهكما ًصددددمعون بتركة  خوانكم لم ًقربما ممم ما  صددددع    ،بعوفل 
تبعثت بها  لى  ،يررة التي تيها الدنانتو د  الصددددددددددددددُّ  ما تيه لت  ثَ تانتدَ  ،تمظر   لى القرن تأنزلته ،الماأ

كان من خيا  أصددددددحاو   ،ا حم الله صددددددعبو  :قال ،شدددددديء   ه  كان لك على صددددددع ل  :تقلت ،اليهودا
دددول الله   ً، هي والله  :قال ،تمبمًها  ليه ،نعم أًدددلفته عشدددرة دنانير :قال ،قلت: لتخبرني ،هي له
 :اقالو  ،ه  حدث تيكم حدث بعد مو  صددددددددددددددع ل  :قلتت :همه واحدة. قال :قلت :قدال ،بدأعيدانهدا

 متان. هاًان ا :تقلت ،نعم هرة ماًت ممم أيا ل  :قالوا ،اذكروا :قلت :قال ،حدث تيما كما حدث ،نعم
توصددددددوا بها اًدددددد :تقلت ،تإذا هي محمومة   ،ًلع  تأًيت بها تمسددددددسددددددتها :قالوا ،أين ابمة أخي :قلت
 .تماًت تي ًتة أيا ل  ،امعروتو 

هوهما من   ،تقه عوف  حمه الله وكان من الصددددددددحابة حيث نفم وصددددددددية الصددددددددع  بن  ثامة بعد مًو
اليهودا   م ًددددددددأل ،تي القرن يوه ،وعلم صددددددددحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشددددددددرة

ه  نما يليق وهما تق ،تجز  عوف بصددددددددددددددحدة األمر تأعطى اليهودا الدنانير ،ه لمدا تي الرؤيداتطدابق قولد  
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دددددول الله  ،الماأ وأعلمهمبأتقه  كي    :ويقول ،ولع  أكثر المتأخرين يمكر ذلك وهم أصدددددحاو ً 
 .وهى أليتامه وو  ته  لى يهودا بمما ل  أن يمق  الدنانير من ًركة صع ل   از لعوفل 

 .و  المباهلةمن ي عليه ًددمة   يال ًمضدد -وكان مبطالو  ،رف بالتجربة أن من باه *تتح البا ا: ومما ع  
 تلم يقم بعدها غير شهرين. ،  لبعض المالحدةكان يتعصَّ   ووقع لي ذلك مع شخ ل 

ا  لى كان مستمدو   تإن  قريبة يستح  أن ال ًكون المرأة ذا  قرابةل  :تتح البا ا: قول بعض الشاتعية*
 تهو متجه. =وهو أن الغال  أن الولد بين القريبين يكون أحمق ،أو  لى التجربة ،الخبر تال أص  له

لك  لكي عن بعض السددددددددل  أنه قال لتلميمه: ما ًصددددددددمع بالشدددددددديطان  ذا ًددددددددوَّ *ًفسددددددددير القر بي: ح  
الخطددايددا؟ قددال: أ دداهددده. قددال: تددإن عدداد؟ قددال: أ دداهددده. قددال: تددإن عدداد؟ قددال: أ دداهددده. قددال: هددما 

من العبو  ما ًصدددددددمع؟ قال: أكابده وأ ده  هدا.  كتمبحك كلبها وممع يطول، أ أيت لو مر   بغممل 
 ه عمك.ل: هما يطول عليك، ولكن اًتغث بصاح  الغمم يكفُّ قا

يد مدا ًضددددددددددددددممه من التوح)يدا حي يدا قيو  برحمتدك أًددددددددددددددتغيدث( ل   :*بددائع الفوائدد: من أدعيدة الكرو
دالو  ،واالًدتغا ة برحمة أ حم الراحمين و ليهما  ،  ليه باًدمين عليهما مدا  األًدماء الحسمى كلهامتًو

وال  ،تإن الحياة مسدددددددددتلزمة لجميع صدددددددددفا  الكمال  ًدددددددددم الحي القيو وهو ا ،مر ع معانيها  ميعها
اًددددددددددتلز   ،وأًمها تإذا كانت حياًه ًعالى أكم  حياةل  ،يتخل  عمها صددددددددددفة ممها  ال لضددددددددددع  الحياة

ا  له وبهما الطريق العقلي أ بت متكلمو أه  اإل ب ،يضددددداد نفي كمال الحياة ها   با  ك  كمالل   باً  
ددددائر صددددفا  الكمال، وأما القيو  تهو ًعالى صددددفة السددددمع والب صددددر والعلم واإل ادة والقد ة والكال  ًو

ه متضددددمن كمالَ  وهما  ،ن الو وهم تإنه القائم بمفسدددده ال يحتاي  لى من يقيمه بو هل   غماه وكمال قدً 
ه   وهما من ،تال قيا  لغيره  ال بإقامته ،وهو المقيم لغيره ،من كمال غماه بمفسدددددده عما ًددددددواه كمال قدً 

تانتظم همان االًددددددددمان صددددددددفا  الكمال والغمى التا  والقد ة التامة، تكأن المسددددددددتغيث بهما  ،وعًزه
من صدددددددفاًه تما أولى االًدددددددتغا ة بهمين  وبك  صدددددددفةل  ،من أًدددددددماء الرو ًعالى مسدددددددتغيث بك  اًدددددددمل 

 ا .و نالة الطلب ،و غا ة اللهفا  ،االًمين أن يكونا تي مظمة ًفريج الكربا 
*مقاييس اللغة: )قدع( القاف والدال والعين أصددددددالن صددددددحيحان متبايمان، أحدهما يدل على الك  

واألصددددددددددد  ا خر: التهاتت. قالوا: القدوع:  ...عن الشددددددددددديء، ويدل ا خر على التهاتت تي الشددددددددددديء

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (81)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

قادع القو  بعضهم تي   ر ب : ضل عالممص  على الشيء. يقال: ًقادع الفرا  تي الما ،  ذا ًهاتت. ًو
 ا.ا قطعو القاموأ المحيئ: واقدع من هما الشراو: اشربه قطعو وتي ًساقطوا. 

أتصددددددددحهن وأشددددددددهرهن تتح الهمزة مع ضددددددددم الميم )أَنم لة( قال  مهو  أه   ...*ًحرير ألفاظ التمبيه:
 ،تي ك  أصدددددبع غير اإلبها   الث أنام  :وقال الشددددداتعي وأصدددددحابما ،األنام  أ راف األصدددددابع :اللغة

 وكما قاله  ماعة من كبا  أئمة اللغة.
ديئ: )عهن( الشيء عهمو  مال عاهن. )العاهن( الحاضر )ي( عواهن  :يقال ،ا دا  و بت*المعجم الًو

 . ل ًمو   و  كأنه اكتفى بما حضر دون ًرو ل   ،وال  ويةل  ألقى الكال  على عواهمه قاله من غير تكرل  :يقال
االختيا ية: وهى األمو  التي يتصددددد  بها الرو عز ( تصدددد  تي الصددددفا  6/247) *مجموع الفتاوى

دددمعه وبصدددره و  ادًه ومحبته و ضددداه و حمته وغضدددبه  ه: مث  كالمه ًو و   تتقو  بماًه بمشددديئته وقدً 
دخطه ن الصفا  ونحو ذلك م ،ومث  اًدتوائه ومجيئه و ًيانه ونزوله ،ومث  خلقه و حسدانه وعدله ،ًو

متصددددددد    نه :وأما السدددددددل  وأئمة السدددددددمة والحديث تيقولون ...التي نطق بها الكتاو العزيز والسدددددددمة
ومث  هما  ،كما نطق به الكتاو والسمة وهو قول كثير من أه  الكال  والفلسفة أو أكثرهم...،  بملك
ه :تإن السدددددل  وأئمة السدددددمة والحديث يقولون ،الكال   ،س بمخلو ل وكالمه لي ،يتكلم بمشددددديئته وقدً 

ا ا قائمو ً ه كالمو هو يتلكم بمشيئته وقد ،وتع ل   نه صفة ذا ل  :يقولون ...ب  كالمه صفة له قائمة بماًه
ر   بالكال  كالمالئكة والبشدددددصددددد  تك  من و   ،وهما هو المعقول من صدددددفة الكال  لك  متكلمل  ،بماًه

لكال  صددددددددفة  وا ،وهم يتكلمون بمشدددددددديئتهم وقدً هم ،تكالمهم البد أن يقو  بأنفسدددددددهم ،والجن غيرهم
المخلو   تكي  يتصدددد  ،ومن ًكلم بمشدددديئته أكم  ممن ال يتكلم بمشدددديئته ،ق ل ال صددددفة ن كمالل 

]قال ممتقيه عفا الله عمه:  م اًددددددددددتطرد تي ذكر أدلة   با  صددددددددددفة  ؟ بصددددددددددفا  الكمال دون الخالق
} نما أمره  ذا أ اد  :كقوله ًعالى  ،(:[ تصدددددددددددددد : وكملك تي اإل ادة والمحبة6/225الكال ،  م قال )
 ...}وال ًقولن لشددددديء  ني تاع  ذلك غدا  ال أن يشددددداء الله  :كن تيكون  وقولهشددددديئا أن يقول له  

مسددددتقب  وكملك  ذا ظرف لل ،وأن    ن   :مث  ،صددده لالًددددتقبالن  واز  الفع  المضدددا ع ونواصددددبه ًخل   إت
 مشددديئةل و  ،مسدددتقبلةل  ونحو ذلك يقتضددى حصدددول   ادةل    ن شددداء الله}و   ذا أ اد} :تقوله ،من الزمان
حببكم }ق   ن كمتم ًحبون الله تاًبعوني ي :قال الله ًعالى ،. وكملك تي المحبة والرضددددددددددددامسددددددددددددتقبلةل 

ا مدده  وابددو }يحببكم  بدده تجز  :ندده  ز  قولددهإتدد ،اللدده  تددإن هددما يدددل على أنهم  ذا اًبعوه أحبهم اللدده
ط واألمر  نما ومعلو  أن  واو الشر  ، ن ًتبعوني يحببكم الله :تتقديره ،وهو تي معمى الشرط ،لألمر
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دددددددددول ،يكون بعده ال قبله ]قال ممتقيه عفا الله عمه:  . تمحبة الله لهم  نما ًكون بعد اًباعهم للًر
الما يظهر لي أن الشدديع  حمه الله ي جرا الصددفا  االختيا ية مجرى صددفة الكال  من كونها: صددفة 

 ،449أل وبة السدددددددعدية عن المسدددددددائ  الكويتية )يمظر تي صدددددددفا  الما  واألتعال: او [. وتع ل  ذا ل 
428) 

 ،أن الخلق غير المخلو  :*مجموع الفتاوى: والما عليه  ماهير المسدددددددلمين من السدددددددل  والخل 
 كما تي  ،الرو وصدددفاًه بأتعاليسدددتعيم  ولهما كان المبي  ،والمخلو  مفعوله ،تالخلق تع  الخالق

أنت   ،عليك ال أحصددى  ماءو  ،وبك ممك ،عقوبتكوبمعاتاًك من  ،أعوذ برضددا  من ًددخطك) :قوله
ره كما اًتعاذ برضاه، وقد اًتدل أئمة السمة كأحمد وغي  ،تاًتعاذ بمعاتاًه (كما أ ميت على نفسك

الله  أعوذ بكلما  :تقال ،من نزل ممزالو ) :تقال ،بدأنده اًددددددددددددددتعداذ بده =على  ن كال  اللده غير مخلو 
ألنه   تكملك معاتاًه و ضدددداه غير مخلوقةل  (لم يضددددره شدددديء حتى يًرح  ممه ،التامة من شددددر ما خلق

 تإنها نتيجة معاتاًه.  والعاتية القائمة ببدن العبد مخلوقة ،اًتعاذ بهما
ذا ، عن عمر بن الخطاو، قال:  البن    : و وى الميسددددددابو ا، عن بشددددددير بن عمرول  ،*تتح البا ا
ل أن ، قال: أمرنا  ذا  أيما الغو الحسددن، عن ًددعد بن أبي وقا ل  تأذنوا بالصددالة. و وى ، أيتم الغيالن

زال الماأ ا ال يوكان معدنو  -عم  زيد بن أًلم على معدن بمي ًليمل يمادا بالصدالة. وقال مالك: اًت  
تمكروا ذلك لزيد بن أًدددددددددلم، تأمرهم باألذان، وأن يرتعوا أصدددددددددواًهم به،  -  الجنبَ يصدددددددددابون تيه من ق  

لك عمهم، وهم عليه حتى اليو . قال مالك: وأعجبمي ذلك من  أا زيد بن أًددددددددددددددلم. تفعلوا تداً فع ذ
دددلمي أبي  لى بمي حا  ة، قال: ومعي غال  وتي صدددحيح مسدددلم، عن ًدددهي  بن أبي صدددالحل  ، قال: أً 

ر  ذلك ا، تمكشددديئو  من حائئ باًدددمه. قال: وأشدددرف الما معي على الحائئ تلم يرَ  لما، تماداه ممادل 
ددددلك  ولكن  ذا ًددددمعت صددددوًو  و شددددعر   ألبي، تقال: ل ي تمادا بالصددددالة  تإن اأنك ًلقى هما لم أً 

دددددددددول الله  ى وله أنه قال: ) ن الشددددددددديطان  ذا نودا بالصدددددددددالة ولَّ  ًدددددددددمعت أبا هريرة يحدث عن ً 
 حصا (.

 :)تدددأًموا( وأقلهدددا بلفظ :والحددداصدددددددددددددددد : أن أكثر الروايدددا  و د بلفظ... البن حجر: ،*تتح البدددا ا
، لكن  ذا كددان مخري  نمددا ًظهر تددائدددة ذلددك  ذا  علمددا بين اإلًمددا  والقضدددددددددددددداء مغددايرةو و  ،)تدداقضددددددددددددددوا(

كدددان أولى، وهمدددا    =ى واحددددل ا واخت ل  تي لفظدددةل ممددده وأمكن  د االختالف  لى معمو الحدددديدددث واحددددو 
بمعمى  دا، وير  لكمه يطلق على األداء أيضددددددددددو  ،األن القضدددددددددداء و ن كان يطلق على الفائت غالبو   كملك
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على  (تاقضوا) :تيحم  قوله ،أخر ، ويرد بمعانل  تإذا قضديت الصالة تانتشروا: }كقوله ًعالى  ،الفراو
على أن  (ضدددددواتاق) :تال حجة تيه لمن ًمسدددددك برواية (تأًموا) :تال يغاير قوله ،معمى األداء أو الفراو

ين ،ما أد كه المأمو  هو حخر صدددددددالًه  ،ة السدددددددو ةءوقرا ،حتى اًدددددددتح  له الجهر تي الركعتين األخيًر
ر  القمو ، ب  هو أولها و ن كان حخر صددددددددددالة  مامه ، مهًقدَّ  ألن ا خر ال يكون  ال عن شدددددددددديءل   ًو

ن ما يد كه ، تلو كاأنه يج  عليه أن يتشهد تي حخر صالًه على ك  حالل  :على ذلك وأوضح دلي ل 
ا ا على أنهم أ معو يضدددددو ا له لما احتاي  لى  عادة التشددددهد. واًددددتدل ابن الممم  لملك أمع اإلما  حخرو 

 على أن ًكبيرة االتتتاح ال ًكون  ال تي الركعة األولى.
 ( وهددما يدددل على أن المهي عن ًممي:...تليقدد  ،البن حجر: )تددإن كددان ال بددد تدداعالو  ،*تتح البددا ا

للقد   مةل ومراغ ألن تي التممي المطلق نوع اعترا ل   المو  مقيد بما  ذا لم يكن على همه الصدددددددددديغة
سليمل  وتي همه الصو ة المأمو  بها نوع ًفويضل  ،المحتو   .للقضاء ًو
)تإن كان...( تيه ما يصدددددددرف األمر عن حقيقته من الو وو أو االًدددددددتحباو، ويدل على أنه  :وقوله

ألن األمر بعدددد الحظر ال يبقى على حقيقتددده. وقريددد  من هدددما السدددددددددددددديدددا  مدددا أخر ددده   لمطلق اإلذن
)حسددددد  ابن حد  لقيما  يقمن صدددددلبه، تإن   :المقدا  بن معدا كرو أصدددددحاو السدددددمن من حديث

كان وال بد تثلث للطعا ...( أا  ذا كان ال بد من الزيادة على اللقيما  تليقتصدددر على الثلث، تهو 
  ذن باالقتصا  على الثلث، ال أمر يقتضي الو وو وال االًتحباو.

ويجتمع  ،تي البصدرة، تكان يصعد الممبر ليلة عرتة *البداية والمهاية: ابن عباأل أول من عرَّف بالماأ
يصلي ر الماأ من بعد العصر  لى الغروو،  م يمزل تا من القرحن، ويمك   تيفسدر شديئو  ،أه  البصدرة حوله

بهم المغرو، وقددد اختل  العلمدداء بعددده تي ذلددك، تممهم من كره ذلددك وقددال: هو بدددعددة لم يعملهددا 
ددول الله   ً كر الله ومواتقة ، وممهم من اًددتح  ذلك أل   ذ   ابن عباأل وال أحد من أصددحابه  ال
 الح جَّاي.

ومن نفيس كالمه: ما  (425)  هشا  بن عبد الملك بن مروان الخليفة األموا :* بقا  المسدابين
 من لما  الدنيا شيء  ال أن أ تع مؤنة التحفظ بيمي وبيمه. يَّ عل يبق
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و على عمر بن عبد العزيز، وه قال: كما بعرتة، تمرَّ *ًددددددير أعال  المبالء: عن ًددددددهي  بن أبي صددددددالح 
دددددددم، تقا  الماأ يمظرون  ليه، تقلت ألبي: يا أبة   ني أ ى الله يح  عمر بن عبد العزيز، قال:  المًو

 وما ذا ؟ قلت: لماله من الح  تي قلوو الماأ.
وأًدددددألك برد  ،ءوأًدددددألك الرضدددددى بعد القضدددددا ،ال ًمقطع )أًدددددألك قرة عينل : قوله * غا ة اللهفان: 
تي غير ضددددددددراء  ،وأًددددددددألك الشددددددددو   لى لقائك ،وأًددددددددألك لمة المظر  لى و هك ،العيش بعد المو 

  دذ وا علما هداة مهتدين(  مع هما الدعاء العظيم الق ،اللهم زيما بزيمة اإليمان ،وال تتمة مضلةل  ،مضرةل 
هو المظر  لى و  ،تي ا خرة وأ ي  شددديءل  ،تي الدنيا وهو الشدددو   لى لقائه ًدددبحانه بين أ ي  شددديءل 
مامه موقوتو  ،و هه ًددددددددبحانه  ،ا على عد  ما يضددددددددر تي الدنيا ويفتن تي الدينولما كان كمال ذلك ًو

ا له ق متبعو ا بالحولما كان كمال العبد تي أن يكون عالمو  (وال تتمة مضلةل  ،تي غير ضدراء مضدرةل )قال: 
صددددود هو   للمقولما كان الرضددددى الماتع المحصدددد    (وا علما هداة مهتدين)ا له قال: ا لغيره مرشدددددو معلمو 

= ز تإذا وقع القضددداء انفسدددع ذلك الع ،تإن ذلك عز  على الرضدددى  الرضدددى بعد وقوع القضددداء ال قبله
تمن ًعادة  ،تإن المقدو  يكتمفه أمران: االًتخا ة قب  وقوعه والرضى بعد وقوعه  ًأل الرضى بعده

 ،لهو ضددداه بما قضدددى ال ،)من ًدددعادة ابن حد  اًدددتخا ة الله :كما تي المسدددمد،  العبد أن يجمع بيمهما
ددخطه بما قضددى الله(، ولما كانت خشددية الله  أأَ  ،و ن من شددقاوة ابن حد  ًر  اًددتخا ة الله   ك  ًو

ًددددددأله خشدددددديته تي الغي  والشددددددهادة، ولما كان أكثر الماأ  نما يتكلم  =تي المشددددددهد والمغي  خيرل 
ًدددأل  = ا  ضددداه تي البا وقد يدخله أيضدددو  ،غضدددبه  لى البا   تإذا غضددد  أخر ه ،بالحق تي  ضددداه

ذا ولهما قال بعض السددل : ال ًكن ممن   ،قه لكلمة الحق تي الغضدد  والرضددىالله عز و   أن يوت   
و ذا غضددددد  أخر ه غضدددددبه من الحق، ولما كان الفقر والغمى بليتين  ، ضدددددي أدخله  ضددددداه تي البا  
تي  ًددددددأل الله القصدددددددَ  =وتي الفقر يقبضددددددها ،في الغمى يبسددددددئ يدهت ،ومحمتين يبتلي الله بهما عبده

ددددددئ الما ليس معه  ًددددددراف وال ًقتير، ولما كان المعيم نوعين: نوعو  ،الحالتين ا للبدن ونوعو  اوهو التًو
وقرة  ،ال يمفد اأًألك نعيمو ) مع بيمهما تي قوله:  =وكماله بدوامه واًدتمرا ه ،وهو قرة العين ،للقل 
ا عظمهما قد و وكانت زيمة القل  أ ،وزيمدة القل  ،ولمدا كداندت الزيمدة زيمتين: زيمدة البددن (ال ًمقطع عينل 

 ،مةًددددددددددددددأل  به الزيمة البا  =و ذا حصددددددددددددددلت زيمة البدن على أكم  الو وه تي العقبى ،اوأ لهما خطرو 
   هو محشو  ب ،ن كانا مكائمو   ولما كان العيش تي همه الدا  ال يبرد ألحدل  (زيما بزيمة اإليمان) :تقال

ود: أنه والمقصددددد .ًدددددأل برد العيش بعد المو  =بالغصددددد  والمكد ومحفوف با ال  البا مة والظاهرة
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ي تدإن حا ة العباد  لى  بهم ت   مع تي هدما الددعداء بين أ يد  مدا تي الددنيدا وأ يد  مدا تي ا خرة
أليههم له كحا تهم  ليه تي خلقه لهم و زقه  ياهم.  عبادًهم  ياه ًو

( كت  المأمون  لى  ًددددددحا  بن  براهيم نائ  بغداد يأمره أن يأمر 246 )ًددددددمة *البداية والمهاية: تي
المداأ بدالتكبير عقيد  الصددددددددددددددلوا  الخمس، تكدان أول مدا بدد  بدملك تي  امع بغداد، وذلك أنهم  

ة قيعلى ذلك تي باًددددددددددددددتمروا ا تكبروا  الث ًكبيرا ،  م كانوا  ذا قضددددددددددددددوا الصددددددددددددددالة قا  الماأ قيامو 
الصددددلوا . وهمه بدعة أحد ها المأمون أيضددددا بال مسددددتمد وال دلي  وال معتمد، تإن هما لم يفعله قبله 

ول الله  ،أحد، ولكن  بت تي الصحيح عن ابن عباأل  ليعلم  أن  تع الصو  بالمكر على عهد ً 
ابن  لحين يمصددددددددرف الماأ من المكتوبة، وقد اًددددددددتح  هما  ائفة من العلماء كابن حز  وغيره. وقا

بطال: المماه  األ بعة على عد  اًددددتحبابه. قال المووا: وقد  وا عن الشدددداتعي أنه قال:  نما كان 
عن  او ى. وهما كما   لم لم يبق للجهر معمو ذلك ليعلم الماأ أن المكر بعد الصددلوا  مشددروع، تلما ع  
علم. وأما أنها ًمة، ولهما نظائر والله أ معلَ لي    ابن عباأ أنه كان يجهر تي الفاًحة تي صدالة الجمازة

 همه البدعة التي أمر بها المأمون تإنها بدعة محد ة لم يعم  بها أحد من السل .
ه ومالعبة *االًدتقامة: قال المبي  أديبه تًر ه ًو : )ك  لهو يلهو به الر   تهو با    ال  ميه بقًو

ال  يس تيه ممفعة تهما يرخ  تيه للمفوأ التيوالبدا   من األعمال هو ما ل تدإنهن من الحق(  امرأًده
األعياد كحتاي  ليه تي األوقا  التي ًقتضددددي ذلك  وهما الحق تي القد  الما ي   ،ًصددددبر على ما يمفع

واألعراأ وقدو  الغائ  ونحو ذلك. وهمه نفوأ المسددددددداء والصدددددددبيان تهن اللواًي كن يغمين تي ذلك 
 ب  كان السددددددددددددددل  ،أما الر ال تلم يكن ذلك تيهمو  ،وخلفائه ويضددددددددددددددربن بالدف على عهد المبي 

يس ك  الخلق لكن ل ،ومحبة المفوأ للبا   نق   ... لتشددبهه بالمسدداء  امخمثو  ييسددمون الر   المغم
لم يحر  عليهم مدددا ال  ،تدددإذا تعلوا مدددا بددده يددددخلون الجمدددة ،وال يمكن ذلدددك تيهم ،مدددأمو ين بدددالكمدددال

كم  من الر ال كثير ولم يكم  ) :أنه قال المبي يممعهم من دخولها. وقد  بت تي الصحيح عن 
هما مع العلم بأن الجمة يدخلها كثير من المسددددداء والر ال أكثر من المين كملوا  (من المسددددداء  ال أ بعة

 من الطائفتين.
داد: ولمدا كداندت دعو  وا   لم يكن ما معه من الخ ،تي نفسددددددددددددددها الدد ال الربوبية ممتمعة   ى*بغيدة المًر

لكمه  ،غيره  و جذ كالع    ،يضدد  الله بها من يشدداء ويهدا من يشدداء وتتمةو  كانت محمةو   ب  ،حجة لصدددقه
ف للشاااااااااا ي   حقعقا  تننناه الطاااام الي االبد   ،وتتمتده ال ًخت  بدالمو ودين تي زمدانده ،أعظم تتمدةو 
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وهما كثير  ،تقد أصددددابه نوع من همه الفتمة تمن أقر بما يخال  الشددددريعة لخا  ل  ،اليق ون بال وار 
واء أد كه أو ًدددددد ،تإذا عصددددددم الله عبده ممها ،لكن هما المعين تتمته أعظم الفتن ،ومكانل  تي ك  زمانل 
من ٍل  ى لهم اإللهيدة بموععَ دذ عون أو يدد  تكثير يددَّ  ،ا ممدا هو دون هددمه الفتمدةكدان معصددددددددددددددومدو   ،لم يدد كده

 الخوا   دون همه.
ًعالى تو دًها أكثر من الرم ، و أيت من *صدددددددددديد الخا ر: نظر  تي األدلة على الحق ًددددددددددبحانه و 

أعجبها أن اإلنسددددددان قد يخفي ما ال يرضدددددداه الله، تيظهره الله عليه ولو بعد حين، وي مطق األلسددددددمة به 
لك  ما  او ن لم يشدددددددداهده الماأ. و بما أوقع صدددددددداحبه تي حتة يفضددددددددحه بها بين الخلق، تيكون  وابو 

دده وذلددك ليعلم المدداأ أن همددالدد  أخفى من الددمنوو ك من يجددازا على الزلدد ، وال يمفع من قدَدَد ه وقدددً 
حجاو وال اًددددددددتتا ، وال يضدددددددداع لديه عم . وكملك يخفي اإلنسددددددددان الطاعة تتظهر عليه، ويتحدث 

 اك  بو وال يمكرونه  ال بالمحاًدددددددن، ليعلم أن همال االماأ بها وبأكثر ممها، حتى  نهم ال يعرتون له ذنبو 
ممه أو ًمدحه وتق ال يضيع عم  عام . و ن قلوو الم حبه، أو ًأباه، ًو اأ لتعرف حال الشخ  ًو

لح عبد ما بيمه وبين . وما أصددد، ويدتع عمه ك  شدددر ل تإنه يكفيه ك  هم ل  ،ما يتحقق بيمه وبين الله ًعالى
 .االخلق دون أن يمظر الحق،  ال انعكس مقصوده وعاد حامده ذامو 

َبر بدده  مدا أن يكون من أوصدددددددددددددد*بددائع الفوائدد:  وابعهدا، أو من المخذ اف العظمددة والجالل والسددددددددددددددعدة ًو
وابعها، تإن كان األول  تهو المجد، و ن كان الثاني  تهو الحمد،  أوصددددددددداف الجمال واإلحسدددددددددان ًو

، َة َعَلفواأمجد الداب وهما ألن لفظ "مجد" تي لغتهم يدو  على معمى االًسددددددددددداع والكثرة، تممه قولهم:
تي  قولهم:  وممه، ذا َكثر خيره و حسانه  لَى الماأالر   تهو ما د،  أا: َأوذًدعها َعَلفوا، وممه: َمج د 

، و  ك    َشَجرل  َجد الَمرذن  والَعَفا   نا   َتمذ ًذ  ، أا: كثر  الما  تيهما.ا
تإن الثماَء   الخبر عن المحاًدددددددددددددن  مَّا م تكر    َأوذ ال، تإن ًكرَّ  تهو الثماء، و ن لم يتكر  تهو الحمدو 

 .هو العط ، و دُّ الشيء  بعضه على بعضل مأخوذ  من الثمي و 
المخبر عن محداًددددددددددددددن الغير   ما أن يقترن بإخبا ه ح   له و  الل َأوذ ال، تإن اقترن به الح  تهو و 

 .تهو المدحالحمد، و ال 
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ولو  د  ل لَّه  َ و   الذَعالَميَن ، تيقول ال ه ًأمَّ  قوله ًعالى تيما  واه عمه ً  ه: لحين يقول العبد: }الذَحمذ
َدني عبدددني يم   قددال: أ مى َعليَّ عبددداَحمدد  َمن  الرَّح  تددإذا قددال:  ألندده كرَّ  حمددده.  ، تددإذا قددال: }الرَّحذ

 تإنه وَصَفه بالم لذك والَعَظمة والجالل.  َمجَدني عبدا}َمال ك  يَدوذ   الد  ين  ، قال: 
 م   ،من الحط  ويبس ما عظم :وقي  ،الغليظ :وقي  ،*لسددان العرو: ) زل( الجزل الحط  اليابس
رأا، مة الجزالة  يدة الوامرأة  زلة بي   ،. و     زل الرأاكثر اًددددددتعماله حتى صددددددا  ك  ما كثر  زالو 

 و     زل  ق  عاق  أصي  الرأا. ،واللفظ الجزل خالف الركيك
 .بع  األص  والطَّ  :دوالمحت  

 ا.وتالن شديد الشكيمة  ذا كان شديد المفس أنفا أبي  
على أنه األعمال  ماءو ب  ال يتقرو به  ليك :السددمة المبوية: )والشددر ليس  ليك( قي  تي ًفسدديره*ممهاي 

على أنه المخلو . والشددددددر المخلو  ال يضدددددداف  لى الله  بماءو   وقي : ال يضدددددداف  ليك ،الممهي عمها
}من  :لهو كق  ، ما مع  ضددددداتته  لى المخلو  ، ال ةل  و نما يمكر على أحد و وهل  ،ا عن الخير قئمجردو 

كقوله ًعالى: }وأنا ال ند ا أشددر أ يد بمن تي األ   أ    ،و ما مع حمف الفاع  2شددر ما خلق . 
أ اد بهم  بهم  شددا . وممه: }صراط المين أنعمت عليهم غير المغضوو عليهم وال الضالين . و ما 

كقوله   ،بالخير نَ ر  كر باًددددددمه الخا  ق  ولهما  ذا ذ    }خالق ك  شدددددديءل  :كقوله  ،أن يدخ  تي العمو 
بين  (4)تجمع ،تي أًدددددددددددددمائه الحسدددددددددددددمى: الضدددددددددددددا  الماتع المعطي المانع الخاتض الراتع المعز الممل

وأنه وحده يفع   ميع همه األشدددددددياء  ،لما تيه من العمو  والشدددددددمول الدال على وحدانيته  ًدددددددميناال
ك    ميعا ولهما كانولهما ال يدعى بأحد االًددددددددددمين كالضددددددددددا  والماتع والخاتض والراتع ب  يمكران  

 نعمة ممه تضال وك  نقمة ممه عدال.
، والمعطي  *قال ابن ًيمية: و ذا  اء تي أًددددددددددمائه الضددددددددددا  والماتع، والخاتض والراتع، والم ع زُّ والم م لُّ
والمانع، تإنما ًقال مقترنةو مزدو ةو، ال ي فَرد  الضدددددا  عن الماتع، وال المانع عن المعطي   ذ المقصدددددود 

 .(2)تعل ه وشمول  عدل ه وتضل ه بيان عمو 
 *مقاما  الحريرا:

                                                        
 : تيجمع.نسخة تي(4)

 (.51/ 4المجموعة الثاممة ) -( امع المسائ  البن ًيمية2)
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. . .  يذَ  الز مان  المتعد ا الَبغيضذ   أشكو  لى الله  اشت كاَء المريضذ
 و فن  الدهر  عمه مذ َغضيضذ  ايا قو    ني منذ أ ناأل َغم وا. . . دهرو 

 تخا  ه مذ ليَس له  دات ع . . . وصيتد ه مذ بيَن الَو ى م سَتفيضذ 
. . . تي الس مة  الش هباء  وذضو كانوا   أ  يضذ  ا ذا ما ن جَعة  أعوَز ذ

مو   َغريضذ  اً َش   للس ا يَن نيراند ه مذ. . . وي طع مون الض يَ  لحذ
 . . . وال لَروذعل قال حاَل الَجريضذ اما باَ   ا   له م  ًاغ بو 

 تغي َضتذ ممه مذ ص روف  الر دى. . . ب حاَ   ودل لمذ نَخلذها ًَغيضذ 
اَة الَمريضذ و  َد الت حامي وأً  ًذ  أ ود َعتذ ممه مذ ب طون  الث رى. . . أ 

َملي بعذَد المطايا المطا. . . ومو  مي بعذَد اليفاع  الحضيضذ   تمحذ
ًو   له  تي ك   يو ل وميضذ  اوأتر خي ما ًأًَلي ًشَتكي. . . بؤ

  ذا َدعا القان ت  تي ليل ه . . . موذاله  ناَدوذه  بدمذعل يَفيضذ 
 ا  از َ  المد ع او  تي ع ش ه . . . و اب َر العظذم  الَكسير  الَمهيضذ ي

 أً حذ لما الله م  َمنذ ع رض ه . . . منذ دَنس  الم    نقي   حيضذ 
َقةل منذ حا  زل أو َمخيضذ  . . . بَممذ  ي طف ئ ناَ  الجوع  عم ا ولوذ

َر الط وي َ   العريضذ  ته ذ تتوى يكش    ما نابَده مذ. . . ويغَمم  الش كذ
 توال ما ًعذمو الم واصي له . . . يوَ  و وه  الجمع  ًود  وبيضذ 
 لواله م  لمذ ًبذد  لي صفَحة . . . وال ًصد يذت  لَمظذم  الَقريضذ 
، ب  يطوى وال ه، ال ي لتفت  ليى وعصددددددددددددددبيةل *ًددددددددددددددير أعال  المبالء: كال  األقران  ذا ًبرهن لما أنه بهوو 

بما ذلك  أ معين، وما زال يمر مما شددجر بين الصددحابة وقتالهم  الك  عن كثيرل  يروى، كما ًقر 
 زاء، ولكن أكثر ذلك ممقطع وضدددددعي ، وبعضددددده كمو، وهما تيما بأيديما تي الدواوين والكت  واأل
توتر على ح  الصددحابة، وال ه  وبين علمائما، تيمبغي  يُّ  ترضددي و خفاؤه، ب   عدامه لتصددفو القلوو، ًو

الم للعددد   تي مطدددالعدددة ذلدددك خلوةو عن العدددامدددة وححددداد العلمددداء، وقدددد يرخ   عمهم، وكتمدددان ذلدددك متعين  
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الممصدددددددددد  العرا من الهوى، بشددددددددددرط أن يسددددددددددتغفر لهم، كما علمما الله ًعالى حيث يقول: }والمين 
ما غال للمين يمان وال ًجع  تي قلوبخوانما المين ًبقونا باإلبما اغفر لما وإلن بعدهم يقولون    اؤوا م

من صة، ولسما ماء، وعبادة ممح   حمموا  تالقو  لهم ًوابق، وأعمال مكفرة لما وقع ممهم، و هاد مح  
 .ممهم، وال ندعي تيهم العصمة يغلو تي أحدل 

  وكمو تال نعري عليه، وال كرامة، تأكثره با تأما ما ًمقله الراتضددددة وأه  البدع تي كتبهم من ذلك، 
 واتتراء، تدأو الرواتض  واية األبا ي ، أو  د ما تي الصحاح والمسانيد، ومتى  تاقة من به ًكران؟ 

حا بوا، و ر  أمو  ال يمكن شدددرحها، تال ت م قد ًكلم خلق من التابعين بعضدددهم تي بعضل  ائدة ، ًو
 وكت  الجرح والتعدي  أمو  عجيبة، والعاق  خصم نفسه. ،ها، ووقع تي كت  التوا يعتي بث   

من نوع  يهو  ،*مجموع الفتاوى: ًدددؤال المخلوقين تيه  الث مفاًدددد. مفسددددة االتتقا   لى غير الله
من نوع ظلم الخلق. وتيه ذل لغير الله وهو ظلم للمفس تهو  يوه ،ولؤ الشددددر . ومفسدددددة  يماء المسدددد
وله عن ذلك كله. وحيث أمر و  ،مشتم  على أنواع الظلم الثال ة  ،األمة بالدعاء له قد نزه الله ً 

هو يمتفع  و ن كان ،كما يأمرهم بسدددائر الوا با  والمسدددتحبا   ،تما  من باو أمرهم بما يمتفعون به
عمه تي  تإنه  بت  ا يمتفع بمدا يدأمرهم بده من العبدادا  األعمدال الصددددددددددددددالحةتهو أيضددددددددددددددو  ،بددعدائهم لده

ى كان له من األ ر مث  أ و  من اًبعه من غير أن يمق  من دعا  لى هدو من ) :الصدددددددددددحيح أنه قال
ألن له مث   واو   ولهدما لم ًجر عادة السددددددددددددددل  بأن يهدوا  ليه  واو األعمال (...أ و هم شدددددددددددددديء

ا تإنه ليس ك  م  وليس كملك األبوان .أعمدالهم بدون اإلهداء من غير أن يمق  من  وابهم شدددددددددددددديء
  ،ه  لى األوونحوه مما يعود نفع ،و نمدا يمتفع الوالدد بددعاء الولد ،د مثد  أ رهيفعلده الولدد يكون للوالد

 ذا ما  ابن حد  انقطع عمله  ال من  الث صدددددددقة  ا ية وعلم يمتفع ) :كما تي الحديث الصددددددحيح
رغي ل  أمرل  ه  ل    لب   ،تيما يطلبه من أمته من الدعاء تالمبي  (به وولد صددددددددددددددالح يدعو له ليس  ،ًو

}صدددددلوا  :تهما أمر الله به تي القرحن بقوله ،ه لما بالصدددددالة والسدددددال  عليهتمن ذلك أمر   ،لبطل  ًدددددؤا
لموا ًسليما   .عليه ًو

ديلة والفضديلة ومن يلةتقد  غَّ ، ذلك أمره بطل  الًو وبين أن  ،  المسدلمين تي أن يسألوا الله له الًو
تإن   ارو صددددلى الله عليه عشدددد كما أنه من صددددلى عليه مرةو   ،حلت له شددددفاعته يو  القيامة ،من ًددددألها له

تطل  المبي  (ال ًمسددددما يا أخي من دعائك) لعمر: قوله  زاء من  مس العم . ومن هما الباوالج
  َّاإلحسددان تمقصددوده نفع المطلوو ممه و  ،م عليهى عليه ويسددلَّ من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصددل
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ما  :قال ؟تكم أ ع  لك من صدددددددددددالًي ، ني أكثر الصدددددددددددالة عليك : ليه. ومن هما الباو قول القائ 
ا ًكفى همك ويغفر لك  ذو  :أ عد  لك صددددددددددددددالًي كلها قال :قدال ،شددددددددددددددئدت و ن زد  تهو خير لدك

تإذا  ،تإن هما كان له دعاء يدعو به  وقد بسددددددددئ الكال  عليه تي  واو المسددددددددائ  البغدادية .ذنبك
تإنه كلما صددددددددددلى   لله ما أهمه من أمر دنياه وحخًرهكفاه ا   ع  مكان دعائه الصدددددددددالة على المبي 

 ،ثلهحمين ولك بم :وهو لو دعا  حاد المؤممين لقالت المالئكة ،اصددددددددددددددلى الله عليه عشددددددددددددددرو  عليه مرةو 
وقصدددددددددددددددده أن يمتفع ذلددك  ،ادع لي أو لمددا :أولى بددملددك. ومن قددال لغيره من المدداأ تدددعدداؤه للمبي 

تهو  ،كما يأمره بسددددددددددددائر تع  الخير  ،المأمو  بالدعاء ويمتفع هو أيضددددددددددددا بأمره ويفع  ذلك المأمو  به
م   بالمبي  مقتدل  وأما  ن لم يكن مقصددددددوده  ال  ل  حا ته  ،به ليس هما من السددددددؤال المر وح مًؤ

دددول ،لم يقصدددد نفع ذلك واإلحسدددان  ليه مين به تي ذلك تهما ليس من المقتدين بالًر ب  هما  ،المًؤ
ؤاله. وله أتض  من الرغبة  لى المخلو  ًو  هو من السؤال المر وح الما ًركه  لى الرغبة  لى الله وً 

كمددا تي قولدده   ،*مجموع الفتدداوى: والتثميددة يراد بهددا  مس التعددديددد من غير اقتصدددددددددددددددا  على ا مين تقئ
ريددد  مس ً بعددد مرةل  مرةو  :قلددت لدده :مدا ًقولك  ،}تددا  ع البصددددددددددددددر كًرين  يراد بدده مطلق العدددد :ًعدالى
  و اغفر لي( لم يرد ،) و اغفر لي : ع  يقول بين السجدًين المبي  ن  :كقول حميفةو  ،العدد

ين تقئ   ،يردده ويكر هى هما القول و ب  يريد أنه  ع  يثم    ،كمدا يظمه بعض الغالطين  ،أن هدما قدالده مًر
نه عدد هما يعمى أ ،تمكر أول األعداد ،ن أول العدد الكثيركما كان يثمي لفظ التسدددددددددددددبيح  تإن اال مي

 .والتعديد يكون لألقسا  المختلفة ،تالتثمية التعديد ،احدةو  اللفظ لم يقتصر على مرةل 
 ا تي حكم من األحكا ، تإنه ال ي ردُّ ا صددددددددددددريحو ا صددددددددددددحيحو البن    :  ذا و دنا حديثو  ،*تتح البا ا
حخر لم يسددددددددق لملك المعمى بالكلية، تال ًرد أحاديث ًحريم صدددددددديد المديمة بما  من ن  ل  باًددددددددتمباطل 

غير، وال أحاديث ًوقيت صددددالة العصددددر الصددددريحة بحديث: )مثلكم تيما خال يسددددتمبئ من حديث المُّ 
ددددق صدددددقة(  قبلكم من األمم كمث      اًددددتأ ر أ راء..( وال أحاديث: )ليس تيما دون خمسددددة أًو

وقد ذكر الشاتعي أن هما لم يسق لبيان قد  ما يج  ممه الزكاة،  ماء العشر(بقوله: )تيما ًدقت الس
 ب  لبيان قد  الزكاة، وما أشبه هما.

البن   د : وقدد نقد  المروذا عن اإلمدا  أحمدد، أنده كان  ذا أخم المؤذن تي اإلقامة  ،*تتح البدا ا
لله الحق ال ا له  اال الله. قال: ال  له  تع يديه ودعا. و وا عمه، أنه كان يدعو، تإذا قال المؤذن: ال 

 المبين.
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تسددره بالطعا ،  تممهم من «الَمن   »*ًفسددير ابن كثير: والغر  أن عبا ا  المفسددرين متقا بة تي شددرح 
وممهم من تسره بالشراو، والظاهر، والله أعلم، أنه ك  ما امتن الله به عليهم من  عا  وشراو، وغير 

زي ، و ن م  ا وحالوةو كان  عامو   ،هك  وحدَ أ   نذ  المشدددهو    كد، تالمنُّ ذلك، مما ليس لهم تيه عم  وال
ا حخر، ولكن ليس هو المراد من ا ية وحده    مع غيره صا  نوعو ك   ا، و ن    ا  يبو مع الماء صدا  شرابو 

 (.، وماؤها شفاء للعين: )الكمأة من المن   والدلي  على ذلك قول المبي 
د المين ال أَزواَي لهم من الر ال والمسددداء  وق :والع زَّاو   ،والجمع أَعذزاو   ،َعَزبان  *لسدددان العرو:   الن 

وَأ ازه  ،    أَعذَزو   :وال ي قال ،الع زذبة والع ز وبة :واالًم ،و معه ع ز او   ،َعَزَو يَدعذز و  ع زوبةو تهو عاز و  
كما تي   مثقالو  وبضدم تفتح تكسر ،رتةوضد بطت الم عذزبة كم غ ،امرأًه أو أمته« وعازبة الر  »بعضدهم. 

فظ  أَداًه  ،التهمي  والتكملة. قال اأَلزهرا وم َعز  بة  الر   امرَأً ه يَأذوا   ليها تتقو  بإ صدددددددددالح  عامه وح 
ه    ع ز وبَته بال :ويقال ،مدا لفالن م َعز  بدة ًد َقع  د ه :ويقدال مث  قولك  ،مكاحليس لفالن امرأَة ًد َعز  به َأا ً مذ
 َأا ًَدق و  عليه تي مرضه. ،ً َمر  ض ه هي

*ا داو الشدددددددددرعية: وعن اإلما  أحمد ما يدل على أنه ال يعم  بالحديث الضدددددددددعي  تي الفضدددددددددائ  
عم  به  مع أنه خبر مشددهو  ،لضددع  خبرها عمده  والمسدتحبا   ولهما لم يسددتح  صددالة التسدبيح

مع أن تيه  ،تين على الصددددحيح عمها التيمم بضددددربولم يسددددتح  أيضددددو  ،من األئمة وصددددححه غير واحدل 
ا، وغير ذلك من مسددددددائ  الفروع، تصددددددا   المسددددددألة على  وايتين عمه، ويحتم  أن يتعين ا وح ا و أخبا و 

ن يعم  به ا، وال أا واهيو الثاني  ألنه  ذا لم يشدددددددددددد تي الرواية تي الفضددددددددددائ  ال يلز  أن يكون ضددددددددددعيفو 
 :مدد  أن يقددالأو يعتبر بدده ويعتضدددددددددددددددد بدده مع غيره، ويحت ،بين أمره للمدداأعرف وي  بددانفراده، بدد  يرويدده لي  

له ما تيه من الشعا ، هو معمى مماً  والل    و نما ًر  العم  بالثاني ،عا يحم  األول على عد  الش   
 أعلم.

وقال الشددددديع ًقي الدين عن قول أحمد وعن قول العلماء تي العم  بالحديث الضدددددعي  تي تضدددددائ  
مى أن المفس ًر و ذلددك الثواو أو ًخدداف ذلددك العقدداو، ومثددال ذلددك األعمددال قددال: العمدد  بدده بمع

الترغي  والترهي  باإلًددددددرائيليا  والمماما  وكلما  السددددددل  والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما 
ترهي  مكر تي الترغي  والال يجوز   با  حكم شدددددددددرعي به ال اًدددددددددتحباو وال غيره، لكن يجوز أن ي  

ددددواء كان تي نفس األمر حق    بأدلة الشددددرعتيما علم حسدددمه أو قبحه  أو  اتإن ذلك يمفع وال يضدددر، ًو
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 تي ال ، لى أن قدددال: تدددالحددداصدددددددددددددددد  أن هدددما البددداو يروى ويعمددد  بددده تي الترغيددد  والترهيددد  ،بدددا الو 
 االًتحباو،  م اعتقاد مو به وهو مقادير الثواو والعقاو يتوق  على الدلي  الشرعي.

لم أنه د ع  ق تيمم بضددددربتين: والعم  بالضددددعاف  نما يشددددرع تي عم ل وقال أيضدددا تي شددددرح العمدة تي ال
ال، انتهى  ت م  به، أما   با  ًددمةل ع   ضددعي ل    تي بعض أنواعه بحديثل غ   مشدروع تي الجملة، تإذا    

 كالمه.
وميم حرف( المراد بالحرف عمد أصدددددددددحابما حرف التهجي الما هو ): قوله *ا داو الشدددددددددرعية: 
 ،:  ذا اختلفت القراءا  تكانت تي  حداها زيادة حرفل أحمدد تي  وايدة حرول   زء من الكلمدة. قدال

لدين واختا  الشدددديع ًقي ا .}تأزلهما  }تأزالهما  :مث  ،تر  عشددددر حسددددما ل وال يَ  ،أنا أختا  الزيادة
ا. واحتج بالخبر ا أو اصدددددددددددددطالحو  أو حرتو ا أو تعالو ًددددددددددددواء كانت اًدددددددددددددمو  ،الكلمة :أن المراد بالحروف

، مةو ًسعون حس «أل  ال  ميم» :كان تي  ،تلوال أن المراد بالحرف الكلمة ال حرف الهجاءالممكو ، 
 ،، وهما و ن كان خالف المفهو  والمعروف من   ال  الحرفوالخبر  نما  ع  تيها  ال ين حسددددمةو 

 تقد اًتعمله الشا ع هما.
( قال تي مطال  أولي المهى شددددددددرح غاية الممتهى: وحر  4/229بن عقي  ) *تتاوى الشدددددددديع عبدالله

  ددداء تي وقتددده تيقول: } م  ئدددت على قدددد  يدددا  من الكال ، مثددد  أن يرى   الو  عددد  القرحن بددددالو 
ددددى  يمه ما تيه من التهاون وعد  المباالة بتعظتال يجوز أن يسددددتعم  القرحن تي غير ما هو له  ل   مًو
 واحترامه.
كون ًاو ممه: }ما ي عي لمن ل عمد ما يماًددددبه تحسددددن، كقول من د   أيع ًقي الدين:  ن قر وقال الشدددد

كقوله و  وكقوله عمد  صددددددابته، وعمد ما أهمه: } نما أشددددددكو بثي وحزني  لى الله  لما أن نتكلم بهما 
ز   ائ -مما هو مماًدد  لمقتضددى الحال -تهما وأمثاله لمن اًددتعجله: }خلق اإلنسددان من عج  

 ًمقي  تيه. ألنه ال
ئ  لمن َقد  كقول القا  ،لغير ما أنزله الله له القرحن اًددددتعمال مختصددددر الفتاوا المصددددرية: وليس ألحدل 

ددددى  وقوله عمد الخصددددومة ى ئت عل} :لحا ةل  }متى هما الوعد  }والله يشددددهد  نهم  :قد  يا مًو
ال ا ية وأما  ن ً ،كفر صددددداحبه  ، م  ن خر ه مخري االًدددددتخفاف بالقرحن واالًدددددتهزاء به .لكاذبون 

ومن هما الباو ما بيمه الفقهاء من  ،تحسدددن ،ما يماًدددبه من األحكا  أو ،عمد الحكم الما أنزلت له
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د ًاو ممها ق الر    لى معصدديةل  يعتلو د   ،وما يتكلم تيه المشددايع والوعاظ ،األحكا  الثابتة بالقياأ
ما أشكو  ن} :وكما لو قال عمد همه وحزنه  ما يكون لما أن نعود تيها  ال أن يشداء الله  بما: }تقال

يخا   به  ىولو قصدددددددددده به التالوة والتمبيه على معمو  ،اونحو ذلك كان حسدددددددددمو   بثي وحزني  لى الله
تاصددددبر } :تقال  لئن أشدددركت ليحبطن عملك} :تي الصدددالة مث  ما قي  لعلي ل  ،اكان  ائزو   ،للحا ة

 تهما ونحوه  خ  تيه العلماء.   ن وعد الله حق
البن حجر: حدددديدددث أبي هريرة الدددما تيددده: ) ن تي الجمدددة مدددائدددة د  دددة أعددددهدددا اللددده  ،*تتح البدددا ا

 ذ   للمجاهدين( تليس تي ًدددددددددياقه التصدددددددددريح بأن العدد الممكو  هو  ميع د ي الجمة من غير زيادةل 
   اقرأ وا :يقال لصدددداح  القرحن: )المرتوع ويؤيد ذلك أن تي حديث أبي ًددددعيدل  ،ليس تيه ما يمفيها

د  تي الددنيدا د  كمدا كمدت ًًر ة وعدد حا القرحن أكثر من ًددددددددددددددت (ًقرؤها تدإن ممزلدك عمدد حخر حيدةل   وً 
 ل  تيما زاد على ذلك من الكسو .ومائتين، والخ   حالفل 

 :لها أ بع صو ل  *تتاوى الشبكة اإلًالمية: قراءة القرحن  ماعةو 
ابن  ولقمسدددددتحبة ال ًكره بغير خالف، لو ة : أن يقرأ واحد والباقون يسدددددتمعون له، تهمه الصددددداألولى

الفتدددداوى )قددددال ابن ًيميددددة  ...: اقرأ علي، قلددددت: أقرأ عليددددك وعليددددك أنزل: قددددال المبي مسددددددددددددددعودل 
التي   وهي مسددددددتحبة، وهي ،تال يكره بغير خالفل  ،والباقون يسددددددتمعون له : وأما قراءة واحدل (5/315

ى وغيره.كان ال  صحابة يفعلونها كأبي مًو
ددددددددددددددة القرحن، تهمه الصددددددددددددددو    ه مدا قرأ األول م يعيدد غير   ،يقرأ قدا    م يقطعأن الثدانيدة:  ة أل د  مدداً 

برمضدددددددددان يعر  ك  ممهما على ا خر.  ألن  بري  كان يدا أ المبي   مسدددددددددتحبة باًفا  الفقهاء
: وأما لو أعاد ما قرأه األول وهكما تال يكره  ألن  بري  كان (4/598)قال تي مطال  أولي المهى 

 القرحن برمضان. أ المبي يدا  
 م يقرأ غيره بمددا بعددد قراءًدده، تددمهدد   مهو  أهدد  العلم  لى أن ذلددك  ،: أن يقرأ قددا    م يقطعالثدالثددة

: وكره أصدددددددددحابما (4/551)تي الفروع  ، قال ابن مفلحل كراهةالحسدددددددددن ال يكره، وذه  الحمابلة  لى 
عن أكثر العلماء. اهددددددددددددددددد والرا ح تي  -ًيمية ابن -قراءة اإلدا ة، وقال حرو: حسدددمة، وحكاه شددديخما

من بيو  الله ًعالى يتلون كتاو  ما ا تمع قو  تي بيتل ): لقول المبي   همه الصدددو ة أنها ال ًكره
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ددددددونه بيمهم لى تال و ه و و ذا اًفق الحمابلة مع الجمهو  على اًددددددتحباو الصددددددو ة األ ...(الله، ويتداً 
 أو أن يقرأ من حيث ما وق  األول. ،عيد القا   ما قرأ األول ذ ال تر  بين أن ي ... للكراهة هما

قال  .الحمابلة والشددددددددداتعية اًدددددددددتحباو ذلك. تممه  واحدل  : أن يقرأ الك  مجتمعين بصدددددددددو ل الرابعة
ومن قراءة اإلدا ة  ،: وقراءة اإلدا ة حسدددمة عمد أكثر العلماء(5/315الفتاوى الكبرى )شددديع اإلًدددال  

 ا، وللمالكية قوالن تي كراهتها. القول الثاني: كراهة قراءة الجماعة معو واحدل  قراءًهم مجتمعين بصو ل 
وهو المعتمد  ،لتضدددممها ًر  االًدددتماع واإلنصدددا ، وللزو  ًخليئ بعضدددهم على بعضل   بصدددو  واحدل 

 .عمد الحمفية والمالكية
رأ ن )وهي أن يقوللمالكية و ها ،حسدددمة   :*كشددداف القماع: )وكره أصدددحابما قراءة اإلدا ة( وقال حرو  

ة  ألن تال يمبغي الكراهدد ،وهكددما ،وأمددا لو أعدداد مددا قرأه األول ،قددا    م يقرأ غيره( أا بمددا بعددد قراءًدده
تي  مضدددددددددددددان )وحكى الشددددددددددددديع عن أكثر العلماء أنها( أا قراءة  القرحن  بري  كان يدا أ المبي 

اإلدا ة )حسدددددمة، كالقراءة مجتمعين بصدددددو ل واحدل(. ولو ا تمع القو  لقراءةل ودعاءل وذكرل، تعمه: وأا 
شيء أحسن ممه، كما قالت األنصا ، وعمه: ال بأأ، وعمه: محَدث، ونق  ابن ممصو  ما أكرهه  ذا 

:يعمي يتخموه عادةو.ا تمعوا على غير وعدل،    ال أن يكثروا، قال ابن ممصو  ل
اللي   :كيت تي كتاو المثمى والمكمى: الملوان*المزهر: ذكر األلفاظ التي و د  مثماة: قال ابن الس   

وهما الجديدان واأل دان والعصران، ويقال: العصران الغداة والعشي  وهما الفتيان والردتان،  ،والمها 
ان والخفقتان، والحجران: المه  والصدددددرعان: الغداة  ان والبردان واألبردان والكًر والعشدددددي، وهما القًر

والفضدددددة، واألًدددددودان: التمر والماء. واألبيضدددددان اللبن والماء. واألصدددددفران: المه  والزعفران  ويقال: 
 الو أ والزعفران، واألحمران: الشدددددددددراو واللحم  ويقال: أهلك المسددددددددداء األحمران: المه  والزعفران،

الحاز ، وقولهم:  نما المرء بأصدددددددددددددغريه  يعمي قلبه  :واألصدددددددددددددمعان: القل  المكي والرأا العاز   ويقال
ولسدددددددانه، وقولهم: ما يد ا أا  رتيه أ ول، يعمي نسدددددددبه من قب  أبيه ونسدددددددبه من قب  أمه. والغا ان: 

كددد  ويقدددال: األالبطن والفري  وهمدددا األ وتدددان. وقولهم: ذهددد  ممددده األ يبدددان  يعمي المو  والمكددداح  
والمكاح، واألصدددددددددددرمان: المئ  والغراو  ألنهما انصدددددددددددرما من الماأ أا انقطعا. األزهران: الشدددددددددددمس 
والقمر، واألقهبان: الفي  والجاموأ، والمسدددددجدان: مسدددددجد مكة ومسدددددجد المديمة، والحرمان: مكة 

ة والبصرة ران: الكوتوالمديمة، والخاتقان: المشر  والمغرو  ألن اللي  والمها  يخفقان تيهما، والمص
وهما العراقان، وقوله ًعالى: }وال نزل هما القرحن على     من القريتين عظيم  يعمي مكة والطائ ، 
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والراتدددان: د لددة والفرا   وقددال هشدددددددددددددددا  بن عبددد الملددك ألهدد  العرا :  ائدددان ال يكددمبددان: د لددة 
ان هجرة  لى الحبشدددددة وهجرة  لى المديمة، ويقال:    نهم لفي األهيمين من الخصددددد والفرا . والهجًر

رة   والرحى والدلو والشدددددددددفدذ   والرحى، تإذا قي  المحال ، تهي الق  دذ وحسدددددددددن الحال، والمحلتان: الق  
و ال تال بددد لدده من مجدداو ة المدداأ.  ،والقددداحددة والفددأأ، أا من كددان عمددده هددما حدد  حيددث شددددددددددددددداء

بين. فا اللسان، والصدمتان:  انبا الجرقان مكتموالحاشيتان: ابن المخا  وابن اللبون. والصردان: ع  
رقان يمحد ان من الرأأ الحا بين  م العيمين، والقيدان: موضددددددددع القيد من وظيفى يدا والشددددددددأنان: ع  

 البعير.
البن حجر: وتهم كثير ممن لقيمددداه من الحمدددابلدددة أن مراد ابن القيم نفي الددددعددداء بعدددد  ،*تتح البدددا ا
ه كالمه أنه نفاه بقيد اًتمرا  اًتقبال المصلي القبلة و يراد  تإن حاص   ا، وليس كملكالصالة مطلقو 

 .مئمل تال يمتمع عمده اإلًيان بالدعاء حي ،  األذكا  المشروعةدَّ بعد السال ، وأما  ذا انتق  بو هه أو قَ 
 لق تلو أ   ،والتسدددبيح نوع من المكر ،ألنه ضدددد المسددديان  كر الحقيقي محله القل *بدائع الفوائد: الم   

 ،ا ميعو  والله ًعالى أ اد من عباده األمرين ،دون اللفظ باللسان ،هم ممه  ال ذلكما ت  كر والتسبيح لَ الم 
لبك تصدددددا  معمى ا يتين: ًدددددبح  بك بق ،اإلًدددددال   ال باقترانهما وا تماعهما ولم يقب  اإليمان وعقدَ 

و المكر حتى ال يخل ،ا على هما المعمىًدددددم ًمبيهو قحم االتأ   ،واذكر  بك بقلبك ولسدددددانك ،ولسدددددانك
 ،دون ما ًددواه ،ه المسددمى المدلول عليه باالًددمألن ذكر القل  متعلق    والتسددبيح من اللفظ باللسددان

ن اللفظ هو أ تال يتوهم أحد   ،ألن اللفظ ال يراد لمفسدددددددددددده  ه اللفظ مع مدلولهوالمكر باللسددددددددددددان متعلق  
ه عن هما العباأ ابن ًيمية قدأ الله  وح ر لي شيخما أبووعبَّ  ،ح دون ما يدل عليه من المعمىالمسبَّ 

 ،ح اًدددم  بكما ًدددب   وك ،ا بها باًدددم  بك متكلمو ح نا قو المعمى ًدددب    :تقال ،و يزةل  لطيفةل  المعمى بعبا ةل 
له تالحمد ل ،لكن لمن يعرف قد ها ،وهمه الفائدة ًسددددددددداوا  حلةو  ،المعمى ًدددددددددبح  بك ذاكرا اًدددددددددمه

 ونسأله ًما  نعمته. ،الممان بفضله
وما يكره  ؟البن    : باو ه  ًمبش قبو  مشددددددركي الجاهلية ويتخم مكانها مسددددددا د ،ح البا ا*تت

ه ، تقددال: القبر القبر، ولم يددأمر بن مددالددك يصددددددددددددددلي عمددد قبرل  أنسَ  و أى عمر   ،من الصددددددددددددددالة تي القبو 
َمنَّ  ىوقد دل القران على مث  ما دل عليه هما الحديث: )قَاَل الَّم يَن َغَلب وا َعلَ  ...باإلعادة أَمذر ه مذ لَمَدتَّخ 

دو  ( تجع  اًخاذ القبو  على المسا د من تع  أه  الغلبة على األمو ، وذلك يشعر بأن اَعَليذه مذ َمسذج 
ا أنزل الله على مالقهر والغلبة واًباع الهوى، وأنه ليس من تع  أه  العلم والفضددد  المتبعين ل   همسدددتمد
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ددددله من الهدى الة ل  تي الصددددا باإلعادة. تقد اخت  أن عمر لم يأمر أنسددددو  ،وأما ما ذكره البخا ا ...ً 
تي المقبرة: هدد  ًجدد   عددادًهددا، أ  ال؟ وأكثر العلمدداء على أندده ال ًجدد  اإلعددادة بددملددك، وهو قول 

عمه. والمشدددددددهو  عن أحمد الما عليه عامة أصدددددددحابه: أن عليه  ، والشددددددداتعي، وأحمد تي  وايةل مالكل 
اهما ، و علوا المهي ه-أو بعضدددهم -الً كاو المهي تي الصدددالة تيها. وهو قول أه  الظاهراإلعادة  

الصدددددالة كو  ،ى يخت  بالصددددالة من  هة مكانها، تهو كالمهي عن الصدددددالة المخت  بها لزمانهالمعمو 
تي أوقدا  المهي، وكدالصدددددددددددددديدا  الممهي عمده أل د  زممده المخت  بده كصدددددددددددددديدا  العيدين. حتى أن من 

قال: متى قلما: المهي عن الصدددددالة تي المقبرة واألعطان ونحوها للتحريم، تال يمبغي أن  أصدددددحابما من
يكون تي بطالن الصددددددددددددددالة تيهدا خالف عن أحمدد، و نمدا الخالف عمده تي عد  البطالن مبمي على 

اختل  و ... القول بدددأنددده مكروه كراهدددة ًمزيددده. وأكثر العلمددداء على أن الكراهدددة تي ذلدددك كراهدددة ًمزيدددهل 
 ... ال يعق ما تي علة المهي، تممهم من قال: هو مظمة المجاًدددددددددة، وممهم من قال: هو ًعبد  أصدددددددددحاب

الصددددالة تي  وعللوا: بان ،على  ها ة ًراو المقابر باالًددددتحالة وأنكر حخرون التعلي  بالمجاًددددة، بماءو 
كانت من   انتإن أصددددد  الشدددددر  وعبادة األو   ا لم يعة الشدددددر هي عمه ًدددددد  المقبرة و لى القبو ،  نما ن  

 ًعظيم القبو .
راء ولما صددا   العمامة الصددف :وقال ،ا*كشدداف القماع: قال الشدديع التشددبه بالكفا  ممهي عمه   ماعو 

 حر  لبسها. ،أو الز قاء من شعا هم
ا أال ًرى أن العمامة الز قاء والصفراء لما حالالو  كان لبسهما  ،*ًشدبيه الخسديس بأه  الخميس: وأيضدو

 لطان الملك الماصر، حر مت عليما تلما ألزمهم الس ،عا  ًبع مئةقب  اليو ؟  وتي 
البن حجر: و نما يصددلح االًددتدالل بقصددة اليهود تي الوقت الما ًكون الطيالسددة من  ،*تتح البا ا

 تي عمو  المباح، وقد ذكره ابن عبد السددددال  شددددعا هم، وقد اً فع ذلك تي همه األزممة تصددددا  داخالو 
 .تيصير ًركه من اإلخالل بالمروءة احة، وقد يصير من شعائر قو ل تي أمثلة البدعة المب

دددول الله  عبد  : ال ة على كثبان المسدددك يو  القيامة: )*ًدددمن الترمما: عن ابن عمر قال: قال ً 
و    يمادا بالصددددددددلوا  الخمس تي ك   ،ا وهم به  اضددددددددونو    أ  قومو  ،أدى حق الله وحق مواليه

هما حديث حسدددن غري  ال نعرته  ال من حديث ًدددفيان الثو ا عن أبي  :قال أبو عيسدددى (يو  وليلة
 قال األلباني: ضعي .و . ناليقظا
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قوله أنما  و  يكمت لم أكتبه تيما ًقد  من أ وبتن   *مجموع الفتداوى: وأمدا الدمى أقولده ا ن واكتبه و 
 ف تيالاختة القرحن من حيا  الصددددفا  تليس عن الصددددحاب يأن  ميع ما ت :من المجالس كثيرل   يت

ًأويلها، وقد  العت التفاًدددير الممقولة عن الصدددحابة وما  ووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما 
من  دل همه عن أح يلى ًددداعت تلم أ د  =شددداء الله من الكت  الكبا  والصدددغا  أكثر من مائة ًفسدددير

  هو ا من حيا  الصددددددددددفا  أو أحاديث الصددددددددددفا  بخالف مقتضدددددددددداها المفالصددددددددددحابة أنه ًأول شدددددددددديئو 
ثبيته وبيان أن ذلك من صددددددددفا  الله ما يخال  كال  المتأولين  ،المعروف ب  عمهم من ًقرير ذلك ًو

ما  ،ء كثيريما يمكرونه ح رين وذاكرين عمهم شددددددددددددددوكدملك تي ،مدا ال يحصدددددددددددددديده  ال اللده ني لم هما أ ًو
أن  ة}يو  يكشدددددددددد  عن ًددددددددددا   تروا عن ابن عباأ و ائف :مث  قوله ًعالى يأ دهم ًمازعوا  ال ت

 ييد تللحديث المى  واه أبو ًع  الصفا  يو ائفة أنهم عدوها ت وعن أبى ًعيدل  .المراد به الشدة
  }يو  يكشدددد :نه قالإت  وال  ي  أن ظاهر القرحن ال يدل على أن همه من الصددددفا  ،الصددددحيحين

ضدداتة ال تمع عد  التعري  باإل ،عن ًدداقه :اإل با  لم يضددفها  لى الله ولم يق  يعن ًددا   نكرة ت
ولها  نما التأوي  صدددددرف ا ية عن مدل ،ومث  هما ليس بتأوي ل  ،حخر يظهر أنه من الصدددددفا   ال بدلي ل 

 ومفهومها ومعماها المعروف.
  بصدددددددددددرا زاهد كبير، من العلماء العاملين. وكان  يَّ  ،العمزا *ًدددددددددددير أعال  المبالء:  لق بن حبي ل 

من ا ممه. وكان ما أحسددددددن صددددددوًو ، قال: ما  أيت أحدو بوالديه.  وا عن  اووأل ا الصددددددو  بالقرحن، بر  
اًقوها  :يخشدددددددى الله ًعالى. عن بكر المزني، قال: لما كانت تتمة ابن األشدددددددعث قال  لق بن حبي ل 

واو الله، من الله،   اء   بدالتقوى. تقيد  لده: صدددددددددددددد  لما التقوى، تقال: العم  بطاعة الله، على نو ل 
ر  معاصي من الله، مخاتة عماو الله. قلت: أبدع وأو ز، تال ًقوى  ال بعم ، وال  الله، على نو ل  ًو

عمد   ال بترول من العلم واالًبداع. وال يمفع ذلك  ال باإلخال  لله، ال ليقال: تالن ًا   للمعاصددددددددددددددي 
يمدح بتركها،  لا من الله، البمو  الفقه،  ذ المعاصددددددددددددددي يفتقر ا تمابها  لى معرتتها، ويكون التر  خوتو 

تمن دوا  على همه الوصددددددددددددية تقد تاز. قال أبو حاًم:  لق صدددددددددددددو ، يرى اإل  اء. قال ابن عييمة: 
قول: ، حتى يبلغ العمكبو  وكدددان يان  لق ال يركع  ذا اتتتح البقرةًددددددددددددددمعدددت عبدددد الكريم يقول: كددد

فين ممك، ئأشددددتهي أن أقو  حتى يشدددددتكي صددددلبي. كان يقول تي دعائه: اللهم  ني أًدددددألك علم الخا
وك  الموقمين بك، و نابة المخبتين  ليك.  وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، ًو
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ين: التعبد باًدددددددمه الظاهر يجمع القل  على المعبود ا قصدددددددده وصدددددددمدو ا يويجع  له  ب   ،* ريق الهجًر
تإذا اًددددددددددددددتقر ذلك تي قلبه وعرف  به باًددددددددددددددمه الظاهر  ،يلجأ  ليه اوملجو  ،يصدددددددددددددمد  ليه تي حوائجه
وأما ًعبده  ،وموئ  يلجأ  ليه ويهرو  ليه ويفر ك  وقت  ليه وصددددددددددا  له معق    ،اًددددددددددتقامت له عبوديته

تة  حا ة وباو همه المعرتة والتعبد هو معر ... أمر يضددددددديق نطا  التعبير عن حقيقتهباًدددددددمه البا ن ت
لسددبع تي وأن السددموا  السددبع واأل ضددين ا ،العوالم كلها تي قبضددتهالرو ًددبحانه بالعالم وعظمته وأن 

ن و حئهم }والله م :}و ذ قلما لك  ن  بك أحاط بالماأ  وقال :قال ًعالى ،تي يد العبد يده كخردلةل 
لدال على اًدددم العلو ا ،محيئ  ولهما يقرن ًدددبحانه بين همين االًدددمين الدالين على همين المعميين

كما قال   ،وأنه ال شدددددددددديء دونه ،واًددددددددددم العظمة الدال على اإلحا ة ،هوأنه ال شدددددددددديء توقَ  ،أنه الظاهر
رو تأيمما }ولله المشر  والمغ :}وهو العلي الكبير  وقال :}وهو العلي العظيم  وقال ًعالى :ًعالى

عالى كما أنه العالي على خلقه بماًه يس توقه تل ،ًولوا تثم و ه الله  ن الله واًع عليم  وهو ًبا   ًو
تكان أقرو  وبطن ،تكان توقه ،ب  ظهر على ك  شدددديءل  ،تهو البا ن بماًه تليس دونه شدددديء ،شدددديء

وليس  ،ضتهتي قب وك  شيءل  ،وهو محيئ به حيث ال يحيئ الشديء بمفسه ،من نفسده  لى ك  شديءل 
و قر ت ،إلحا ة العامة، وأما القرو الممكو  تي القرحن والسدددددددمةاتهما قرو  ،شددددددديء تي قبضدددددددة نفسددددددده

ددائليه وداعيه }و ذا ًدددألك  :قال الله ًعالى ،وهو من  مرة التعبد باًددمه البا ن ،خا  من عابديه ًو
 ن  حمت } :وقال ًعالى ،عبادا عمي تإني قري  أ ي  دعوة الداع  ذا دعان  تهما قربه من داعيه

ا بقربه نو  يما  وهي مؤنثة ،عن لفظ الرحمة  قري } :وهو ،الله قري  من المحسدددددددددددددمين  تمكر الخبر
 لمبي وتي الصددحيح عن ا ، ن الله برحمته قري  من المحسددمين :تكأنه قال ،ًعالى من المحسددمين

 ًا د. قال أقرو ما يكون العبد من  به وهو
ا شددددددديطانو  ) ن :*تتح البا ا البن حجر: اًدددددددتشدددددددك  الجمع بين همه القصدددددددة وبين حديث أبي هريرة

قرير اإلشددددددددددددكال أنه امتمع مالبا حة... ولوال دعوة أخي ًددددددددددددليمان ألصددددددددددددبح مربو و  ت عليَّ ًفلَّ  ن ا( ًو
 مسددددددددداكه من أ   دعوة ًدددددددددليمان حيث قال: }وه  لي ملكا ال يمبغي ألحد من بعدا  قال الله 

}والشددديا ين  وتي حديث الباو أن أبا هريرة أمسدددك الشددديطان  :ًعالى }تسدددخرنا له الريح   م قال
ي المب ، والجواو أنه يحتم  أن يكون المراد بالشدددديطان الما همَّ د حمله  لى المبي وأ ا ،الما  حه
 ا حصددد  م تيضددداهي حيمئمل  ،أن يو قه هو  أأ الشددديا ين الما يلز  من التمكن ممه التمكن ممهم

لسددددددددليمان من ًسددددددددخير الشدددددددديا ين تيما يريد والتو ق ممهم، والمراد بالشدددددددديطان تي حديث الباو  ما 
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ألنه يلز  من ًمكمه ممه اًباع غيره من الشددددديا ين تي ذلك   خصدددددوصددددده أو حخر تي الجملةشددددديطانه ب
 ى له تي صفته التي خلق عليها، وكملك كانوا تيبربطه ًبدَّ  المبي  التمكن، أو الشيطان الما همَّ 

ئددة تكددان على هي ،خدددمددة ًددددددددددددددليمددان على هيئتهم، وأمددا الددما ًبددد ى ألبي هريرة تي حددديددث البدداو
 لك ًليمان.م  تلم يكن تي  مساكه مضاهاة ل   ،نا دميي

*ًددير أعال  المبالء:  حا أبو الغصددن، صدداح  المواد ، د ين بن  ابت، اليربوعي، البصددرا. وقي : 
حا،  م  وى عن مكي بن  براهيم قال:  أيت هما حخر. أما أحمد الشيرازا، تمكر تي األلقاو أنه    

ون ا، وكدان لده  يران مخمثون يمدازحونده، ويزيددى ظريفدو تو  حدا الدما يقدال تيده: مكدموو عليده، وكدان ت
ان يمزح قال كاًبه: لعله ك ،: حد ما أبو الغصدددن  حا وما  أيت أعق  ممهعليه. قال عباد بن صدددهي ل 

غر  :  ن  حا المتما ن أصددأيا  الشددبيبة، تلما شددان، أقب  على شددأنه، وأخم عمه المحد ون. وقد قي
 بة لحق  حا، تالله أعلم.ألن عثمان بن أبي شي  من د ين

ين: وقدد ذكرنا تي كتاو الكلم ال ا من مائة بو قريالمكر طي  والعم  الصددددددددددددددالح من توائد * ريق الهجًر
 ا.وهو كتاو عظيم المفع  د   ،ك  تائدة ممها ال نظير لها  ،تائدة ًتعلق بالمكر

لم الطي  الصدددي  و اتع الك*مدا ي السدددالكين: وقد ذكرنا تي المكر نحو مائة تائدة تي كتابما الواب  
ه ،وعظم نفعه ،وذكرنا هما  أًرا  المكر ذكر األًماء  :وذكرنا تيه: أن المكر  ال ة أنواعل  ،و ي   مًر

وحيد الله بها، وذكر   وذكر  ،ا األمر والمهي والحالل والحر  والصددددددددفا  ومعانيها والثماء على الله بها ًو
وهو  ،ا: ذكر يتوا أ عليه القل  واللسدددددددانال ة أنواع أيضدددددددو ا الء والمعماء واإلحسدددددددان واأليادا. وأنه  

 وذكر باللسان المجرد وهو تي الد  ة الثالثة. ،وهو تي الد  ة الثانية ،وذكر بالقل  وحده ،أعالها
ه ت ي)من ذكرني تقوله: *مجموع الفتاوى:   ،بلسدانه نفسدي( ليس المراد أنه ال يتكلم به ينفسده ذكًر
 .ه بلسانهب  المراد أنه ذكر الل
( ...نفسه ي)من ذكرني ت :قوله تيما  وى عن  بهو نفسك   ي}واذكر  بك ت :قولهمجموع الفتاوى: 

}ودون الجهر  :وهو نظير قوله ،المأل يتإنه  عله قسدديم المكر ت  كره باللسددان تي نفسددهيدخ  تيه ذ  
 المشدددددددددددروع بالغدو }بالغدو وا صدددددددددددال  ومعلو  أن ذكر الله :من القول  والدلي  على ذلك أنه قال

مث  صددددددالًي الفجر والعصددددددر والمكر  ،وا صددددددال تي الصددددددالة وخا ي الصددددددالة هو باللسددددددان مع القل 
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وعلمه وتعله من األذكا  واألدعية المأ و ة من عم   وما أمر به المبي  ،المشدددددروع عق  الصدددددالًين
 اليو  والليلة المشروعة.
 كم }كت   بكم على نفسدده الرحمة  }ويحم ه:لو   وقنفسددي ي}ًعلم ما تقوله: *مجموع الفتاوى: 

ه ت ..و ضدددددددا نفسددددددده(.) :الله نفسددددددده  وتى الحديث مد نفسدددددددي..( المراد تيها بلفظ المفس ع ي)ذكًر
 ،عن الصفا  فكةو ا ممهي ذاًه المتصدفة بصفاًه، ليس المراد بها ذاًو  ينفسده الت الله   : مهو  العلماء

أ يجعلونها من باو الصددددددددددددددفا  كما يظن  ائفة أنها و ائفة من الما ،وال المراد بهدا صددددددددددددددفدة للما 
 وكال القولين خطأ. ،الما  المجردة عن الصفا 

*تتح البدا ا: بداو تضدددددددددددددد  ذكر اللده. المراد بدالدمكر همدا اإلًيان باأللفاظ التي و د الترغي  تي قولها 
ة واالًددتغفا  بلالباقيا  الصددالحا  وما يلتحق بها من الحوقلة والبسددملة والحسدد :مث  ،واإلكثا  ممها
ما ا ويراد به المواظبة على العم  بوالدعاء بخيرا الدنيا وا خرة، ويطلق ذكر الله أيضددددددددددددو  ،ونحو ذلك

ددة العلم والتمف  بالصددالة  ،أو به أو ندو  ليه  مكر يقع ًا ةو  م ال .كتالوة القرحن وقراءة الحديث ومداً 
ير معماه، ولكن يشترط أن ال يقصد به غ ،هباللسدان ويؤ ر عليه الما ق، وال يشدترط اًدتحضا ه لمعما

تهو أكم ، تإن انضاف  لى ذلك اًتحضا  معمى المكر وما  ،بالقل  و ن انضاف  لى المطق المكر  
الح مما ص ، تإن وقع ذلك تي عم ل اشدتم  عليه من ًعظيم الله ًعالى ونفي المقائ  عمه ازداد كماالو 

، تإن صددحح التو ه وأخل  لله ًعالى تي ذلك تهو االو أو غيرهما ازداد كم أو  هادل  تر  من صدالةل 
 أبلغ الكمال.

*ني  األو ا : واألصدددددددددددددد  تي حق من نوى  قامة أكثر من أ بعة أيا  هو التما ، و ال لز  أن يقصددددددددددددددر 
 الصالة من نوى  قامة ًمين متعددة وال قائ  به.

ة اللغوية : يمعت  للمفا قالله ًدددددبحانه ي وصددددد  بصدددددفا  الكمال، وال يقال *معجم المماهي اللفظية:
كاألعو ، واألعري، تإنهما يخصدددددددددان   بعضدددددددددول  ابين الوصددددددددد  والمعت: وهي أن المعت ما كان خاصدددددددددو 

كالعظيم والكريم، ومن  م قال  ماعة: الله ًعالى يوصدد  وال   ،للعمو  موضددعين من الجسددد، والصددفة  
 يمعت.

مين قاموا هم ال ،أن و  ة الًر  وخلفاء األنبياء ،*مجموع الفتاوى: من المستقر تي أذهان المسلمين
دول ودعوو ا وعمالو بالدين علمو  ول حق   ،ة  لى الله والًر فة الطيبة من وهم بممزلة الطائ ،اتهؤالء أًباع الًر
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 ،الماأ بها ىتزكت تي نفسددددددها وزك   ،تأنبتت الكأل والعشددددد  الكثير ،تقبلت الماء ،األ   التي زكتذ 
ء المين ولملك كانوا و  ة األنبيا ،وا بين البصدددددددددددددديرة تي الدين والقوة على الدعوةوهؤالء هم المين  مع
}واذكر عبادنا  براهيم و ًددحق ويعقوو أولى األيدا واألبصددا   تاأليدا القوة  :قال الله ًعالى تيهم

ن تمكن مقوة ي  وبال ،عرفد   الحق وي  تبالبصدددددددددائر ي   ،البصدددددددددائر تي دين الله :واألبصدددددددددا  ،تي أمر الله
مفيددمه والدددعوة  ليدده، تهددمه الطبقددة كددان لهددا ق الطبقددة ... و وة الحفظ والفهم والفقدده تي الدددينًبليغدده ًو

لقوها بالق ،تكان همها حفظها وضدددددددددددبطها ،هي التي حفظت المصدددددددددددو : الثانية بول تو دها الماأ ًو
و ووها ك   ،ا بللز ع والم قابلةل  واًددددددددددددتمبطوا ممها واًددددددددددددتخر وا كموزها واًجروا تيها وبم وها تي أ  ل 

ا ًدددمع مقالتي )نضدددر الله امرءو  :مشدددربهم، وهؤالء المين قال تيهم المبي  قد علم ك  أناأل  ،بحسدددبه
ه ممه(  لى من هو أتق تقهل  و و حام ل  ،وليس بفقيه ترو حام  تقهل  ،توعداهدا  م أداهدا كما ًددددددددددددددمعها

ر مددان القرحن ال يبلغ نحو  مقدددا  مددا ًددددددددددددددمعدده من المبي  ،وهددما عبددداللدده بن عبدداأ حبر األمددة ًو
دددددمع الكثير من الصدددددحابة ،ًدددددمعت و أيت :الما يقول تيه ،االعشدددددرين حديثو  تي تهمه  و   لهوب   ،ًو
  عة أًفا ل و معت تتواه تي ًب :قال أبو محمد بن حز  ،اا وتقهو حتى مأل الدنيا علمو  ،واالًتمباط ممه

القرحن  كالبحر وتقهه واًددددتمبا ه وتهمه تي  ابن عباأل  و ال تعلم ،وهي بحسددد  ما بلغ  امعها ،كبا ل 
ت ولكن أ ضددده كان ،وحفظوا القرحن كما حفظه ،وقد ًدددمعوا ما ًدددمع ،بالموضدددع الما تا  به الماأ

لك تضددددد  الله وذ ،كريمل   تأنبتت من ك  زويل  ،تبم  تيها المصدددددو  ،من أ ي  األ اضدددددي وأقبلها للز ع
يه من يشاء فسيره واًت يم، وأين ًقع تتاوا ابن عباأل والله ذو الفض  العظ ،يًؤ مبا ه من تتاوا أبي ًو
فسيره  ،ا ًمعهيؤدا الحديث كم ،ب  هو حاتظ األمة على اإل ال  ،وأبو هريرة أحفظ ممه ،هريرة ًو

ًو  ه باللي  د  بليغ ما حفظه كما ًمعه ،اويدً   وهمة ابن عباأل  ،تكانت همته مصروتة  لى الحفظ ًو
فجير المصو  وشق األنها  ممهامصروتة  لى التفقه و  هكما و  تهم واًتخراي كموزها، و  ،االًتمباط ًو

 .دوا تي ديمهم على اًتمباط المصو من بعدهم اعتم
أتتن  أخاف أن  ا ومساءو البن مفلح: قال أحمد تي  واية المروذا: أنا أًممى المو  صباحو  ،*الفروع

 تي الدنيا.
حد ماه أعداد من المسلمين العدول أه  الفقه والخبرة عما  ربوه *الصدا   المسلول: و نظير هما ما 

مرا  متعددة تي حصدددر الحصدددون والمدائن التي بالسدددواح  الشدددامية لما حصدددر المسددددلمون تيها بمي 
متمع وهو م ،قالوا: كما نحن نحصدر الحصدن أو المديمة الشدهر أو أكثر من الشددهر ،األصدفر تي زمانما
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ول اللهًعرَّ  ذ  ،عليما حتى نكاد نيأأ يسر ،والوقيعة تي عرضه    أهله لس  ً   ،تعجلما تتحه ًو
 ،يمةويكون تيهم ملحمة عظ ، م يفتح المكان عموة ،أو نحو ذلك ،ا أو يومينولم يكد يتأخر  ال يومو 

ا بما قالوه يظو مع امتالء القلوو غ ،قالوا: حتى  ن كما لمتباشددددر بتعجي  الفتح  ذا ًددددمعماهم يقعون تيه
 .وهكما حد مي بعض أصحابما الثقا  أن المسلمين من أه  الغرو حالهم مع المصا ى كملكتيه. 
دددددددددددترها، واإلنسدددددددددددان محتاي  لى ًدددددددددددتر ذنوبه حي  ابن * . اوميتو  اعثيمين: المغفرة: محو ح ا  المنوو ًو

ن اة م  ألن بالمغفرة المجا)وا حمه( أا: بحصدددددددددول المطلوو. ولهما يجمع بين المغفرة والرحمة كثيرو 
المرهوو، وبالرحمة حصددددددول المطلوو. )وعاته واع  عمه( عاته مما قد يصدددددديبه من السددددددوء كعماو 

. )واع  عمدده( ًجدداوز عمدده مددا ترط تيدده من الوا دد  تي حددال حيدداًدده. تددالعفو: التسدددددددددددددددامح القبر مثالو 
و والتجدداوز عن مخددالفددة األوامر. والمعدداتدداة: السددددددددددددددالمددة من ح ددا  المحر . والمغفرة: محو ح ددا  الددمنو 

 بالمخالفة.
ء قال ،مساا خالف الوالصدباح أيضو  ،وهو أول المها  ،*المصدباح الممير: الصدبح الفجر والصدباح مثله

  م المسددددداء  لى حخر نصددددد  ،الصدددددباح عمد العرو من نصددددد  اللي  ا خر  لى الزوال :ابن الجواليقي
 هكما  وا عن  عل . ،اللي  األول

 الظهر  لى صالة المغرو.*ًهمي  اللغة: وقال الليث: المساء بعد 
ه أو  ذا  لق تي نفسددددددددددددددده ال يلزمدده مددا لم يلفظ بدد ئق تي قلبدده لم يقع. نقدد  ابن هددان*الفروع: ومن  لَّ 

قه  ذا . وتي الكشاف: يعمي أنه ال يقع  الصالةل  يحر  لسدانه، وظاهره ولو لم يسمعه ويتو ه كقراءة  
 المانع.حر  لسانه به  ال  ذا كان بحيث يسمع نفسه لو ال 

ا ع األ ر على اإلًيان به من األذكا   دددددددددوعة الفقهية الكويتية: ال يعتد  بشددددددددديءل مم ا  ً   الشددددددددد  *المًو
الوا بة أو المسدتحب ة تي الص الة وغيرها حت ى يتلف ظ به الم اكر ويسمع نفسه  ذا كان صحيح الس مع، 

ن له من األ ر كما ال يحصددددد  له تي أكثر من مماًدددددبةل بأن  من قال كما كا وذلك ألن  قول الم بي  
ذلك األ ر  ال  بما يصدددددد  عليه معمى القول، وهو ال يكون  ال  بالت لف ظ بالل سدددددان. وال يحصددددد  ذلك 

، وأقل ه أن يسددمع نفسدد عمد الجمهو  بمجر د ًحريك الل سددان بغير صددو ل أصددالو  ه. ب  ال بد  من صددو ل
: لم ي«. حر كت شدددددفتاهأنا مع عبدا  ذا هو ذكرني ًو»وتي الحديث القدًدددددي   وكاني  رد ما وقال الشددددد 
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يدل  على اشدتراط أن يسمع نفسه ب  يصد  عليه أن ه قول بمجر د الت لف ظ وهو ًحريك الل سان و ن لم 
 يسمع نفسه.

*تتح البا ا البن    : وأدنى الجهر: أن يسدددددددمع من يليه، هما قول أصدددددددحابما والشددددددداتعية وغيرهم. 
أذنيه تلم يخاتت، وهو يدل على أدنى الجهر: أن يسددددمع نفسدددده.  وعن ابن مسددددعود قال: من أًددددمع

 قال: لم يخاتت من أًمع أذنيه. أنه  هعمو وا 
*أ شدددي  ملتقى أه  الحديث: قال تي اللسدددان: الكال : القول، وقال: القول: الكال  على التًري ، 

َمَل بددوهو عمددد المحقق: كدد ُّ لفظل قددال بدده اللسدددددددددددددددان. وتي القدداموأ: القول: الكال ،  ه أو كدد  لفظل مددَ
ه  يقا و معمى الخروي والبمل ر  ه َمَملَ ، قال: و اللسددددددان. ومعمى )ممل( عمد الفيروزحبادا نفسدددددد   ...ب سدددددد 

َمَحتذ  ه  بالشدددديء: ًددددَ تأنت ًرى أن معمى القول والكال  عمدهم: هو  خراي   ...أتشدددداه، وَمَمَلت نفسدددد 
 صَّوَ .، ولم يشترط أه   اللغة له الااللسان  شيئو 

ه تالحيلة أن يحر  لسددددددان ،تأح  أن يحل  وال يحمث * عال  الموقعين:  ذا اًددددددت حل  على شدددددديءل 
هما  :يخماوقال شدد ،ن يسدمع نفسددهأال بد  :تقي  ؟وه  يشددترط أن يسدمعها نفسدده ،بقول  ن شداء الله

سددددددددددمع نفسدددددددددده وهكما حكم األقوال ا و ن لم ي  ب  متى حر  لسددددددددددانه بملك كان متكلمو  ،ال دلي  عليه
قلت وكان بعض السل  يطبق شفتيه ويحر  لسانه بال  له  ال الله ذاكرا و ن  ،ا بة والقراءة الوا بةالو 

لم يسمع نفسه تإنه الحظ للشفتين تي حروف همه الكلمة ب  كلها حلقية لسانية تيمكن الماكر أن 
يحر  لسانه بها وال يسمع نفسه وال أحدا من الماأ وال ًراه العين يتكلم وهكما التكلم بقول  ن شاء 

مكن مع   با  الفم تال يسددمعه أحد وال يراه و ن أ بق أًددمانه وتتح شددفتيه أدنى شدديء ًددمعته الله ي
 أذناه بجملته. 
البن    : وتي همه األحاديث: دلي  على أن قراءة السددددددددددددر ًكون بتحريك اللسددددددددددددان  ،*تتح البا ا

من الكال .  هماوالشددددددددفتين وبملك يتحر  شددددددددعر اللحية، وهما القد  البد ممه تي القراءة والمكر وغير 
تأما  ًدماع نفسده تاشدتر ه الشداتعي وبعض الحمفية وكثير من أصدحابما. وقال الثو ا: ال يشترط، ب  
ه بالقراءة؟  يكفي ًصددددددددددددوير الحروف، وظاهر كال  أحمد. قاَل أبو داود: قي  ألحمد: كم يرتع صددددددددددددًو

يكون اع األذنين  هر، تتقاَل: قاَل ابن مسعود: من أًمع أذنية تلم يخاتت. تهما يدل على أن  ًم
دددددى من أصدددددحابما: القراءة التي يسدددددرها تي الصدددددالة يتحر  اللسدددددان  السدددددر دونه. وكما قاَل ابن أبي مًو

 والشفتان بالتكلم بالقرحن، تأما الجهر تيسمع نفسه ومن يليه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (413)  )الجزء الثاني( الَفَواِئدُمْنَتَخُب 

 

 

ًري  البركة على ذلك تي  *تتح البا ا البن حجر: اًددددددددددتشددددددددددك  هما المهي مع األمر بكي  الطعا  ًو
)كيلوا  عددامكم يبددا   لكم تيدده( وأ يدد  بددأن الكيدد  عمددد  :كرو بلفظ ث المقدددا  بن معددداحددديدد

تلهما القصددددددددددددددد يمدو، وأما الكي  عمد اإلنفا  تقد  ،المبدايعدة مطلوو من أ   ًعلق حق المتبايعين
يسدددتطعمه،  ره، ويؤيده ما أخر ه مسدددلم عن  ابر أن   ال أًى المبي تلملك ك   ،يبعث عليه الشدددح

دددددددق شدددددددعير، تما زال الر   يأك  ممه وامرأًه وضددددددديفهما حتى كاله، تأًى المبي  تأ عمه  شدددددددطر ًو
تقدال: )لو لم ًكله ألكلتم ممه ولقا  لكم( قال القر بي: ًددددددددددددددب   تع المماء من ذلك عمد العصددددددددددددددر 

االلتفدا  بعين الحر  مع معدايمددة  د ا  نعم اللدده ومواهد  كرامدداًده وكثرة بركداًدده،  -واللدده أعلم -والكيد 
والغفلة عن الشدددددددددددكر عليها والثقة بالما وهبها والمي   لى األًدددددددددددباو المعتادة عمد مشدددددددددددداهدة خر  
العادة. ويسددددددددددتفاد ممه أن من  ز  شدددددددددديئا أو أكر  بكرامة أو لط  به تي أمر ما تالمتعين عليه مواالة 

 ا.الشكر و ؤية الممة لله ًعالى، وال يحدث تي ًلك الحالة ًغييرو 
بن عبد الله الضدددددددددددبي الميسدددددددددددابو ا الحاكم أبو عبد الله الحاتظ صددددددددددداح   *لسدددددددددددان الميزان: محمد
د ا ه  تما أ ،ولكمه يصدحح تي مستد كه أحاديث ًاقطة تيكثر من ذلك ،التصداني   ما  صددو 

 م هو شدددددددديعي مشددددددددهو  بملك  ،و ن علم تهو خيانة عظيمة ،تما هو ممن يجه  ذلك ؟خفيت عليه
ًددددألت أبا  ًددددماعي  عبد الله األنصددددا ا عن الحاكم  : اهروقد قال أبو  ،للشدددديخين من غير ًعر ل 
 ن الله يح  اإلنصدددددددددددددداف ما الر    : ما  تي الحديث  اتضددددددددددددددي خبيث. قلت :تقال ،أبي عبد الله

تي أن  :قولهو  ،كماوالقتبي  ا تمعت األمة على أن  :ومن شدددقاشدددقه قوله ،ب  شددديعي تقئ ،براتضدددي
ومعرتته بهما  تأما صدقه تي نفسه .وصي  َعل ي ا وقوله أن  ،قد ًواًر هما امختونو  االمصدطفى ولد مسدرو و 

 اوأكبر ذكرو  اوأعظم خطرو  اوالحاكم أ   قد و  .ما  ًددددددمة خمس وأ بع مائة ،الشددددددأن تأمر مجمع عليه
ر  نه عمد ًصددددددددميفه للمسددددددددتد   كان تي أواخ :لكن قي  تي االعتما  عمه ،مكر تي الضددددددددعفاءمن أن ي  
  ويدل على ذلك أنه ذكر  ماعة تي ،وذكر بعضددددددددهم أنه حصدددددددد  له ًغير وغفلة تي حخر عمره ،عمره

وقطع بتر  الرواية عمهم وممع من االحتجاي بهم  م أخري أحاديث بعضدددددددهم تي  ،كتاو الضدددددددعفاء له
لعبد الرحمن بن زيد بن أًددددددددددلم وكان قد ذكره تي  امن ذلك أنه أخري حديثو  ،مسدددددددددتد كه وصددددددددددححها

 أن ، نه  وى عن أبيه أحاديث موضدددددوعة ال ًخفى على من ًأملها من أه  الصدددددمعة :لتقا ،الضددددعفاء
تهؤالء الدددمين ذكًرهم تي هدددما الكتددداو  بدددت عمددددا  :وقدددال تي حخر الكتددداو ،الحمددد  تيهدددا عليددده
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كت  والما اختا  لطال  العلم أن ال ي ،اوال أ يزه ًقليدو  ،األنمي ال اًددتح  الجرح  ال مبيمو   صدددقهم
 .ء أصالو حديث هؤال

  ن السدددب  تي ذلك أنه صدددمفه تي أواخر عمره :)على ًسددداه ( يقال *تتح المغيث: )وكالمسدددتد  (
غير مقيحه ،وقد حصلت له غفلة ًو ه تي قد  الخمس ويدل له أن ًساهل ،أو أنه لم يتيسر له ًحريره ًو
 :ًعد الماليمي قول أبيو  .تإنه و د عمده  لى هما انتهى  مالء الحاكم  األول ممه قلي  بالمسبة لباقيه

علم نعم هو معروف عمد أه  ال ،غير مرضددددددددددددددي ل  ،ا على شددددددددددددددر همانده  دالعده بتمدامده تلم ير تيده حدديثدو  
 بالتساه  تي التصحيح والمشاهدة ًدل عليه.

/ 4علم أن ًرا م الصددددحيح على قسددددمين: ا*قال السددددمدا تي حاشدددديته على البخا ا يرحمهما الله: 
او قسددددم يمكره لي جع  كالشددددرح لحديث البو / 2قسددددم يمكره أل   االًددددتدالل بحديث الباو عليه. 

كون حددديددث البدداو مطلق قددد علم ًقييددده بددأحدداديددث أخر   أن يويبين بدده مجمدد  حددديددث البدداو. مثدد
 ،و المقيدب  ليبين أن مجم  الحديث ه ،ال ليستدل عليها بالحديث المطلق ،تيأًي بالتر مة مقيدة

أشدددددك  ما تي التر مة ت علوا األحاديث كلها دالئ  ل   تصددددا   التر مة كالشدددددرح للحديث. والشدددددراح  
  اولو  علوا بعض الترا م كالشدددرح خلصدددوا عن اإلشدددكال تي مواضدددع، وأيضدددو  ،عليهم األمر تي مواضدددع

 ،تر مةمن الشددددددددددددددراح يرونها دالئ  لل لباو، وكثير  با ألدنى خاصدددددددددددددديةل  ايمكر بعد التر مة ح ا و  ما اكثيرو 
دالل عدوه تإن عجزوا عن و ه االًدددت ،لتصدددحيح االًدددتدالل بها على التر مة با دةل  تيأًون بتكلفا ل 

 ،واالعترا  تي الحقيقة متو ه عليهم حيث لم يفهموا المقصدددددود ،على صددددداح  الصدددددحيح ااعتراضدددددو 
تيعدون ذلك  يواتقه والحديث ال ،تيحملون التر مة عليهيكون ظاهر التر مة معمى  ما اكثيرو   اوأيضددددددددو 

  مة ماوقد يكون معمى التر  ،اى يواتقه الحديث قطعو على صددددداح  الصدددددحيح مع أنه قصدددددد معمو  ايرادو  
، وأنت ااعتراضدددددو  ما يغفلون عمه ويعدونه اتكثيرو  ،لكن ًطبيق الحديث يحتاي  لى تضددددد  ًدقيقل  ،تهموا

 .معليك مواضع عديدة مما صعبت عليهيسه   ذكرنا لك  ذا حفظت و اعيت ما
*تتح البا ا البن    : ه  يشرع للمؤذن نفسه أن يجي  نفسه بين كلما  االذان؟ ذكر أصحابما 
أنه يشدددرع له ذلك. و وا عن اإلما  أحمد أنه كان  ذا أذن يفع  ذلك. واًدددتدلوا بعمو  ) ذا ًدددمعتم 

ما   ابة. وقاًدددددوه على ًأمين اإلا باإلتيكون مأمو و المؤذن تقولوا كما يقول( والمؤذن يسدددددمع نفسددددده، 
ن ًأمين اإلما  و د  به نصددددددددددددددو . وقوله: ) ذا إحدة مع المدأمومين. وتي هدما نظر  تعلى قراءة الفداً
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ظاهره: يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، تال يدخ  المؤذن، كما قال أصحابما  المؤذن(ًمعتم 
 تي المهي عن الكال  لمن يسمع اإلما  وهو يخط ،  نه ال يشم  اإلما ، ب  له الكال .

عالى وصددددددددفاًه والثماء عليه بهما  *الواب  الصدددددددي : المكر نوعان: أحدهما ذكر أًددددددددماء الرو ًبا   ًو
قد مزيهه ًو عالى، وهما أيضدددددا نوعان: )أحدهما(  نشددددداء الثماء عليه بها ًو يسددددده عما ال يليق به ًبا   ًو

من الماكر وهما الموع هو الممكو  تي األحاديث نحو ًددددددددددبحان الله والحمد لله وال  له  ال الله والله 
من   تأتض  هما الموع أ معه للثماء وأعمه نحو ًبحان الله عدد خلقه تهما أتض ،أكبر ونحو ذلك

مجرد ًدددددددددبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق تي السدددددددددماء وعدد ما خلق تي األ   وعدد ما 
 وهما تي حديث  ويرية أن المبي  ،بيمهما وعدد ما هو خالق أتضدددددددددد  من مجرد قولك الحمد لله

 هقال لها: )لقد قلت بعد  أ بع كلما ...( )الثاني( الخبر عن الرو ًعالى بأحكا  أًدددددمائه وصدددددفاً
وهو أ حم  ،نحو قولك: الله يسددددمع أصددددوا  عباده ويرى حركاًهم وال ًخفى عليه خاتية من أعمالهم

ونحو  ،وهو أترح بتوبة عبده من الفاقد  احلته ،قدير وهو على ك  شدددددددددددددديءل  ،بهم من حبائهم وأمهاًهم
ددددددددددول الله  ،ذلك من غير  وأتضدددددددددد  هما الموع الثماء عليه بما أ مى به على نفسدددددددددده وبما أ مى به ً 

 ،د و ماء ومجد: حما  ال ة أنواعل وهما الموع أيضددددددددددددددو  ،وال ًمثي ل  ومن غير ًشددددددددددددددبيدهل  وال ًعطيد ل  ًحري ل 
 ،ادو تال يكون المح  السدددداكت حام ،اإلخبا  عمه بصددددفا  كماله مع محبته والرضددددا به :تالحمد لله

  =عد الشددددددددديءا بمد شددددددددديئو تإن كر  المحا ،حتى ًجتمع له المحبة والثماء ،احامدو  وال المثمي بال محبةل 
 انيالموع الث. اكان مجدو   =تإن كان المدح بصددددددددددددفا  الجالل والعظمة والكبرياء والملك ،كانت  ماءو 
ما أمر بك ،ا عمهذكره بملك  خبا و  أحدهماا نوعان: وهو أيضدددددددددددددو  ،ذكر أمره ونهيه وأحكامه :من المكر

دددددددددددخئ كما و ضدددددددددددي كما.  ذكره عمد أمره تيباد   ليه وعمد نهيه  :والثانيونهى عمه كما وأح  كما ًو
ع تإذا ا تمعت همه األنوا  ،تمكر أمره ونهيه شدددددددددددددديء وذكره عمد أمره ونهيه شدددددددددددددديء حخر ،تيهرو ممه

 للماكر تمكره أتض  المكر وأ له وأعظمه.
ا من أ   يضو وهما أ ،ن ذكره ًدبحانه ذكر حالئه و نعامه و حسدانه وأياديه ومواقع تضله على عبيدهوم  
لقل  وبا ،وذلك أتضدددددددد  المكر ،وهي ًكون بالقل  واللسددددددددان ًا ةو  ،ع المكر. تهمه خمسددددددددة أنواعأنوا 

ما ًوا أ  :تأتضددددددد  المكر ،وهي الد  ة الثالثة ،وباللسدددددددان وحده ًا ةو  ،وهي الد  ة الثانية ،وحده ًا ةو 
  لقلألن ذكر ا  و نما كان ذكر القل  وحده أتضدددددد  من ذكر اللسددددددان وحده ،عليه القل  واللسددددددان

يثمر المعرتة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخاتة ويدعو  لى المراقبة ويزع عن التقصدددددددددددددير 
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ه ا ممها توذكر اللسددددددددان وحده ال يو   شدددددددديئو  ،تي الطاعا  والتهاون تي المعاصددددددددي والسدددددددديئا  ثمًر
 ضعيفة.

:   الباو تقلت*األنسددددددددداو للسدددددددددمعاني: ذكر ها ون الحمال قال  اءني أحمد بن حمب  باللي  تد
من هما؟ تقال: أحمد، تباد   أن خر ت  ليه تمسدددداني ومسدددديته قلت: حا ة يا أبا عبد الله؟ قال: 

تي  و  وأنت قاعد ًحدث الماأنعم شددددددددددغلت  اليو ، قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ قال  ز  عليك الي
 الماأ. ذا قعد  تاقعد مع  ،أخرى والماأ تي الشمس بأيديهم األقال  والدتاًر، ال ًفع  مرةو يء الف

 ا.مزهو  لتركه ًا، لو كان الكمو حالالو وكان  براهيم الحربي يقول: كان ها ون بن عبد الله صدوقو 
هوهو أتضدد  األلسددمة، بلغة من ب   *ًفسددير السددعدا: }بلسددان عربي   ،م أصددالو عث  ليهم، وباشددر دعًو

أم  كي  ا تمعت همه الفضدددددددددائ  الفاخر  إنه ة تي هما الكتاو الكريم، تاللسدددددددددان البين الواضدددددددددح. ًو
وهي قلبه، على  ،تيه ضدددعةو أتضددد  الكت ، نزل به أتضددد  المالئكة، على أتضددد  الخلق، على أتضددد  بَ 

عها، وهو: اللسان العربي المبين.أ   أتض  أمةل   خر ت للماأ، بأتض  األلسمة وأتصحها، وأًو
ددددددددددددددئ  ا عددو ، كمددا تي اإلقتددا   ،يوق  دوندده *المواتقددا : وليس تي اإلًددددددددددددددراف حددد    لى  اتيكون التًو

 ،إلًدددددددددراف ًحت اتيرى اإلنسدددددددددان بعض المباحا  بالمسدددددددددبة  لى حاله داخالو  ، تهاد بين الطرتيناال
 ،ا تي حقده أنده ًدا   للمباح وال يكون كما ظنويظن من يراه ممن ليس ذلدك  ًددددددددددددددراتدو  ،تيتركده لدملدك
 نفسه. تيه تقيه   تك  أحدل 

 ي،شرع د  نفسه ما لم يحد تيها ح األخم بها تقيه   يت أحدل  بمعمى أن ك  ،*الرخصة  ضاتية ال أصلية
 تيوق  عمده.

 ،وهكما  لى ا ن ،والتابعون ليسددددوا كتابعيهم ،*تتحقق الصددددحابة بعلو  الشددددريعة ليس كتحقق التابعين
خير ) :وأما الخبر تفي الحديث ،ومن  الع ًيرهم وأقوالهم وحكاياًهم أبصر العج  تي هما المعمى

 .( م المين يلونهم ، م المين يلونهم ،يالقرون قرن
يرهم  لم على أا الع يأنفع لمن أ اد األخم باالحتياط ت*تلملك صدا   كت  المتقدمين وكالمهم ًو

 يق.وبالله ًعالى التوت ،هو العروة الو قى والوز  األحمى اا علم الشريعة الموخصوصو  ،كان  نوعل 
*مجموع الفتاوى: ومعلو  أن مراده أن عمًرك تي  مضددددان ًعدل حجة معي  تإنها كانت قد أ اد  
الحج معده تتعدم  ذلك عليها تأخبرها بما يقو  مقا  ذلك، وهكما من كان بممزلتها من الصددددددددددددددحابة، 
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وال يقول عدداقدد  مددا يظمدده بعض الجهددال: أن عمرة الواحددد ممددا من الميقددا  أو من مكددة ًعدددل حجددة 
  تإنه من المعلو  باالضدددطرا  أن الحج التا  أتضددد  من عمرة  مضدددان، والواحد ممَّا لو حج الحج معه

المفرو  لم يكن كدالحج معه، تكي  بعمرةل؟  وغاية ما يحصددددددددددددددله الحديث: أن ًكون عمرة أحدنا 
تي  مضددددددددددددان من الميقا  بممزلة حجةل، وقد يقال: هما لمن كان أ اد الحج تعجز عمه تيصددددددددددددير بمية 

حج مع عمرة  مضدددددددددان كالهما ًعدل حجة ال أحدهما مجردوا. وكملك اإلنسدددددددددان  ذا تع  ما يقد  ال
 عليه من العم  الكام  مع أنه لو قد  لفعله كله تإنه يكون بممزلة العام  من األ ر.

*قال ابن ًيمية: وأما ما يظمه بعض الماأ من أن الخروي بأه  مكة تي  مضدددددددددددددان أو غيره  لى الح    
   وهو المراد بقوله: )عمرة تي  مضدددددددددان ًَعد ل  َحجَّةو َمع ي(، حتى صدددددددددا  الم جاو   ون وغيرهم لالعتما

ي حات ظ ون على االعتما  من أَدذَنى الح   أو أقصددددددددددداه ، كاعتما هم من التَّمعيم التي بها المسدددددددددددا د التي 
لمبوي ة ال  للسدددمَّة ايقال لها مسدددا د عائشدددة، أو من الحديبية والجعرانة= تك ُّ ذلك غلئ عظيم، م خ

وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال أمثالهم من  وإل ماع الصددددحابة. تإنه لم يعتمر المبي 
من مكة  مكة َقئُّ، ال قبَ  الهجرة وال بعَدها، ب  لم يعتمر أحد من المسدددددددددددددلمين على عهد المبي 

 .(4) ال  عائشة تقئ
 وهما موضدددددع يغلئ تيه كثير من قاصدددددرا العلم، يحتجون بعمو  ن  ل  ...*ًهمي  السدددددمن البن القيم:

، ويغفلون عن عم  صداح  الشدريعة وعم  أصحابه الما يبين مراده، ومن ًدبر هما علم على حكمل 
 به مراد المصو ، وتهم معانيها.

 ةتي االعتمدددا  من مكدددة تي  مضددددددددددددددددان وغيره. تدددأقول لهم: كثر  وكدددان يددددو  بيمي وبين المكيين كال   
: )عمرة تي  مضدددان ًعدل حجة(، تقلت لهم تي أ ماء ذلك:  الطواف أتضددد  ممها، تيمكرون قوله

خري  ليها من مكة  لى أدنى الح ، وأنها ًعدل محال أن يكون مراد صددددددددداح  الشدددددددددرع العمرة التي ي  
ع م، ال قب  الفتح وال بعده، وال أحد من أصدددددددحابه، حجة،  م ال يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصدددددددالو 

ددددددددددددددول، وأقددد هم على العمدد  بده.  م مع ذلددك  أنهم كدانوا أحر  األمدة على الخير، وأعلمهم بمراد الًر
و أ يرغبون عن هما العم  اليسدددددددددددير واأل ر العظيم؟ يقد  أن يحج أحدهم تي  مضدددددددددددان  ال ين حجةو 

                                                        

 (.314المجموعة الخامسة ) : -( امع المسائ 4)
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ختصددددددددددون أنتم عمهم بهما الفضدددددددددد  والثواو، حتى يحصدددددددددد واحدةل  أكثر،  م ال يأًي ممها بحجةل   ، ًو
 .عق ل  سكة  أو أكثر؟ هما ما ال يظمه من له م   ألحدكم ًتون حجةو 

على العمرة المعتادة التي تعلها هو وأصددحابه، وهي التي أنشددئوا السددفر لها  و نما خري كال  المبي 
( ولم يقد  ألهد  مكة: من أو دانهم، وبهدا أمر أ  معقد ، وقدال لهدا: )عمرة تي  مضددددددددددددددان ًعددل حجدةو 

تإن عمرة تي  مضددددددددددددان ًعدل حجة. وال تهم هما أحد   الح  تأكثروا من االعتما اخر وا  لى أدنى 
 ممهم. وبالله التوتيق.

*ًهمي  ا  ا  للطبرا: حد مي أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة، حد ما عثمان بن ًعيد، عن 
يد بمحمدد بن مهدا ر، حدد مي الزبيددا، عن الزهرا، عن عروة، عن عدائشددددددددددددددة، أنهدا قدالدت: يدا ويح ل

حيث يقول: ذه  المين يعا  تي أكماتهم وبقيت تي خل  كجلد األ رو قالت عائشددددددة: تكي  
لو أد   زمانما هما؟ قال عروة:  حم الله عائشدددددددة، تكي  لو أد كت زمانما هما؟  م قال الزهرا:  حم 

انما هما؟ مالله عروة، تكي  لو أد   زمانما هما؟  م قال الزبيدا:  حم الله الزهرا، تكي  لو أد   ز 
قدال محمدد: وأندا أقول:  حم اللده الزبيددا، تكي  لو أد   زمدانمدا هدما؟ قدال أبو حميدد: قال عثمان: 
ونحن نقول:  حم اللده محمددا، تكي  لو أد   زمدانمدا هدما؟ قدال أبو  عفر: قال لما أبو حميد:  حم 

أد    المغيرة، تكي  لواللده عثمدان، تكي  لو أد   زمدانمدا هما؟ قال أبو  عفر:  حم الله أحمد بن 
زمانما هما؟ قال الشدددددديع:  حم الله أبا  عفر، تكي  لو أد   زمانما هما؟ ، حد ما ابن حميد، حد ما 
 رير بن عبد الحميد، عن هشددددا  بن عروة، عن أبيه، عن عائشددددة، مثله. قال محمود شدددداكر: وهكما 

ما قد عصددددمهم الله أن يد كوا زمانقال األئمة ًعقيبا على حديث عائشددددة أما نحن تال ند ا ما نقول و 
 هما 

)أال أخبركم بخير أعمدددالكم وأزكددداهدددا عمدددد مليككم وأ تعهدددا تي : قولددده *تتح البدددا ا البن حجر: 
د  اًكم وخير لكم من  نفا  المه  والو   وخير لكم من أن ًلقوا عدوكم تتضربوا أعماقهم ويضربوا 

ما و د تي تضددددد  المجاهد أنه )كالصدددددائم ال يفطر  أعماقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله عز و  ( مع
أن المراد بدددمكر اللددده تي حدددديدددث أبي الدددد داء الدددمكر  -واللددده أعلم -وكدددالقدددائم ال يفتر( و ريق الجمع

الكام  وهو ما يجتمع تيه ذكر اللسان والقل  بالتفكر تي المعمى واًتحضا  عظمة الله ًعالى، وأن 
اً  الكفا  مثال من غير اًدددتحضدددا  لملك. وأن أتضددددلية الما يحصددد  له ذلك يكون أتضددد  ممن يق

الجهاد  نما هي بالمسبة  لى ذكر اللسان المجرد، تمن اًفق له أنه  مع ذلك كمن يمكر الله بلسانه 
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وقلبه واًدددتحضدددا ه، وك  ذلك حال صدددالًه أو تي صددديامه أو ًصددددقه أو قتاله الكفا  مثال تهو الما 
لله ًعالى. وأ او القاضددددددددددددددي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عم  بلغ الغاية القصددددددددددددددوى، والعلم عمد ا

تليس  ،صدددالح  ال والمكر مشدددترط تي ًصدددحيحه، تمن لم يمكر الله بقلبه عمد صددددقته أو صددديامه مثالو 
من )نية المؤ  :، تصدددددددا  المكر أتضددددددد  األعمال من همه الحيثية. ويشدددددددير  لى ذلك حديثعمله كامالو 

 أبلغ من عمله(.
  الممان: الثاني: المعية الخاصددة، وهي أكثر و ودا تي القرحن، وعالمتها أن يقرنها الله *ًيسددير اللطي

 باالًصدداف باألوصدداف التي يحبها، واألعمال التي يًرضدديها مث  قوله: }َواعذَلم وا َأنَّ اللََّه َمَع الذم تَّق يَن 
َزنذ   نَّ اللََّه َمَعَما  مع الصدددددددابرين}و  مع المحسدددددددمين} َمع  }قَاَل اَل ًََخاتَا   نَّم ي مَ   }اَل ًَحذ دددددددذ َعك َما أًَ

له. ونظير هما تبحسددددد  قيا  العبد بعبودية  به ًحصددددد  له كفاية ال }أَلَيذَس اللَّه  ب َكافل َعبذَده   َوأََ ى 
َ ذ   ك    لَ  َماَوا   َواألذ  ه  القمو  يرد تي القرحن على قسددددددددددمين: قمو  عا  مث  قوله: }َوَله  َمنذ ت ي السددددددددددَّ

ددبيره. الموع الثاني: وهو األكثر تي القرحن: القمو   قَدان ت وَن  أا: الكد  عبيدد خداضددددددددددددددعون لربوبيتده ًو
ا  ،الخا ، وهو دوا  الطاعة لله على و ه الخشددددددددددوع دو ا   مث  قوله: }أَمذَمنذ ه َو قَان ت  حنَاَء اللَّيذ   ًددددددددددَ

ج د ا }يا َمرذيَم  ا }َوق وم وا ل لَّه  قَان ت يَن  َوقَائ موا  ًذ  ان ت يَن َوالذَقان َتا   .}َوالذقَ  قدذم ت ي ل َرب  ك  َوا
يَة  م نذ  اَء باألًدددددده  تاألًدددددده : }َتف دذ  =*ًفسددددددير ابن كثير: ولما كان لفظ القرحن تي بيان الرخصددددددة

َيا ل َأوذ َصَدَقةل َأوذ ن س كل   ،تاألتض  كعَ  بن عجرة بملك= أ شده  لى األتض  ولما أَمَر المبي  ص 
 تي مقامه. ولله الحمد تك   حسدددن   (، أو أ عم ًدددتة مسددداكين أو صدددم  ال ة أيا ل انسدددك شددداةو )تقال: 
 والممة.

َديدذمددَة، عن قددابوأ بن أبي ظ بذيددان، عن أبيدده عن ابن عبدداأل * تدد  ك    قددال:  ن أهدد  الكتدداو ،قددال أبو كدد 
ل َها َمَكانوا َبَم ذ م نذ أَهذ  بك: }اندذتدَ  ي   عليهم الصددددددددددددددالة  لى البيدت والحج  ليده، ومدا صددددددددددددددرتهم عمه  ال ق  

رذق ي ا  قال: خر ت مريم مكانوا شدرقي ا، تصلوا ق   ال:  ني ألعلم ق ،ابن عباأل وعن ب  مطلع الشمس. شدَ
ل  :   لقول الله ًعالىاًخم  المصدددددددا ى المشدددددددر  قبلةو  خلق الله ألا شددددددديءل  َها َمَكانوا }اندذتَدَبَم ذ م نذ أَهذ

 .بلةو سى ق  واًخموا ميالد عي َشرذق ي ا 
مدذَك   نذ ك مدذَت ًَق يد ا * َمن  م  الله، وهما أا:  ن كمدت ًخداف اللده. ًدمكير له ب قدالدت: }  ن  ي أَع وذ  بد الرَّحذ

  بالله، عز و  .هو المشروع تي الدتع أن يكون باألًه  تاألًه ، تخوتته أوالو 
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 *قال ابن القيم:
 لمعاد الثانيو ذا أ اد الله  خراي الو ى     بعد المما  الى ا

 ألقى على األ   التي هم ًحتها   والله مقتد  وذو ًلطان

 مطرا غليظا أيضا متتابعا   عشرا وعشرا بعدها عشران
 تتظ  ًمبت ممه أ سا  الو ى ولحومهم كممابت الريحان
مخضت تمفاًها متدان  حتى  ذا ما األ  حان والدها  ًو

 كم  الشبانأوحى لها  و السماء تشققت     تبدا الجمين كأ
خلت األ  الولود وأخر ت     أ قالها أنثى ومن ذكران  ًو

 والله يمشئ خلقه تي نشأة        أخرى كما قد قال تي القرحن
ة تي  مادى األولى من ًدددددددددددمة  ابعثو  : عن عروة بن الزبير قال: بعث المبي *مجمع الزوائد  لى مًؤ

 ،تقال لهم:  ن أصددددددددي  زيد تجعفر بن أبي  ال  على الماأ ، مان واًددددددددتعم  عليهم زيد بن حا  ة
تان أصددددددددددددي   عفر تعبد الله بن  واحة على الماأ. تتجهز الماأ  م ًهيئوا للخروي وهم  ال ة حالف 

ددول الله  ددلموا عليهم تلما حضددر خرو هم ودع الماأ أمراَء ً  تلما ودع عبد الله بن  واحة مع  ،ًو
ولكن  ،ك يددا ابن  واحددة؟ تقددال: واللدده مددا بي حدد  الدددنيددا وصددددددددددددددبددابددةمن ودع بكى تقيدد  لدده: مددا يبكيدد

ددول الله  يقرأ حية من كتاو الله يمكر تيها الما : }و ن ممكم  ال وا دها كان على  بك  ًددمعت ً 
ع   بعد الو ود؟  تقال لهم المسلمون: صحبكم الله ودتدَ   تلست أد ا كي  لي بالصَّ امقضديو  احتمو 

 تقال عبد الله بن  واحة: ،ينعمكم و دكم  ليما صالح
 ذا  تزع ًقمف الزبدا لكممي أًأل  الرحمن مغفرةو *وضربةو 

 أو  عمةو بيداذ حراَن مجهزةو *بحربة ًمفم  األحشاَء والكبدا
 حتى يقولوا  ذا مروا على  د ي *أ شد الله من غاز وقد  شدا

ى *شفاء العلي :  ى ب   نما ال ،معصيتهعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقد ه على أ مًو   مًو
حد  على المعصدددددددددددية التي نالت الم ية بخرو هم من الجمة ونزولهم  لى دا  االبتالء والمحمة بسدددددددددددب  

 :ولهما قال له ،المحمة التي نالت الم يةو ا على ًدددددددددددب  المصددددددددددديبة تمكر الخطيئة ًمبيهو  ،خطيئة أبيهم
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ن همه   :قالو  ،تاحتج حد  بالقد  على المصدددددديبة (خيبتما) :وتي لفظل  (أخر تما ونفسددددددك من الجمة)
  يحتج به تي والقد ،المصدددددددددددددديبة التي نالت الم ية بسددددددددددددددب  خطيئتي كانت مكتوبة بقد ه قب  خلقي

 ،مةل وعليكم قب  خلقي بكما وكما ًددددد عليَّ  د  ذ ق   أا أًلوممي على مصددددديبةل  ،المصدددددائ  دون المعائ 
 هو أن االحتجاي بالقد  على المن  يمفع تي موضعل وقد يتو ه حخر و  ،هما  واو شيخما  حمه الله

ر  معاودًه ،ويضددددر تي موضددددعل  تيكون تي  ،ع  حد كما ت  ،تيمفع  ذا احتج به بعد وقوعه والتوبة ممه ًو
ألنه   ذكر القد   ذ ذا  من التوحيد ومعرتة أًددماء الرو وصددفاًه وذكرها ما يمتفع به الماكر والسددامع

د والبراءة ب  يخبر بالحق المحض على و ه التوحي ،ا وال يبط  به شددددددريعةو هيو ا وال نال يدتع بالقد  أمرو 
دددى قب   ا عليَّ  كان مكتوبو أًلوممي على أن عملت عمالو  :من الحول والقوة. يوضدددحه أن حد  قال لمًو

ؤندد  عليدده بدده متددأنَّ  ،وزال أمره حتى كددأن لم يكن ،ا  م ًدداو ممدده ًوبددةو تددإذا أذندد  الر دد  ذنبددو  ،أن أخلق
ه على ل ا وال ذكره حجدةو تدإنده لم يددتع بدالقدد  حقد    ن ممده أن يحتج بدالقدد  بعدد ذلدكحسدددددددددددددد   =هوالمد
 ،وأما الموضددع الما يضددر االحتجاي به تفي الحال والمسددتقب  ،وال محمو  تي االحتجاي به ،با  ل 

 ،را هصددددددددددددددا تيلومده عليده الئم تيحتج بدالقدد  على  قدامتده عليده و ا أو يتر  وا بدو  محرمدو بدأن يًركد  تعالو 
 ،الله كما احتج به المصدددددددرون على شدددددددركهم وعبادًهم غير  ،ا ويًرك  با الو بط  باالحتجاي به حق  تي  

ن لما تاحتجوا به مصوبي  ولو شداء الرحمن ما عبدناهم}  لو شداء الله ما أشدركما وال حباؤنا} :تقالوا
د احتجاي من تهما ضدددددد ،ولم يقروا بفسدددددداده ،وأنهم لم يمدموا على تعله ولم يعزموا على ًركه ،هم عليه

ان ما كان ك  :تإذا المه الئم بعد ذلك قال ،ًبين له خطأ نفسدددددددده وند  وعز  ك  العز  على أن ال يعود
االحتجاي ا تو ذا كان اللو  واقعو  ،بقد  الله. ونكتة المسددألة أن اللو   ذا اً فع صددح االحتجاي بالقد 

 بالقد  با  .
لم يحتج بالقد  على  علي   :. قي وأقره المبي  ،بالقد  تي ًر  قيا  اللي  لي  تقد احتج ع :تإن قي 

ن نفسددددددده ونفس تا مة بيد الله تإذا شددددددداء أن يوقظها ويبعث   :و نما قال ،وال تع  محر ل  ًر  وا  ل 
 ن الله قبض أ واحما حيث شدددددددددداء ) :ناموا تي الوادا ليلةَ  وهما مواتق لقول المبي  ،أنفسددددددددددما بعثها

ير المفرط واحتجاي غ ،تالمائم غير مفرطل  ،وهما احتجاي صحيح صاحبه يعم  تيه ( دها حيث شاءو 
 لى االحتجاي بالقد  تي الموضددددع الما يمفع العبد االحتجاي  وقد أ شددددد المبي  ،بالقد  صددددحيح

له ما قد  ال :ولكن ق  ،لو أني تعلت كما وكما :)...و ن أصددابك شدديء تال ًق  :به كما تي حديث
صددددددول من أ  عظيمةو شدددددداء تع  تإن لو ًفتح عم  الشدددددديطان( تتضددددددمن هما الحديث الشددددددري  أصددددددوالو 
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عالى موصدددددددددوف بالمحبة :أحدها ،اإليمان نه يح  أ :الثاني .وأنه يح  حقيقةو  ،أن الله ًدددددددددبحانه ًو
ر يح  الًو ،تهو القوا ويح  المؤمن القوا ،مقتضى أًمائه وصفاًه وما يواتقها و مي   ،روهو ًو

ح  ومحسن ي ،ومؤمن يح  المؤممين ،ونظي  يح  المظاتة ،وعليم يح  العلماء ،يح  الجمال
 ،اضددد أن محبته للمؤممين ًتف :وشددداكر يح  الشددداكرين. وممها ،وصدددابر يح  الصدددابرين ،المحسدددمين

أن ًدددددددعادة اإلنسدددددددان تي حرصددددددده على ما يمفعه تي معاشددددددده  :. وممهاتيح  بعضدددددددهم أكثر من بعضل 
دددع ،هومعاد ان حرصددده ك  =تإذا صدددادف ما يمتفع به الحري  ،والحر  هو بمل الجهد واًدددتفراو الًو
وأن يكون حرصدددددددده على ما يمتفع  ،اأن يكون حريصددددددددو  ،ا وكماله كله تي مجموع همين األمرينمحمودو 

اًه من تاًه من الكمال بحسددددددددد  ما ت =أو تع  ما يمفعه بغير حر ل  ،تإن حر  على ماال يمفعه ،به
ولمدا كدان حر  اإلنسددددددددددددددان وتعلده  نمدا هو بمعونة الله  ،لخير كلده تي الحر  على مدا يمفعتدا ،ذلدك

وتيقه تإن حرصددده على ما   أمره أن يسدددتعين به ليجتمع له مقا   يا  نعبد و يا  نسدددتعين =ومشددديئته ًو
تإن  ( وال ًعجز) :ال م ق .وأن يسددددددددددددددتعين به ،تأمره بأن يعبده ،وال ًتم  ال بمعونتده ،للده يمفعده عبدادة  

لمسدددددددتعين بالله تالحري  على ما يمفعه ا ،ويماتي اًدددددددتعانته بالله ،العجز يماتي حرصددددددده على ما يمفعه
 وهو الحر  ،تهما   شددداد له قب    وع المقدو   لى ما هو من أعظم أًدددباو حصدددوله ،ضدددد العا ز

تله  ،له تإن تاًه ما لم يقد    ومردها  ليه ،ومصدددددددددد ها ممه ،ة األمو  بيدهمَّ عليه مع االًدددددددددتعانة بمن أز  
ب   ،ههما (لو)وال تائدة تي  (لو)تيلقيه العجز  لى  ،وهي مفتاح عم  الشددديطان ،عجزل  حالة   ،حالتان

تتاح تمهاه عن ات ،ه من عم  الشدددديطانوذلك كلُّ  ،هي مفتاح اللو  والجزع والسددددخئ واألًدددد  والحزن
  له لم يفت د   وأنه لو ق   ،ومالحظته ،لمظر  لى القد وهي ا ،وأمره بدالحدالدة الثانية ،عملده بهدما المفتداح
تلم يبق له ههما أنفع من شدددددددهود القد  ومشددددددديئة الرو الماتمة التي ًو   و ود  ،ولم يغلبه عليه أحد

 ،كددما  لو أني تعلددت لكددان :)تددإن غلبدك أمر تال ًقدد  :تلهددما قددال ،و ذا انتفددت امتمع و وده ،المقددو 
وحالة  ،هفعه تي الحالتين حالة حصددددددول مطلوبتع ( تأ شددددددده  لى ما يمقد  الله وما شدددددداء  :ولكن ق 

وهو  ،رو ة ليه ضدددد ب  هو أشددددد شدددديءل  ،اتلهما كان هما الحديث مما ال يسددددتغمي عمه العبد أبدو  ،تواًه
ل المطلوو ا تي حالتي حطو ا وبا مو يتضدددددمن   با  القد  والكسددددد  واالختيا  والقيا  والعبودية ظاهرو 

 لتوتيق.وبالله ا ،وعدمه
الشدددددددفاعة تي  ،: )حلت له شددددددفاعتي( ليس المراد بهمه الشددددددفاعة البن    : قوله ،*تتح البا ا

د يقول نه قإة تي الخروي من الما ، وال بد  ت. وال الشددددددفاعلك  أحدل  تصدددددد  القضدددددداء  تان ًلك عامة  
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دددول الله -ولله اعلم -ذلك من ال يدخ  الما . و نما المراد بحيث ًتحتم  : أنه يصدددير تي عماية ً 
له شفاعته  تإن كان ممن يدخ  الما  بمنوبه شفع له تي  خرا ه ممها، أو تي ممعه من دخولها. و ن 

 ة.، أو تي  تع د  ته تي الجملم يكن من أه  الما  تيشفع له تي دخوله الجمة بغير حساول 
تمن كان ه ًدددددددددال   }*حادا األ واح: قوله ًعالى }واعلموا أنكم مالقوه  وقوله }ًحيتهم يو  يلقون

ه  اللسان أ مع أالله  }تمن كان ير و لقاء  به   ير و لقاء  به  }قالوا المين يظمون أنهم مالقوا
ال يمتقض و  ،على أن اللقاء متى ن سدددددد   لى الحي السددددددليم من العمى والمانع اقتضددددددى المعايمة والرؤية

لصددريحة على ت األحاديث الصددحيحة اهما بقوله }تأعقبهم نفاقا تي قلوبهم  لى يو  يلقونه  تقد دل
من حديث  حينكما تي الصدددددددحي  ،اب  والكفا  أيضدددددددو  ،أن المماتقين يرونه ًعالى تي عرصدددددددا  القيامة

 التجلي يو  القيامة.
  والثاني: يراه  ميع أه ،أحدها: ال يراه  ال المؤممون ،أله  السددددددددددمة وتي همه المسددددددددددألة  ال ة أقوالل 
ون دون والثددالددث: يراه الممدداتق ،تجدد  عن الكفددا  تال يروندده بعددد ذلددكالموق  مؤممهم وكدداترهم  م يح

 وكملك األقوال الثال ة بعيمها لهم تي ،وهي ألصددددددددددددددحابه ،واألقوال الثال دة تي مدمهد  أحمدد ،الكفدا 
 ا.صحابهأوحكى تيه أقوال الثال ة وحجج  ،  مفردمَّ ولشيخما تي ذلك مص .ًكليمه لهم

 .الدا  ا خرة تهو كاتر يأن من  حد  ؤية الله ت :  السل *مجموع الفتاوى: الما عليه  مهو 
 ،الهجرة من بعد  ال مائة ًدددددددددمةل  -تيما بلغما -تأول ما انتشدددددددددر الكال  تيها ،أما مسدددددددددألة  ؤية الكفا 
كلم تيها حخرون ،هما قو  من العلماء يوأمسدددك عن الكال  ت مع  ،تاختلفوا تيها على  ال ة أقوالل  ،ًو

 ...ما علمت أن أولئك المختلفين تيها ًالعموا وال ًها روا يأن
وال  ،ال المظهر للكفر ،: أن الكفدددا  ال يرون  بهم بحدددالل أحددددهدددا ، ؤيدددة الكفدددا  ياألقوال الثال دددة تو 

هو  وعليدده  م ،وعليدده يدددل عمو  كال  المتقدددمين ،وهددما قول أكثر العلمدداء المتددأخرين ،لدده المسددددددددددددددر   
هدمه األمدة وممداتقيها  ينده يراه من أظهر التوحيدد من مؤممأ :الثدانيرهم. أصددددددددددددددحداو اإلمدا  أحمدد وغي

 ،نه بعد ذلكتال يرو  ، م يحتج  عن المماتقين ،رصدددددة القيامةعَ  يوذلك ت ،من أه  الكتاو را   بَّ وغ  
  ،ًعمي ل و  ًعري ل  أن الكفا  يرونه  ؤيةَ  :الثالث .ة أه  السدددددددددددددمةوهما قول أبى بكر بن خزيمة من أئم

 :وله ًبحانهق والعمدة   ...ليعظم عمابهم ويشتد عقابهم   ذا  أى السلطان  م يحتج  عمهم كالل    
وذلدددك  ، ميع ذلدددك اليو  يوبون  تدددإنددده يعم حجبهم عن  بهم ت}كال  نهم عن  بهم يومئدددم لمحج
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ن لكا ون حالل د حالل  ي نه يحجبهم ت :تلو قي  ،وهو يو  القيامة ،اليو  يو  يقو  الماأ لرو العالمين
 ًكون دائمة تإن الرؤية ال  ولكان تيه ًسدددددددددددوية بيمهم وبين المؤممين ،ا للفظ بغير مو  ل ًخصدددددددددديصددددددددددو 

مؤممون تال يجوز أن يسدددددداويهم ال ،والكال  خري مخري بيان عقوبتهم بالحج  و زائهم به ،للمؤممين
 يانوا تو ذا ك ،بخالف المؤمن ،تعلم أن الكاتر محجوو على اإل ال  ،ًدددددددددواه وال  زاءل  عقاول  يت

 ا.الما  أعظم حجبو  ية القيامة محجوبين تمعلو  أنهم تعرص
ن الرؤيددة أ :أحدددهمددالو هين:   أن يطلق القول بددأن الكفددا  يرون  بهم من غير ًقييدددل  ليس ألحدددل ...

ن يطلق أ وليس ألحدل  ،  ال  ذلك  يها  و يحا  يتف ،المطلقة قد صا  يفهم ممها الكرامة والثواو
أن الحكم  :الثانيا. وهما اللفظ ليس مأ و و  ،ا عن السل  ال أن يكون مأ و و  ،الحقا يوهم خالف لفظو 

صددددي ، تإن من التخ ممعتإنه ي   ،عن القول الجمي  ًخصددددي  بعضدددده باللفظ خروي   يا ت ذا كان عام  
سددددددددددددددتقم  من ما ي   ممع اإلنسددددددددددددددان أن يخ َّ ومع هما ي   ،ومريدد لكد  حادثل  ،ءل ياللده خدالق كد  شدددددددددددددد

ا ويا مريدو  ،يا خالق الكالو :بأن يقول على االنفراد ،ما يسدتقبحه الشدرع من الحوادثو  ،المخلوقا 
تكملك  ،يجرى بمشيئته ءل يش ويا من ك ُّ  ،ءييا خالق ك  ش :بخالف ما لو قال ،ونحو ذلك ،للزنا

ن الماأ    :أو قال ،ما من أحد  ال ًدددددددددددديخلو به  به وليس بيمه وبيمه حا   وال ًر مان :هما لو قال
 لفظ األول.اإليها  ل يا ترون  ليه كان هما اللفظ مخالفو لهم يحشرون  لى الله تيمظر  ليهم ويمظك
 وغيره من السدددددددددددددل  تي ًفسدددددددددددددير قوله: }  نَّا مجموع الفتاوى: وهما ال يماتي ما  اء عن ابن عباأل *

دذ    لَدة  الذقدَ د ذلك م َمجَّموا مفرقوا  م أنزلده بع أنده أنزلده  لى بيدت العزة تي السددددددددددددددمداء الددنيدا، أَنزَلذمَداه  ت ي لَيدذ
بحسدددددددددددددد  الحوادث، وال يمداتي أنه مكتوو تي اللوح المحفوظ قب  نزوله، كما قال ًعالى: }َب ذ ه َو 

ف وظل  يددددد  ت ي َلوذحل مَّحذ م ونل الَّ يَ  قد رذحن  مَّج  اول مَّكذ ه  َلق رذحن  َكر يم  ت ي ك تددددَ ه    الَّ وقددددال ًعددددالى: }  نددددَّ َمسدددددددددددددددددُّ
ح  ل مَُّكرََّمةل مَّرذت وَعةل مَُّطهَّ الذم َطهَّ  اء ذََكَره  ت ي صدد  َرةل ب أَيذد ا ر وَن ، وقال ًعالى: }َكالَّ   ندََّها ًَمذك َرة  َتَمن شددَ

َفَرةل ك رَا ل بَدَرَ ةل  إن كونه مكتوبوا تي اللوح ت وقال ًعالى: }َو  نَّه  ت ي أ     الذك َتاو  َلَديدذَما َلَعل ي  َحك يم   ًدددددددددددَ
بأيدا المالئكة، ال يماتي أن يكون  بري  نزل به من الله، ًددددددددددواء   مطهرةل  المحفوظ، وتي صددددددددددح ل 

دددد  به  بري  أو بعد ذلك، و ذا كان قد أنزله مكتوبوا  لى بيت العزة  ملةو   احدةو و  كتبه الله قب  أن يًر
ال يكون أن لو كان  وماتي ليلدة القدد ، تقد كتبه كله قب  أن يمزله. والله ًعالى يعلم ما كان وما يكون 

كي  كان يكون، وهو ًدددددددددبحانه قد قد  مقادير الخالئق، وكت  أعمال العباد قب  أن يعملوها، كما 
 بت ذلك تي صدددريح الكتاو والسدددمة وح ا  السدددل ،  م  نه يأمر المالئكة بكتابتها بعد ما يعملونها، 
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هكما قال  ،او ه، تال يكون بيمهما ًفتيقدابد  بين الكتابة المتقدمة على الو ود والكتابة المتأخرة عم
، تكي  ا عمه قد كتبه قب  أن يخلقهتإذا كان ما يخلقه بائمو   وهو حق ،ابن عباأ وغيره من السدددددددل 

لهم بهي    ؟ ستبعد أن يكت  كالمه الما يًر  به مالئكته قب  أن يًر
أ نزل القرحن » :قال *تتح البا ا البن حجر: المسائي وأبو عبيد والحاكم من و ه حخر عن ابن عباأ

رحنا ترقماه وق} : لى ًدددماء الدنيا تي ليلة القد ،  م أنزل بعد ذلك تي عشدددرين ًدددمة وقرأ واحدةو   ملةو 
وتي  «السددددددددددددددمين   تير   تد  » :للحاكم والبيهقي تي الدالئ  وتي  وايةل   «لتقرأه على الماأ على مكث

 بري   لعزة تي السماء الدنيا، تجع وضع تي بيت ا»: اأخرى صدحيحة البن أبي شيبة والحاكم أيضو 
 و ًماده صحيح. «يمزل به على المبي 

حق، ال شددددك أنه اللصددددحابة، تا تمعوا عليه تي عصددددره، ما  مع عمر عليه ا* امع العلو  والحكم: 
 ،أبوينو  ولو خال  تيه بعد ذلك من خال ، كقضدددددددددددائه تي مسدددددددددددائ  من الفرائض كالعول، وتي زويل 

أن لأل   لث الباقي، وكقضددددددددائه تيمن  امع تي  حرامه أنه يمضددددددددي تي نسددددددددكه وعليه  :وأبوين وزو ةل 
  ما  مع ا، ومثالقضدددداء والهدا، ومث  ما قضددددى به تي امرأة المفقود، وواتقه غيره من الخلفاء أيضددددو 

عليه الماأ تي الطال  الثالث، وتي ًحريم متعة المسدددددددداء، ومث  ما تعله من وضددددددددع الديوان، ووضددددددددع 
لى أ   العموة، وعقد الممة أله  الممة بالشدددروط التي شدددر ها عليهم ونحو ذلك. ويشدددهد الخراي ع

: ) أيتمي تي لصددحة ما  مع عليه عمر الصددحابة، تا تمعوا عليه، ولم يخال  تي وقته قول المبي 
ه،  م ا أو ذنوبين، وتي نزعده ضددددددددددددددع ، والله يغفر لالممدا  أنزع على قليد ، تجداء أبو بكر، تمزع ذنوبدو 

تي ا تريه حتى  وا الماأ، وضددددربوا بعطن(، و ر  ا يفذ ا، تلم أ  أحدو  اء ابن الخطاو، تاًددددتحالت غربو 
 (تفجر: )حتى ًولى والحو  يا من المددداأ يمزع نزع ابن الخطددداو( وتي  وايدددةل : )تلم أ  عبقريددد   وايدددةل 

 لطول مدًه،وذلك   ألمو  مواضعها، واًتقامت األمو وهما  شا ة  لى أن عمر لم يمت حتى وضع ا
فرغه للحوادث، واهتمامه بها، بخالف مدة أبي بكرل  تيها  تإنها كانت قصدددددددددددددديرة، وكان مشددددددددددددددغوالو   ًو

مددا ال يبلغدده،  من الحوادث، و بمددا كددان يقع تي زممدده بددالفتوح، وبعددث البعوث للقتددال، تلم يتفرو لكثيرل 
ى الصواو. لحق وحملهم علرتع  ليه، حتى  تعت ًلك الحوادث  لى عمر، ترد الماأ تيها  لى اوال ي  

ال   أيه،  ا يخوأما ما لم يجمع عمر الماأ عليه، ب  كان له تيه  أا، وهو يسددددددددددددددوو لغيره أن يرى  أيو 
كمسدددددددددددددددائدد  الجددد مع اإلخوة، ومسدددددددددددددددألددة  ال  البتددة، تال يكون قول عمر تيدده حجددة على غيره من 

 الصحابة.
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تمن  تي البدع اللغوية، ال الشرعية،وما وقع تي كال  السدل  من اًدتحسدان بعض البدع، تإنما ذلك 
ومن ذلدك: أذان الجمعدة األول، زاده عثمدان لحدا دة الماأ  ليه،  ،«نعمدت البددعدة» :ذلدك قول عمر

، واًددددددتمر عم  المسددددددلمين عليه، و وا عن ابن عمر أنه قال: هو بدعة، ولعله أ اد ما أ اد وأقره علي  
قال   تيه زيد بن  ابت، و ، ًوقَّ واحدل  ول أبوه تي قيا   مضدددددددددان. ومن ذلك  مع المصدددددددددح  تي كتا

؟  م علم أنه مصدددددددددددددلحة، تواتق على  معه، وقد  ألبي بكر وعمر: كي  ًفعالن ما لم يفعله المبي 
لح. ا، ب   معه صدا  أصا أو مجموعو يأمر بكتابة الوحي، وال تر  بين أن يكت  مفرقو  كان المبي 

ًفر  األمددة، وقددد  خشدددددددددددددديددةَ   مددا خددالفددهو عدددامدده ل   واحدددل  وكددملددك  مع عثمددان األمددة على مصددددددددددددددح ل 
وأكثر الصددددحابة، وكان ذلك عين المصددددلحة. وكملك قتال من ممع الزكاة: ًوق  تيه  اًددددتحسددددمه علي  

ن له أبو بكر أصددددددددددله الما ير ع  ليه من الشددددددددددريعة، تواتقه الماأ على ذلك. ومن عمر وغيره حتى بيَّ 
 نه بدعة، وقال الحسن: القص  بدعة، ونعمت  ذلك القص ، وقد ًبق قول غضي  بن الحا ث:

البدعة، كم من دعوة مسددددددددتجابة، وحا ة مقضددددددددية، وأن مسددددددددتفاد. و نما عمي هؤالء بأنه بدعة الهيئة 
لم يكن له وقت معين يق  على أصدددددددددددددحابه تيه غير  اال تماعية عليه تي وقت معين، تإن المبي 

تمكير ر يحتاي  لى الا، أو عمد حدوث أمل هم أحيداندو خطبده الراًبدة تي الجمع واألعيداد، و نمدا كدان يدمكر 
ابه  كما ًبق عن ابن مسعود: أنه كان يمكر أصحله،   عمده،  م  ن الصحابة ا تمعوا على ًعيين وقتل 

أبيت  ، تإنمرةو  ث الماأ ك   معةل قال: حد    ،. وتي صدددحيح البخا ا عن ابن عباأل ك  يو  خميسل 
ين، تإن أكثر ، تثال و  ه  المديمة ت قا  أ  الماأ. وتي المسدددمد عن عائشدددة أنها وصدددَّ ا، وال ًمتمًر

ملهم. ا، ال ًا، ودع المدداأ يومددو بمثد  ذلددك. و وا عمهددا أنهددا قددالددت لعبيددد بن عمير: حدددث المدداأ يومددو 
و وا عن عمر بن عبدد العزيز أنده أمر القدا  أن يق  ك   ال ة أيا  مرة. و وا عمه أنه قال له:  و  ح 

هم، ودع القصدددددد  يو  السددددددبت ويو  الثال اء. وقد  وى الحاتظ أبو نعيم بإًددددددماده الماأ وال ًثق  علي
عن  براهيم بن الجميد، حد ما حرملة ابن يحيى قال: ًدددددمعت الشددددداتعي يقول: البدعة بدعتان: بدعة 
محمودة، وبدعة مممومة، تما واتق السدددددمة تهو محمود، وما خال  السدددددمة تهو مممو . واحتج بقول 

دعة هي. ومراد الشددددددداتعي ما ذكرناه من قب : أن البدعة المممومة ما ليس لها أصدددددددد  عمر: نعمت الب
من الشددريعة ير ع  ليه، وهي البدعة تي   ال  الشددرع، وأما البدعة المحمودة تما واتق السددمة، يعمي: 
ما كان لها أصددد  من السدددمة ير ع  ليه، و نما هي بدعة لغة ال شدددرعا  لمواتقتها السدددمة. وقد  وا عن 
الشاتعي كال  حخر يفسر هما، وأنه قال: والمحد ا  ضربان: ما أحدث مما يخال  كتابا، أو ًمة، 
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أو أ را، أو   مداعدا، تهدمه البددعدة الضددددددددددددددالل، ومدا أحددث من الخير، ال خالف تيه لواحد من هما، 
 وهمه محد ة غير مممومة.

 غف  عن ذكر .*قال بعض السل   حمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من ال ي
ين: تإذا أخموا مضدددددا عهم أًوا بأذكا  المو  الوا دة تي السددددددمة وهي كثيرة ًبلغ نحوا من  * ريق الهجًر
أ بعين تيدددأًون ممهدددا بمدددا علموه ومدددا يقدددد ون عليددده من قراءة ًددددددددددددددو ة اإلخال  والمعوذًين  ال دددا  م 

هم وو وههم.  يمسحون بها  ؤًو
شددددديخما ابن ًدددددكيمة شددددديع العرا  تي الحديث والزهد وحسدددددن *ًدددددير أعال  المبالء: قال ابن المجا : 
ع م  ر حتى حدث بجميع مروياًه، وقصددددددددده الطالو من البالد،  ،السددددددددمت ومواتقة السددددددددمة والسددددددددل 

وكانت أوقاًه محفوظة، ال ًمضددي له ًدداعة  ال تي ًالوة أو ذكر أو ًهجد أو ًسددميع، وكان  ذا قر  
كثير الحج والمجاو ة والطها ة، ال يخري من بيته  ال لحضدددددددددددددو  عليه ممع من القيا  له أو لغيره. وكان  

 معة أو عيد أو  مازة، وال يحضدددر دو  أبماء الدنيا تي هماء وال عزاء، يديم الصدددو  غالبا، ويسدددتعم  
السدمة تي أمو ه، ويح  الصدالحين، ويعظم العلماء، ويتواضدع للماأ، وكان يكثر أن يقول: أًأل الله 

وكان ظاهر الخشددددددددددددوع، غزير الدمعة، ويعتم  من البكاء، ويقول: قد كبر  وال أن يميتما مسددددددددددددلمين، 
ة لقة وقبول الصو ة، ونو  الطاعة، و اللأملكه. وكان الله قد ألبسه  داء  ميال من البهاء وحسن الخ  

،  العبدادة، وكداندت لده تي القلوو ممزلة عظيمة، ومن  حه انتفع برؤيته، تإذا ًكلم كان عليه البهاء والمو 
ئمة والزهاد تما  أيت أكم  ممه وال أكثر ا و أيت األا وغربو ال يشدددددددبع من مجالسدددددددته. لقد  فت شدددددددرقو 

أدبت به، وخدمته، ونها و ا من عشددرين ًددمة ليالو ا، صددحبته قريبو وال أحسددن ًددمتو  عبادةو  وقرأ  عليه  ا، ًو
معت ممه أكثر مروياًه وكان  قةو   أعال  الدين ا من  علمو نبيالو  ةو حج بجميع  واياًه، ًو

*البداية والمهاية: الشدددددددديخة الصددددددددالحة العابدة الماًددددددددكة أ  زيم  تا مة بمت عباأ بن أبي الفتح بن 
مهى عن  محمد البغدادية، وشدددددهدها خلق كثير، وكانت من العالما  الفاضددددددال ، ًأمر بالمعروف ًو

مكر أحوالهم  قو  على األحمددية تي مواخاًهم المسدددددددددددددداء والمردان، ًو وأصددددددددددددددول أه  البدع الممكر، ًو
فع  من ذلك ما ال ًقد  عليه الر ال، وقد كانت ًحضددددددر مجلس الشدددددديع ًقي الدين ابن  وغيرهم، ًو

تاًددددددتفاد  ممه ذلك وغيره، وقد ًددددددمعت الشدددددديع ًقي الدين يثمي عليها ويصددددددفها بالفضدددددديلة  ،ًيمية
ا من كثرة سدددددددتعد لها من المغمى أو أكثره، وأنه كان يوالعلم، ويمكر عمها أنها كانت ًسدددددددتحضدددددددر كثيرو 

رعة تهمها، وهي التي ختمت نساءو  عائشة  ا القرحن، ممهن أ  زو تيكثيرو   مسائلها وحسن ًؤاالًها ًو
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بمدت صددددددددددددددديق، زو ة الشدددددددددددددديع  مال الدين المزا، وهي التي أقرأ  ابتمها زو تي أمة الرحيم زيم  
  حمهن الله وأكرمهن برحمته و مته حمين.

كان يواتقهم لمصددددددددددددددلحة التألي  محتم ،   ز  بده القر بي أنه *تتح البدا ا البن حجر: والدما 
أن الحالة التي ًدو  بين األمرين ال  الث لهما  ذا لم يمزل على المبي  -وهو أقرو -اويحتمد  أيضددددددددددددددو 

 تإنهم   بخالف عبدة األو ان ألنهم أصددددحاو شددددرعل   كان يعم  تيه بمواتقة أه  الكتاو  ،شدددديء
تهم، وقد تأمر بمخالف ،المشددركون انحصددر  المخالفة تي أه  الكتاو ، تلما أًدلمليسدوا على شددريعةل 

، وقد ا معت  المسدددائ  التي و د  األحاديث تيها بمخالفة أه  الكتاو تزاد  على الثال ين حكمو 
 ."القول الثبت تي الصو  يو  السبت" :أودعتها كتابي الما ًميته
كم نسددددددددددددددع ح « م تر  بعد» :وقوله «وكان يح  مواتقة أه  الكتا: »ويؤخم من قول ابن عباأ

ه ولله الحمد، ويؤخم ممه أن شرع من قبلما شرع لما ما لم يرد ناًع.  ،ًلك المواتقة  كما قرً 
أخوا  المؤممين أو ال؟  *أضددددددددددددددواء البيان: اعلم أن أه  العلم اختلفوا ه  يقال لبما  أزواي المبي 

ال المؤممين أو ال؟ وهدد  يقددال لهن: أمهددا  وهدد  يقددال إلخوانهن كمعدداويددة، وعبددد اللدده بن أميددة أخو 
المؤمما ؟ قال ابن كثير  حمه الله تي ًفسددددددددير همه ا ية: وال يمتشددددددددر التحريم  لى بماًهن، وأخواًهن 
باإل ماع، و ن ًدددددددددمى بعض العلماء بماًهن أخوا  المسدددددددددلمين، كما هو ممصدددددددددو  الشددددددددداتعي تي 

، وه  يقال لمعاوية، وأمثاله خال المؤممين المختصدددددددددر، وهو من باو   ال  العبا ة ال   با  الحكم
تيه قوالن للعلماء؟ ون  الشاتعي على أنه ال يقال ذلك. وه  يقال لهن: أمها  المؤمما ، تيدخ  

تيه قوالن؟ صدددح عن عائشدددة أنها قالت: ال يقال ذلك، وهما  االمسددداء تي الجمع الممكر السدددالم ًغليبو 
ه عفا الله عمه وغفر له: األظهر عمدا تي ذلك أنه ال أصدح الو هين تي ممه  الشاتعي. قال مقيد

 يطلق ممدده  ال مددا و د الم  بددإ القدده، ألن اإل ال  المراد بدده غير الظدداهر المتبدداد  يحتدداي  لى دليدد ل 
 صا ف  ليه.

*السددمة للخالل: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا  ال  حد هم أنه ًددأل أبا 
 نعم معدداويددة أخو أ  حبيبددة بمددت :قددال ؟معدداويددة خددال المؤممين وابن عمر خددال المؤممينعبددداللدده أقول 

أقول  :قلت .و حمهما وابن عمر أخو حفصددددددددة زوي المبي  ،و حمهما أبي ًددددددددفيان زوي المبي 
 نعم.  ًماده صحيح. :قال ،معاوية خال المؤممين
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ًمازع  =دون المحرمية ،لتحريمبممدددددددددددددددددددددددزلة األمها  تي حكم ا  زو اًهن ا*ممهاي السدددددددددمة: ولما ك
هن تقي : يقال ألحدهم خال المؤممين، وعلى  ؟خال المؤممين :هد  يقدال ألحددهم ،العلمداء تي  خًو

وعبد  ،بد  يددخد  تي ذلدك عبد الرحمن ومحمد ولدا أبي بكرل  ،هدما تهدما الحكم ال يخت  بمعداويدة
ويرية أخو   ، ث بن أبي ضددددددددرا ل ويدخ  تي ذلك عمرو بن الحا ،الله وعبيد الله وعاصددددددددم أوالد عمر

ويدخ  تي ذلك عتبة بن أبي ًددددددفيان ويزيد بن أبي ًددددددفيان أخوا معاوية. ومن علماء  ،بمت الحا ث
 لق ذلددك أل لق على تددإندده لو أ    ال يطلق على  خوة األزواي أنهم أخوال المؤممين :السددددددددددددددمددة من قددال

لحر  على المؤممين أن يتزوي أحددددهم   وخددداال ل ولو كدددانوا أخواالو  ،أخواًهن أنهن خددداال  المؤممين
وقدد  بدت بدالم  واإل مداع أنه يجوز للمؤممين والمؤمما   ،وحر  على المرأة أن ًتزوي خدالهدا ،خدالتده

هن والددمين أ لقوا على الواحددد من أولئددك أندده خددال المؤممين لم يمددازعوا ... أن يتزو وا أخواًهن و خًو
واشددددتهر ذكرهم  ،ولكن قصدددددوا بملك اإل ال  أن ألحدهم مصدددداهرة مع المبي  ،تي همه األحكا 
ددددددددول الله ،وقد كت  الوحي غيره ،كما اشددددددددتهر أنه كاً  الوحي  ،لملك عن معاوية   وأنه  دي  ً 

 ب  يمكرون ما له من  ،وقدد أ دف غيره، تهم ال يدمكرون ما يمكرون من ذلك الختصدددددددددددددداصدددددددددددددده به
طين الراية )ألع :كقوله لعلي ل   ،رون تي تضائ  غيره ما ليس من خصائصهكما يمك  ،االًصال بالمبي 

ددددددددددوله(. وقوله: )أما ًرضددددددددددى أن ًكون ممي بممزلة ها   ددددددددددوله ويحبه الله وً  ن من و   ال يح  الله وً 
دددى  ال أنه ال نبي بعدا( التي  لكمها من تضدددائله ومماقبه تهمه األمو  ليسدددت من خصدددائ  علي ل  مًو

ا أو و علوه كاترو  ،ليدتعوا بها قدح من قدح تي علي ل   اشددتهر  واية أه  السددمة لهاو  ،ًعرف بها تضدديلته
ددول اللها من الخوا ي وغيرهم. ومعاوية أيضددو ظالمو   ، ا لما كان له نصددي  من الصددحبة واالًصددال بًر

له  روا مااحتاي أه  العلم أن يمك =ويسددتحلون لعمته ونحو ذلك ،اا أو تاًددقو وصددا  أقوا  يجعلونه كاترو 
ددددول الله  ددددول الله   من االًصددددال بًر بحسدددد  د  اًهم. وهما  ليرعى بملك حق المتصددددلين بًر

ان  لى تإن باو اإلحس  ا ممن ا تهد تي بغضهم وأخطأخطأ لكان خيرو أالقد  لو ا تهد تيه الر   و 
  بها بالشدداد ؤوا الحدود ) :كما تي الحديث  ،الماأ والعفو عمهم مقد  على باو اإلًدداءة واالنتقا 
 .(تي العقوبة تإن اإلما  أن يخطئ تي العفو خير من أن يخطئ

  وقد يفرَّ  ،وهو الكفر بالله ًعالى ،ى واحدل *شدرح المووا على مسلم: الشر  والكفر قد يطلقان بمعمو 
 ،ككفا  قريشل   ،مع اعتراتهم بالله ًعالى ،بيمهما تيخ  الشددددددر  بعبدة األو ان وغيرها من المخلوقا 

 الكفر أعم من الشر .تيكون 
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ضاد ممها ً   لةل وك  خص ،أن الكفر خصال كثيرة*الفرو  اللغوية للعسكرا: الفر  بين الكفر والشر : 
 من اإليمان، والشدددددر  تقد ضددددديع خصدددددلةو  ،من الكفر ألن العبد  ذا تع  خصدددددلةو   من اإليمان خصدددددلةو 

ثر حتى  م ك ،مبئ عن هما المعمىواشددددددددتقاقه ي ،مع الله أو دون الله لهيةل  وهو  يجاد  ،خصددددددددلة واحدة
 ،ضددددده الشدددددكروأصدددددله كفر المعمة ونقي ،على و ه التعظيم له والمبالغة تي صدددددفته شدددددر    قي  لك  كفرل 

وما يج   لتضدددددييعه حقو  الله ًعالى  كاتر  :ونقيض الكفر بالله اإليمان، و نما قي  لمضددددديع اإليمان
م لما اًدتعم    ،اإلخال  :شدر  تي الحقيقةونقيض ال ،تهو بممزلة الكاتر لها ،عليه من شدكر نعمه

وال يجوز أن يطلق اًددددم الكفر  ال لمن كان بممزلة الجاحد لمعم  ،صددددا  نقيضدددده اإليمان ،تي ك  كفرل 
 وهو اًم شرعي كما أن اإليمان اًم شرعي. ،وذلك لعظم ما معه من المعصية  الله

معماه أنه له عدد خلقه ًدددددددددبحان الله زنه عرشددددددددده...( ًدددددددددبحان ال) :*مجموع الفتاوى: قول المبى 
كقوله: ) بما ولك الحمد مأل السدددماوا  ومأل األ   ومأل ما   ،ًدددبحانه يسدددتحق التسدددبيح بعدد ذلك

يكون  ا ةو تالمقدا  ً ،ا بقد  ذلكح ًسددددبيحو بيمهما ومأل ما شدددئت من شدددديء بعد( ليس المراد أنه ًدددبَّ 
ا ،وتعله محصدددو  ،ا لفع  العبدوصدددفو  و ال تلو  ،هتما  الما يعظم قد   ،ما يسدددتحقه الرويكون ل    ةو ًو

أن يسبح  ولما شرع المبي  ،واحدةو  لم يكن قد ًبح  ال مرةو  ،ًبحان الله عدد خلقه: قال المصلي
د ًددددددبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن ق :تلو قال ...ا و ال ين ال و  دبر ك  صددددددالةل 
 .واحدةو  ًبح  ال مرةو 

 ما  وى ًددددددددعيد قال: حد ما  رير عنل     وايتان،  حداهما: يجوز *المغمي: تي صددددددددحة التطوع بركعةل 
ممين تتبعه     تقال: يا أمير المؤ  ، م خري عن أبيه قال: دخ  عمر المسجد تصلى  كعةو  ،(4)قابوأل 

صالة :  قولههو ًطوع تمن شاء زاد ومن شاء نق . ولما أن هما خالف  :قال ، نما صليت  كعةو 
ه أو معمى  ما من نصدددد ،واألحكا   نما ًتلقى من الشددددا ع ،وألنه لم يرد الشددددرع بمثله ،اللي  مثمى مثمى

 وليس ههما شيء من ذلك. ،نصه

                                                        
 .تي التقري : تيه لين، وتي الكاش : قال أبو حاًم وغيره: ال يحتج به(4)
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ر دخ  أن عم م  وى بسددددددددمده، . *مصددددددددم  ابن أبي شدددددددديبة: الر   يدخ  المسددددددددجد تيركع تيه  كعةو 
 كعة  م  مر تي المسدددددددجد تركع أنه  لحة بن عبيد الله  م  وى بسدددددددمده عنالمسدددددددجد تركع تيه  كعة. 

 .(4)مثله الزبير بن العوا   م  وى أيضوا عنخري. 
كريا غال [ ابن أبي شدددديبة عن عطاء أن ابن عباأ وابن الزبير الشدددديع ز ]ما ًدددديأًي من ا  ا  صددددححه 

فريضددددددة. ابن ه الال يتطوع حتى يتحول من مكانه الما صددددددلى تي :وأبا ًددددددعيد وابن عمر كانوا يقولون
 أبي شيبة. عن ابن عمر أنه كان يصلي ًبحته مكانه.

  م يسلم. اوبالمها  أ بعو  ،*عبدالرزا : عن ناتع عن ابن عمر أنه كان يصلي باللي  مثمى مثمى
ن الله عليما ووقانا عماو تم}*ابن أبي شدددددددددددددديبة: عن مسددددددددددددددرو  عن عائشددددددددددددددة أنها مر  بهمه ا ية: 

تي  :تقي  لألعمش ،عليما وقما عماو السدددددددددددددمو   نك أنت البر الرحيم. تقالت اللهم من  السدددددددددددددمو 
 تي الصالة. :تقال ،الصالة

*عبدالرزا : عن ناتع عن ابن عمر دخ  المسددددددجد والقو  تي الصددددددالة ولم يكن صددددددلى  كعتي الفجر 
تدخ  مع القو  تي صالًهم  م قعد حتى  ذا أشرقت له الشمس قضاها قال وكان  ذا أقيمت الصالة 

 و تي الطر  صالهما تي الطريق.وه
 د.قب  الظهر ال يسلم بيمهن  ال أن يتشه عبد الله أ بع   :قال :ابن أبي شيبة: عن  براهيم قال*
 ابن أبي شيبة: عن ناتع عن ابن عمر أنه كان يحيى ما بين الظهر والعصر.*

أنا أذه  و  و عبسل أد كمي أب :قال ،عن عباية بن  تاعة ،باو المشي  لى الجمعة :*صدحيح البخا ا
 (من اغبر  قدماه تي ًدددددددبي  الله حرمه الله على الما ) :يقول تقال ًدددددددمعت المبي  ، لى الجمعة

ا المشدددددي  لى الجمعة تي عمو  السدددددبي ، و عله و اأدخ  الر : (499/ 8تتح البا ا ) ابن    ل قال 
 الجهاد، وقد يؤخم بعمو  اللفظ، كما أذن المبي (ًبي  الله) ال   واألظهر تي  وللجهاد. شدامالو له
 (لمن  ع  بعيره تي ًبي  الله أن يحج عليه، وقال: )الحج من ًبي  الله. 

                                                        
ن ح ا  كريا غال  تي: ما صح مز  حسنو  «وتي أًانيد المروا عن عمر و لحة والزبير مقال»تتح البا ا: تي  ابن    ل قال (4)

 .( المروا عن عمر 135) 
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إلًال    تي ا*وتيا  األعيان: وصم   ما  الحرمين نهاية المطل  تي د اية الممه  الما ما صم   
 مثله.

هدددما ممدددا ال خالف تيددده بين و ال أمر  يجددداو، ، *تتح البدددا ا البن   ددد : واألمر بددداإلبراد أمر نددددول 
ل بخر    ماع المسددددددددلمين، كان ا على عادًهم، ولم يبا  من أه  الظاهر  ريو  العلماء. تإن شددددددددم أحد  

أن تإنهما يصددددددددددددددرحان ب  ا باإل ماع قبله، وبحديث عمرو بن عبسددددددددددددددة وأبي هريرة الممكو ين و محجو 
 .ونف ل  ر  بين تر ل الصالة بعد الزوال مشهودة محضو ة متقبلة، ولم يف

صددددددر لما دخ  الشدددددديع م -*ذي   بقا  الحمابلة: وللشدددددديع أ ير الدين أبي حيان األندلسددددددي المحوا
 ممها وال أتح : اخيرو  اويقال:  ن أبا حيان لم يق  أبياًو  -وا تمع به

 ماله وز  الما  أيما ًقي الدين الح لما. . . داعل  لى اللَّه تردو 
 صحبوا. . . خير البرية نو   دونه القمر على محياه من ًيما األولى
بَدرو   . . . بحر ًقاذف  من أموا ه الد  اَحبذر ًسرب  ممه دهره ح 

 قا  ابن ًيمية تي نصر شرعتما. . . مقا  ًيد ًَديذمل  ذذ َعَصتذ م ضر
ت. . . وأخمد الشر   ذ  ا   له شر   تأظهر الدين  ذذ ح ا ه دً 

 . عذ  . . هما اإلما  الما قد كان يمتظريا من ًحدث عن علم الكتاو أص 
ددددماعه  عمد ا تماعه به -وحكى المهبي عن الشدددديع: أن الشدددديع ًقي الدين بن دقيق العيد قال له ًو

لم أن ألم ًع  قدال المحقق د. العثيمين: مدا هدما؟: مدا كمدت أظن أن اللده بقي يخلق مثلدك. -لكالمده
 أال يفهم ممه ًوء الظن بالله، تلع  تي نق  همه العبا ة عن ابن دقيق العيد ،قدير ءل الله على ك  شدي

 وتي كت  المماق  والترا م ًجاوزا  تخم ممها ودعذ. ،اًجوزو 
ما نق  عن و  ،تمممو  مبتدع ،شددرعي ل  من امتمع من الطيبا  بال ًددب ل  :*كشدداف القماع: قال الشدديع

. وتي عمدة الصددددفوة تي له كمو   كيفية أك  المبي لعد  علمه ب  أحمد أنه امتمع من أك  البطيع
 عن ًا يع المقريزا المسددددمى بالمقفى: أن الشددددديع أبا علي لشدددديع شددددديخما الجزيرا نقالو  ،ح  القهوة

تقال: يا  ،تي المما   أى المبي  ،وكان من كبا  أصدددددحابه ،الحسدددددن بن عيسدددددى بن ًدددددراي الماًدددددع
ددددددددددددول الله كي  يؤك  البطيع ولها  لى  م ح ،وأكلها من  هة اليمين  لى نصددددددددددددفها ةو قَّ تقطع شدددددددددددد   ؟ً 
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ا  ومن المعلو  أن  ؤيا المم ،انتهى .وقدال: هكدما يؤكد  البطيع ،حتى ترغدت ،الجداند  ا خر وأكلهدا
 ولكمه اًتئماأ. ،ال ًثبت بها األحكا 

وكثرة  ، اونهاو  ليالو  مع كثرة الطل  ،كثيرةل   ا تي بابه تي تمونل *البددايدة والمهداية: تصددددددددددددددا )ابن القيم( تريدو 
وال يحقد  ،ا واليؤذيه وال يسددددتعيبهكثير التودد ال يحسددددد أحدو   ،لقوالخ   ،وكان حسددددن القراءة ،االبتهال
كثر م تي زمانما أوال أعرف تي هما العالَ  ،وأح  الماأ  ليه ،وكمت من أصدددددح  الماأ له ،على أحدل 

ددددددددددددددجودها ويمدُّ  ،اوكداندت لده  ريقة تي الصددددددددددددددالة يطيلها  د   ،ممده عبدادةو  ير من ويلومه كث ، كوعها ًو
ا  وله من التصدددددددددددددداني  الكب ، حمه الله ،تال ير ع وال يمزع عن ذلك ،أصددددددددددددددحدابده تي بعض األحيدان

حصدددددي  ا واقتمى من الكت  ما ال يتهيأ لغيره ًا كثيرو وكت  بخطه الحسدددددن شددددديئو  ،والصدددددغا  شددددديء كثير
مو ه، عديم المظير تي مجموعه، وأ وبالجملة كان قلي  المظير، ب  ،عشدددره من كت  السدددل  والخل 

تتاء ا لإلوقد كان متصدددددددددديو  ،ًدددددددددامحه الله و حمه ،عليه الخير واألخال  الصدددددددددالحةوأحواله، والغال  
بمسدددددألة الطال  التي اختا ها الشددددديع ًقي الدين ابن ًيمية و ر  بسدددددببها تصدددددول يطول بسدددددطها مع 

ه  ،قاضي القضاة ًقي الدين السبكي وغيره األعيان حاتلة  حمه الله شهدها القضاة و وقد كانت  ماًز
زاحم الماأ على حم  نعشددددده ،والصدددددالحون من الخاصدددددة والعامة  ،وكم  له من العمر ًدددددتون ًدددددمةو  ،ًو

  حمه الله.
نه أ =*البداية والمهاية: ومن العجائ  والغرائ  التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي ًمة وأكثر

على عادة  د  واح تلم يزد تي وقيده قمدي    ،ة المصددددددددد  من شدددددددددعبانبط  الوقيد بجامع دمشدددددددددق تي ليل
لى وترح أه  العلم بملك وأه  الديانة وشكروا الله ًعالى ع ،ولله الحمد والممة ،لياليه تي ًائر السمة

دددو  السدددلطان وكان ذل ،ًبيطي  همه البدعة الشدددمعاء التي كان يتولد بسدددببها شدددرو  كثيرة بالبلد ك بمًر
وكان  ،د الله ملكه وشددددددددديد أ كانهخلَّ  ،الملك الماصدددددددددر حسدددددددددن بن الملك المصدددددددددا  محمد بن قالوون

وقد كان  ،بيض الله و هه ،السددداعي لملك بالديا  المصدددرية األمير حسدددا  الدين أبو بكر بن المجيبي
دين بن عليها خئ الشدددددددديع ًقي ال وقد كمت  أيت عمده تتيا ،ا تي هما الحين بالديا  المصددددددددريةمقيمو 

الله الحمد تأنفم الله ذلك و  ،ًيمية والشديع كمال الدين بن الزملكاني وغيرهما تي  بطال همه البدعة
وقد كانت همه البدعة قد اًددددددتقر  بين أظهر الماأ من نحو ًددددددمة خمسددددددين وأ بعمائة و لى  ،والممة

 ،وغيرهم ةل ونائ  ًدددددددلطم وزاهدل  وأميرل  وعابدل  لمل وعا ومفتل  وقا ل  وكم ًدددددددعى تيها من تقيهل  ،زمانما هما
ة ليعلم الجهل  والمسددددددددؤول من الله   الة عمر هما السددددددددلطان ،ولم ييسددددددددر الله ذلك  ال تي عامما هما
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قة له وكان هما ال حقي ،يمو  ًددددلطان الوقت المين اًددددتقر تي أذهانهم  ذا أبط  هما الوقيد تي عا ل 
 لخيال.دلي  عليه  ال مجرد الوهم وا وال

 *حاشية الجم  على الممهج لشيع اإلًال  زكريا األنصا ا:
 وهو أحد أمو  أ بعة ًكر  المسع لها نظمها السيو ي تي قوله: 

 وأ بع ًكر  المسع لها      اء  بها المصو  وا  ا 
 روأبدل بعضهم الخمرة، بالحم        تق بلة ومتعة وخمرة        كددما الوضوء مما ًمس الما     

 =تمه  عقله ،تانقل  ا بال نفعل ا ولعبو مرحو  *كشاف القماع: قال ا  را تي المصيحة من و   و بةو 
وظاهر كال  الشدددديع: ال يجوز اللع  المعروف بالطاو والمقيلة قال: ويجوز  ،عصددددى وقضددددى الصددددالة

الشدددا ع  ذا ه ا حرمأتضدددى  لى محر  كثيرو  وقال: ك  تع ل  ،اللع  بما قد يكون تيه مصدددلحة بال مضدددرةل 
أمر الله  ا: ما ألهى وشغ  عماا للشر والفساد. وقال أيضو ألنه يكون ًببو   لم يكن تيه مصلحة  ا حة

جا ةل  به تهو ممهي عمه و ن لم يحر   مسه، كبيعل    ونحوهما. اهد. وما  وا أن عائشة و وا ا معها ًو
 تيرخ  تيدده ،ة قبدد  أن ًتزويوكددانددت لهددا أ  وحدد ،لم يراهن  واه أحمددد عدد  والمبي كن يلعبن بدداللُّ 

قلت: ولع   .قاله الشيع ًقي الدين تي خبر ابن عمر تي زما ة الراعي ،للصدغا  ما ال يرخ  للكبا 
ه كما تي ويتو  الجوا ا باللع  غير المصددددددو ة تيه مصددددددلحة للتمرن على ما هو المطلوو ممهن عادةو 

 يد(.)دعهما تإنها أيا  ع :وقوله ،العيد ونحوه، لقصة أبي بكرل 
ه تيحسدددددوه على ذلك، تث بهما المما  أحدو خشددددي أن يحد    ...*ًفسددددير ابن كثير: بغوا له يا من  خًو

ك تيكيدوا لك كيدا  ولهما حسدددددددو   الغوائ  ا ممهم له  ولهما قال له: }ال ًقصدددددد   ؤيا  على  خًو
دددددول الله  ما يكره  أنه قال: ) ذا  أى أحدكم ما يح  تليحدث به، و ذا  أى ، بتت السدددددمة عن ً 

تليتحول  لى  مبه ا خر وليتف  عن يسدددددددا ه  ال ا، وليسدددددددتعم بالله من شدددددددرها، وال يحدث بها أحدا، 
ومن هما  (تر، تإذا عبر  وقعما لم ًعبَّ  الرؤيا على      ائرل ): تإنها لن ًضره( وتي الحديث ا خر

ظهر، كما و د تي حديث:  حوائج ا على قضددددددداء الاًدددددددتعيمو )يؤخم األمر بكتمان المعمة حتى ًو د ًو
(: حديث 2/258) تي العل  بكتمانها، تإن ك  ذا نعمة محسدددددود(. نق  المحقق: وقال أبو حاًمل 

 ممكر. وحتته ًعيد بن ًال  العطا  تهو كماو.
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كمددا  وكددان :كمددا  دداء تي قولدده ًعددالى  ،ا*تتح البددا ا: أن المَؤم  ن يسددددددددددددددمى داعيددو   }قددد أ يبددت دعًو
دددددددددددددى داعيو  عق    ،كما  واه ابن مردويه من حديث أنسل   ،اا وها ون مؤممو مًو ال يلز  ت ،  بعد  المالزمةًو

ولو صح  ،على أن الحديث تي األصد  لم يصدح ،قاله ابن عبد البر ،ا عكسدهمن ًسدمية المؤم  ن داعيو 
 ا  نما هو للتغلي .تإ ال  كون ها ون داعيو 

ث الما لماء على ضدددع  الحدي*ًفسدددير ابن كثير: }. . . تخانتاهما  اًدددتدل بهمه ا ية بعض  الع
وهما الحديث ال أصدددددددددددددد  له، و نما يروى هما  (فر لهغ   ،له من أك  مع مغفو ل )يأ ر ه كثير من الماأ: 

ددددددددددددول الله، أنت قلت: من أك  مع  ،تي المما  عن بعض الصددددددددددددالحين أنه  أى المبي  تقال: يا ً 
 ولكمي ا ن أقوله. ،له غفر؟ قال: ال مغفو ل 

ن  م شددديع اإلًدددال  ابن ًيمية: هما ليس له  ًدددماد عمد أه  العلم وال هو تي شددديءل قال المحقق: قال 
، وليس معماه صدددددددددددددحيحوا على اإل ال ، تقد يأك  مع كت  المسدددددددددددددلمين، و نما يروونه عن ًدددددددددددددمانل 

( وذكره اإلما  ابن القيم تي 4/326المسدلمين الكفا  والمماتقون. اهددددددددددددددد. نقله األلباني تي الضعيفة )
   وقال: موضوع، وغاية ما  وا تيه أنه مما   حه بعض الماأ.المما  الممي

*ًفسدددددير ابن كثير: العياذ: االلتجاء واالًدددددتماد واالًدددددتجا ة من الشدددددر، وأما المالذ تفي  ل  الخير،  
 الحسن بن هانئ المتمبي: ،كما قال أبو الطي 

 يَا َمنذ ألوذ  به تيَما أؤم  ل ه. . . َوَمنذ أعوذ  به مما أَحاذ  ه
بر الماأ َعظموا أنت كاًر ه. . . وال َيه يض ون َعظموا أنت َ اب ره  ال َيجذ

*البداية والمهاية: وقد بلغمي عن شدددديخما العالمة شدددديع اإلًددددال  أحمد بن ًيمية،  حمه الله، أنه كان 
وأخبرني  .ما يصددددددددددددددلح لجماو الله ًددددددددددددددبحانهويقول:  ن ،يمكر على المتمبي هدمه المبدالغة تي مخلو ل 

بن القيم،  حمه الله، أنه ًمع الشيع ًقي الدين يقول:  بما قلت همين البيتين االعالمة شمس الدين 
 تي السجود، أدعوا الله بما ًضمماه من المل والخضوع.

*ًفسددددددددددددددير ابن كثير: مدالدك بن أوأ بن الحدد دان قدال: كداندت عمددا امرأة تتوتيدت، وقدد ولد  لي، 
دذ  عليها، تلقيمي   علي بن أبي  ال  تقال: مالك؟ تقلت: ًوتيت المرأة. تقال علي: لها ابمة؟تو د 

قلدت: نعم، وهي بدالطدائ . قدال: كداندت تي حجر ؟ قلدت: ال هي بدالطدائ  قدال: تدانكحهدا. قلت: 
ر ،  نما ذل؟ }َوَ بَائ ب ك م  الالً ي ت ي ح ج و  ك مذ : تأين قول الله ك  ذا كانت قال:  نها لم ًكن تي حجذ
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غري   د ا، و لى هما ذه  داود  ، وهو قول  ر . هما  ًدددددماد قوا  ابت، على شدددددرط مسدددددلمل تي حج
، واختا ه ابن حز ، وحكى لي بن علي الظاهرا وأصدددددددددددددحابه. وحكاه أبو القاًدددددددددددددم الراتعي عن مالكل 

شددددددددديخما الحاتظ أبو عبد الله المهبي أنه َعَر  هما على الشددددددددديع اإلما  ًقي الدين ابن ًيمية،  حمه 
وق  تي ذلك.الله  ، تاًتشكله، ًو

*اختصددددا  علو  الحديث: وقد  مع الشدددديع ضددددياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدًددددي تي ذلك  
كتابا ًدددددماه )المختا ة(، ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشدددددايخما ير حه على مسدددددتد   الحاكم، 

ي الآللئ: وقال السدديو ي توعلق الشدديع شدداكر على هما تقال: كأنه يعمي شدديخه الحاتظ ابن ًيمية، 
وقال ابن   ،ذكر الز كشددي تي ًخريج الراتعي أن ًصددحيحه أعلى مزية من ًصددحيح الترمما وابن حبان

 كثير تي البداية والمهاية: وهي أ ود من مستد   الحاكم لو كم .
ا  بسمده *القراءة خل  اإلما  للبخا ا:  اقرأ بها ت ذا قرأ اإلما  بأ  القرحن »عن أبي هريرة، قال: ًو

. «قالت المالئكة: حمين، من واتق ذلك قمن أن يسدددتجاو لهم ،وال الضدددالين :واًدددبقه، تإنه  ذا قال
 ذا قرأ اإلما  بأ  القرحن تاقرأ بها واًبقه، تإن اإلما   ذا قضى السو ة قال غير »عن أبي هريرة، قال: و 

مما لك قضاء اإلما  أ  القرحن كان قالمغضوو عليهم وال الضالين قالت المالئكة: حمين، تإذا واتق قو 
 .«أن يستجاو

*الواتي بالوتيا : قال الشيع شمس الدين:  أيت شيخما ابن ًيمية يضعفه ويتهمه تي نقله ويستهول 
 ال قول ابن أبي الفوا أ: خلئ قبدد  أن يمو . وقددد أ مى على   امددا يددأًي بدده، ومددا علمددت تيدده حر ددو 

 انتهى. كتابه األغاني  ماعة من  لة األدباء،
 ،وحاتظته وال أ ى مثله تي ا  العه، وعلى الجملة تما  أيت: ابن ًيميدةيقول عن *الواتي بدالوتيدا : 

 ما يمشد: األنه كان كثيرو   ولقد صدَّ  ما ًمعما به عن الحفاظ األول وكانت هممه علية  لى الغاية
 دها ما بهااعوَّ  شك  ًمو  المفوأ بأوصابها. . . ولم ًَ 

 جة  ًشتكي. . . هواها  لى غير أحبابهاوما أنصفت مه
 :اويمشد أيضو 

 من لم يقد ويدأ تي خيشومه. . .  هج الخميس تلن يقود خميسا
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دددددددددددألته تي ذلك المجلس عن ًفسدددددددددددير قوله ًعالى }هو الما خلقكم من نفس  *الواتي بالوتيا : ًو
اء وأن حواء لما واحددةل و ع  ممها زو ها...  تأ او بما قاله المفسددددددددددددددرون تي ذلك وهو حد  وحو 

أ قلدت بدالحمد  أًداهدا  بليس تي صددددددددددددددو ة   د  وقدال: أخداف من هدما الدما تي بطمك أن يخري من 
وقال:  ا، تلم ًزل تي هم  حتى أًاها  انيو ادبر  أو يشددددددددددددددق بطمدك ومدا يدد يدك لعله يكون بهيمة أو كلبو 

و ن كان كملك ًددددميه عبد الحا ث. وكان اًددددم  بليس تي  ،اًددددوي   اًددددألت  الله ًعالى أن يجعله بشددددرو 
  عال له شركاء تيما حًاهما  وهما مروا ا}تلما حًاهما صالحو  :المالئكة الحا ث، تملك قوله ًعالى

عالى الله عما }تت :ألنه ًعالى قال تي ا ية الثانية  عن ابن عبداأ، تقلدت له: هما تاًددددددددددددددد  من و وهل 
أنه ليس إلبليس تي الكال  ذكر،  :، الثانيالقصددددددددددددددة تي حق  ماعةل يشددددددددددددددركون  تهدما يددل على أن 

أنه  :أن اللده ًعدالى علم حد  األًددددددددددددددمداء كلهدا تال بدد وأنه كان يعلم أن  بليس الحا ث، الرابع :الثدالدث
وهو يخلقون  وهما يدل على أن المراد به األصددددددددما  ألن  اًعالى قال: }أيشددددددددركون ما ال يخلق شدددددددديئو 

"من" التي هي لمن يعق . تقال  حمه الله ًعالى: تقد ذه   :ولو كان  بليس لقالما ال يعق  "ما" ل  
ألنه ًدددددددمى أوالده األ بعة عبد مماف وعبد العزى وعبد   صدددددددي  بعض المفسدددددددرين  لى أن المراد بهما ق  

قصي وعبد الدا . والضمير تي "يشركون" له وألوالده من أعقابه المين يسمون أوالدهم بهمه األًماء 
ألنده ًعدالى قدال: }خلقكم من نفسل واحددةل وخلق ممهددا   تداًددددددددددددددد االهدا، تقلدت لده: وهدما أيضددددددددددددددو وأمثد

ألن الله ًعالى خلق حواء من ضدددددددددددددلعه، تقال  حمه الله ًعالى: المراد   زو ها  وليس كملك  ال حد 
 بهما أن زو ه من  مسه عربية قرشية، تما  أيت التطوي  معه.

جددد  ترأيدددت الع ،أغمض عيميددده وازدحمدددت العبدددا ة على لسددددددددددددددددانددده*الواتي بدددالوتيدددا : وكدددان  ذا ًكلم 
، مصي ل ب العجي ، والحبر الما ما له مشداك  تي تمونه وال ضري ، والعالم الما أخم من ك  شيءل 

ًددهمه لألغرا  مصدددي ، والمماظر الما  ذا  ال تي حومة الجدال  مي الخصدددو  من مباحثه باليو  
 العصي :

 ال يرى العبر عائمه اثله. . . وخا بت بحرو ال يرى البد  م اوعايمت بد و 
*الواتي بالوتيا : الحسين بن يًو  بن المطهَّر، اإلما  العال مة ذو الفمون  مال الدين ابن المطهَّر 
. عالم الشدديعة وتقيههم، صددداح  التصدداني  التي اشدددتهر  تي حياًه. ًقد    األًدددا  الحلَّي المعتزلي 

. وكدان لده ممداليددك و دا ا  كثيرة، وأمال   يدددة. وكدان يصددددددددددددددم    وهو ازائددو  اتي دولدة خربمدددا، ًقددمدو 
 اك . شددددرح مختصددددر ابن الحا  . وهو مشددددهو   تي حياًه. وله كتاو تي اإلمامة  دَّ عليه الشدددديع 
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، وكدددان يسددددددددددددددميددده ابن الممجَّس. وكدددان ابن المطهَّر  ي  ض  ًقي  الددددين ابن ًيميدددة تي  الث مجلددددا ل
وتي  األخال ، مشددددددددددددددتهر الدم  كر، ًخَّري بده أقوا   كثيرة  وحجَّ أواخر عمره. وخمد  وانزوى  لى الحل ة، ًو

بع مائة، تي شهر المحر   وقد ناهز الثمانين. :وقي  ،خمسل وعشرين ًمة  ًمة ًتل وعشرين ًو
ددولبن عباأل ال قي البن    :  ،*تتح البا ا قاَل: نعم ولوال مكاني  لله ا : أشددهد  العيد مع ً 

شددهدًه هما الحديث يدل على أن األصدداغر من الصددبيان لم يكونوا يشددهدون العيد  ال من الصددغر ما 
كان يخري  لى العيد  من كاَن ممهم أقا و اإلما  تلهم خصدوصية على غيرهم. وقد  وا أن المبي 

 ومعه من أهله كبا هم وصغا هم.
قال: كان  شددمس الدين ابن قيم الجوزية *الواتي بالوتيا : وحكى لي عمه ]يقصددد ابن ًيمية[ الشدديع  

ه ألقى المجلد تلما وق  علي ،أنكره تأحضروا المق  اعمد بمي الممجا تبحث معهم تاد عوا شديئو  اصدغيرو 
: أيما ا، تقال ًريعو ، تقالوا له: ما أنت  ال  راء ًرمي المجلد من يد  وهو كتاو علمل امن يده غيظو 

ددددددددددددددى؟ تقالوا ددددددددددددددى، تقا :خير أنا أو مًو ل: أيما خير هما الكتاو أو ألواح الجوهر التي كان تيها مًو
دددددددى لما غضددددددد  ألقى األلواح من يده. وحكى لي عمه  العشدددددددر كلما ؟ قالوا: األلواح، تقال:  ن مًو

  رذ من عَ  تهما الما ًفعله بالماأ ،قال: ًدأله تالن تقال: أنت ًزعم أن أتعالك كلها من السدمَّة اأيضدو 
تي الصدددددددحيحين قال: صدددددددليت خل   السدددددددمة؟ تقال: حديث ابن عباأل  حذانهم من أين  اء هما تي

ول الله   ً  أذنيتكمت  ذا أغفيت أخم ب ليالو. 
قال  ،ا للشدددديع اإلما  العالمة قاضددددي القضدددداة أبي الحسددددن علي السددددبكي*الواتي بالوتيا : وقلت يومو 

 :ال قاضددي القضدداةتق ،ير ال التفسدد تيه ك  شدديءل  :الشدديع ًقي الدين ابن ًيمية وقد ذكر ًفسددير اإلما 
 . نما تيه مع التفسير ك  شيءل  ،ما األمر كما
يا  أك  وشددرو قاَل تي أيا  ممى: ) نها أ أن المَّبي   ،البن    : تي صددحيح مسددلمل  ،*تتح البا ا

أحدددهمددا: مقيددد عقيدد  الصددددددددددددددلوا . والثدداني:  ،ذكر اللدده تي هددمه األيدا  نوعددانو  وذكر اللدده عز و دد (
وقا . تأما الموع األول: تاًفق العلماء على أنه يشدرع التكبير عقي  الصددلوا  تي مطلق تي ًدائر األ

همه األيا  تي الجملة، وليس تيه  حديث مرتوع صحيح، ب   نما تيه  ح ا  عن الصحابة ومن بعدهم، 
وعمد  المسددددددددددددددلمين عليده . وهما مما يدل على أن بعض ما أ معت األمة عليه  لم يمق   ليما تيه  ن  

كتفى بالعم  به. وقد قاَل مالك تي هما التكبير:  نه وا  . قاَل ابن عبد ب  ي   عن المَّبي   صددددريح
 البر: يعمي و وو ًمة. وهو كما قاَل.
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ددددول ي :تقلت ،قدمت المديمة تدخلت عليه :سددددةبَ *كشدددداف القماع: تي قصددددة  ًددددال  عمرو بن عَ  ا ً 
: تيه لمل قال تي شددددددددددددددرح مسدددددددددددددد .بلى :تقلت :قال ،أنت الما لقيتمي بمكة ،نعم :تقال ؟أًعرتمي ،الله

 .اوهو الصحيح من ممهبم :قال ،وصحة اإلقرا  بها ،صحة الجواو ببلى و ن لم يكن قبلها نفي  
  *كشدداف القماع: وتي شددرح مسددلم يسددتح  لصدداح  الطعا  وأه  الطعا  األك  بعد تراو الضدديفان

على  و ن دلت قريمة ،ي قرائن الحالواألولى: المظر ت. ديث أبي  لحة األنصددددددددا ا تي الصددددددددحيحلح
 قها.عألنها ًستغفر لال  و ال مسح اإلناء ،أبقاه  بقاء شيءل 

*كشددددددداف القماع: وتي الفمون ًحسدددددددن التهمئة بالقدو  للمسددددددداتر كالمرضدددددددى ًحسدددددددن ًهمئة ك  ممهم 
 بسالمته.

ما األصدددد  و ن  تقد أخطأ ، ن األصدددد  تي اإلنسددددان العدالة :من قال: *كشدددداف القماع: وقال الشدددديع
 ،} نه كان ظلوما  هوال  تالفسدددددددددق والعدالة ك  ممهما يطرأ على ا خر :لقوله ًعالى  الجه  والظلم
لسددددددددددددت  :تقال لهما ،أنه أًى بشدددددددددددداهدين :ما  وا عمه  ل  معا    «المسددددددددددددلمون عدول» :وقول عمر

برؤية الهالل لرمضددددددان  شددددددهادًه واألعرابي الما قب  المبي  .أعرتكما وال يضددددددركما أني ال أعرتكما
 لم ًظهر ممه  يبة. ًقب  شهادة ك  مسلمل  :وعمه ،وهم عدول ،اصا  صحابي  

 .واحدةو  على اًتغرا   ميع األتراد دتعةو  دال   *قال الشيع صالح العصيمي: العا  لفظ  
 ال دتعة واحدة. ،والمطلق: لفظ دال على اًتغرا   ميع األتراد على ًبي  البدل

  مائة.*ميزان االعتدال: تالحد الفاص  بين المتقد  والمتاخر هو  أأ ًمة  ال
دعة؟  من هو صددددددددددداح  بتكي  يكون عدالو  ،العدالة واإلًقان وحد الثقة   ؟كي  ًددددددددددداو ًو يق مبتدع

تهما   ،ال ًحرفل و  كغلو التشدددديع أو كالتشدددديع بال غلول   ،تبدعة صددددغرى ،ن البدعة على ضددددربينأ :و وابه
ابعيهم مع الدين والو ع والصددددددددددددد كثير تي   ا  تلو  د حديث هؤالء لمه   ملة من ا  ،التابعين ًو
وعمر  أبي بكرل  على والحئ    ، م بدعة كبرى كالرتض الكام  والغلو تيه ،وهمه مفسدددددددددددددددة بيمة  المبويدة

 وا تما اًددددددتحضددددددر ا ن تي هما الضددددددر وأيضددددددو  ،تهما الموع ال يحتج بهم وال كرامة ،والدعاء  لى ذلك
 ؟ا حالهتكي  يقب  نق  من هم ،ب  الكمو شعا هم والتقية والمفا  د ا هم ،اا وال مأمونو  صدادقو   الو 

تالشيعي الغالي تي زمان السل  وعرتهم هو من ًكلم تي عثمان والزبير و لحة ومعاوية  ،حاشا وكال
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عر  لسددددددددددبهم ،و ائفة ممن حا و علي ا ء السددددددددددادة فر هؤاليك اوالغالي تي زمانما وعرتما هو الم ،ًو
 .تهما ضال   ،اويتبرأ من الشيخين أيضو 

 ،يددهت تددإن ذلددك هو قول أبي حدداًمل  ،وال أًددددددددددددددمددده  لى قددائدد ل  ،مجهول   : م اعلم أن كدد  من أقول تيدده
دددديأًي من ذلك شدددد ه  لى قائله كابن المديمي وابن معين ،ا تاعلمهكثير  د    يءًو  ن  تملك بي   ،تإن عزًو

تهو  ،عزه الى قددائد ل أولم  ،مثددال ذلددكأو  ،و ال يعرفأو يجهد  أأو نكرة لددة تيده  هددا :و ن قلدت ،ظداهر  
  قة وصدو  وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه. :ذا قلت وكما  ،من ق بلي

ى لربه لما *ًيسير اللطي  الممان : ذكر كثير من أه  العلم أنه يستفاد من قوله ًعالى عن  واو مًو
ىا ً لذَك }َومَ : تقال، ًدددأله عن العصدددا دددَ يم َك يا م ًو اَا أًََدوَكَّأ  َعَليدذهَ * ب َيم  ا َوأَه شُّ ب َها َعَلى قَاَل ه َي َعصدددَ

 ما تيه من همه المماتع المعيمة والمجملة تي قوله: }َمآ  و  ل    اًدددتحباو  اًدددتصدددحاو العصدددا َغَمم ي 
َرى    ها.لة ضر ا الرحمة بالبهائم، واإلحسان  ليها، والسعي تي  زاوأنه يستفاد ممها أيضو  أ خذ

ر ا و  اَلَة ل م كذ الحه أا أن ذكر العبد لربه هو الما خ لق له العبد، وبه صدد قوله   َّ ذكره: }َوأَق م  الصددَّ
وتالحه، وأن المقصدددود من  قامة الصدددالة  قامة هما المقصدددود األعظم، ولوال الصدددالة التي ًتكر  على 

، ودعدددائددده تيهدددا قراءة القرحن، والثمددداء على اللدددهالمؤممين تي اليو  والليلدددة لتدددمك  رهم بددداللددده، ويتعددداهددددون 
والخضددددددددددددددوع لده الدما هو  وح الدمكر، لوال هدمه المعمدة لكدانوا من الغداتلين. وكمدا أن الدمكر هو الما 

لق الخلق أل لدده، والعبددادا  كلهددا ذكر للدده، تكددملددك الددمكر يعين العبددد على القيددا  بددالطدداعددا  و ن خ  
قدَّت، ويهو    همه  الجبابرة، ويخف  عليه الدعوة  لى الله، قال ًعالى تي ن عليده الوقوف بين يداشددددددددددددددَ

ر ا . وقال: }اذذَه ذ أَنذَت َوَأخ وَ  ب آيَاً ي َوَنمذك َرَ  َكث يروا . صة: }َكيذ ن َسب  َحَك َكث يرواالق  َواَل ًَم َيا ت ي ذ كذ
 ،ايسددمى ذلك ًضددميمو و  ،تيعطونه حكمه ،ا معمى لفظل بون لفظو شددر  قد ي   :*مغمي اللبي : القاعدة الثالثة

عد عيما  وال ً} :أال ًرى كي    ع معمى :مؤدى كلمتين. قال الزمخشددددددرا أن ًؤدا كلمة   :وتائدًه
ين  لى غيرهم.   عمهم أا وال   وال ًأكلوا أموالهم  لى أموالكم} لى قولك: وال ًقتحم عيما  مجاوًز

لرتث معمى ن اضمَّ   الرتث  لى نسائكم}ا قوله ًعالى: ومن مث  ذلك أيضو  دددددددددًضموها  ليها حكلين اه
الباء و نما أصددددد  الرتث أن يتعدى ب  وقد أتضدددددى بعضدددددكم  لى بعضل }مث :  ،دا بإلىتع   ،اإلتضددددداء

حرموه أا تلن أا تلن ي  ومددا يفعلوا من خير تلن يكفروه}وقولدده ًعددالى:  ،يقددال: أ تددث تالن بددامرأًدده
على، ولهددما عدددا بمفسدددددددددددددده ال ب ،أا ال ًمووا  كدداحوال ًعزموا عقدددة الم}يحرموا  وابدده. وقولدده ًعددالى: 

معون  لى المإل األعلى}وقوله ًعالى:   ًدددددددمع الله لمن حمده أا :وقولهم ،أا ال يصدددددددغون  ال يسدددددددَّ
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مث : يو   ،و نما أصددله أن يتعدى بمفسدده ،وتي الثاني بالال  ،تعدا يسددمع تي األول بإلى ،اًددتجاو
ال  ،ا بددد مندولهما ع   ،يميز :أا  المفسد من المصلح والله يعلم}يسمعون الصيحة. وقوله ًعالى: 

تلهما  ،أا يمتمعون من وطء نسدددددددددائهم بالحل   للمين يؤلون من نسدددددددددائهم}وقوله ًعالى:  ،بمفسددددددددده
 .دا بمنع  

الفروع: وولي األمر  ذا حكم تي مسدددددائ  اال تهاد بأحد القولين لمصدددددلحة المسدددددلمين و بت  اعته 
 )ع(.

ر تي جذ يعمي  دخال الح   ،ويتو ده  واز البماء على قواعد  براهيم :الفروع*كشدددددددددددددداف القمداع: قدال تي 
بددالجدداهليددة  وهو أن قومدده حددديثو عهدددل  ،لوال المعددا   تي زممدده ألن المبي   البيددت و عدد  بددابين لدده

  اويدل على  وز ًأخير الصددددددو  :قال ابن هبيرة تي حديث عائشددددددة ،كما تي حديث عائشددددددة  ،لفعله
عبة للملو  لئال يصير البيت مل  أى مالك والشاتعي ًر  البماء على قواعد  براهيمو   ،أل   قالة الماأ

 وهو ظاهر.
 ن من ضددع  اليقين أن ًرضددى الماأ بسدددخئ الله أو ًممهم على )الحديث:  يت*مجموع الفتاوى: 

ك الله اليقين ويتضددددمن  ،اليقين يتضددددمن اليقين تي القيا  بأمر الله وما وعد الله أه   اعته( ما لم يًؤ
دبيره تإنه  نما يحم    ها ال بوعده وال برزقتإذا أ ضيتهم بسخئ الله لم ًكن موقمو  ،بقد  الله وخلقه ًو

 ،ما ير وه ممهمل    اإلنسدددان على ذلك  ما مي   لى ما تي أيديهم من الدنيا تيتر  القيا  تيهم بأمر الله
تإنك  ذا   د والثواو تي الدنيا وا خرةبما وعد الله أه   اعته من المصددر والتأيي و ما ضددع  ًصددديقل 

 ،لهم اءو و   ،ا ممهمتإ ضدددداؤهم بسددددخطه  نما يكون خوتو  ،نصددددر  و زقك وكفا  مؤنتهم :أ ضدددديت الله
 .وذلك من ضع  اليقين

 و كافل وه ،والله يتولى الصدددددددالحين ،وكان عبده الصدددددددالح ،كان قد اًقاه  ،من أ ضدددددددى الله بسدددددددخطهم
ماأ بال تالله يكفيه مؤنة ال  مخر ا ويرزقه من حيث ال يحتسدددددددددددددد ومن يتق الله يجع  له } ،عبدده
وأما كون الماأ كلهم يرضدددددددددددون عمه تقد ال يحصددددددددددد  ذلك لكن يرضدددددددددددون عمه  ذا ًدددددددددددلموا من  ، ي 

 .الم يغموا عمه من الله شيئو  ،ومن أ ضى الماأ بسخئ الله ،و ذا ًبين لهم العاقبة ،األغرا 
 :والثاني .ا تحرا  باالًف ،ما يقرن به الشهوة :أحدها ، ة أقسا ل *الفتاوى الكبرى: المظر  لى المرد  ال

 يقرن به تهما ال ،كمظر الر   الو ع  لى ابمه الحسدددددن وابمته الحسدددددمة وأمه  ،ما يجز  أنه ال شدددددهوة معه
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 وعلى هما من ال يمي  ،حر  ،ومتى اقترنت به الشدددددددددهوة ،شدددددددددهوة  ال أن يكون الر   من أتجر الماأ
ء ال تإن الواحد من هؤال ،وكاألمم المين ال يعرتون همه الفاحشدددة ،كما كان الصدددحابة  ،قلبه  لى المرد

  يء من الشددهوةوال يخطر بقلبه شدد ،يفر  بين هما الو ه وبين نظره  لى ابمه وابن  ا ه وصددبي أ مبي
وقد كانت اإلماء على عهد الصحابة يمشين تي  .وهو ًليم القل  من مث  ذلك ،ألنه لم يعتد ذلك

خد  الر الا تلو أ اد الر ال أن يتر  اإلماء  ،مع ًالمة القلوو ،لطرقا  وهن متكشدفا  الرؤوأ ًو
  =التركيا  الحسدددددان يمشدددددين بين الماأ تي مث  همه البالد واألوقا  كما كان أولئك اإلماء يمشدددددين

وكملك المرد الحسددددددددان ال يصددددددددلح أن يخر وا تي األمكمة واألزممة التي  .كان هما من باو الفسدددددددداد
تال يمكن األمرد الحسددددددددددددددن من التبري وال من الجلوأ تي  ،يخداف تيهدا الفتمدة بهم  ال بقدد  الحا ة

 ،ه كملكوالمظر  لي ،وال من  قصددددددده بين الر ال ونحو ذلك مما تيه تتمة للماأ ،الحما  بين األ ان 
كن مع خوف ل ،وهو المظر  ليه لغير شدددهوةل  :من المظر القسدددم الثالثبين العلماء تي  و نما وقع المزاع

 ،نه ال يجوزأ ،أصدددددددددددحهما وهو المحكي عن ن  الشددددددددددداتعي ،تيه و هان تي ممه  أحمد ، و انها
كما أن   ،واألول هو الرا ح ،ب  قد يكره ،ألن األصدددد  عد   و انها تال يحر  بالشددددك  يجوز :والثاني

انت و ن ك ،ال يجوز ممه  الشدددددددداتعي وأحمد أن المظر  لى و ه األ مبية من غير حا ةل الرا ح تي 
ة. واألصددددد  ألنها مظمة الفتم  لكن ألنه يخاف  و انها ولهما حرمت الخلوة باأل مبية ،الشدددددهوة ممتفية

تإن الم يعة  لى الفسدددددددددداد يج  ًددددددددددها  ذا لم يعا ضددددددددددها   ا للفتمة تإنه ال يجوزأن ك  ما كان ًدددددددددببو 
مث   ، ا حةل  ا  ال  ذا كان لمصددددلحةل ولهما كان المظر الما يفضددددي  لى الفتمة محرمو  ،صددددلحة  ا حةم

غير وأمدا المظر ل ،تدإندده يبداح المظر للحددا دة لكن مع عددد  الشددددددددددددددهوة  نظر الخدا د  والطبيدد  وغيرهمدا
ر ال أنظ ني  :ومن كر  المظر  لى األمرد ونحوه أو أدامددده وقدددال .تال يجوز ، لى محددد  الفتمدددة حدددا دددةل 

ا لم يكن المظر  ال لمدد =تددإندده  ذا لم يكن معدده داع يحتدداي معدده  لى المظر  كددمو تي ذلددك  =لشددددددددددددددهوةل 
 .يحص  تي القل  من اللمة بملك
توائد  يو ث ذلك  الث ،عن المظر  ليها كالمرأة واألمرد الحسن يه ن غض البصر عن الصو ة التي ن  

ا   شددددددديئو تإن من ًر   حالوة اإليمان ولمًه التي هي أحلى وأ ي  مما ًركه الله : ليلة القد :  حداها
  والمفس ًح  المظر  لى همه الصدددو  ال ًددديما نفوأ أه  الرياضدددة والصدددفا ،ا ممهلله عوضددده الله خيرو 

صددددددددرعه كما يصددددددددرعه   ،تإنه يبقى تيها  قة ًجتمو بسددددددددببها  لى الصددددددددو  حتى ًبقى ًجمو أحدهم ًو
عليه من  يجلس  ليه بأخوف عل ما أنا على الشددددداو التائ  من ًدددددب   :ل بعض التابعينولهما قا ،السدددددبع
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 ،مة العما ىتإن لهم تتمة كفت  اًقوا المظر  لى أوالد الملو  :وقال بعضدددددددهم ،يجلس  ليه  مي ل  ثل دَ حَ 
 وما زال أئمة العلم والدين كشيون الهدى وشيون الطريق يوصون بتر  صحبتهم.
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