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 :أما بعد.....  الحمد هلل, والصالة والسالم على من ال نبي بعده

فقد اطلعنا على كتاب الدكتور عبد الشكور معلم عبد فارح الذي سماه بـ 

فوجدناه كاسمه غرة على جبين المكتبة العربية,  «الفوائد وقيد األوابد صيد»

حفظه -ه وتحفة لجميع القراء يف كل زمان ويف كل مكان, فقد جمع فيه صاحب  

ها فقهية يمكن أن يستفيد منها  -اهلل ورعاه فوائد متنوعة حيث جاءت بعض 

الفقهاء, وجاءت بعضها تاريخية يتمّتع هبا المؤرخون, ولكن صاحبه لم ينَس 

 األدباء فقد بذل جهدا كبيرا يف جمع موضوعات ألجلهم.

بنكت  -متعنا اهلل بوجوده-وتشويقا للقراء وتسلية لهم فقد أتى الكاتب 

 دها يف كتاب غيره.وطرائف قل أن تج

 «الفوائدد  »كتابك يا عبدد الكدرو  
 

 

 فوائددددد  فيدددده بددددد وفيدددده  ف ائددددد
 

وبالجملة فإن هذا الكتاب يجب أن يكتب بمداد الذهب, فهو كتاب بذل فيه 

الكاتب قدر طاقته, وأوصي نفسي والجميع بقراءته, كما أسأل اهلل تعالى أن يرزق 

 هذا العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.صاحبه الصحة والعافية حتى يتكرر مثل 

 مـالك بـابـكــر امـبـيالشيخ: 

ملسو هيلع هللا ىلص
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 الحمد هلل وحده, والصالة والسالم على من ال نبي بعده.

 :أما بعد

أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تقييد ما يراه أثناء فقد كان دأب  

 مطالعته من الفوائِد المهمِة والغرائب المستحسنة قبل أن تضيع .

القالئد من ف ائد » :يف مقدمة كتابه ♫يقول  الدكتور مصطفى السباعي 

أن يقيدوا ما يجدونه من  -وال يزالون كذلك -كان دأب  طالِب العلمِ »: «الفوائد

ئد متناثرة خالل مطالعاهتم يف أوراق خاصة بالكِتاِب, يرجعون إليها عند فوا

وا الِعْلمَ » الحاجة لها, وقد كان مما يوصي به علماؤنا طالَبهم:  .«َقيِّد 

وال يحتقرن فائدة » حين قال: ♫اإلمام النووي وممن أرشد إلى ذلك 

باِدر إلى  كتابتها, ثم يواظب على مطالعة يراها أو يسمعها يف أيِّ فنٍّ كانت, بل ي 

اهـ «ما كتبه...
(1)

.  

 أمِنَ  وإن منها, تمكن إذا –َقلَّت وإن–وال يؤخر  تحصيَل فائدٍة »وقال أيضًا: 

ل  غيرهاحصوله «ا بعد ساعٍة, ألن للتأخيِر آفات, وألنه  يف الزمِن الثاين ي َحصِّ
(2)

. 

                                      
 .)1/39( المجموع )1)

 (.1/38( المجموع )2)
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 . رواه ابن أبي َخيْثَمة.«ولو يف الحائِطِ إذا سمعَت شيئًا فاْكت بْه »وقال اإلمام الشعبي: 

)صيد الفوائد وقيد األوابد(الرسالة اللطيفة ويف هذه 
(1)

جمع لكثير من  

شتات الفوائد التي اقتبست ها أثناء مطالعتي يف الكتب أو يف وسائل التواصل, 

ًة إلى مصادرها, مع وضع عنوان مناسب لها.  معزوَّ

 واهلَل القدير أسأل أن ينفع هبا قارءها وجامعها, إنه القادر على ذلك.

د وآله وصحبه وسلَّم.  وصلى اهلل على نبّينا وحبيبنا محمَّ
  

Shakuur2020@gmail.com 

 

                                      
, جمع آبِد1) شت ونفرت من اإلنس, و«أوابِد  الوحش»و ( األوابِد  : «الكالم أوابِد  »: هي التي توحَّ

ْرَعتِه فال تفلت منه. غرائبه التي ال مثيل لها, وفرٌس َقْيد األوابِد, أي: َقيِّد  الوحوش بِس   ي 
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ّبب إليه الد س » قال اإلمام القاضي عياض عن أبي عم  اإلشبيلي: ■ كان قد ح 

علت فيه لذته. م ِه، ال يفت  عنه ليَله ونهاَ ه، وج  ة ع  دَّ  م 

ينظ  يف كتاب فلم يكع  ذ ك  أن صديقًا له زاَ ه يف يوم العيد، فخ ج له وهو 

بصديقه حتى َعَث  فيه؛ الشتغال بالِه بالرتاب، فتنّبه حينئٍذ له وسّلم عليه، واعتذ  

 له من انكغاله بمسألٍة عويصة، فقال له: يف يوم العيد، ووقت  احٍة مسن ونة !؟

ٌة يف غي ِ النظ ِ والق اءة  .(1)«فقال: واهلل ما لي  احٌة وال لذَّ

ى: ده٦23لل افعي )ت «الك ح الربي »لما ظه   ■ اشت اه  «فتح العزيز»( المسمَّ

( بألف د هم، وصا  يصّلي الف ائض فقط، ده٧02اإلمام ابن دقيق العيد )ت

 .(2)واشتغد بالمطالعة إلى أن أنهاه مطالعة

 

وقد صنف الحافظ عبد الغني »قال الحافظ ابن كثي  يف البداية والنهاية:  ■

األَْزِدّي كتابا فيه أوهام الحاكم، فلما وقف عليه الحاكم جعد يق ؤه على 

الناس، ويعت ف لعبد الغني بالفضد، ويكر ه على ذلك، وي جع إلى ما 

 . (3)«↓أصاب فيه من ال د عليه، 

                                      
 .(٧/12٤)ترتيب المدارك   (1)

 .(580)ص الطالع السعيد لألدفوي (2)

 .(15/5٧8) البداية والنهاية: (3)
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يق أ على ابن أبي جم ة قال له ابن أبي جم ة: أما  لما جاء ابن الحاج الفاسي ■

 تق أ على العلماء ؟! 

 فقال ابن الحاج: أ يد أن أق أ عليك.

 وتأتي تق أ على مثلي ؟ ،فقال له: كيف تت ك العلماء

 فقال: أ يد أن أق أ عليك.

 فقال: استخ  اهلل تعالى.

 قال: فاستخ ت اهلل تعالى ثم جئت إليه فقلت: أق أ  ؟

 عزمَت ؟ قال:

 قلت: نعم !

فقال لي: ال يخط  بخاط ك وال يم  ببالك أنك تق أ على عالم، وال أنك بين 

يدي شيخ، إنما نحن إخوان مجتمعون نتذاك  أشياء من أحرام اهلل تعالى 

 .(1)فعلى أي لسان خلق اهلل الصواب والحق قبلناه وإن كان صبًيا من المرتب

 

وبالجملة التجا ة محّك ال جال، وبها يمتحن »: ♫قال اإلمام الغزالي  ■

دين ال جد وو عه؛ ولذلك قيد: ال يغ ّنك من الم ء قميٌص  قعه، أو إزا  

فوق كعب الساق منه  فعه، أو جبين الح فيه أث  قد قلعه، ولدى الد هم 

                                      
 .(1/٤٤0) ذكريات مشاهير رجال المغرب, عبد اهلل كنون: (1)
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ان ه يف الحض ، فانظ  غيَّه أو و عه؛ ولذلك قيد: إذا أثنى على ال جد جي 

 .(1)«وأصحاب ه يف السف ، ومعاملوه يف األسواق؛ فال تكّروا يف صالحه

 

يا أبا محمد،  : كنا عند ابن عيينة فجاءه  جد، فقال: ♫قال ابن المق ئ 

)ماء زمزم لما ش ب له(، قال: بلى، قال: فإّني   قال: ملسو هيلع هللا ىلصألستم تحدثون أن النبي 

 . (2)فحّدثه  ،لتحّدثني بمائتي حديث، قال: اقعدقد ش بته 

 

يف ت جمة عز الدين القسام أنه لما نفد ماله أيام د استه يف األزه  أشا  على عز 

الدين التنوخي أن يصنعا حلوى اله يسة ويبيعاها؛ فاستفظع التنوخي األم  

أنا أصيح على » ، فأجابه القسام:«المناداةأستطيع  ولرني أخجد وال»وقال: 

 .(3)، وبهذا تمرنا من إكمال الد اسة«بضاعتنا

 

                                      
 .(2/82)إحياء علوم الدين  (1)

 ( .٤5/308تاريخ دمشق ) (2)

 .(٤/155)جمهرة أعالم األزهر  (3)
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ت جم السيوطي لكيخه محيي الدين الرافيجي الحنفي فقال:لزمته أ بع عك ة سنة 

فما جئته من م ة إال وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبد 

فقلت:قد ص نا يف مقام الصغا ! ونسأل عن  «زيٌد قائمٌ » قال لي يوما: أع ب ذلك،

مائة وثالثة عك  بحثا، فقلت:ال أقوم من هذا  «زيٌد قائمٌ » هذا! فقال لي: يف

المجلس حتى أستفيدها، فأخ ج لي تذك ته فرتبتها منها وما كنت أعد الكيخ إال 

واإلفادة وكان يذك  أن بينه وبين والدا بعد والدي؛ لرث ة ما له علي من الكفقة 

 .(1)والدي صداقة تامة وأن والدي كان منصفا له بخالف أكث  أهد مص  

 

قال شيخ  اإلسالِم الحافظ  الربي   سفيان  بن  عيينة: دخلت  الروفَة ولم يتمَّ لي  ■

حافظ  علِم  عك وَن، فقال أبو حنيفَة ألصحابه وألهد الروفة: جاءكم

ًثا أبو حنيفة ! عم ِو  (2)بِن دينا ، فجاء الناس  يسألوين، فأول  َمن صيَّ ين محدِّ

 

أنا ابن من كانت ال يح طوع يده، »قال بعضهم: وجدت مرتوبا على قب : 

                                      
 .(1/99)بغية الوعاة للسيوطي  (1)

 .( 1/369) نقله اإلمام  الخليليُّ يف )اإلرشاد يف معرفة علماء الحديث(: (2)
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إلى قب   ، قال: فعظم يف عيني مص عه، ثم التفت  «يحبسها إذا شاء، ويطلقها إذا شاء

ال يغت  أحد بقوله، فما كان أبوه إال بعض الحدادين، »آخ  قبالته، وعليه مرتوب: 

 .(1)، فعجبت منهما يتسابان ميتين«يحبس ال يح يف كي ه، ويتص ف فيها

 

ف ة  ختياين، فألقيت  الكَّ قال َجس  بن َف َقد: أضجعت  شاًة ألذبَحها، فمد َّ بي أيوب السَّ

)السرينة(، وت كت  الكاة، وقمت  أنا وأيوب نتحدث، فوَثبَت )قامت( الكاة ، 

 فحَفَ ت يف أصد الحائط، وَدحَ جت الكف َة فألَقتها يف الحف ة، وألَقت عليها الت اب! 

 ا ت ى، أما ت ى؟! فقال لي أيوب: أم

 .(2)فجعلت  على نفسي أن ال أذبح شيئا بعد ذلك اليوم

 

 وض »قال أبو محمد اليافعي يف آخ  الحراية الثانية والثمانين بعد األ بعمائة من  ■

بلغني أن الكيخ اإلمام محيي الدين النووي »: «ال ياحين يف حرايات الصالحين

خطف سا ٌق عمامته، وه ب، فتبعه الكيخ وصا  يعدو خلفه، ويقول  ◙

 .(3)، والسا ق ما عنده خب  من ذلك!«َملَّرت ك إياها، قد: َقبِْلت  »له: 
                                      

 .(19ص)مختصر الغيث المسجم شرح المية العجم للدميري  (1)

 (.2/12٤االعتدال للذهبي )ميزان  (2)

 عن اليافعي. (26ص) «المنهل العذب الروي يف ترجمة قطب األولياء النووي»ونقلها السخاوي يف  (3)
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 (1) : وما ينفعك أن يعذب اهلل أخاك المسلم بسببك!♫قال اإلمام أحمد  ■

 

سألت أحمد: هد ت ى بأسًا أن يصلي ال جد  قال إسماعيد بن سعيد الكالنجي:

 تطوعًا بعد العص  والكمس بيضاء م تفعة؟ قال: ال نفعله، وال نعيب فاعله.

وهذا ال يدل على أن »يف فتح البا ي :  ♫قال الحافظ ابن  جب الحنبلي 

أحمد  أى جوازه، بد  أى أن من فعله متأوالً، أو مقلدًا لمن تأّوله ال ينر  عليه، 

 .(2)«عاب قوله؛ ألن ذلك من موا د االجتهاد السائغوال ي

 

يف كتابه )سي ة البخا ي(: أن اإلمام  ♫ذك  اإلمام عبد السالم المبا كفو ي 

البخا ي  كب البح  م ة يف أيام طلبه وكان معه ألف دينا ، )وكانت األلف دينا  

مبلغا طائال يف ذاك الزمان(، فجاءه  جد من أصحاب السفينة، وأظه  له حبه 

ومودته وأصبح يقا به ويجالسه فلما  أى اإلمام حبه ووالءه مال إليه وبلغ األم  

 ه بعد المجالسات أخب ه عن الدناني  الموجودة عنده .أن

 ،وذات يوم قام صاحبه من النوم فأصبح يبري ويعول ويمزق ثيابه ويلطم وجهه و أسه

                                      
 (.11/262السير ) (1)

 . (5/٤9)فتح الباري البن رجب  (2)
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فلما  أى الناس حالته تلك أخذتهم الدهكة والحي ة وأخذو يسألونه عن السبب، 

 فقال لهم: عندي ص ة فيها ألف دينا  وقد ضاعت!. ،وألحوا عليه يف السؤال

وحينئذ أخ ج البخا ي ص ة  فأصبح الناس يفتكون  كاب السفينة واحدا واحدا،

دناني ه خفية وألقاها يف البح ، ووصد المفتكون إليه وفتكوه أيضا حتى انتهوا من 

 ا شديدا .جميع  كاب السفينة، ولم يجدوا شيئا ف جعوا إليه والموه ووبخوه توبيخ

ولما نزل الناس من السفينة جاء ال جد إلى اإلمام البخا ي وسأله ماذا فعد 

 بص ة الدناني ؟، فقال: ألقيتها  يف البح !.

 قال: كيف صب ت على ضياع هذا المال العظيم ؟

فقال له اإلمام: ياجاهد ...أتد ي أنني أفنيت حياتي كلها يف جمع حديث  سول اهلل 

 قتي، فريف كان ينبغي لي أن أجعد نفسي ع ضة لتهمة الس قة؟ وع ف العالم ث ،ملسو هيلع هللا ىلص

وهد الد ة الثمينة )الثقة والعدالة( التي حصلت عليها يف حياتي أضيعها من أجد 

 .(1)د اهم معدودة

 

ر

يف  أ تِي للمنصو  ب جد أذنب، فقال: إن اهلل يأم  بالعدل واإلحسان، فإن أخذت

 .(2)غي ي بالعدل، فخذين باإلحسان، فعفا عنه

                                      
 .(123-1/122)سيرة اإلمام البخاري  (1)

 (.٤٧2/ 1محاضرات األدباء ) (2)
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 .[108]األنعام:﴾ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇۆ ﴿قوله تعالى:  دليلها: ■

ال يجوز إنرا  المنر  بما هو أنر  منه.... »: ♫يقول اإلمام ابن تيمية   ■

وإذا كان قوم على بدعة أو فجو ، ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك ش  

 .(1)«... لم ينهوا عنه أعظم مما هم عليه

يكت ط يف جواز األم  بالمع وف أن ال »وقال الكنقيطي يف أضواء البيان:  ■

 ا تراب على إلجماع المسلمين ؛أعظم من ذلك المنر يؤدي إلى مفسدة 

 . (2)«الض  ين أخف

 

است قضي على َمْ و قاٍض وكان من أحسد الناس : »♫يقول ابن المبا ك 

للناس، فلما كان يف بعض األيام  أيت ه واقفا على دابته ينظ  إلى مصلوب، فلما 

خلوت به قلت له: أيها القاضي  أيتك تنظ  إلى ذلك المصلوب أفحسدتَّه ؟! 

 .(3)«!قال: إي واهلل حسدت ه على كث ة اجتماع الناس عليه

 

                                      
 .( 1٤/٤٧2)مجموع الفتاوى  (1)

 .(1/٤6٤)أضواء البيان  (2)

 انظر: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. (3)
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يقول أبو الف ج زك يا بن المعاىف النه واين: كنت يف الحج يف ع فة فنادى مناد يا 

أبا الف ج! فقلت لعله ي يدين، ف جعت، فلما ق بت منه قلت: أبو الف ج، قال: يف 

الموسم خلق كثي  ممن يرنى بهذه الرنية فعدت أد اجي، فقال: يا أبا الف ج 

سماين وكناين فأ جع إليه فلما ق بت... قلت لعد غي ي  زك يا.. فقلت: لعله

 يوافقني يف الرنية واالسم فعدت 

فقال: يا أبا الف ج زك يا بن المعاىف.. فقلت : سماين وسمى أبي وكنّاين... إذن أنا 

 صاحبه، فلما ق بت عنده قلت قد يتفق مع غي ي فت كته..

 النه واين ،فقال : يا أبا الف ج زك يا بن المعاىف 

 قلت : اآلن قضي األم ... قلت: نعم ،

قال: من أنت ؟ قلت : أنا أبو الف ج زك يا بن المعاىف النه واين... قال : النه واين 

 .(1) أ يد الغ بي ! ،الك قي أو الغ بي؟ قلت : الك قي... قال: ال

 

دخد أع ابيٌّ مسجد البص ة فانتهى إلى حلقة علٍم يتذاك ون األشعاَ  واألخبا ،  ■

وهو يستطيب كالمهم، ثم أخذوا يف الع وض فلما سمع المفاعيد والفعول و َد 

                                      
 ذكرها صاحب الجمع بين الصحيحين. (1)
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س ًعا وخ ج وقال:  عليه ما لم يع فه  فظّن أنهم يأتم ون به، فقام م 

ع ِ ي عجبندي م  يف الكِّ ه   قد كان أخذ 
 

 

 كالَم الدّزنِج والد ومِ حتى تعاطوا 
 

 لّمددا سددمعت  كالًمددا لسددت  أع فدده  
 

 

 كأّندددده  زَجددددد الغ بدددداِن والبددددومِ 
 

نفلًتدددددا واهلل يعصدددددمني  وّليدددددت  م 
 

 

ِم يف تلدَك الجد اثيمِ  (1)مَن الّتقحُّ
 

 

: اكت ْب لي شيًئا عليِهما! ■ ا ِيّ ا ، فقال للَفخَّ  اشت ى بَخيٌد إب يًقا وَصحنًا من الَفخَّ

 أكتب؟!قال: وماذا 

 .[2٤9]البقرة:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴿ البخيد: اكت ْب على اإلب يق:قاَل 

حن: .[2٤9]البقرة:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴿ واكت ْب على الصَّ
(2) 

 

 ُلق، حني ينسب الفضل ألهلهـُما أجمله من خ
 ي  وى أن اإلمام ابن مالك لما بدأ يف نظم ألفيته المكهو ة يف النحو وبلغ قوله: 

 بغيدددد  سددددخط وتقتضددددي  ضددددا
 

 

 فائقدددددة ألفيدددددة ابدددددن معطدددددي
 

، ثم وقف ولم يستطع إكمال البيت أياما، «فائقة منها بألف بيت»قال بعد ذلك: 

 ف أى يف منامه  جال، فقال له: سمعت أنك تضع ألفية يف النحو؟

 قال ابن مالك: نعم.

 قال: إلى أين وصلت؟

                                      
 .(1/56للراغب األصفهاين ) محاضرات األ دباء (1)

 البخالء للجاحظ. (2)
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 .«فائقة منها بألف بيت»قال: إلى 

 هذا البيت؟ قال: ما منعك من إتمام

 قال: عجزت منذ أيام!

 قال: أت يد إتمامه؟

 قال: نعم.

 «!والحي قد يغلب ألف مْيِت »قال: 

 فقال له ابن مالك: لعلك ابن معطي ؟

 قال: نعم.

 فاستحيا منه ابن مالك، فلما أصبح أسقط ذلك الكط ، وقال يف مرانه: 

 وهدددددو بسدددددبق حدددددائز تفضددددديال
 

 

 مسدددددتوجب ثندددددائَي الجمددددديال
 

 يقضددددددي بهبددددددات وافدددددد ةواهلل 
 

 

 .(1)لددي ولدده يف د جددات االخدد ة
 

 

وكنت ج دت من »: ♫ (ده٦3٧ت)يقول ضياء الدين ابن األثي  الراتب 

األخبا  النبوية كتاًبا يكتمد على ثالثة آالف خب ، كلها تدخد يف االستعمال، وما 

زلت أواظب على مطالعته مدة تزيد على عك  سنين، فرنت أنهي مطالعته يف كد 

                                      
 .(1/23)ذكر هذه القصة ابن حمدون يف حاشيته على شرح المكودي  (1)
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أسبوع م ة، حتى دا  على ناظ ي وخاط ي ما يزيد على خمسمائة م ة، وصا  

 .(1)«عني منه شيء محفوًظا ال يكذُّ 

 

اإلنرا  على الحاكم ودعوته إلى الحق والعدل و فع الظلم ليس خ وجا عليه، 

وِب »وليس كد من أنر  على الحاكم خا جيا، ويف صحيح مسلم:  ج  َباب  و 

ْ عَ  يَما ي َخالِف  الكَّ
 .«َوَتْ ِك ِقَتالِِهمْ  ،اإِلْنَراِ  َعَلى األ َمَ اِء فِ

كان عبد اهلل بن علي ملرا جبا ا،  قد»قال الحافظ الذهبي عن اإلمام األوزاعي: ■

سفاكا للدماء، صعب الم اس، ومع هذا فاإلمام األوزاعي يصدعه بم  الحق 

كما ت ى، ال كخلق من علماء السوء، الذين يحسنون لألم اء ما يقتحمون به 

من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطد حقا قاتلهم اهلل أو يسرتون مع 

 . (2)«القد ة على بيان الحق

وكان ي واجه الملوَك والظلمَة باإلنرا   » عن اإلمام النووي: ♫وقال  ■

فهم باهلل تعالى  .(3)«عليهم، ويرتب إليهم، وي خِوّ

 

                                      
 (.150)ص المثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر (1)

 (.125/ ٧سير أعالم النبالء ) (2)

  .(٤/1٧6)تذكرة الحفاظ  (3)
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كان أحد الخطباء يخطب يوم عيد األضحى »: ♫قال الكيخ ابن عثيمين 

أكب  استحبابا( فذهبت ويقول: )السنة أن يقول عند الذبح: بسم اهلل وجوبا، واهلل 

 ،العامة وصا  الواحد منهم يقول: بسم اهلل وجوبا واهلل أكب  استحبابا ثم يذبح !

 يظن هذا هو المك وع !.

 .(1)«ولهذا ينبغي للخطيب أن يرون عنده انتباه؛ ألن العامة ليسو كطلبة العلم... 

 

ولو َوجد ظالما يف مفازة فال »: ♫الكافعي  قال اإلمام أبو بر  الحصني

يسقيه إن مات، أفتى بذلك سفيان الثو ي؛ لتست يح منه البالد والعباد والكج  

 .(2)«والدواب، وهي مسألة مهمة نفيسة

 

كان أحمد بن نص  الخزاعي يظه  قول أهد السنة خالًفا لمعتقد الخلفية الواثق 

فقتله الواثق، فلما مات الواثق وحد مرانه المتوكد دخد عليه عبد العزيز بن يحيى 

ئي أعجب من أم  الواثق!  -تلميذ الكافعي -المري  فقال: يا أمي  المؤمنين، ما   

وهذا منقول عنه أنه كان )الق آن إلى أن دفن قتد أحمد بن نص ، وكان لسانه يق أ 

                                      
 .(٧/٤٤3)الشرح الممتع  (1)

 .(222ص) كفاية األخيار, (2)
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 فوجد المتوكد من كد ذلك وساءه ما سمعه. ( أسه بعد قطعه يتلو الق آن

فدخد عليه محمد بن عبد الملك الزيات، فقال له: يا أمي  المؤمنين، أح قني اهلل 

 بالنا  إن كان قتله أمي  المؤمنين الواثق إال كاف ًا.

ودخد عليه ه ثمة، فقال: يا أمي  المؤمنين، قطعني اهلل إ بًا إ بًا، إن كان قتله 

 أمي  المؤمنين الواثق إال كاف ًا.

قال: ودخد عليه أحمد بن أبي دؤاد، فقال: يا أمي  المؤمنين، ض بني اهلل بالفالِج 

 إن قتله أمي  المؤمنين الواثق إال كاف ًا.

ا أح قته بالنا ، وأما ه ثمة فإنه ه ب فأخذه قوم قال المتوكد: فأما الزيات فأن

 من الع ب، فقالوا: هذا الذي قتد ابن عمرم، فقطعوه إ بًا إ بًا.

 .(1) -أي أصابه بالفالج  -وأما ابن أبي دؤاد، فقد سجنه اهلل يف جلده 

 

أل كبهدددا، وكدددان ألّول مدددّ ة اشدددت ْيت  د اجدددة »: ♫يقدددول الكددديخ األلبددداين 

َيددَ ْوَن مْثددد هددذا المكددهد أّن شدديخًا معّممددًا ي كددب دّ اجددة، فلددذلك  الّدمكددقي ون

ضددحك المْبرددي(،  تعّجبددوا مددن ذلددك المكددهد، وكددان هندداك مجّلددة ت سمى:)الم 

يصد ها  جد نص اين، فذك  هذا المكهد ضْمن النّرت الظ اف، وكنت  ال أبالي 

 .(2)«د الذي يهمني هو الوقتبهذه األمو  الصغي ة، فر

 

                                      
 .(652ص)مناقب أحمد البن الجوزي,  (1)

 .(111ص)اإلمام األلباين دروس ومواقف وعرب,  (2)
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وله مصنف يف » قال اإلمام الذهبي يف ت جمة ثابت بن أسلم الحلبي َفِقيه الكيعة:

ككف عوا  اإلسماعيلية وبدء دعوتهم، وأنها على المخا يق، فأخذه داعي 

مد إلى مص  فصلبه المستنص ، فال  ضي اهلل عمن قتله، وأ ح قت  القوم، وح 

لذلك خزانة الرتب بحلب، وكان فيها عك ة آالف مجلدة، ف حم اهلل هذا 

 .(1)«المبتدع الذي ذّب عن الملة، واألم  هلل 

 

كان أشعب كثي  اإللمام بسالم بن عبد اهلل فأتاه يومًا وهو يف حائط بستان مع أهله، 

فمنعه البواب من الدخول عليه من أجد عياله وقال: إنهم يأكلون، فمال عن الباب، 

وتسوَّ  عليهم الحائط، فلما  آه سالم قال: سبحان اهلل يا أشعب! على عيالي وبناتي 

.[٧9]هود:﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ى  ى  ائ  ائ  ەئ  قال له: ﴿تتسو ، ف
(2) 

 

أكث  »أوصى اإلمام إب اهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم فقال له:  ■

 ،«فإنه يتيس  لك الذي تطلبه على قد  ما تق أ ،من ق اءة الق آن وال تت كه

                                      
 .(18/1٧6)سير أعالم النبالء   (1)

 .(1/122)هبجة المجالس البن عبد الرب  (2)
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كثي ا، فرنت إذا ق أت كثي ا تيس  لي من ف أيت ذلك وج بته »قال عباس: 

 .(1)«سماع الحديث وكتابته الرثي  وإذا لم أق أ لم يتيس 

وكان بعض علماء التفسي  يقول: اشتغلنا بالق آن فغم تنا الب كات والخي ات  ■

.[92]األنعام:﴾ڌ ڌ  ڎ : ﴿يف الدنيا، تصديقًا لقوله تعالى
(2) 

 

ذات م ة توجه جماعة من كبا  »: ♫قال الحافظ ابن حج  العسقالين 

قد بسبب تنّص  أحد أم اء المغول، فأخذ  النصا ى؛ لحضو  حفد مغولّي كبيد  ع 

، وكان هناك كلب صيد م بوط، فلما بدأ ملسو هيلع هللا ىلصواحد من دعاة النصا ى يف شتم النبي 

ج، ثم وثب على الصليبي زمج  الرلب وها ملسو هيلع هللا ىلصهذا الصليبي الحاقد يف سب النبي 

فخّلصوه منه بعد جهد، فقال بعض الحاض ين: هذا برالمك يف حق  ،وخمكه بكدة

بد هذا الرلب عزيز النفس  آين أشيد   ،فقال الصليبي: َكالَّ  ،♥محمد 

وأقذع يف السب، عندها قطع  ملسو هيلع هللا ىلصبيدي فظن أين أ يد ض به، ثم عاد لسب النبي 

 -أعلى صد ه  -وقلع زو ه يف الحال  ،الرلب  باطه ووثب على عنق الصليبي

 .(3)«فعندها أسلم نحو أ بعين ألًفا من المغول ،فمات الصليبي من فو ه

                                      
 .(2/8٧)ذيل طبقات الحنابلة  (1)

 .(1/٧)العذب النمير  (2)

 ( بإسناد صحيح.38٧وذكر الذهبّي هذه القصة يف معجم الشيوخ ) (,3/202)الدرر الكامنة  (3)
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╚

المذكو  »قال:  ◙من أدب اإلمام الذهبي أنه لما ت جم لد )مسطح بن أثاثة( 

ولم يقد غي  ذلك من األلفاظ التي تص ح با تراب خطأ تاب منه  «يف قصة اإلفك

إياك يا ج يء أن تنظ  إلى هذا البد ي شز ا لهفوة »، ثم قال بعدها: ◙

بدت منه؛ فإنها قد غف ت، وهو من أهد الجنة، وإياك يا  افضي أن تلوح بقذف 

 .(1)«أم المؤمنين بعد نزول النص يف ب اءتها فتجب لك النا 

 

 –حسبة  -دعوة  -ق آن  -َمن فتح اهلل عليه يف ح اسة ثغ  من ثغو  اإلسالم )علم

 عمد خي ي..( فليلزمه وال يب ح .

قال اإلمام الدا قطني: يا أهد بغداد ال َتظنّوا أن أحدًا َيْقِد   َأن َيْرِذب على  سوِل 

 .(2)«وأنا حيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 

 ﴾ڌ  ڎ  ڎ ﴿ :ويف قوله » :♫ جب قدال الحافدظ ابدن 

إشا ة الى أنه البد من تقصي  يف االستقامة المأمو  بها، فيجب  ذلك  ,[6]فصلت:

 .(3)«باالستغفا  المقتضي للتوبة وال جوع إلى االستقامة
                                      

 .)1/188(السير  (1)

 .)1/2٤1(فتح المغيث للسخاوي:  (2)

 (.1/510جامع العلوم والحكم ) (3)
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ررملسو هيلع هللا ىلص

السيف »هد( يف مطلع كتابه ٧٥٦قال اإلمام تقي الدين السبري الكافعي )ت:

وكان الداعي »عن سبب تصنيفه للرتاب:  «ملسو هيلع هللا ىلصالمسلول على من سّب ال سول 

تيا  فعت إليَّ يف نص اين سبَّ النبي  ولم ي ْسلم، فرتبت  عليها: ي قتَد ملسو هيلع هللا ىلص إليه أن ف 

األش ف، وي طهَّ  الجناب  ال فيع  كعَب بنملسو هيلع هللا ىلص النص اين المذكو ، كما َقتد النبيُّ 

 . «من ولوغ الرلب

وليس لي قد ة أن أنتقم بيدي من هذا السابِّ الملعون، واهلل يعلم » إلى أن قال:

أن قلبي كا ٌه منرِ ، ولرن ال يرفي اإلنرا  بالقلب ها هنا، فأجاهد بما أقد  عليه 

يني من اللسان والقلم، وأسأل اهلل عدم المؤاخذة بما تقص  يد ي عنه، وأن ينجِّ

 .«كما أنجى الذين ينهون عن السوء، إنه غفو   حيم

 

ما غلبني أحد إاّل فتى م ة، أ دت أن أتزوج »قال الكعبي : سمعت المغي ة يقول: 

م ؟ ام أة فاستك ته فيها، فقال: أيها األمي  ال أ ى لك أن تتزوجها، فقلت له: ل

فقال: إين  أيت  جال يقبلها، ثم بلغني عنه أنه قد تزوجها، فقلت له: ألم تزعم 

 . (1)«أنك  أيت  جال يقبلها ؟ فقال: نعم  أيت أباها يقبلها وهي صغي ة

 

                                      
 (.8/53البداية والنهاية ) (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

24 

إن من كان قبلرم  أوا الق آن  سائد من  بهم، »: ¶قال الحسن بن علي 

 .(1)«يتدب ونها بالليد، وينفذونها يف النها فرانوا 

 

ثالثة علماء اجتمعوا وتعاص وا يف زمن واحد، كدٌّ منهم عالم جليد، واشت كوا 

ين»يف لقب  ، وشهد كدٌّ منهم لآلخ  بسعة علمه، «شيخ اإلسالم»، و«تقيِّ الدِّ

 مسائد ال تخفى على طالب علم .وطول فضله، على ما كان بينهم من خالف يف 

 وهؤالء األئّمة:

افعي )ت:   ( أ  (. ه٧02ابن دقيق العيد المالري ثمَّ الكَّ

 (. ه٧2٨ابن تيمّية الحفيد الحنبلّي )ت: ب( 

برِي ج(   (. ه٧٥٦)ت:  -األب  -أبو الحسن علي الَخْزَ جّي الّكافعي السُّ

 

قيام الليد من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع »: ♫قال اإلمام ابن القيم 

 .(2)«األمو  لرثي  من األم اض المزمنة، ومن أنكط شيء للبدن وال وح والقلب

 
                                      

 . )٧2ص(التبيان يف آداب حملة القرآن للنووي,  (1)

 (.٤/22٧زاد المعاد ) (2)
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يقول األصمعي: كنت ماشيا يف ط يقي ف أيت أخوين يتخاصمان، فقال األخ 

األصغ  ألخيه: واهلل ألهجوّنك، فقال له أخوه: كيف تهجوين وأبي أبوك وأمي 

 أمك ؟ فإن هجوتني سي تد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك.

 فقال له: سأقول:

 لئدديم أتدداه اللددؤم مددن ذات نفسدده
 

 

(1)أب ولدم يأتدده مددن إ ث أم وال
 

 

 

صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث يف ست : »♫يقول اإلمام البخا ي 

 «. عك ة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين اهلل

 .(2)«ما أدخلت فيه حديثا حتى استخ ت اهلل تعالى وصليت  كعتين وتيقنت صحته»ويقول: 

حنبد، وابن معين، وابن ثم ع ضه على كبا  حفاظ الحديث: اإلمام أحمد بن  

 المديني، وغي هم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة.

 

، بمكة أشتري منه ثوباً)بائع الثياب( وقفتُ على بزّاز  :♫قال الحسن البصري 
                                      

 .(1/2٤)حدائق األزاهر البن عاصم األندلسي  (1)

 .(1/٧٤)هتذيب األسماء واللغات للنووي  (2)
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 واشتريتُ من غيره.، فتركته، وقلتُ: ال ينبغيالشراء من مثله، فجعل يمدح ويحلف

، فلم أسمعه يمدح وال يحلف، فوقفتُ عليه، ثم حججتُ بعد ذلك بسنتين

 ؟فقلتُ له: ألستَ الرجل الذي وقفتُ عليه منذ سنوات 

 قال: نعم.

 ما أراك تمدح وال تحلف !؟  ىقلتُ له: وأيّ شيءٍ أخرجك إلى ما أر

ثم  ، قلّلتهوإن جئتها بكثير  )احتقرته(، ل: كانت لي امرأة إن جئتها بقليل نَزَرَته قا

فإذا أردتُ الغُدُوَّ إلى السوق أخذت بمجامع ، فتزوّجتُ امرأةً بعدها، أماتها الله

وإن ، إن جئتنا بقليلٍ كثّرناه، طيّباًّال ثيابي ثم قالت: يا فالن! اتَّقِ الله والتطعمنا إ

لم تأتنا بشيءٍ أعنّاك بمغزلنا
(1). 

 

هد( يحفظ الصحيحين 13٥4كان محدث الكام بد  الدين الحسني )ت  ■

 40وأّلف نحو  ،ألف بيت من مختلف العلوم 20ويحفظ نحو  ،بأسانديهما

 .(2)كتابًا قبد أن يبلغ الثالثين من عم ه

الِي المغ بي )ت  ■ كَّ هد( اآلج ومية يف يوم 13٥٦حفظ الكيخ أبو شعيب الدُّ

                                      
(. بمغزلنا: تعني ننسج الصوف والقطن و نصنع  5/251) ريللدينو لعلما هراجوو لمجالسةا (1)

 الثياب ونبيعها و ال نأكل حراما.

 ( بتصرف.٧/15٧األعالم للزركلي ) (2)
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 .(1)أشه   4ومختص  خليد يف  ،أيام 10واحد، وألفية ابن مالك يف 

ق أ الخطيب البغدادي صحيح البخا ي كامال على اإلمام إسماعيد  ■

 . (2)النيسابو ي يف ثالثة مجالس وهو يف الحج

 

عمن تزوج ام أة على بيت شع  ؟  فقال: يجوز على  ♫ ينسئد اإلمام المز

 إذا كان مثد قول القائد:  معنى قول الكافعى

 ي يددددد المدددد ء أن يعطددددى منددددداه
 

 

 ويدأبددددددى الدلدددددده إال مددددددا أ ادا
 

 يقددددول المدددد ء فائدددددتى ومددددالى
 

 

(3)وتقددوى اهلل أكدد م مددا اسددتفادا
 

 

 

♫

يا أبا عبد اهلل، هذه القصائد   قال أبوحامٍد الَخْلقاينُّ : قلت  ألحمَد بن حنبد:

قاق    التي يف ِذك  الجنَّة والنَّا ، أيُّ شيٍء تقول فيها ؟ال ِّ

 فقال : مثد  أِيّ شيء ؟ 

: يقولون:  قلت 

                                      
 صفحات مشرقة من حياة أبي شعيب الدكالي لعبد الغني بن محمد المؤذن. (1)

 .سير أعالم النبالء (2)

 .(2/18٤)طبقات الشافعيه للسبكي  (3)
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 إذا مدددددددا قددددددددداَل لدددددددددي  بِّدددددددي 
 

 

 أمدددددددا اسددددددتحَييَت َتعصدددددديني
 

نَب ِمددددن َخلِقددددي  وت خفددددي الددددذَّ
 

 

 وبالِعصيددددددددددددداِن تأتيندددددددددددددي
 

و دَّ الباب، فسمعت  َنحيَبه من داخد قدال: َأِعْد ! فَأعدت  عليه: فقاَم ودخد بيَته 

د  الدبيَتين وهو ي  ِدّ
(1). 

 

ّ ي –قال ابن خلران: وأخب ين بعض العلماء أنه  صاحب كتاب  أي: اإلمام اآلج 

أعجبته،  -ح سها اهلل تعالى -لما دخد إلى مرة  -الك يعة وأخالق أهد الق آن

فقال: اللهم ا زقني اإلقامة بها سنة، فسمع هاتًفا يقول: بد ثالثين سنة، فعاش 

 .(2)بعد ذلك ثالثين سنة

 

أصحابه من الفقهاء أن وقع بين اإلمام األعمش وزوجته خالف، فسأل بعَض 

ي ضيها ويصلح ما بينهما، فدخد إليها وقال: إّن أبا محمد شيخ كبي  فال 

يزهدنك فيه عمش عينيه، ودقة ساقيه، وضعف  كبتيه، وجمود كفيه، فقال له 

 .(3)األعمش : قّبحك اهلل، فقد أ يَتها من عيوبي ما لم ترن تع فه

                                      
 انظر: كشف الغطاء البن القيم. (1)

ّري, (2)  .(13ص) انظر: وفيات األعيان البن خلكان. مقدمة كتاب الغرباء لآلج 

 محاضرات األدباء للراغب األصفهاين. (3)
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َب الفقيه   ا اْ تحد ل قِّ ث  يحيى بن يحيى الليثي بعاقد أهد األندلس؛ ألنه َلمَّ المحدِّ

، فبينما هو عنده يف مجلسه مع جماعة من أصحابه، إذ قال  إلى اإلمام َمالٍِك اَلَزَمه 

ْج َيْحَيى، فقال له  ، َفَخَ َج أصحاب  مالٍك كلُّهم، َوَلْم َيْخ   قائد: َحَضَ  الفيد 

 ْج، وليس الفيد  يف بالدك.مالك: ما لك َلْم َتْخ   

فقال: إّنما جئت من األندلس ألنظَ  إليك، وأتعّلَم من َهْديَِك وعلمك، ولم آت 

 .(1)ألنظَ  إلى الفيد، َفأ ْعِجب به مالك، وقال: هذا عاقد األندلس

 

كما قاله ابن فائدة:  عف مثلث العين » جاء يف )مغني المحتاج( للك بيني: ■

مالك واألفصح فتح عينه، والضم ضعيف والرس  أضعف منه، حرى يف 

مكرد الوسيط أن هذه الرلمة كانت سبب لزوم سيبويه الخليد يف الطلب 

للع بية. وذلك أنه سأل يوما حماد بن سلمة فقال له أحدثك هكام بن ع وة 

 عف عن  جد  عف يف الصالة وضم العين؟ فقال له أخطأت: إنما هو 

بفتحها فانص ف إلى الخليد ولزمه. وسيبويه لقب فا سي معناه بالع بية: 

 .(2)« ائحة التفاح، وذك ت يف ش حي على القط  سبب لقبه بذلك

                                      
 .«نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب»بتصرف من  (1)

 .(1/269)مغني المحتاج  (2)
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، فقال (أي ابن سلمة)ويف معجم األدباء أّن سيبويه كان يستملي على حماد  ■

شئت  ألخذت  ما من أحٍد من أصحابي، إال من لو ملسو هيلع هللا ىلص: »حماد: قال  سول اهلل 

فقال سيبويه: ليس أبو الد داء، فقال له حماد: «. عنه علًما، ليس أبا الد داء

 «.ليس أبا الد داء»لحنَت يا سيبويه، 

ن ني فيه أبًدا، فطلب النحَو ولزم الخليد بن  فقال: ال َجَ َم؛ ألطلبّن علًما ال تلحِّ

 .(1)أحمد، حتى بلغ منه مابلغ

 

ملسو هيلع هللا ىلص

من أب ك  -ملسو هيلع هللا ىلصأي الصالة والسالم على النبي  -وهي : »♫قال السخاوي  ■

األعمال وأفضلها، وأكث ها نفًعا يف الدين والدنيا ..والتي ال توجد يف غي ه من 

  .  (2)«تسليما كثيً ا ملسو هيلع هللا ىلصاألعمال، وال تع ف يف سواه من األفعال واألقوال، 

فضٌد عظيم، ال يزهد فيه إال ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي ويف » :♫قال ابن حزم  ■

  .(3)«أنَّ من صلى عليه واحدة صلى اهلل عليه عكً املسو هيلع هللا ىلص مح وم، وصح عن النبي 

أكث  من أ بعين فضيلة لمن « جالء األفهام»يف كتابه  ♫وذك  ابن القيم  ■

 ملسو هيلع هللا ىلص .أكث  من الصالة والسالم على  سول اهلل 

 
                                      

 .(3/1199)معجم األدباء لياقوت الحموي  (1)

 .(109ص)القول البديع  (2)

 (.3/359)المحلى  (3)
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من تف د بالعلم لم توحكه خلوة، ومن تسلى بالرتب لم تفته  :الماو ديقال  ■

 (1) َسلوٌة!

ئَِد أبو داود السجستاين فقيد له: من تأم نا أن ن جالِس بعدك؟ قال: الرتب! ■ س 
 (2) 

 قال السعد التفتازاين: ■

 إذا خدداض يف بحدد  التفّردد  خدداط ي
 

 

 علددى دّ ة مددن معضددالت المطالددب
 

 يف نيد مدا حدوواحق ت ملوك األ ض 
 

 

(3) ونلت المنى بالرتب ال بالرتائب!
 

 

 

قال وكيع صليت يف مسجد الروفة فإذا »(: 21٨يف السنن الرب ى للبيهقي،  قم )

أبو حنيفة قائم يصلي وابن المبا ك إلى جنبه يصلي فإذا عبد اهلل ي فع يديه كلما 

ال ي فع فلما ف غوا من الصالة قال أبو حنيفة لعبد   كع وكلما  فع وأبوحنيفة

 اهلل: يا أبا عبد ال حمن  أيتك ترث   فع اليدين أ دَت أن تطي  .

فقال له عبد اهلل: يا أبا حنيفة قد  أيتك ت فع يديك حين افتتحت الصالة فأ دت 

                                      
 .(60ص)أدب الدنيا والدين  (1)

 .(1/٤13)الفوائد المنتخبة البن بشكوال  (2)

 .(٧/68)شذرات الذهب   (3)
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 أن تطي  فسرت أبو حنيفه.

 .« ألبي حنيفةقال وكيع : فما  أيت جوابًا أحض  من جواب عبد اهلل

 

«. ال أد ي»فقال: يا  سول اهلل أّي البلدان ش ؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص أتى  جد إلى النبي  ■

 (1)«ال أد ي»البلدان ش ؟ قال:  أيّ  يا جب يد،»قال:  ♠فلما أتاه جب يد 

 .(2)«(ال أد ي)العلم ثالثة: كتاب ناطق، وسنة قائمة، و: »¶قال ابن عم   ■

ة؟ قال ابن عم : ¶سأل أع ابٌي ابن عم   ■ فلما « ال أد ي»: أَت ِث  العمَّ

 -نِعَم ما قال أبو عبد ال حمن »أدَب  األع ابي، قبََّد ابن  عم  يديه، ثم قال: 

ا ال يد ي فقال: ال أد ي -يعني نفسه   ئِد عمَّ  .(3)«س 

 .(4)«نصف العلم (ال أد ي)»قال الكعبي:  ■

 .(5)فقال: ال أد ي ،[9]الكهف: ﴾ڈ ﴿عن معنى:  ¶سئد ابن عباس  ■

 .(6)«عددت  لمالك مائة م ة يقول: ال أد ي يف مجلس واحد»قال محمد بن  مح:  ■

                                      
 (.16٧٤٤مسند أحمد ) (1)

 .(3/165)ذم الكالم للهروي  (2)

 .(٤/219)فتح الباري البن حجر  (3)

 .(3/16٧)ذم الكالم للهروي  (٤)

 . (3/6٤), (3/8)التسهيل البن جزي ( 5)

 (.2/191)ذم الكالم للهروي ( 6)
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إن أحدهم ليفتي يف المسألة لو و دت على عم  لجمع لها »قال ابن حصين:  ■

 .(1)«أهد بد 

 

واعلم أن الرالم إذا لم يخ ج من القلب، لم : »♫قال تاج الدين السبري  ■

يصد إلى القلب؛ فرد خطيب وواعظ ال يرون عليه سيما الصالح قّد أن 

 .(2)«ينفع اهلل به

إّن العالم إذا لم يعمد بعلمه زّلت موعظته عن »: ♫وقال مالك بن دينا   ■

 .(3)«القلوب كما يزل القط  عن الصفا

 

قال بعضهم:  أيت أع ابيًا يف بعض أيام الصيف قد جاء إلى نه  وجعد  ■

يغوص يف الماء، ثم يخ ج، ثم يغوص، ثم يخ ج، وكلما خ ج م ة حّد عقدًة 

من عقد يف خيط كان معه، فقلت: ما شأنك؟ قال: جنابات الكتاء أحصيهن 

 .(4)كما ت ى وأقضيهن يف الصيف

                                      
 .(62ص)إبطال الِحَيل البن بطة ( 1)

 .(113ص)معيد النعم ومبيد النقم, ( 2)

 . القطر: المطر, والصفا: الحجر األملس. (61ص)اقتضاء العلم العمل, ( 3)

 .(٤/306)نثر الدر لألبي ( ٤)
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فأتى  اقيًا، فقال له ال اقي: ما عّضك؟ قال: كلب؛ واستحى عّض ثعلب أع ابيًا  ■

 .(1)أن يقول ثعلب، فلما ابتدأ ي قيه، قال: اخلط به شيئًا من  قية الثعلب

 

عبي: أظنُّها  خاَصمت ام أة زوَجها إلى ش  يح القاضي فَبرت، فقال اإلمام الكَّ

ون وَكان وا َظالمين َمظل ومة! فقال ش يح: إنَّ   .(2)إخوة يوسف جاءوا أَباهم عَكاء َيبر 

 

 : أ بعة ال أقد  على مرافأتهم:¶قال عبد اهلل ابن عباس  ■ 

  جد بدأين بالسالم .

 و جد وّسع لي يف المجلس .

 و جد اغب ت قدماه يف المكي يف حاجتي .

 ، قيد: ومن هو؟فأما ال ابع فما يرافئه عني إال اهلل 

قال:  جد َنزل به أم  فبات ليلته يفر  فيمن يقصده ثم  آين أهالً لحاجته 

 .(3)«فأنزلها بي

                                      
 . (2/25)نثر الدرر لآلبي ( 1)

مخَشري.( 2)  ربيع األبرار لَجار اهلل الزَّ

 (.3/636وفيات األعيان)( 3)
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دخلت  على أحمد بن حنبد ف أيت   جاًل كَأنَّ النا  توقد بين »قال اإلمام ثعلب: 

فسلَّمت  عليه ف دَّ وقال: من ال جد؟ فقلت: ثعلب، فقال: ما الذي تطلب عينيه، 

فقال: اكتب،  -وودت أين قلت له غي  ذلك  -من العلم؟ قلت: الَقوايف والكع  

:  ثم أملى عليَّ

دْد   إذا ما َخَلْوَت الده  يوًما فدال َتق 
 

 

، ولرن قد: َعَلديَّ  قيدب    َخَلْوت 
 

 سدددداَعةً وال َتحسددددبنَّ اهللَ يغفددددد  
 

 

 وال أنَّ مدددا ن خفدددي عليددده َيِغيدددب  
 

 َلَهْوَنا عدن األعمداِل حتدى َتَتاَبَعدت
 

 

دددوب   ن   ذندددوٌب علدددى آثددداِ هنَّ ذ 
 

 فياليدددَت أن اهلل َيْغِفددد  مدددا َمَضدددى
 

 

 ويددددددأَذن  يف َتْوَباتنددددددا َفنَتددددددوب  
 

 إذا ما َمَضى الَقْ ن  الذي أنت فيهم  
 

 

لِّفددَت يف قدد ٍن فأنددت غ يددب   وخ 
(1)

 
 

 

: (2/123)قال الكيخ محمد عوامه فی تعليقده علدی تدد يب الد اوي للسديوطي 

ومدن طد ف العلدم ونددواد ه مدا كتبده العالمدة الموسددوعي الكديخ محمدد موسددی »

الدنجم السدعد يف »يف كتابده  دهد1219ال وحاين من علماء باكستان المتوفی سدنة 

مدن مختلدف العلدوم مدن « أمدا بعدد»لمة ، فقد ترلم علی هذه الر«مباحث أما بعد

                                      
 .(281ص)مناقب اإلمام أحمد البن الجوزي ( 1)
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مليون وثالث مئدة وتسدعة وثالثدين ألفدا وسدبع مئدة وأ بعدين وجهدا  وكدان عمد ه 

 «.ثالثين سنة تغمده اهلل تعالی ب حمته

 

أبو بر   خطَب »يف )الموضوعات( هذا الحديث:  ♫أو َد ابن الجوزي 

الملسو هيلع هللا ىلص: وعم  فاطمة، فقاَل النبي   .«هَي لَك يا علي لسَت بدجَّ

وَسى بن قيس َوَكاَن من غالة »: عليه بقولهثمَّ عّلق  وع، وضعه م  َهَذا َحِديث َمْوض 

َو إِن َشاَء اهلل من حمي  النَّا ! و  الْجنَّة، َوه  ْصف   .(1)«ال وافض ويلقب ع 

 

لـِعـْنـَفـْخـُم

دخد  جٌد على أبي حاتم الّسجستاين وعلى َكتِفه َصبِي، فقاَل له: يا أبا حاتم، ما 

فٌّ ويف األخَ ى َنعد ؟ ي الع ب  ال جَد إذا كان يف َف ِد  جِله خ   ت سمِّ

 قال: ال أدِ ي !

ْخَفنِْعد»قال: صدقَت، ألنَّ فوَق ك د ذي علٍم عليما، يقال له:  يا غالم، «  م 

  .(2)فضِحك أبو حاتٍم حتى َش ق ب ِيِقه

 

                                      
 ( كتاب الفضائل والمثالب.1/382الموضوعات )( 1)

 .(, شرق بريقة, أي: غصَّ هبا13٤ص)مراتب النحويين ألبي الطيب اللغوي ( 2)
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ما مات األوزاعي حتى جلس وحده، ما يجلس إليه أحد، وحتى » قال أبو مسه :

 .(1)«ملئت أذنه شتمًا وهو يسمع

 

ددن قال آلخ : يا حما  ؟ َقال: ي جلد! قددال: فإن  سأل  جٌد اإلماَم مالًرا  حمه  اللّٰه عمَّ

قال له :يددا ف س ؟ قددال: تجلد أنت ! وهد سمعت أحًدا يقدددول آلخ : يا ف س ؟!
(2). 

 

هبِيُّ  اق الَصنعانِي َط ق وا » :♫َذَكَ  اإلَمام  الذَّ زَّ َعليِه البَاَب أنَّ ط الب اإلَماِم َعبِد ال َّ

ل وا بِجيَ انِه َفَ فض! ث مَّ  م َشهً ا، َفتَوسَّ َثر   اَل أ حدِّ
ِ
غَضبًا، وَقال: واهلل ةٍ، َفخَ ج إليِهم م  بِكدَّ

فاَعة. وَها َهِديَّةً وَطلب وا ِمنَها الكَّ  أَتو لَه  بِأصَحابِه َفَ َفض! َفأَتوا إلَى َزوَجتِه َفأهد 

م ي الَيوِم التَّالِي َدعاه 
ب ولِه، وبِانِكَ اِح َصدِ ه! وفِ ِهل وا لِق   لِلحِديِث َفذ 

بَتِسًما، وَقال:  َفنََظَ  إَليِهم م 

ددؤَتِزً ا ددِفيع  الَّددِذي َيأتِيددَك م   َلدديَس الكَّ
 

 

ِفيع الَِّذي َيأتِيَك ع  َياَنا! (3) ِمثَد الكَّ
 

 

                                      
 .(221/ 35)البن عساكر  «تاريخ دمشق»( 1)

 .(1/238)ترتيب المدارك ( 2)

 (.9/56٧ِسَيِر أعاَلِم النَّباَلِء )( 3)
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لو »: ♫( ده٨٦٧قال أبو إسحاق إب اهيم بن فتوح مفتي غ ناطة )ت 

استغنيت  عن المعونة بالوظائف لت كتها؛ إال وظيفة التد يس لما لي فيها من 

 .(1)«االنتفاع بمذاك ة الطلبة

 

د  الكاعَ  البحت ي َفَ ًسا، فمات الف س يف اليوم  أهدى الخليفة  العباسيُّ المتوكِّ

 نفسه، فأنكَد البحت ي مخاطًبا المتوكد:

 أهدددددددددددددددديَتني أ عجوبدددددددددددددددةً 
 

 

 بدددددددددين الخالئدددددددددِق نددددددددداد ةْ 
 

 ف ًسددددددددددا كددددددددددأّن هبوَبهددددددددددا
 

 

 مثددددددددد  ال يدددددددداِح الطدددددددددائ ةْ 
 

 يف ليلددددددددددٍة َقَطددددددددددَع المسددددددددددا
 

 

 فددددددَة مددددددن هنددددددا لآلخدددددد ْة !
 

 

الفقهاء وإن تحّصنوا بالعِلم، وتأّدبوا »(: ده140٩)ت:  قال العالمة عبد اهلل كنون

ين؛ فإنما هم بك  من الناس، ت ساِو هم نزوات الك ، وتستفّزهم أهواء النفس،  بالدِّ

في بِغضون ويثو ون، وتنكأ بينهم الحزازات، فيت اشقون بسهام النقد والتج يح،  ومن 

                                      
 .(2/٧٤٧)روضة األعالم البن األزرق الغرناطي  (1)
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 .  (1)«مهكان منهم يقول الكع  لم يملك أن ال يتنفس ببضعة أبيات يف هجاء خص

 

( يف ده٥1٦قال الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد الدّقاق األصبهاين )ت: 

فأما » (:34٥-344 سالته يف وصف حاله وأم ه وشيوخه وأهد عص ه )ص

المكايخ الذين  أيت هم وكتبت  عنهم أو سمعت  منهم بأصبهان، من أهلها أو 

 عليها؛ أكث  من ألف شيخ إن شاء اهلل!الوا دين 

 وأما من لقيت هم وكتبت  عنهم يف الغ  بة؛ فأكث  من ألف إن شاء اهلل!

وليس عندي شيء أ جى من كث ة ما كتبت  من الصالة على  سول اهلل 

 .«تسليًما كثيً ا طيبًا مبا ًكا فيه كما يحب  بنا وي ضى وفوق ال ضا ☻

 

ام أة سليطة اللسان تؤذيه بلسانها، حتى قالت  ♫كان للكيخ أبي بر  بن اللباد 

له يومًا كالما بذيئًا، فقال له أصحابه: طلقها ونحن نؤدي حَقها، فقال: أخكى إن 

قاساتها بالًء عظيمًا، ولقد حفظت ها  طلقت ها أن يبتلى بها مسلم، ولعد اهلل دفع عني بم 

خطبت  إلى جماعٍة ف ّدوين وزّوجني هو، وكان يفعد معي جميالً،  يف والدها، فإين

                                      
 .(16٤)صأدب الفقهاء  (1)
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 .(1)أفترون مرافأته طالق ابنته، وكان يقول: لرد مؤمن محنة، وهي محنتي

 

 اعلم أن للتعلم ست م اتب:: ♫قال السفا يني 

  : حسن السؤال.أولها

 واالستماع.ثانيها: حسن اإلنصات 

 ثالثها: حسن الفهم.

  ابعها: الحفظ.

 التعليم. :خامسها

  العمد به وم اعاة حدوده. -وهي الثم ة  -سادسها: 

  وح مان العلم يرون بستة أوجه:

  : ت ك السؤال .أحدها

  الثاين: سوء اإلنصات وعدم إلقاء السمع .

  الثالث: سوء الفهم .

  ال ابع: عدم الحفظ .

 نك ه وتعليمه، فمن خزن علمه ولم ينك ه ابتاله اهلل بنسيانه جزاء وفاقا.الخامس: عدم 

السادس: عدم العمد به، فإن العمد به يوجب تذك ه وتدب ه وم اعاته والنظ  

                                      
 .(5/289) ترتيب المدارك (1)
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 .(1)فيه، فإذا أهمد العمد به نسيه

 

ولمدة خمسة ق ون، لم يرن للجامعات »لوبون: يقول المؤ خ الف نسي جوستاف  ■

 .(2)«يف الغ ب أّي مو د علمي سوى مؤلفات العلوم الع بية اإلسالمية!

والعالم الخوا زمي هو الذي قدم الجب  للغ ب، وكان أسلوبه واضحا  ■

وموثوقا به، حتى إن كتابه أصبح المنهج األساسي لل ياضيات يف أو وبا لمدة 

 .(3)أ بعمائة سنة

 

يف  المقدمة: وسمعنا من شيوخنا يف مجالس التعليم أن  ♫قال ابن خلدون 

قتيبة، وكتاب  البن «الراتب أدب» ي:أصول هذا الفن وأ كانه أ بعة دواوين وه

 علي ألبي «النواد » وكتاب للجاحظ، «والتبيين البيان»، وكتاب للمب د «الرامد»

 ذه األ بعة فتبع لها وف وع عنها.ه سوى وما البغدادي، القالي

 ،يناألصفها الف ج ألبي «األغاين»ثم أضاف ابن خلدون لهذه كتابا خامسا وهو 

والذي وصفه بقوله: )ولعم ي إنه ديوان الع ب وجامع أشتات المحاسن التي 

                                      
 (.٤٤-1/٤3) غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب (1)

 .(1٧0ص)حضارة العرب لجوستاف لوبون  (2)

 . (86ص) ,كيف صنع اإلسالم العالم الحديث لمارك غراهام (3)
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سلفت لهم يف كد فن من فنون الكع  والتا يخ والغناء وسائ  األحوال وال يعدل 

 ذلك فيما نعلمه، وهو الغاية التي يسمو إليها األديب ويقف عندها به كتاب يف

 .(1) وأنى له بها(

 

أنه كان ال ي باح للعالم يف األندلس أن  «شج ة النّو  الّزكية يف طبقات المالرية»يف 

وعك ة آالف حديث، ويتميز حينئذ  ،(المدّونة)و (الموّطأ) ي فتي إالّ إذا استظه 

 .(2)«المقلس» بلبس القلنسوة،ويقال له:

 

♫

ستِعًدا ل حمِة اهلل » ■  لو ق أَت العلم مئة سنٍة، وجمعت ألَف كتاٍب، ال ترون  م 

 .«[39]النجم:﴾مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب تعالٰى إال بالعمِد، كما قال تعالى: ﴿

كم لياٍل أحييتها بتر ا  العلم ومطالعة الرتب، وح مت على نفسك  أيها الولد:» ■

النوم، ال أعلم ما كان الباعث فيه إن كانت نيتك نيد الدنيا، وجذب حطامها، 

 .«وتحصيد مناصبها، والمباهاة على األق ان واألمثال فويٌد لك، ثم ويٌد لك

ك على الطاعِة، لن واعلم أن علًما ال ي بعدك اليوم عن المعاصي، وال يحمل  » ■

 . (3)«ي بِعَدك غًدا عن النا 
                                      

 طبعة الشعب. (522ص)مقدمة ابن خلدون  (1)

 .(20ص)العواصم من القواصم يف تحقيق مواقف الصحابة البن العربي,  (2)

 .(٤٧,  ٤6, ٤2ص)أيها الولد للغزالي  (3)
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جاء  جٌد إلى أبي حازم القاضي فقال: إّن الكيطان يأتيني فيقول  لي: إّنك قد طّلقت 

ام أتك فيكررني! فقال القاضي: ألم تأتني البا حة فت طّلقها عندي؟ فقال: ال و ّب 

ماجئتك إال اليوم وال طّلقت ها بوجٍه من الرعبة والذي فط  السموات واأل ض 

 .(1)الوجوه، فقال: فاحلف للكيطان كما حلفَت لي وأنت من اهلل يف عافية

 

كثي  من أهد السذاجة يف العلم يتوّهمون »: ♫قال الكيخ محمد الطاه  بن عاشو  

ي خيَّد لهم أو لمن يسمع أن السنة شيء ومذاهب األئمة المجتهدين شيء آخ ، حتى 

مقاالتهم أن أئمة االجتهاد ش عوا يف فقههم قبد العلم بالسنة، ويخالون أنهم َعلِموا من 

 . (2)«السنّة التي اقتنوا من كتبها ما اقتنوا ما لم يعلمه أهد االجتهاد قبلهم!

 

ملسو هيلع هللا ىلص

وي أن أبا بر  خ ج ذات يوم يف ساعة لم يرن يخ ج ، ملسو هيلع هللا ىلصفيها، فلقيه نبي اهلل    

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: الكوق إلى  سول اهلل « ما أخ جك يا أبا بر  يف هذه الساعة؟»فقال: 

 . (3)والنظ  إلى وجهه
                                      

 (.1/363المستطرف ) (1)

 .(1٧٤ص)أليس الصبح بقريب,  (2)

 .(2٤2ص)الزهد للمعاىف بن عمران,  (3)
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هم األوجَه يف مسائد الضبة واإلناء »يقول ال ملي الفقيه الكافعي:  وقد َبلََّغ بعض 

وأ بعمائة وعك ين وجها، مع عدم تع ضه والتمويه إلى اثني عك  ألف وجه 

 .(1)«للخالف يف ضبط الضبة، ولو تع ض له لزاد معه العدد على ذلك زيادة كثي ة

 

قوله تعالى: )آمنا( وما أشبهها من اآليات التي »: ♫يقول العاّلمة ابن سعدي 

األمة االعتصام بحبد يضاف الفعد فيها إلى ضمي  الجمع إشا ة إلى أنه يجب على 

اهلل جميعا، والحث على االئتالف، والنهي عن االفت اق، وأن المؤمنين كالجسد 

 .(2)«الواحد، عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا، والتناصح التام

 

أنه أتاه  جد فقال: إين خطبت ام أة فأبت أن  ¶عن ابن عباس  ■

فهد لي من  وخطبها غي ي فأحبّْت أن تنرحه فغ ت عليها فقتلتها  تنرحني 

 ، وتق ب إليه ما استطعت.قال: أمك حية؟  قال: ال، قال: تب إلى اهلل  توبة؟ 

 قال عطاء بن يسا :فذهبت، فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمه؟

                                      
 ( .10٧/ 1هناية المحتاج ) (1)

 (.15تيسير اللطيف المنان يف خالصة تفسير القرآن البن سعدي ) (2)
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 .(1)«من ب  الوالدة ال أعلم عمال أق ب إلى اهلل إين »فقال: 

 . (2)لصحبتها ،ولم يحج حتى ماتت ،الزم أبو ه ي ة أمه ■

وبتُّ أغمز  جد  ،قال التابعي اإلمام محمد بن المنرد : بات عم  يصلي ■

 .(3)«أمي، وما أ حبُّ أن ليلتي بليلته

 

قدم أحمد بن حنبد من عند عبد ال زاق  أيت به قال أحمد الّدو قي: لما  ■

شحوبا بمرة، وقد تبين عليه النصب والتعب، فرّلمت ه، فقال: هّين فيما 

 .(4)استفدنا من عبد ال زاق

العقد المنظوم يف » يذك  يف كتابه القّيم ♫اإلمام الق ايف المالري  ■

أنه بحَث يف مسألٍة أصولية عك ين سنة ليجد  (2/٦٩) «الخصوص والعموم

 تحقيَقها لألمة!.

 !اإلمام النووي يطلب مسألة فقهية مدة سنتين ■

أصبح شخص ولم ينو صوما فتمضمض ولم يبالغ،فسبق » :ونص المسألة

قال النووي: وهي  .«الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح على األصح

                                      
 (.3٤ص )صحيح األدب المفرد  (1)

 (.1665)صحيح مسلم  (2)

 بر الوالدين واجب وصالة الليل نافلة.. وعمر هذا أخوه, ووجهه: أن (168٤)الجعديات  (3)

 .(8/136)سير أعالم النبالء  (٤)
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 .(1)سنتين حتى وجدتها وهلل الحمد واهلل أعلم مسألة نفيسة وقد تطلبتها

 

: توضأ أخي أبو حامد وصلى، وقال: علّي ♫ قال أخ اإلمام الغزالي ■

 على للدخول وطاعة سمعا: وقال عينيه على ووضعه فأخذه وقبله بالرفن

 .(2)اإلسفا  قبد ومات واستقبد  جليه مّد  ثم الملك،

 .(3)مات وصحيح البخا ي على صد هوذ ك  أنه 

قال اإلمام أبو شامة: أخب نى من حض ه قال: صّلى ابن عساك  الظه ، وجعد  ■

يسأل عن العص  وتوّضأ، ثم تكّهد وهو جالس وقال:  ضيت باهلل  با، 

وباإلسالم دينا، وبمحمد نبيا..لّقنني اهلل حجتي، وأقالني عث تي، و حم غ بتي، 

 .(4)م..فعلمنا أنه حض ت المالئرة ثم انقلب ميتاثم قال: وعليرم السال

 

عن المدائني أنه قال: ق أ إمام وال الظالين بالظاء المعجمة، ف فسه  جد من  

                                      
 .(226,22٧ص)كفاية األخيار لإلمام تقي الدين الحصني,  (1)

 .(1/1٤)إتحاف السادة المتقين  (2)

 .( ٧6ص )تاريخ أهل الحديث,  (3)

 .(22/189)سير أعالم النبالء للذهبي  (٤)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

47 

خلفه، فقال اإلمام: آه ضه ي، فقال له  جد: يا كذا وكذا خذ الضاد من ضه ك 

 .(1)واجعلها يف الظالين وأنت يف عافية

 

بلغني عن بعض علماء المغ ب فيما حراها لي صاحبنا » قال زين الدين الع اقي:

الكيخ اإلمام أبو الطيب المغ بي أنه ترّلم يف ت ك الّصالة عمدا ثم قال: وهذه 

 المسألة مما ف ضه العلماء ولم تقع ألن أحدا من المسلمين ال يتعمد ت ك الصالة !.

ذلك العالِم غي  مخالط للناس ونكأ عند أبيه مكتغالً بالِعلم من ِصغ ه  وكان

 .(2)«حتى كب 

 

كان ابن النّحاس النحوي يقّطع بح ًا من الع وض على شاطئ النيد، فسمعه  

النيد،فران بعض العاّمة،فقال: هذا الكيخ يسح  النيد؛ف كله ب جله فذهب يف 

 (3) آخ  العهد به!

 وي حم اهلل من قال:

                                      

 .(120ص)أخبار الحمقى والمغفلين البن الجوزي,  (1)

 (.2/150طرح التثريب ) (2)

 .(81)صالبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزبادي  (3)
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 فالندداس  كلُّهددم  أعددداء  مددا جِهلددوا
 

 

! حت ز   وليس ِمن طعنِهم للم ِء م 
 

 

خ ج األعمش يوما إلى جماعة حض وا مجلسه ليحدثهم وهو يضحك، فسألوه 

معي، فقالت ألمها: عن ضحره فقال: طلبت مني ابنتي قطعة، فقلت لها: ليس 

  .(1)أنت ما وجدت أحدا تتزوجين به غي  هذا؟

 

 يعتب  أكث  الرتب الفقهية خدمة، وأكث  ش وحه تحوي كلمة )المحتاج( وهذه أهمها:

 عجالة المحتاج البن الملقن. .1

 بداية المحتاج. .2

 .شهبةإ شاد المحتاج. كالهما البن قاضي  .3

 عراز المحتاج للمناوي. .4

 بيان غ ض المحتاج البن الف كاح. .٥

 تذك ة المحتاج البن زه ة. .٦

 هادي المحتاج للبر ي. .٧

                                      
 .(2/106)نثر الدر  (1)
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وأكملدده بددد  الدددين  «المسدداقاة». وصددد فيدده إلددى لإلسددنوي كددايف المحتدداج .٨

 .«الس اج الوهاج»الز ككى يف 

 تحفة المحتاج البن حج  الهيتمي. .٩

 نهاية المحتاج لل ملي. .10

 المحتاج للك بيني.مغني  .11

 عجالة المحتاج. .12

 كالهما البن النحوي.، عمدة المحتاج .13

 قوت المحتاج. .14

 اآلخ . كد منهما ما ليس يف ويف ،غنية المحتاج كالهما لألذ عي، وحجمهما متقا ب .1٥

 كنز المحتاج للغزي. .1٦

 نرت المنهاج البن جماعة. زاد المحتاج يف .1٧

 كفاية المحتاج للحصني. .1٨

 خطيب الدهكة.إغاثة المحتاج البن  .1٩

 سالح االحتجاج يف»كنز المحتاج إلى ايضاح المنهاج للزبي ي. وله كذلك  .20

 .«حد المنهاج الس اج الوهاج يف»و  «الذب عن المنهاج 

 .(1)إ شاد المحتاج لك ف الدين المص ي  .21

                                      
وصل فيه  ,, وهو شرح حافلـه٧٤9ومن أفضل شروح المنهاج شرح األردبيلى المتوىف سنة  (1)

 .«ما له نظير ىف التحقيق»ست مجلدات . قال ابن حجر ىف الدرر:  ىف ,إلى ربع البيوع

بغية »و «نكت المنهاج منهج المحتاج يف»وللشيخ عز الدين بن جماعة أكثر من شرح منها: 
= 
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هد 13٨4الت بية سنة لّما جئت مّرة أدّ س يف كّلية »: ♫قال الكيخ علي الطنطاوي 

جاء ذك  مسألة فقهية ذك ت  فيها الحرم يف مذهب اإلمام أحمد، فقام أحد الطالّب ي ّد 

، فأَطلت  لساين  علي بأدب بأن المذهب ليس على هذا وأن المسألة ليست كما ذك ت 

عليه وقلت له: لقد د سَت اثنتي عك ة سنة حتى وصلت الجامعة وأنت ال تع ف 

ب الذي يمكي عليه أكث  الناس يف هذه البالد ... وكالمًا من أمثال الحرم يف المذه

 هذا، ما كان لي حّق فيه وما كان بيدي مسّوغ له، وهو ساكت ال ي جيب.

فلما  جعت إلى الدا  فتحت كتب الفقه الحنبلي، فإذا المسألة كما قال الطالب ال 

ماذا صنعت؟ جئت يف الغد فقلت للطالب: أنا أعتذ  إليك،  كما قلت أنا، أفتد ون

لقد كنت أنا المخطئ وأنت المصيب، وأعتذ  إليك مّ ة أخ ى ألنك كنت مهّذبًا، 

 .(1)«وألنني لم أكن يف التهذيب على ما ي طَلب من العلماء، فسامحني

 

يف د سه األخي  أثناء تفسي  قول اهلل  ♫م تويف اإلمام العز بن عبد السال  ■

                                      
= 

شرح  المنهج الوهاج يف»و «حواشى المنهاج القصد الوهاج يف»و «لى نكت المنهاجإالمحتاج 

و  «شرح فرائض المنهاج منبع االبتهاج يف»و  «شرح المنهاج وسائل االبتهاج يف»و «المنهاج

 .. وغير ذلك. «شرح فرائض المنهاج السبيل الوهاج يف»

 . «لى توجيه المنهاجإارشاد المحتاج »والبن قاضى شهبة شرح آخر اسمه 

 (.289/ 6الذكريات ) (1)
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 .[35]النور:﴾ہ  ھ  ھ ھھ ﴿: تعالى

ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ﴿تويف عند قوله تعالى:  ♫واإلمام ابن تيمية  ■

 .[55-5٤]القمر:﴾ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

م( 1٩3٥)ت  ♫كانت آخ  آية قام بتفسي ها العالمة محمد  شيد  ضا  ■

ۇئۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ  ى ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   : ﴿قوله تعالى

فنسأله تعالى أن يجعد لنا خي  حظ منه »، ثم كتب: [101]يوسف:﴾ۈئ

 . . نسأل اهلل حسن الخاتمة ، ثم تويف بعدها«بالموت على اإلسالم

 

 عشَّاقُ  الكـتـب
 ،  لن تجَد أمًة عكقْت الق اءَة والرتَب مثَد ما عكقها المسلمون األوائد 

 الو اقين لياًل ليبيَت فيها للق اءِة!فالجاحظ  كان يستأج   دكان  ■

 وإسحاق بن  اهويه إمام  الحديِث والفقِه تزوج من أ ملٍة ألنها تملك  كتَب الكافعي! ■

وم َّ ابن  الخكاِب النحوي على الو اقين فاشت ى كتًبا بخمسمئة ديناٍ  فلم  ■

 َيجْد ماال ليعطيهم؛ فباَع بيته ليسدد قيمة كتبه!

 . (1)ألف مجلدٍ  20الجوزي أكث  من وقَ أ ابن   ■

 

                                      
 لـممدوح مليباري. «محطة كتب»انظر: كتاب  (1)
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ليس ألحد أن يحمد كالم أحد من الناس »  :♫يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .(1)«إاّل على ما ع ف أنه أ اده، ال على ما يحتمله ذلك اللفظ يف كالم كد أحد

 

 سئد الكعبي: هد تم ض ال وح ؟  ■

 فقال: نعم؛ من  ؤية الثقالء. 

وقال األعمش: إذا كان عن يسا ك ثقيد وأنت يف صالة؛ فتسليمة واحدة عن  ■

 اليمين تجزئك !

 .[12]الدخان:﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ﴿ كان أحد السلف إذا جلس إليه ثقيد قال: ■

 

يف  -يعني ابن حنبد-وافق  كوبي  كوب أحمد »: ♫قال طلحة البغدادي 

 .(2)«السفينة، فران يطيد السروت، فإذا ترلم قال: اللهم أمتنا على اإلسالم والّسنة

 

                                      
 (.33)صكتاب اإليمان  (1)

 (.1/٤60المقصد األرشد ) (2)
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 هو أ فع ألقاب المحدثين وأعالها.. «أمي  المؤمنين يف الحديث»

 «الّتبيين لِذك  َمن ي سّمى بأمي  المؤمنين»وصنّف الحافظ أبو علي البر ي كتاب: 

وِمن لطيف ما نَقَله يف الرتاب: أن األصولي الفقيه أبا إسحاق الّكي ازي هو أمي  

 .(1)المؤمنين يف الفقه

 

ت جمة  ئيس ( يف )فوائد اال تحال( عند ده1123ماذك ه مصطفى الحموي )ت 

المؤذنين بالمسجد الح ام النبوي: أنه لما كان يف أس  النصا ى قال له  اهب: 

أنتم معك  المسلمين تزعمون أن كتابرم ال يغاد  صغي ة وال كبي ة إال أحصاها، 

 نعم نقول بذلك، فقال له :أين تجد يف كتابرم اسمي ؟ فقال له المت جم:

 ما اسمك ؟ فقال له:

 .كبك فقال:

 .[8]االنفطار: ﴾ڃ  ڃ  ڃ﴿ :فأ اه بعد ال اء من قوله تعالى  ،فأخ ج له التاج المصحف

 فتعجب ال اهب من ذلك وصّدق بأن يف الرتاب كد شيء!.

 

                                      
 البن الملقن . «اإلعالم شرح عمدة األحكام»انظر:  (1)
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أحمددد بددن الفضددد بددن محمددد بددن أحمددد بددن »هدددد(:  ٨33قددال ابددن الجددز ي )ت

هددد(، أسدتاذ  4٦0الباطِْ َقداين األصدبهاين )ت: بن جعف ، الكديخ أبدو برد   محمد

ث ثقة.  كبي ، مق ئ، محدِّ

اه: اء، سددمَّ المدددخد إلددى مع فددة أسددانيد القدد اءات » ألَّددف كتدداب: طبقددات القدد َّ

 (1)، َوَوِددتُّ  ؤيَته!«ومجموع ال وايات

 

وكان »قال التاج السبري يف ت جمة أبي الطيب الطب ي إمام الكافعية يف زمنه: 

 مليح المزاح والفراهة، حلو الكع . ،القاضي أبو الطيب حسن الخلق

قيد إنه دفع خفه إلى من يصلحه فأبطأ به عليه وصا  القاضي كلما أتاه يتقاضاه 

ساعة أصلحه، فلما طال فيه يغمسه الصانع يف الماء حين ي ى القاضي ويقول: ال

 .(2)«على القاضي ذلك قال: إنما دفعت ه إليك لتصلحه ال لتعلمه السباحة

 

 .(3)«أعوذ بك من زوج تكيبني قبد المكيب  اللهم إين»يدعو :  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  ■ 
                                      

اء ) (1)  (.96/ 1غاية النهاية يف طبقات القرَّ

 .)3/63(طبقات الشافعية  (2)

 ( .313٧السلسلة الصحيحة, رقم )  (3)
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تزوجت ألصون ديني  :قالقال الكافعي: سمعت بعض أصحابي ممن أثق به  ■ 

 (1)فذهب ديني ودين أمي ودين جي اين!
 

 ( يف التفسي :ده4٦٨صنف اإلمام أبو الحسن الواحدي المفس  الكافعي )

)البسيط والوسيط والوحيز(، فأعجب بذلك تلميذه أبو حامد الغزالي الفقيه 

الكافعي )البسيط والوسيط والوجيز(، ثم (، فصنف يف الفقه ده٥0٥الكافعي )

ه أبو الفتح ابن َبْ هان األصولي الحنبلي ثم الكافعي   أى صنيع الغزالي تلميذ 

 (، فصنف يف األصول: )البسيط والوسيط والوجيز(.ده٥1٨)

 

إذا أخذته هزة المسائد يقول: أين الملوك من لذة ما  ♫كان أبو حنيفة  ■

 نحن فيه؟ لو فطنوا لقاتلونا عليه. 

 وقيد: من خال بالعلم لم توحكه الخلوة، ومن تسّلى بالرتب لم تفته السلوة.  ■

، إين أنظ  يف كتب ملسو هيلع هللا ىلصوقيد البن المبا ك: من تجالس؟ فقال: أصحاب النبي  ■

 . (2)آثا هم وأخبا هم

                                      
 .)193ص(مناقب الشافعي للبيهقي ( 1)

 (.1/9محاضرات األدباء  )( 2)
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ة العلم »: ♫القيم قال ابن  ■ ولوال جهد  األكث ين بحالوة هذه اللَّذة لذَّ

ت بحجاٍب من المرا ه  فَّ يوف ولرن ح  وِعظم قد ها لتجالدوا عليها بالسُّ

جبوا عنها بحجاٍب من الجهد ليختصَّ اهلل لها من يكاء من عباده واهلل ذو  وح 

 .(1)«الفضد العظيم

 

ال شيد زنديقًا وأم  بض ب عنقه، فقال له الزنديق : لم تض ب أخذ ها ون  ■

فقال : يا أمي  المؤمنين أين أنت من ألف  ،عنقي ؟ قال : أل يح العباد منك

 ،أحّ م فيها الحالل ،وضعتها فيرم -ويف  واية أ بعة آالف حديث  -حديث 

 شيد : أين ما قال النبي منها ح فًا ؟ فقال له ها ون ال ،وأحّلد فيها الح ام

أنت يا عدو اهلل من أبي إسحاق الفزا ي وعبد اهلل بن المبا ك ؟ فإنهما 

 . (2)ينخالنها نخالً فيخ جانها ح فًا ح فًا

ئد ابن المبا ك عن األحاديث المرذوبة الموضوعة على  سول اهلل  ■  ملسو هيلع هللا ىلصوس 

 .(3)فقال: تعيش لها الجهابذة

 

                                      
 .(1/109)مفتاح دار السعادة ( 1)

 .(1٧٤ص), وتاريخ الخلفاء للسيوطي (1/2٧3)تذكرة الحفاظ للذهبي ( 2)

 .(52ص)مقدمة الجرح والتعديل ( 3)
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 ز

: َمن هذا؟قال  قال وا: صاحب   ، جد: دخلت  مص  فإذا حلقٌة ضخمة، فقلت 

ين!، فدخلت  بين الناس  َنحو،  اد جاَز بالِسّ فق بت  منه  فسِمعته يق ول: ماكاَن بالصَّ

يت م أم بعد؟ م يا أبا َسالح، هد سلَّ  وق لت: صالٌم علير 

 فقال لي: أيُّ كالٍم هذا؟ 

: هذا ِمن قولِك اآلن  . (1)قلت 

 

دخد الزه ي على الوليد بن عبد الملك فقال له: »جاء يف العقد الف يد: 

ماحديث يحدثنا به أهد الكام ؟ قال : وما هو يا أمي  المؤمنين ؟ قال: يحدثوننا 

 أن اهلل إذا است عى عبدا  عيته كتب له الحسنات ولم يرتب له السيئات! 

يا أمي  المؤمنين! أنبيٌّ خليفة أك م على اهلل ؟ أم خليفة غي   قال الزه ي: باطد

ېئ    ﴿ :♠ول لنبيه داود قال: فإن اهلل تعالى يق نبي؟ قال : بد نبي خليفة،

ېئ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  

 .[26]ص:﴾يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج

فهذا وعيد يا أمي  المؤمنين لنبي خليفة فما ظنك بخلفية غي  نبي؟ قال الوليد: إن 

 !.«الناس ليغووننا عن ديننا

                                      
 . (1٤/31)السير للذهبي ( 1)
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يف  ياض الصالحين )باب حث السلطان  ♫وقد بوب اإلمام النووي  ■

والقاضي وغي هما من والة األمو  َعَلى اتخاذ وزي  صالح وتحذي هم من 

 .(1)ق ناء السوء والقبول منهم(

 

 

ميت بذلك؛ تكبيها لها ٥٩هي قصيدة من ) ( بيتا من عيون الكع  الع بي، س 

 بدالمية الع ب للكنف ى.

لصالح  «غيث األدب الذي انسجم ش ح المية العجم»ومن أوسع ش وحها:  ■

أدبية بالغية قليلة  مجلدات، يك ح البيت بط يقة تحليلة 4الدين الصفدي يف 

 النظي ، واختص ه كمال الدين الدمي ي يف مجلد .

فجاء البد  الدماميني فنقد ش ح الصفدي يف مواضع، وتحامد عليه يف العبا ة  ■

نزول الغيث الذي »كثي ا لرنه ال يخلو من فوائد ونفائس أيضا، واسم كتابه 

 وطبع يف مجلد. «انسجم يف ش ح المية العجم

الء الدين ابن أقب س، فانتص  للصفدي وتعقب على الدماميني يف ثم جاء ع ■

تحريم العقول بأفول البد  »نقده، وفيه كثي  من الفوائد أيضا. واسم كتابه 

 . وطبع يف مجلد.«بالنزول

ثم جاء بعدهم العالمة بح ق صاحب الك وحات النحوية والص فية المفيدة.  ■
                                      

 .المية العجم للطغرائي( 1)
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ش حه مقتص ا على إيضاح  و أى أن كتاب الصفدي واسع جدا، فاختص 

نك  »معنى البيت وما جاء على منواله يف شع  وِحَرم الع ب، واسم كتابه 

 وطبع يف مجلد. «العلم يف ش ح المية العجم

 

به من سبقه: )مع أين ال  يقول الحافظ ابن حج  بعد ذك  ما بذله من جهد يف تعقُّ

أدعي العصمة من الخطأ والسهو بد أوضحت ما ظه  لي فلي وضح من يقف على 

 . (1) كالمي ما ظه  له فما القصد إال بيان الصواب طلبا للثواب(

 

ومن أعظم خبث القلوب أن يرون يف قلب العبد »: ♫قال اإلمام ابن تيمية 

 .(2)«]حقد[ لخيا  المؤمنين، وسادات أولياء اهلل بعد النبيين غّد 

 

 

                                      
 .(1/23٧)تعجيل المنفعة ( 1)

 . (1/1٤)منهاج السنة النبوية ( 2)
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 .«الَوسوسة  يف نيَِّة الصالةِ سبب ها َخبٌَد يف العقد أوجهٌد بالك عِ »قال الغزاليُّ يف اإلحياء:  ■

زالي والنووي وال ملي غاختا  جمع من أئمة الكافعية منهم إمام الح مين وال ■

وابن حج  وابن المق ئ وغي هم إلى أنه التجب مقا نة النية لتربي ة اإلح ام 

من أولِها إلى آخ ها، وال يجب التدقيق فيها، بد ترفي المقا نة الع فية 

ومن لم »العامية بحيث ي عّد مستحض ا لصالته غي  غافد عنها، قال السبري: 

 .(1)«وميقد به وقع يف الوسواس المذم

 

ئد القاضي أبو السعود الحنفّي عن   هد ي نطقان بالفتح أم بالرس  ؟ (صعةزانة و القَ الخِ )س 

 .(2)«و ال ترس  القصعة! ،ال تفتح الخزانة» فأجاب:

 

، أن [98]النحل:﴾ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿  تعالى: ظاه  قوله 

عد الق اءة، لرّن المعنى على خالف الظاه ، فإّن الم اد: إذا تعوذ القا ىء ب

أ دت ق اءة الق آن فاستعذ باهلل، ودل على ذلك اإلجماع على أن االستعاذة قبد 

                                      
 . (٤/82)هناية المحتاج   (,3/2٧٧)انظر: المجموع ( 1)

 .(1/16) رد المحتار( 2)
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 ﴾ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڦ ڄ ﴿تعالى: الق اءة، ودليد هذا المعنى قوله 

فظاه  التالوة أن مجيء البأس بعد الهالك، وليس المعنى على  ،[4:]األعراف

 .(1)ذلك، إنما معناه: وكم من ق ية أ دنا إهالكها فجاءها بأسنا

 

ئد اإلمام ابن معين يف م ض موته ما تكتهي ؟ فقال: بيت خال وإسناد عال ■ س 
(2) . 

ومصحفًا  ،: أشتهي من الدنيا شيئين : بيتًا خاليًا ♫قال يحيى بن معاذ  ■

 .(3)جيد الخط أق أ فيه الق آن

 

َمَ  ْبَن اْلَخطَّاِب ♫عن سعيد بن المسيب  ■ د: َما  ◙: َأنَّ ع  َقاَل لَِ ج 

، َقاَل: اْبن  َمْن؟ َقاَل: اْبن  ِشَهاٍب، َقاَل: ابن من؟ َقاَل:  َك؟، فَقاَل: َجْمَ ة  اْسم 

ِة النَّاِ ، َقاَل: بَِأيَِّها؟ َقاَل: بَِذاِت  َ َقِة، َقاَل: َأْيَن َمْسَرن َك؟ َقاَل: ِبَح َّ ابن اْلح 

: َأْدِ ْك َأْهَلَك فَ  َم   َم   .َلًظى، َقاَل ع  وا، َقاَل: َفَراَن َكَما َقاَل ع   َقِد اْحَتَ ق 

 سئد بعض الع ب عن اسمه؟ »( 1/2٦٦ومن ذلك ماقاله العاملي يف الركرول ) ■

                                      
 .(1/9)الكشف عن وجوه القراءات لإلمام مكي بتصرف   (1)

 .(151ص)مقدمة ابن الصالح  ( 2)

 التذكار يف أفضل األذكار للقرطبي .( 3)
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فقدال: مدا كنيتدك؟ فقدال : أبدو  ،فقال: بحد ، قدال : ابدن مدن؟ قدال: ابدن فيداض

 فقال: ال ينبغي ألحد لقائك إال يف زو ق . ،الندى

وينبغي لإلنسان أن يختا  لولده »(: 12/1٧٧ويف ش ح السنة لإلمام البغوى ) ■

 . «فإن األسماء المر وهة قد توافق القد  ،وخدمه األسماء الحسنة

 

من لطيف التو ية يف الهجاء ما حدث بين الكيخين ابن حج  العسقالين وبد  

حيث ماَلت المئَذنة الَّتي ب نِيت  -وكان بينهما شيء  من التنافس - الدين العيني

َويلة ِمن جاِمع المؤيَّد بمص  وكاَدت تسق ط، فأم   على الب  ج الّكمالي بباِب ز 

هاب ابن  حَج  العسقالين:  الحاكم بنقضها فن قضت فقال الكِّ

دددِد َ وَندددٌق  ؤيَّ  لَِجددداِمِع َموالَندددا الم 
 

 

سددنِ  دده  بالح  ينِ  َمناَ ت  ددو  َوبِددالزَّ  َتزه 
 

دوا  َتق ول  َوَقد َمالَت َعدِن الَقصدِد أَمِهل 
 

 

 فَليَس عَلى ِجسِمي َأَض ُّ ِمن الَعدينِ 
 

ين العينِّي:  يخ بد   الدِّ  فأجابه  الكَّ

ِلَيدْت  سدِن إِذ ج   مناَ ٌة كَع وِس الح 
 

 

 والَقددددددَد ِ 
ِ
ها بَقضدددددداِء اهلل  َوَهدددددددم 

 

لدت  َذا َغَلدطٌ َقال وا أ ِصيَبت بَعيٍن،   ق 
 

 

ة  الَحَجد ِ! (1) َما أَوَجب الَهدَم إالَّ ِخسَّ
 

 

 

                                      
 . (9/211)شذرات الذهب ( 1)
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 قال وهب بن منبه :  ؤوس النِعم ثالثة:

 فأولها: نعمة اإلسالم التي ال تتم نعمة إال بها .

 والثانية: نعمة العافية التي ال تطيب الحياة إال بها . 

 .(1)التي ال يتم العيش إال بهوالثالثة: نعمة الِغنى 

 

تعالى متحدثا عن جدته أم  ♫ي ويها العالمة ز وق المالري حيث قال 

وعلمتني الصالة وأم تني بها وأنا ابن خمس سنين، فرنت أصلي إذ » البنين:

ذاك، وأدخلتني الرتاب يف هذه السن، فرانت تعلمني التوحيد والتوكد واإليمان 

والديانة بط يق عجيب، وذلك أنها كانت يف بعض األيام تهيئ لي طعاما، فإذا 

خزائن موالنا  جئت من الرتاب للفطو ، تقول: ما عندي شيء، ولرن ال زق يف

 :اجلس نطلب اهلل، فتمد يديها، وأمد يدي إلى السماء داعين ساعة، نم تقول ،

انظ  لعد اهلل جعد يف أ كان البيت شيئا، فنقوم نفتش أنا وهي، فإذا عث ت على 

ذلك يعظم ف حي به، وباهلل الذي فتح به، فتقول: تعال نكر  اهلل قبد أن نأكله، 

فنمد أيدينا ونأخذ يف الحمد والكر  ساعة، ثم نتناوله، ألجد أن يزيدنا موالنا، 

                                      
 .(166ص)عدة الصابرين البن القيم ( 1)
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 .(1)«ونفعد ذلك الم ة بعد الم ة، حتى عقلت

 

قال أبو محمد ابن حزم األندلسي: كان سبب تعلمي الفقه أين شهدت جنازة، 

فدخلت المسجد فجلست، ولم أ كع، فقال لي  جد: قم فصّد تحية المسجد، 

 سنة، فقمت و كعت.  2٦وكنت قد بلغت 

فلما  جعنا من الصالة على الجنازة دخلت المسجد، فباد ت بال كوع، فقيد 

وقت صالة، وكان بعد العص !  فانص فت وقد لي: اجلس، اجلس، ليس ذا 

لَّني على دا  الفقيه أبي عبد اهلل ابن دّحون،  حزنت، وقلت لألستاذ الذي  ّباين: د 

 .(2)قال: فقصدته، وأعلمته بما ج ى، فدلني على موطأ مالك، فبدأت به عليه

 

 ثْنَتَيْافِي  ةَ لْبَقَ َا ◙ ِب لْخَطَّااتَعَلَّمَ ع مَ   بْن  »: َل قَا ¶ ع مَ َ بْنِاعَنِ  ■

  .(3)«او ً ا خَتَمَهَا نَحَ َ جَز فَلَمَّ، سَنَةً ةَ عَكْ َ

                                      
 صور من الذكريات األولى ألحمد زروق . انظر: الكناش( 1)

 (.18/199سير أعالم النبالء )( 2)

, وابن  عساكر يف تاريخ دمشق (195٧)« شعب اإليماِن »مالٌك يف الموطأ والبيهقي يف    رواه (3)

 . مإلسالا يخرفي تا لذهبياوالخطيب و
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عمد  جعتهام و  يلباامن تبييض فتح العسقالين حج   بن االحافظ   نتهىالما  ■

 نبالمرا د لنااإالَّ  لمسلمينا هجوولم يتخلف عنها من  ةعظيمة كبي  ليمهو

 بعينوأ  ثنيناسنة  نثاني شعبا لسبتا مفي يو، لسبعوا جلتاا لمسمىا

 .اهد  (1) يناد ٥00عليها  فص و ثمانمائةو

كان يوًما مكهوًدا، لم يت ك شيًئا من المآكد والفواكه »قال تلميذه السخاوي: 

 «.والحلوى

في  عش و»: يلزبيدام تضى  في ت جمة محمَّد هغي و لجب تيا يخ تا فيو ■

 هسماو اعك  مجلد بعة أسنين في نحو  ةفي عد تمهأحتى  سلقاموا حش 

 خشياأو لعلما بحافلة جمع فيها طال ليمةأولم و كملهأ لماو «وسلع ا جتا»

 طلعهمأو لفأو مائةو ثمانينو ىحدإفي سنة  لكوذ لمعديةابغيط  لوقتا

 للغةافي علم  سوخهو  طالعها سعةوبفضله  واشهدوبه  اغتبطوواعليه 

 . اهد«نظماو انث  يظهم عليه تقا اكتبوو

 

 ِبكمـُاجعلوها يف أواخر ُكت

ث يقدول: اكتبدوا  دنَديس إذا حددَّ دتد بِدردم: كدان بدرد  بدن خ  ڳ  ڱ   ﴿فدي أواخد  ك 

[27]املائدة:﴾ڱ  ڱ  ڱ 
(2). 

                                      
(  370) في التاج المكلل ذكر هذه القصة صديق حسن خان (، و 559)صاألعمال الخيرية للمنيري، ( 1)

 اهـ.قال: »ولما وقفت على هذه الحكاية عملت وليمة على تفسيري فتح البيان« ثمَّ 

 .(1/٤01)الصلة البن بشكوال ( 2)
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╚

ملسو هيلع هللا ىلص

♫

ملسو هيلع هللا ىلص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

68 

♫

ملسو هيلع هللا ىلص
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

11. 

12.  

13.  

 

 ولمالحظاترم  اسلونا على

Shakuur2020@gmail.com 

 عبد الكرو  أبو عائكةالفيس بوك: 
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