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[ )بعد ست سنني( 1"رد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث شيئا ] .1

[2. ] 

 

 )مثل من أمانة أيب العاص( :

ابن هشام: وحدثين أبو عبيدة: أن أاب العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني، قيل قال 
له: هل لك أن تسلم وأتخذ هذه األموال، فإهنا أموال املشركني؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به 

 إسالمي أن أخون أمانيت.

نحو ن داود بن أيب هند، عن عامر الشعيب، بقال ابن هشام: وحدثين عبد الوارث بن سعيد التنوري، ع
 من حديث أيب عبيدة، عن أيب العاص.

 

 )الذين أطلقوا من غري فداء( :

قال ابن إسحاق: فكان ممن مسي لنا من األسارى ممن من عليه بغري فداء، من بين عبد مشس بن عبد 
ليه وسلم بعد  صلى هللا عمناف: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس من عليه رسول هللا

[ : املطلب 2أن بعثت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفدائه. ومن بين خمزوم )بن يقظة( ]
بن حنطب بن احلارث بن عبيدة بن عمر بن خمزوم، كان لبعض بين احلارث بن اخلزرج، فرتك يف أيديهم 

 حىت خلوا سبيله. فلحق بقومه.

 [ ، أخو بين النجار.3لد بن زيد، أبو أيوب )األنصاري( ]قال ابن هشام: أسره خا

__________ 

ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى »[ قال السهيلي: 1]
هللا عليه وسلم: ردها عليه بنكاح جديد. وهذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث داود 

الم من الفقهاء فيما علمت، ألن اإلس مل يقل به أحدا عند أهل احلديث. ولكن بن احلصني أصح إسناد
. ومن مجع بني احلديثني 10: 60قد كان فرق بينهما قال هللا تعاىل: ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن 

قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها عليه على النكاح األول، أي على مثل النكاح األول يف الصداق 
 « .باء، مل حيدث على للك من شر  وال غريهواحل

 [ هذه العبارة ساقطة يف أ.2]

 (1)[ زايدة عن أ.." 3]
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 . «وهذه كانت سرية سلفنا الصاحل وأئمتنا املاضني رضي هللا عنهم« : »1»"قال القاضي أبو الفضل  .2
هللا صلى هللا يف مسجد رسول « 4»أمري املؤمنني مالكا « 3»انظر أبو جعفر « : 2»قال أبو محيد 

اي أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد، فإن هللا تعاىل أدب « : »4»عليه وسلم فقال له مالك 
 اآلية. ومدح قوما فقال:« « 5»ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب »قوما فقال: 

« 7»ينادونك.. إن الذين »اآلية ولم قوما فقال: « « 6»إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا »
« 9»اي أاب عبد هللا »وقال: « 3»هلا أبو جعفر « 8»اآلية. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا.. فاستكان « 

رف وجهك عنه ومل تص»فقال: « .. أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 واستشفع« 10»يامة!! بل استقبله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل هللا تعاىل يوم الق

__________ 

 «21»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 1)
 ( ابو محيد: ابلتصغري هو ابن ثعلبة احد رواة مالك.2)

 «1»رقم « 620»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 3)
 ( مالك إمام املدينة.4)

 «2»( سورة احلجرات آية 5)
 « .3»( سورة احلجرات آية 6)

 «4»آية ( سورة احلجرات 7)
 ( استكان: خضع ولل.8)

 «7»رقم « 341»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 9)
 مل( ويف هذا احلديث رد على من قال أبن استقبال القرب الشريف يف الدعاء عند الزايرة أمر منكر 10)

 (1)ومل يرو إال يف حكاية مفرتاة على االمام مالك يعين هذه."  يقل به أحد
أو مل يكن الكالم من البشاعة حيث هو، ومل يظهر على حاكيه استحسانه "حكاه، أو مل تكن عادته،  .3

 واستصوابه، زجر عن للك وهني عن العودة إليه. وإن قوم ببعض األدب فهو مستوجب له.

عمن « 1»وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو.. كان األدب أشد وقد حكي أن رجال سأل مالكا 
فر فاقتلوه.. فقال: إمنا حكيته عن غريي.. فقال مالك: إمنا يقول: القرآن خملوق.. فقال مالك: كا

 « .2»مسعناه منك 

والتغليظ بدليل أنه مل ينفذ قتله، وإن اهتم هذا احلاكي « 3»وهذا من مالك رمحه هللا على طريق الزجر 
فيما حكاه أنه اختلقه ونسبه إىل غريه، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان 
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ولعا مبثله واالستخفاف له، أو التحفظ ملثله وطلبه ورواية أشعار هجوه صلى هللا عليه وسلم وسبه، م
فحكم هذا حكم الساب نفسه.. يؤاخذ بقوله وال تنفعه نسبته إىل غريه، فيبادر بقتله ويعجل إىل اهلاوية 

 أمه.

__________ 

 »« .رقم »« ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 1)

ن مالك بقتل السائل مبجرد اهتامه انه القائل مبخلوقيته بدون اثبات اعتقاد خملوقيته ( وهذا االمر م2)
 -قاله الدجلي -عجب. مع انه ممن يقول: ال نكفر احدا من أهل القبلة

 (1) ."مل يقل به أحد.( قال الدجلي: وهذا أيضا عجيب بل أعجب الن القتل زجرا من السؤال 3)
4. . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

من قوهلا: أيف السلم، مبا أدته األعيار من معىن الفعل، فكأهنا قالت: أيف السلم تتبلدون، وهذا الفعل 
 [ :ثاملختزل الناصب لألعيار ال جيوز إظهاره للسر الذي نبهنا عليه يف قول املربق ]عبد هللا بن احلار 

 وعائذا بك أن يعلوا فيطغوين

 انظره يف اهلجرة إىل احلبشة.

 رد زينب على زوجها:

ولكر عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد زينب على أىب 
العاصى على النكاح األول، مل حيدث شيئا بعد ست سنني، ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن 
و هشعيب عن أبيه عن جده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد، وهذا احلديث 

ل به مل يقالذي عليه العمل، وإن كان حديث داود بن احلصني أصح إسنادا عند أهل احلديث ولكن 
من الفقهاء فيما علمت ألن اإلسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا تعاىل: ال هن حل هلم، وال هم  أحد

كاح األول، أي: نحيلون هلن ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها عليه على ال
 (2)على مثل النكاح األول، يف الصداق واحلباء مل حيدث زايدة على للك من شر ، وال غريه.." 

"أحدهم ليأيت ابلشظاظ حىت ردوا عليه ماله أبسره ال يفقد منه شيئا. مث احتمل إىل مكة فأدى إىل كل  .5
بقي ألحد منكم عندي مال لي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه مث قال اي معشر قريش، هل 

مل أيخذه؟ قالوا: ال فجزاك هللا خريا، فقد وجدانك وفيا كرميا قال فأان أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا 
عبده ورسوله وهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال ختوف أن تظنوا أين أردت أن آكل أموالكم فلما ألاها 
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 حىت قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا إليكم وفرغت منها أسلمت مث خرج

 زوجته ترد إليه

قال ابن إسحاق: وحدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث شيئا "بعد ست سنني"

 مثل من أمانة أيب العاص

دة أن أاب العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني قيل قال ابن هشام: وحدثين أبو عبي
له هل لك أن تسلم وأتخذ هذه األموال، فإهنا أموال املشركني؟ فقال أبو العاص بئس ما أبدأ به 

 إسالمي أن أخون أمانيت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 رد زينب على زوجها

ة عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد زينب على أيب ولكر عن داود بن احلصني عن عكرم
العاص على النكاح األول مل حيدث شيئا بعد ست سنني ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وهذا احلديث هو الذي عليه 

ن م مل يقل به أحدد بن احلصني أصح إسنادا عند أهل احلديث ولكن العمل وإن كان حديث داو 
الفقهاء فيما علمت ألن اإلسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا تعاىل: }هن حل هلم وال هم حيلون 

[ ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها عليه على النكاح 10هلن{ ]ملمتحنة:
كاح األول يف الصداق واحلباء مل حيدث زايدة على للك من شر  وال غريه.." األول أي على مثل الن

(1) 
"وهذا احلديث قد رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث حممد ابن إسحاق، وقال  .6

 الرتمذي: ليس إبسناده أبس.

مل :  وقال السهيليولكن ال نعرف وجه هذا احلديث، ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن احلصني
 من الفقهاء فيما علمت. يقل به أحد

ويف لفظ: ردها عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ست سنني، ويف رواية: بعد سنتني ابلنكاح 
 األول، رواه ابن جرير.

 ويف رواية: مل حيدث نكاحا.

، أة إلا أسلمت وزوجها كافروهذا احلديث قد أشكل على كثري من العلماء، فإن القاعدة عندهم أن املر 
فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده انتظر إىل انقضاء العدة، فإن أسلم فيها استمر 
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على نكاحها، وإن انقضت ومل يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي هللا عنها أسلمت حني بعث رسول 
ية سنة ت على املشركني عام احلديبهللا صلى هللا عليه وسلم وهاجرت بعد بدر بشهر، وحرم املسلما

ست، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة مثان فمن قال: ردها عليه بعد ست سنني، أي من حني هجرهتا 
 فهو صحيح.

 ومن قال: بعد سنتني.

 أي من حني حرمت املسلمات على املشركني فهو صحيح أيضا.

يب منها، قلها سنتان من حني التحرمي أو قر وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدهتا يف هذه املدة اليت أ
فكيف ردها عليه ابلنكاح األول؟ * * * فقال قائلون: حيتمل أن عدهتا مل تنقض، وهذه قصة ميني 

 يتطرق إليها االحتمال.

وعارض آخرون هذا احلديث ابحلديث األول الذي رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه من حديث احلجاج 
شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رد بنته على بن أرطاة، عن عمرو بن 

 (1)أيب العاص بن الربيع مبهر جديد ونكاح جديد.." 
"قال ابن هشام: وكان محزة وأبو سلمة بن عبد األسد أخوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  .7

 الرضاعة، أرضعتهم ثالثتهم ثويبة موالة أىب هلب.

 على محزة وقتلى أحدلكر الصالة 

وقال ابن إسحاق: وحدثين من ال أهتم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أمر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه، فكرب سبع تكبريات، مث أتى ابلقتلى يوضعون إىل محزة 

 فصلى عليهم وعليه معهم، حىت صلى عليه ثنتني وسبعني صالة ".

 غريب وسنده ضعيف. وهذا

 من علماء األمصار. ومل يقل به أحدقال السهيلي: 

وقد قال اإلمام أمحد: حدثنا عفان، حدثنا محاد، حدثنا عطاء بن السائب، عن الشعيب، عن ابن 
مسعود، قال: إن النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن على جرحى املشركني، فلو حلفت يومئذ 

د منا يريد الدنيا حىت أنزل هللا: " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد رجوت أن أبر أن ليس أح
 اآلخرة، مث صرفكم عنهم ليبتليكم.

." 
 فلما خالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول

هللا صلى هللا عليه وسلم يف تسعة: سبعة من األنصار واثنني من قريش وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال: 
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 رحم هللا رجال ردهم عنا.

 فلم يزل يقول لا حىت قتل السبعة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.

 فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل.

 لى هللا عليه وسلم: قولوا: هللا أعلى وأجل.فقال رسول هللا ص

 (1)فقالوا: هللا أعلى وأجل.." 
ّ يفي أكرب معامجه من َحدييث أم َسلَمة .8  "سعد بن أيب َوقاص َوالطَّرَبَايني

َاك َعلّي َرضيي هللا َعنُه َمَعه يفي َلليك   من اْلعلَماء  أحدَومل يقل بِهِ قلت َوُمْقَتضى احَلدييث اْشرتي

ميذيّي عقب إييرَاده احَلدييث َعن ضرار بن صرد َأن معىن احَلدييث اَل حيل ألحد َيْسَتْطريقُه جنبا َولكر الرتّيْ 
 َغرْييي َوَغرْيك

َن َهَذا احلكم اَل خْيَتص بيهي بل أمته َكَذليك َوأما اْلقفال فَإينَُّه اَل يسلم َللي  ري فييهي نظر ألي ك َوَهَذا التـَّْفسي
يص بل يحا."  لَصاحب التـَّْلخي  (2)قَاَل اَل َأظُنُه َصحي

 "الشافعى قدوة يقتدى به، واملقام مقام اجتهاد، فال افتقار له فيه إىل غريه. .9

والدليل على أهنا ليست من فروض الصالة عمل السلف الصاحل قبل الشافعى « : الشفاء»وأما قوله ىف 
للك ليس  إىل نقل صريح عنهم أبن وإمجاعهم عليه. ففيه نظر، ألنه إن أراد ابلعمل االعتقاد فيحتاج

 بواجب، وأىن يوجد للك؟

 ىف هذه املسألة جدا، فال معىن له، وأى شناعة ىف -يعىن الشافعى -وأما قوله: وقد شنع الناس عليه
للك؟ ومل خيالف فيه نصا وال إمجاعا وال قياسا وال مصلحة راجحة. بل القول بذلك من حماسن مذهبه، 

از ترك الصالة على أفضل خلق هللا ىف الصالة الىت هى رأس العبادة املطلوب وال ريب أن القائل جبو 
 فيها اخلضوع واستحضار شارعها والثناء عليه أوىل ابلتشنيع.

، يقل به أحد فلموأما نقله اإلمجاع فقد تقدم ما فيه. وأما قوله: إن الشافعى اختار تشهد ابن مسعود، 
 ىف مقصد عباداته. -إن شاء هللا تعاىل -ما سيأتىوالشافعى إمنا اختار تشهد ابن عباس ك

وقد استدل للوجوب مبا أخرجه أبو داود والنسائى والرتمذى وصححه، وكذا ابن خزمية وابن حبان 
 صالته، مل رجال يدعو ىف -صلى هللا عليه وسلم -واحلاكم من حديث فضالة بن عبيد قال: مسع النىب

إلا »فقال:  ، مث دعاه إليه« عجل هذا»فقال:  - عليه وسلمصلى هللا -حيمد هللا ومل يصل على النىب
مث ليدع مبا  -سلمصلى هللا عليه و  -صلى أحدكم فليبدأ ابحلمد هلل والثناء عليه، مث ليصل على النىب

 « .1« »شاء
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قلت: ومما يعد من كرامات إمامنا الشافعى وسره السارى، أن القاضى عياضا ساق هذا احلديث بسنده 
ها الصالة فصل ىف املواطن الىت تستحب في»الرتمذى من غري أن يطعن ىف سنده بعد قوله:  من طريق
 -صلى هللا عليه وسلم -على النىب

__________ 

( ىف الدعوات، 3476( ىف الصالة، ابب: الدعاء، والرتمذى )1481( صحيح: أخرجه أبو داود )1)
( ىف السهو، ابب: 44/ 3والنسائى ) ،-صلى هللا عليه وسلم -ابب: جامع الدعوات عند النىب

( ، 18/ 8) «املسند»ىف الصالة، وأمحد ىف  -صلى هللا عليه وسلم -التمجيد والصالة على النىب
 (1)« .." صحيح سنن النسائى»واحلديث صححه الشيخ األلباىن ىف 

"يفتتح الصالة ابلتكبري. رواه عبد الرزاق من حديث عائشة. وروى البخارى عن ابن عمر  .10
 « .1»افتتح التكبري ىف الصالة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: رأيت النىب

هم أبو دون غريه من ألفاظ التعظيم، وهو قول اجلمهور، ووافق« التكبري»واستدل هبما على تعيني لفظ 
يوسف. وعن احلنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. وقد روى البزار إبسناد صحيح، على شر  

 . «هللا أكرب»كان إلا قام إىل الصالة قال:   -صلى هللا عليه وسلم -ى أن النىبمسلم، عن عل
عليه  صلى هللا -وألمحد والنسائى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا

وليعلم أن تكبرية اإلحرام ركن عند اجلمهور، وقيل « . 2»فقال: هللا أكرب كلما وضع ورفع  -وسلم
غري  دومل يقل به أحو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل سنة، قال ابن املنذر: شر ، وه
 الزهرى.

 -ىف قوله : ابب ما جاء-ىف أواخر اإلميان -ومل خيتلف أحد ىف إجياب النية ىف الصالة. قال البخارى
 « .3» األعمال ابلنية، فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة -صلى هللا عليه وسلم

 إلا قام إىل الصالة قال: -صلى هللا عليه وسلم -وقال ابن القيم ىف اهلدى النبوى: كان

هللا أكرب، ومل يقل شيئا قبلها، وال تلفظ ابلنية، وال قال: أصلى صالة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات 
ينقل عنه أحد قط إماما أو مأموما، وال أداء وال قضاء، وال فرض الوقت. قال: وهذه عشر بدع مل 

إبسناد صحيح وال ضعيف وال مسند وال مرسل لفظة واحدة البتة، بل وال عن أحد من الصحابة، وال 
 استحبه أحد من التابعني، وال األئمة األربعة. وقال الشافعى:

أى تكبرية اإلحرام ليس إال، وكيف يستحب « إهنا ليست كالصيام فال يدخل أحد فيها إال بذكر»
 ىف صالة واحدة، وال أحد من أصحابه. انتهى. -صلى هللا عليه وسلم -را مل يفعلهالشافعى أم

__________ 
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 ( ىف األلان، ابب: رفع اليدين إلا قام من الركعتني.739( صحيح: أخرجه البخارى )1)

( ىف السهو، ابب: كيف السالم على اليمني، وأمحد ىف 62/ 3( صحيح: أخرجه النسائى )2)
 « .صحيح سنن النسائى»( ، واحلديث صححه األلباىن ىف 152و  71/ 2« )املسند»

 (1)( ، من كتاب اإلميان.." 39( انظر الباب رقم )3)
"أحدمها: أتمل اجلسد الشريف بتكرر خروج الروح منه أو نوع ما من خمافة التكرار أن مل يكن  .11

 أتليما.

وح وعودها ألحد منهم أنه يتكرر له مفارقة الر واآلخر: خمالفة سائر الناس الشهداء وغريهم، فإنه مل يثبت 
 أوىل ابالستمرار الذي هو أعلى مرتبة. -صلى هللا عليه وسلم -إىل الربزخ، والنيب

وحمذور اثلث وهو خمالفة القرآن فإنه دل على أنه ليس إال موتة وحيااتن، وهذا التكرير يستلزم مواتت  
 كثرية وهو ابطل انتهى.

أن يقال يردها عند سالم املسلم األول مث قبضها بعد للك، مث ردها عند مسلم مث قال القونوي: وإما 
ىل ، وال جيوز اعتقاده أيضا، فإنه يفضى إمل يقل به أحدآخر وهكذا كلما سلم عليه املسلمون، وهذا 

تواىل مواتت ال حتصى ورد الروح مرات ال حتصى، فإن كل مصل يسلم عليه يف صالته مرة أو مرتني 
صلي أيضا يسلم عليه، وخيتلف أوقات سالمهم فال خيلو ساعة من الساعات من سالم عليه وغري امل

 -ى هللا عليه وسلمصل -وال خيفى ما يف التزام تكرار الرد بتكرار للك احملذور فتعني القول بردها عليه
فيكون  قيامةبعد موته مرة واحدة لرد السالم على املسلم األول واستمرار احلياة بعد للك إىل يوم ال

 حيا يف قربه مث أيد للك -صلى هللا عليه وسلم -النيب

مبا رواه مسلم عن أنس مرفوعا، رأيت موسى ليلة أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف 
 قربه.

اجلواب الثاين: قال السبكي: حيتمل أن يكون ردا معنواي، وأن تكون روحه الشريفة مستقلة بشهود 
ة واملأل األعلى عن هذا العامل فإلا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العامل فيدرك احلضرة اإلهلي

 سالم من سلم عليه، أو يرد عليه.

قد ال يدل على انفكاك املفارقة: بل كىن به عن مطلق الصريورة  « الرد»الثالث: قال الشيخ: إن لفظ 
اب إن عدان قد افرتينا على هللا كذ -السالمعليه الصالة و  -كما قيل يف قوله تعاىل حكاية عن شعيب

 -[ إن لفظ العود أريد به مطلق الصريورة ال العود بعد االنتقال، ألن شعيبا89يف ملتكم ]األعراف: 
مل يكن يف ملتهم قط، وحسن استعمال هذا اللفظ يف هذا احلديث مراعاة  -عليه الصالة والسالم

ث ملناسبة لكره يف لفظ الرد يف صدر احلدي« أرد عليه السالمحىت »للمناسبة اللفظية بينه وبني قوله: 
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 يف آخر احلديث.

 -هللا عليه وسلم صلى -الرابع: قال الشيخ: ليس املراد برد الروح عودها بعد املفارقة للبدن، وإمنا النيب
يف و يف الربزخ مشغول أبحوال امللكوت مستغرق يف مشاهدة ربه كما كان يف الدنيا يف حاله ابلوحي، 

أوقات أخر فعرب عن إفاقته من تلك املشاهدة، وللك االستغراق برد الروح، ونظري هذا قول العلماء يف 
 (1)اللفظة اليت وقعت يف بعض أحاديث اإلسراء مل يكن." 

"ظهورها هناك )بدقة أفهام العرب ولكاء ألباهبا( أي شدة فطانة فهومهم وحدة علومهم )ووفور  .12
م وأتملهم )وأهنم أدركوا املعجزة فيه( أي يف القرآن )بفطنتهم( أي ما اجلأهم إىل عقوهلا( أي وكثرة تعلقه

االعرتاف بكونه من معجزهتم )وجاءهم من للك( أي مما أدركوا فيه هنالك )حبسب إدراكهم( بفتح 
السني أي مبقتضى إدراكاهتم، لغاية فصاحته وهناية بالغته، )وغريهم( أي ممن بعدهم ما عدا العرب 

القبط( أي قوم فرعون )وبين إسرائيل( أي قوم موسى )وغريهم( أي ممن بعدهم ما عدا العرب )مل  )من
يكونوا هبذه السبيل( أي هبذه الطريقة من دقة الفهم ولكاء الفطنة )بل كانوا من الغباوة( بفتح الغني 

عليهم( أي  جوزاملعجمة وهي عدم الفطنة وكمال اجلهالة )وقلة الفطنة( أي يف بعض القضية )حبيث 
على عقوهلم )فرعون أنه رهبم( كما قال هللا تعاىل حكاية عنه أان ربكم األعلى وقد قال عز وعال 
فاستخف قومه فأطاعوه وأضل فرعون قومه وما هدى )وجوز عليهم السامري( وكان من عظماء بين 

ات إيقاهنم ( أي مبوجبإسرائيل وامسه موسى بن ظفر )للك( أي كون ظهور رهبم )يف العجل بعد إمياهنم
)وعبدوا( أي طائفة من بين إسرائيل )املسيح( أي عيسى ابن مرمي )مع إمجاعهم على صلبه وما قتلوه( 

[ ( أي كما أخرب هللا عنهم واملعىن صلبو من ألقي 157أي اليهود )وما صلبوه ولكن شبه هلم ]النساء: 
ليهود )من اآلايت ل رفعه هللا إليه؛ )فجاءهتم( أي اعليه الشبه بعد قتله كما قال تعاىل وما قتلوه يقينا ب

الظاهرة البينة( أي الواضحة )لألبصار( املنفتحة )بقدر غلظ أفهامهم( أي وغلظ أوهامهم )ما( فاعل 
جاء ويف نسخة مما )ال يشكون فيه ومع هذا( أي اجمليء ابألمور الظاهرة واألحوال الواضحة )قالوا( ويف 

لنبيهم كما حكى هللا عنهم بقوله تعاىل )وإل قلتم اي موسى لن نؤمن لك حىت نسخة فقالوا أي خطااب 
[ ( أي معاينة ظاهرة )ومل يصربوا على املن والسلوى( أي على أكلهما 55نرى هللا جهرة ]البقرة: 

وجعلوا الرتجنبني من احللوى والسماين من طري الشوي طعاما واحدا وقالوا لن نصرب على طعام واحد 
لوا الذي هو أدىن( أي أقرب إىل الدانءة وأدون يف املقدار واملرتبة كالبقل والقثاء والفوم والعدس )واستبد

)ابلذي هو خري( أي يف املرتبة واللذة وعدم احلاجة إىل الكد واملشقة وأقرب إىل احليلة، )والعرب على 
أحوال الداينة ور الشريعة و جاهليتها( أي على حالتها اليت كانت عليها قبل ظهور النبوة من اجلهل أبم

)أكثرها يعرتف ابلصانع( بل مجيعها كما هو ظاهر قوله تعاىل ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض 
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ليقولن هللا ولذا جاء النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم بكلمة التوحيد وهو أن يقولوا ال إله إال هللا ال أبن 
ليه أهل امللل والنحل وال يلزم من قول بعضهم حيث قالوا وما يقولوا هللا موجود ألن هذا مما امجع ع
منهم بل أرادوا به أن طول الزمان ودورة الدوران  مل يقل به أحديهلكنا إال الدهر إن الدهر خالقهم إل 

يقتضي أن حيىي بعضنا وميوت بعضنا فنسبوا بعض األفعال إىل الدهر كما قد يتفوهون به أهل العصر 
عاىل أان الدهر أي خالقه أو املتصرف فيه )وإمنا كانت( أي العرب )تتقرب ابألصنام إىل وقد قال هللا ت

 (1)هللا زلفى( أي تقراب كما قال هللا تعاىل حكاية عنهم ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى ويقولون." 
ولكن  ة"للك البعض )بقوله يف الرواية األخرى إين ال أنسى( بصيغة النفي ويف نسخة زايد .13

أنسى وحاصله أن النسيان املذموم املنتسب إىل تقصري اإلنسان منفي عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم 
خبالف ما خلقه تعاىل فيه اضطرارا حلكمة اهلية كما تقدم وهللا تعاىل اعلم )ولهبت طائفة أخرى( وهم 

ا: ه كما يف نسخة )وقالو بعض الصوفية )إىل منع هذا( أي ما لكر من السهو والنسيان )كله( أي عن
إن سهوه عليه الصالة السالم كان عمدا وقصدا ليسن( بصيغة الفاعل أو املفعول )وهذا قول مرغوب 
عنه( أي مردود يف املوارد )متناقض املقاصد( ملناقضة السهو للعمد )ال حيلى( ابحلاء املهملة على صيغة 

يه هذا االمر مل حيل منه بطائل إلا مل يكن فاملفعول أي ال يظفر )منه بطائل( أي بنفع حاصل يقال 
فائدة وقد صرح اجلوهري أبنه ال يتكلم به إال يف اجلحد وقد أتى به املؤلف يف صورة النفي ولعله يسوغ 
أيضا أو وقع سهوا يف القلم وهللا سبحانه وتعاىل اعلم )ألنه كيف يكون متعمدا ساهيا يف حال( أي 

يف قوهلم إنه أمر( أي أمره هللا تعاىل )بتعمد صورة النسيان( وهو واحد وزمان متحد )وال حجة هلم 
ألنسى أو أنسى(  إين»بصيغة املصدر بعد ابء التعدية وروي أنه يتعمد بصيغة املضارع )ليسن لقوله: 

ويف نسخة زايدة ألسن وهو ابلوجهني على ما سبق )وقد أثبت( أي النيب عليه الصالة والسالم ويروى 
الوصفني( وهو النسيان من قبل نفسه أو اإلنساء من قبل ربه )ونفى مناقضة( ابإلضافة  فقد أثبت )أحد

إىل الضمري )العمد والقصد( فال يصح إثبات العمد والقصد له عليه الصالة والسالم ويروى مناقضة 
قد و ويف رواية فإلا نسيت فذكروين )« ( إمنا أان بشر مثلكم أنسى كما تنسون»التعمد والقصد )وقال 

مال إىل هذا( أي القول أبنه أمر يتعمد النسيان )عظيم من احملققني من أئمتنا( يعين املالكية )وهو أبو 
املظفر( ويروى أبو املطهر )االسفراييين ومل يرتضه( ابلضمري أو هباء السكت أي ومل خيرته )غريه منهم( 

نووي بعد قضه ووضوح تعارضه وقال الأي من املالكية وغريهم )وال أرتضيه( يعين أان )أيضا( لظهور تنا
 ممن يقتدى به إال االستاد أبو املظفر مل يقل به أحدما حكى هذا القول عن بعض الصوفية وهذا 

اإلسفراييين فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض )وال حجة هلاتني الطائفتني( أي القائلة أبنه عليه 
 ى والقائلة أبن سهوه كان عمدا أو قصدا )يف قوله إين الالصالة والسالم كان يسهو يف صالته وال ينس
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أنسى( بصيغة النفي على بناء الفاعل )ولكن أنسى( بصيغة املفعول )إل ليس فيه نفي حكم النسيان( 
ابإلضافة البيانية )ابجلملة( أي ابلكلية )وإمنا فيه نفي لفظه( أي مبناه املشعر بعدم التفاته إليه )وكراهة 

ه الذي حيمل عليه )كقوله( صلى هللا تعاىل عليه وسلم )بئسما ألحدكم أن يقول نسيت لقبه( أي وصف
آية كذا( العرتافه بدخوله حتت وعيد ظاهر قوله سبحانه كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 
 ا)ولكن نسي( مشددا أي أنساه هللا من غري تقصري إايه لعارض أو مرض ورواه أبو عبيد بلفظ بئسم
ألحدكم أن يقول نسبت آية كيت وكيت ليس هو نسي ولكنه نسي وهو أبني من األول وقد رواه أمحد 
والشيخان والرتمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه مرفوعا بلفظ بئسما ألحدكم أن 

 (1)يقول." 
اهل أو ")ونوادر السخفاء( مجع سخيف وهو رقيق العقل وروي السفهاء مجع سفيه وهو اجل .14

خفيف العقل )واخلوض( أي الشروع ابملبالغة من غري املالحظة )يف قيل وقال( بفتح المهما على أهنما 
فعالن حمكيان وجبرمها منونني على أهنما امسان معرابن ألهنما مصدران ويف النهاية يف حديث هنى عن 

ا على  وقال كذا وبناؤمهقبل وقال أي هنى عن فضول ما يتحدث به املتجالسون من قوهلم قيل كذا 
كوهنما فعلني ماضيني متضمنني للضمري واإلعراب على اجرائهما جمرى االمساء خاليني من الضمري قال 
فيكون النهي عن القول مبا ال يصح وال يعلم حقيقته فأما من حكى ما يصح روايته ويعرف حقيقته 

لى ما د به حكاية أقوال الناس والبحث عوأسنده إىل ثقة صادق فال وجه للنهي عنه واللم منه وقيل أرا
ال جيدي عليه ضرا وال نفعا وال يعنيه أمره انتهى ولذا عطف عليه املصنف عطف تفسري بقوله )وما ال 
يعين( أي ما ال ينفعهم يف دينهم ودنياهم فقد ورد من حسن اسالم املرء تركه ما ال يعنيه ويف أصل 

هذا  أي ما ال يغين اخلائض فيه شيئا وال جيديه نفعا )فكل الدجلي ابلغني املعجمة فيكون بضم أوله
ممنوع وبعضه أشد يف املنع والعقوبة( للدفع )من بعض فما كان من قائله احلاكي له على غري قصد( به 
شيئا )أو معرفة( أي أو على غري معرفة )مبقدار ما حكاه( من الشدة واألشدية ويف نسخة بقدره )أو مل 

أو احلكاية )عادته( فبعد عثرته وزلته )أو مل يكن الكالم( واحملكي )من البشاعة(  تكن( تلك املقالة
بتقدمي املوحدة أي الفضاحة ويف اصل التلمساين بسبق الشني بعدها النون وفسر ابلقباحة )حيث هو( 
أي إىل الغاية يف أنه بشيع أو شنيع أي كريه وفظيع )ومل يظهر على حاكيه( ويف نسخة على حكايته 
)استحسانه( أي جعله حسنا عند )واستصوابه( أي عده صوااب لديه واملعىن أنه مل يظهر منه اعتقاد كونه 
حسنا وال صوااب بل ظنه مباحا )زجر عن للك( بصيغة اجملهول وكذا قوله )وهني عن العودة( ويف نسخة 

لواو املشددة أي إن عن العود أي الرجوع )إليه( أي إىل مقاله هنالك )وإن قوم( بضم القاف وكسر ا
قوبل انقله على سبيل احلكاية من غري منفعة مرتتبة على الرواية روي وأن قيم )ببعض األدب فهو 
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مستوجب له( أي مستحق )وإن كان لفظه( أي لفظ احلاكي واحملكي )من البشاعة( أو الشناعة )حيث 
حكي أن رجال سأل مالكا هو( أي بلغ غايته )كان األدب أشد( ممن مل يكن حمكيه حيث هو، )وقد 

عمن يقول القرآن خملوق فقال( مالك )كافر فاقتلوه( أي السائل أو القائل على طريق احلكاية )فقال( 
أي السائل )إمنا حكيته عن غريي( أي ال أان الذي أقوله )فقال مالك إمنا مسعناه منك( قال الدجلي 

جب مع أنه قيته بدون إثبات اعتقاد خملوقيته عوأمر مالك بقتل السائل مبجرد اهتامه أنه القائل مبخلو 
ممن يقول ال نكفر أحدا من أهل القبلة قال املصنف )وهذا من مالك رمحه هللا على طريق الزجر( أي 
 ملالردع للكف عن السؤال عنه قال الدجلي وهذا أيضا عجيب بل أعجب ألن القتل زجرا عن السؤال 

ه وهو نه( أي مالكا )مل ينفذ قتله( أي مل يبالغ يف األمر بقتل)والتغليظ( للزجر )بدليل أ يقل به أحد
 (1)بتشديد الفاء املسكورة وابلذال املعجمة أي مل ميض األمر يف قتله أو مل ميض فيه حكم." 

"من الناس. )من أصحابه( : واجلملة حال وما وقع يف شرحه، أي أتيت رسول هللا يف انس،  .15
ه وهو كما ال خيفى. )فدرت( : بضم الدال ماض من الدور أي مع انس، غري صحيح مع وجود قول

عطف على أتيت. )هكذا( : إشارة إىل كيفية دورانه. )من خلفه( : لبيانه، أي انقلبت من مكاين 
الذي كنت فيه ولهبت حىت وقفت خلفه. )فعرف( : أي بنور النبوة أو بقرينة الدورة. )الذي أريد( : 

. )فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت( : أي أبصرت. )موضع اخلامت( : أي أنويه وأقصده من رؤية اخلامت
ابلفتح ويكسر، أي الطابع الذي ختم به كما مر يف بعض الرواايت، ويصح أن تكون اإلضافة بيانية، 
وعند الطرباين عنه قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فعرف ما أريد، فألقى رداءه عن منكبه، فدرت 

يغة فنظرت إىل اخلامت. )على كتفيه( : بصيغة التثنية يف أكثر النسخ، ويف نسخة بص حىت قمت خلفه
اإلفراد واقتصر عليه ابن حجر، والظاهر أنه ظرف لرأيت، واملراد قريبا من كتفه األيسر كما مر، وال 

رفا على  ام: أي مش، وقال العصمل يقل به أحدينافيه رواية بني كتفيه، والقول بتعدد اخلامت بعيد جدا 
كتفيه، واملقصود أن ارتفاعه يزيد على ارتفاع كتفيه، ويف صحيح مسلم: عن عبد هللا بن سرجس قال: 
رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما، أو قال ثريدا، مث درت خلفه فنظرت إىل خامت 

ى. ويف رواية: عند آليل، انتهالنبوة بني كتفيه عند انغض كتفه اليسرى مجعا عليها خيالن كأمثال الث
غضروف كتفه اليسرى، وروي: يف نغض كتفه األيسر، والنغض بضم النون وسكون الغني املعجمة 
وضمها وابلضاد املعجمة، والناغض منه على وزن الفاعل، أعلى الكتف، وقيل: هو العظم الرقيق الذي 

كتفيه وأنه   لرواايت املطلقة من أنه بنيعلى طرفه وهو الغضروف، فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة ل
على ظهره وأنه على كتفيه أو على كتفه، قال العسقالين: السر يف وضع اخلامت على جهة كتفه األيسر 
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أن القلب يف تلك اجلهة، وقد ورد يف خرب مقطوع أن رجال سأل ربه أن يريه موضع الشيطان، فأري 
ه والشيطان يف صورة ضفدع عند نغض كتفه األيسر يف النوم جسدا كالبلور ويرى داخله من خارج

حذاء قلبه له خرطوم كالبعوض قد أدخل إىل قلبه يوسوس فإلا لكر هللا خنس، أخرجه عبد الرب بسند 
قوي إىل ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز، ولكره أيضا صاحب الفائق، ولسعيد بن منصور 

 من طريق عروة بن رومي سأل

الم ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه، فإلا رأسه مثل رأس احلية واضع رأسه عيسى عليه الس
على مثرة القلب، فإلا لكر العبد ربه خنس، وإلا ترك أاته وحدثه. وله أيضا عن ابن عباس قال: يولد 

ع ضاإلنسان والشيطان جامث على قلبه فإلا لكر اسم هللا خنس، وإلا غفل وسوس، ومعىن جامث: وا
خرطومه كما يف رواية، قال السهيلي: واحلكمة يف وضع خامت النبوة على وجع االعتناء واالعتبار أنه ملا 
مأل قلبه صلى هللا عليه وسلم حكمة ويقينا ختم عليه كما خيتم على الوعاء اململوء مسكا، وأما وضعه 

ل خل الشيطان وحمعند نغض كتفه األيسر فألنه معصوم من وسوسة الشيطان، وللك املوضع مد
وسوسته. )مثل اجلمع( : بضم جيم وسكون ميم وجوز الكسائي كسر اجليم، وهو حال من اخلامت يف 
النهاية، يريد مثل مجع الكف، وهو أن جتمع األصابع وتضمها، يقال ضرهبا جبمع كفه بضم اجليم، 

يف املقدار وأن يكون  ها بهانتهى. فهو فعل مبعىن مفعول كالذخر مبعىن املذخور، وحيتمل أن يكون تشبي
ائدة، وهي أنه  إال أنه يفهم منه زايدة ف« زر احلجلة»تشبيها يف اهليئة اجملموعة وهو أنسب ليوافق قوله: 

كان فيه خطو  كما يظهر على ظهر الكف اجملموعة كل خط بني إصبعني، وعند الطرباين عنه كأنه 
: وقبض بيده على كفه. وعند ابن سعد عنهمجع كف، ويف رواية له كأنه مجع يعين الكف اجلمع، 

فنظرت إىل اخلامت على نغض الكتف مبثل اجلمع. قال محاد: مجع الكف ومجع محاد كفه وضم أصابعه. 
، « ة انشزةكان اخلامت بضع»)حوهلا( : أي حول اخلامت وأنث ابعتبار أنه قطعة حلم، ويدل عليه رواية: 

اجلمع، والتأنيث ابعتبار الشعرات أو أجزاء تتصور يف اجلمع وأما قول احلنفي: أي حول املثل أو حول 
ففي غاية من البعد. ويقرب منه قول العصام: أي حول اخلامت الذي هو عالمة النبوة. فاحفظه فإن 

 (1)توجيه أتنيث هذا." 
"لطيف بال ريق )وقرأ فيهما قل هو هللا أحد، وقل أعول برب الفلق، وقل أعول برب الناس(  .16

قالين: أي: يقرأ هذه السور، وينفث حال القراءة يف الكفني اجملتمعني )مث مسح هبما ما قال العس
استطاع( أي: ما قدر عليه )من جسده( أي: أعضائه )يبدأ هبما( أي: بكفيه )رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده( وهو بيان للمسح أو ملا استطاع من جسده أي: أعضائه )يصنع للك( أي: ما لكر من 

والنفث والقراءة )ثالث مرات( والتثليث معترب يف الدعوات ال سيما هنا من مطابقتها لألفعال  اجلمع
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الثالث والسور الثالث، ويف املشكاة: فنفث فقرأ فيهما ابلفاء قال ابن حجر: وابألوىل يتبني أن الفاء 
صلى هللا عليه  -د عليهم ايف الثانية ليست لرتتيب بل مبعىن الواو وقيل كان اليهود يقرءون وال ينفثون فز 

النفث خمالفة هلم أقول وهذا غري صحيح ؛ ألنه يرده قوله تعاىل: ومن شر النفااثت يف العقد  -وسلم 
أي: النفوس أو النساء السواحر اليت يعقدن عقدا يف خيو  وينفثن عليها، وختصيصه ملا روي أن يهوداي 

عليا رضي  ن وخربه جربيل مبواضع السحر، فأرسلفنزلت املعولات -صلى هللا عليه وسلم  -سحر النيب 
هللا عنه، فجاء به فقرأمها عليه فكان كلما قرأ آية احنلت عقدة، ووجد بعض اخلفة قال مريك: واعلم أنه 

ث قبل وظاهره يدل على أن النف« مجع كفيه مث نفث فقرأ»وقع يف أكثر طرق هذا احلديث بلفظ: 
؛ أبن للك ال فائدة فيه ومحله على وهم بعض الرواة، وأجاب  القراءة، واستبعد للك بعض العلماء

 بعضهم أبن احلكمة

فيه خمالفة السحرة والبطلة وقيل معناه مث أراد النفث فقرأ، ونفث وبعضهم محله على التقدمي والتأخري 
ما أأبن مجع كفيه، فقرأ فيهما مث نفث، ومحل بعضهم على أن النفث وقع قبل القراءة، وبعدها أيضا. و 

رواية هذا الكتاب ابلواو فأخف إشكاال ألن الواو تقتضي اجلمع ال الرتتيب فيحمل على أن النفث 
بعد القراءة قلت وكذا يف صحيح البخاري ابلواو قال شارح من علمائنا: وهو الوجه ألن تقدمي النفث 

أو  الفاء سهو من الكاتب، وللك ال يلزم من الواو بل من الفاء، ولعل مل يقل به أحدعلى القراءة مما 
الراوي، قلت: األوىل أن ال حيمل على ختطئة الرواة وال الكتاب، وال يفتح هذا الباب لئال خيتلط اخلطأ 
: ابلصواب، بل خيرج على وجه يف اجلملة ففي املغين قال الفراء: ال تفيد الفاء الرتتيب واحتج بقوله تعاىل

 ون وأجيب أبن املعىن أردان إهالكها أو أبهنا للرتتيب الذكري،أهلكناها فجاءها أبسنا بياات أو هم قائل
وحيث صح رواية البخاري ابلواو، فاألوىل أن يقال الفاء هنا مبعىن الواو، ففي القاموس أيضا أن الفاء 

 أتيت مبعىن الواو.

 

 ري)حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل( ابلتصغ
: بفمه انم حىت نفخ( أي -صلى هللا عليه وسلم  -)عن كريب( مصغرا )عن ابن عباس أن رسول هللا 

)وكان( أي: عادته )إلا انم نفخ فأاته بالل فآلنه( ابملد أي: أعلمه )ابلصالة( أي: لصالة الصبح أو 
ينام قلبه  ، والالظهر )فقام وصلى ومل يتوضأ( وهذا من خصائصه عليه السالم ألن عينه كانت تنام

 (1)ويقظة." 
"النووي يف شرح مسلم: معىن الروايتني حيشرون على أثري وزماين ورساليت قلت ويؤيده ما جاء  .17

يف رواية عقيب بدل قدمي على ما نقله شارح )وأان العاقب( وهو جاء عقب األنبياء كما قاله العسقالين، 
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ل الزهري، العاقب الذي ليس بعده نيب( قيل هذا قو ويف النهاية هو الذي خيلف من كان قبله يف اخلري )و 
وقال العسقالين: ظاهره أنه مدرج وقع لكنه يف رواية سفيان بن عيينة عند الرتمذي أي: يف اجلامع 

 بلفظ الذي ليس بعدي نيب.

 

)حدثنا حممد بن طريف( بفتح الطاء املهملة )الكويف حدثنا أبو بكر بن عياش( أي: املقرئ تلميذ 
عاصم )عن عاصم عن أيب وائل( وامسه شقيق بن أيب سلمة كما قاله مريك )عن حذيفة قال اإلمام 

وءة يف بعض طرق املدينة( أي: سككها، ويف بعض النسخ املقر  -صلى هللا عليه وسلم  -لقيت النيب 
له و املصححة بلفظ طريق، ولعل وجهه أن يراد به اجلنس )فقال أان حممد وأان أمحد وأان نيب الرمحة( لق

تعاىل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني أي: من املؤمنني والكافرين؛ ألن ما بعثت به سبب سعادهتم وموجب 
لصالح معاشهم ومعادهم، وقيل كونه رمحة للكفار أمنهم به من اخلسف واملسخ وعذاب االستئصال 

 على ما لكره البيضاوي، ويف

لى هللا عليه وسلم ص -: معاين الثالثة متقاربة إل املقصود أنه رواية أان نيب الرمحة )ونيب التوبة( قال اإلمام
جاء ابلتوبة والرمحة وأمر ابلتوبة وابلرتاحم ونص عليهما وأن أمته توابون رمحاء كما وصفهم هللا تعاىل  -

 بقوله التائبون وبقوله رمحاء بينهم.

قدر يف األمم ويكفي هذا الواحلاصل أن هاتني الصفتني يف أمته تكوانن موجودتني أكثر من سائر 
االختصاص مع أنه ال يلزم من وصف الشيء بشيء نفيه عما عداه وأغرب احلنفي حيث قال أو ألنه 
قبل من أمته التوبة مبجرد االستغفار، زاد مريك خبالف األمم السابقة واستدل بقوله تعاىل ولو أهنم إل 

من العلماء  دمل يقل به أحول اآلية، وهذا قول ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرس
فهو خالف إمجاع األمة، وقد قال تعاىل وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز 

التوبة النصوح  -صلى هللا عليه وسلم  -وجل اي أيها الذين آمنوا توبوا إىل هللا توبة نصوحا وقد قال 
لماء منك فتستغفر هللا، مث ال تعود إليه أبدا، وأركان التوبة على ما قاله الع الندم على الذنب حني يفر 

ثالثة الندم والقلع والعزم على أن ال يعود، وال أحد جعل االستغفار اللساين شرطا للتوبة نعم للتوبة 
 هابعتبار تعلقها حبقوق العباد وببعض حقوق هللا شرو  ليس هذا حمل بسطها وأغرب من للك ما قال
ابن حجر من أن قبول التوبة بشروطها املذكورة يف كتب الفقه من مجلة ما خففه هللا بربكته على هذه 
األمة، وهذا أيضا غري مستقيم؛ ألن آدم عليه السالم أول من اتب هللا عليه، وقصة قاتل املائة وتوبته 

شرائط  عجل فجعل منمعروفة مشهورة يف الرواايت الصحيحة نعم شدد على قوم موسى حني عبدوا ال
توبتهم قتل أنفسهم، وهذا ال يدل على ختصيص التوبة هبذه األمة فإنه خمالف ألقوال مجيع األئمة )وأان 
املقفي( بفتح القاف وكسر الفاء املشددة أي: الذي قفى آاثر من سبقه من األنبياء وتبع أطوار من 
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ألنبياء يف هداهم اقتده وحاصله أنه متبع لتقدمه من األصفياء لقوله تعاىل أولئك الذين هدى هللا فب
 (1)أصل التوحيد ومكارم." 

مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام »"قال: وجاء، أنه صلى هللا عليه وسلم قال  .18
 . «مل يزل هللا ينقلين من األصالب احلسيبة إىل األرحام الطاهرة»أي ويف رواية « الطاهرات

وقد تقدم  «قورن بين آدم قران فقران حىت كنت يف القرن الذي كنت فيهبعثت من خري »وروى البخاري 
[ قيل من ساجد إىل ساجد، وتقدم 219( ]الشعراء: اآلية 219يف قوله تعاىل وتقلبك يف الساجدين )

ما فيه، ومن مجلته قول أيب حيان إن للك استدل به بعض الرافضة على أن آابء النيب صلى هللا عليه 
 منني أي متمسكني بشرائع أنبيائهم.وسلم كانوا مؤ 

مث رأيت احلافظ السيوطي قال: الذي تلخص أن أجداده صلى هللا عليه وسلم من آدم إىل مرة بن كعب 
مصرح إبمياهنم: أي يف األحاديث وأقوال السلف، وبقي بني مرة وعبد املطلب أربعة أجداد مل أظفر 

 فيهم بنقل، وعبد املطلب سيأيت الكالم فيه.

 لكر يف عبد املطلب ثالثة أقوال:وقد 

 أحدها وهو األشبه أنه مل تبلغه الدعوة: أي ألنه سيأيت أنه مات وسنه صلى هللا عليه وسلم مثان سنني.

 والثاين أنه كان على ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم: أي مل يعبد األصنام.

، مل يرد ات، وهذا أضعف األقوال وأوهاهاوالثالث أن هللا تعاىل أحياه له بعد البعثة حىت آمن به مث م
 من أئمة السنة وإمنا حكي عن بعض الشيعة. ومل يقل به أحدقط يف حديث ضعيف وال غريه، 

على أن  دليل« من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات»قال بعضهم: وقوله صلى هللا عليه وسلم 
نه ليس فيهم كافر، ألن الكافر ال يوصف أب آابء النيب صلى هللا عليه وسلم وأمهاته إىل آدم وحواء

طاهر. وفيه أن الطاهرية فيه جيوز أن يكون املراد هبا ما قابل أنكحة اجلاهلية املتقدمة. وقد أشار إىل 
 إسالم آابئه وأمهاته صاحب اهلمزية بقوله:

 مل تزل يف ضمائر الكون ختتا ... ر لك األمهات واآلابء

 تار هلل.أي ألن الكافر ال يقال إنه خم

والسبب الذي دعا عبد املطلب الختيار بين زهرة ما حدث به ولده العباس رضي هللا تعاىل عنه قال: 
قال عبد املطلب: قدمنا اليمن يف رحلة الشتاء، فنزلنا على حرب من اليهود يقرأ الزبور: أي الكتاب، 

لن م؟ قلت من بين هاشم قال: أأتولعل املراد به التوراة فقال: من الرجل؟ قلت: من قريش، قال من أيه
يل أن أنظر بعضك؟ قلت نعم ما مل يكن عورة، قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه مث نظر يف األخرى 
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فقال: أان أشهد أن يف إحدى يديك وهو مراد األصل بقوله يف منخريك ملكا ويف األخرى نبوة، وإمنا 
 (1)جند للك: أي كال من امللك والنبوة يف بين زهرة،." 

"صدره مائة عام ويف ساقيه وقدميه مائة عام، مث علمه هللا تعاىل أمساء مجيع املخلوقات، مث أمر  .19
 املالئكة ابلسجود له فسجدوا إال إبليس، فطرده هللا تعاىل وأبعده وخزاه.

__________ 

، ويف لالساقني، أو املراد ابلساقني ما حتت الصدر فيدخل البطن وما يتصل به يف الصدر على األو 
الساقني على الثاين. قال شيخنا: ولعل املراد بذا العد التكثري فال ينايف أن املدة من ابتداء خلقه إىل 

 نزوله إىل الدنيا ثالث ومثانون سنة، انتهى.

قلت: هذا قول ابن جرير ونقص منه وأربعة أشهر، وقال غريه: إن املدة فوق للك بكثري، وقد تكلف 
دخول  يق بينه وبني ما هنا عن جعفر أبنه مبين على أن مدة كونه طينا كانت قبلالشيخ فيما جييء للتوف

اجلنة، أو أنه إمنا أخرج منها بعد اليوم الذي ابتدأ خلقه فيه، وأن خلقه مل يتم إال بعد مدة طويلة، وفيه 
ام، ع أنه قد ال يقول جعفر يقول ابن جرير وال يرضاه، فقد قال ابن عباس، مكث يف اجلنة مخسمائة

وقيل: مكثت املالئكة يف سجودهم كذلك، وقيل أكثر، فهي أقوال متباينة؛ فالالئق الرتجيح ال تعسف 
 اجلمع بتجويز عقلي.

"مث علمه هللا تعاىل" إبهلام أو خبلق علم ضروري فيه أو إلقاء يف خاطره، أو على لسان ملك، قال 
 قوله تعاىل: وكيع يف تفسريه عن ابن عباس، يف القرطيب: وهو جربيل، "أمساء مجيع املخلوقات" كلها روى

[ ، قال: علمه اسم كل شيء حىت القصعة والقصيعة والفسوة 31}وعلم آدم األمساء كلها{ ]البقرة: 
والفسية، "مث أمر" هللا "املالئكة ابلسجود له" أي: كلهم لعموم اللفظ وعدم املخصص أو مالئكة 

م اجلن، فإن تعاىل أسكنهم األرض أوال فأفسدوا فيها فبعث هل األرض أو إبليس ومن كان معه يف حماربة
إبليس يف جند من املالئكة فدمرهم يف اجلزائر واجلبال، وظاهر إتيان املصنف بثم اختيار القول برتاخي 
األمر ابلسجود عن التعليم وإنبائهم ابألمساء وإظهار فضله عليهم وإجياب خدمتهم له بسبب العلم، 

رة يدل عليه، وقيل: سجدوا ملا نفخ فيه الروح لقوله: }فإلا سويته ونفخت فيه من وظاهر نظم البق
[ ، والفاء للتعقيب، واألظهر كما قال ابن عقيل وصاحب 29روحي فقعوا له ساجدين{ ]احلجر: 

اخلميس األول: والفاء تكون للتعقيب مع الرتاخي؛ كقوله: }فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كاان 
 يقل به مل[ ، وللك بعد مدة. والقول أبهنم سجدوا مرتني لآليتني رده النقاش أبنه 36]البقرة: فيه{ 

 وإمنا سجدوا مرة واحدة. أحد

"فسجدوا إال إبليس" أيب "فطرده هللا تعاىل" عن رمحته، "وأبعده" عن جنته "وخزاه" يف الدارين بعدما  
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ور، عباس وابن مسعود وغريمها، وعزاه القرطيب للجمهكان من املالئكة من طائفة يقال هلم اجلن عند ابن 
 (1)وصححه النووي أبنه مل ينقل أن غريهم أمر ابلسجود، واألصل أن." 

 "ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها له بنكاح جديد سنة سبع. .20

__________ 

ن شعيب،" عن أبيه، ع"ويف حديث" الرتمذي، وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة، عن "عمرو بن 
 جده: أن النيب صلى هللا عليه وسلم "ردها" على أيب العاص "بنكاح جديد" لفظه مبهر جديد.

 ملقال السهيلي: هذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا ولكن 
هلم وال  ىل: }ال هن حلمن الفقهاء فيما علمت؛ ألن اإلسالم فرق بينهما، قال هللا تعا يقل به أحد

 [ . ا. هـ.10هم حيلون هلن{ ]املمتحنة: 

وقد قال الرتمذي: مسعت عبد بن محيد يقول: مسعت يزيد بن عمرو، ولكر هذين احلديثني يقول: 
 حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

ول يف عباس ردها على مثل النكاح األقال السهيلي: ومن مجعه بني احلديثني، قال: معىن حديث ابن 
 الصداق واحلباء، مل حيدث زايدة على للك من شر  وال غريه.

 "سنة سبع" أفاد انقضاء العدة؛ ألن نزول آية التحرمي بعد احلديبية الواقعة يف سنة ست.

 ،ويف الصحيحني: أنه صلى هللا عليه وسلم أثىن على أيب العاصي يف مصاهرته خريا، وقال: حدثين
فصدقين، ووعدين فوفاين، وأنه صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب من أيب 
العاصي، مات سنة اثنيت عشرة يف خالفة الصديق، كما قاله ابن سعد، وابن إسحاق وغريمها، وشذ 

 (2)" من قال: سنة ثالث عشرة، وأغرب منه قول ابن منده مات يوم اليمامة، وهللا تعاىل أعلم..
"وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه، وردها النيب صلى هللا عليه وسلم إليه ابلنكاح األول  .21

بعد سنتني، وقيل بعد ست سنني وقيل بعد انقضاء العدة، فيما لكره ابن عقبة. ويف حديث عمرو بن 
 شعيب عن أبيه عن جده ردها له بنكاح جديد سنة سبع.

__________ 

ون الربيع بن عبد العزي هو ما أطبق عليه النسابون، ونسبه مالك إىل جده، القرشي العبشمي، وك
فأسقط عبد العزى ما يف الفتح، "وكانت هاجرت قبله وتركته على شركة" فاسر يف سرية تقدمت، 
فأجارته زينب، فذهب إىل مكة ورد األماانت إىل أهلها، مث أسلم وهاجر، وأثىن عليه صلى هللا عليه 

 رته، وقال: "حدثين فصدقين ووعدين فوفاين"، كما يف الصحيحني.وسلم يف مصاه
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"وردها" زينب "النيب صلى هللا عليه وسلم له ابلنكاح األول" كما أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن 
ماجه عن ابن عباس، قال الرتمذي: ليس إبسناده أبس ولكن ال يعرف وجهه "بعد سنتني" من إسالمه 

أو السابعة، "وقيل بعد ست سنني" من اهلجرة، وقد علمت قول الرتمذي، ال الواقع يف السادسة، 
يعرف وجهه، فكذا هذان القوالن املبنيان عليه وإال، فابتداء السنتني، أو الست مشكل، كما ال خيفى، 
"وقيل بعد انقضاء العدة فيما لكره" موسى "بن عقبة" وهو من املشكل أيضا الذي ال يعرف وجهه، 

ل القولني قبله غايته أنه مل يعني قدرا، وقد لكر املصنف هذا القول فيما مر، لكن بدون مث هو حاص
عزو بلفظ قبل، ال بعد ومر وجهه، "ويف حديث عمرو بن شعيب" بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن 
العاص، الصدوق، "عن أبيه" شعيب بن حممد، صدوق، ثبت مساعه "عن جده" عبد هللا بن مرو بن 

 ، املروي عن الرتمذي، وابن ماجه أنه صلى هللا عليه وسلم "ردها له بنكاح جديد".العاص

قال الرتمذي مسعت عبد بن محيد يقول: مسعت يزيد بن عمرو، ولكر هذين احلديثني. يقول حديث 
ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، قال السهيلي، وإن كان أصح إسنادا 

 من الفقهاء؛ ألن اإلسالم فرق بينهما. دمل يقل به أح

قال تعاىل: }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ ، قال: ومن مجع بينهما؟ قال: معىن حديث ابن 
عباس على مثل النكاح األول يف الصداق، واحلباء مل يزد عليه شرطا، وال غريه "سنة سبع" يفيد انقضاء 

 قصة ة الواقعة يف سنة ست وهبذا ومبا لكرته عن ابن إسحاق يفالعدة؛ ألن نزول آية التحرمي بعد احلديبي
هجرهتا علمت أن زعم أهنا مل تنب ابنقضاء العدة لتأخر نزول التحرمي، بل عزلت عنه إىل اهلجرة، 
واستمرت كذلك حىت نزلت آية التحرمي، فتوقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، فلم يلبث حىت 

األول؛ إل ليس بينهما إال اليسري كله، تقول: جاءت الرواايت خبالفه وليته  جاء، وأسلم فردها ابلنكاح
 (1)إل أبداه جوااب جعله احتماال، بل جزم." 

"أصل اإلميان ال يتم إال ابعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا، وأما رؤيته لربه تعاىل فغايتها أن  .22
 من الصحابة أبنه مل يره، فنحن إىل تكون مسألة نزاع ال يكفر جاحدها ابالتفاق. وقد صرح مجاعة

تقرير رؤيته جلربيل أحوج منا إىل تقرير رؤيته لربه تعاىل، وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعاىل أعظم من 
 رؤية جربيل، فإن النبوة ال تتوقف عليها البتة.

اين بطريق اللزوم ثمث نزه سبحانه وتعاىل رسوليه كليهما صلى هللا عليهما وسلم، أحدمها بطريق النطق، وال
عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل والتغيري الذي يوجب التهمة، 
فقال: }وما هو على الغيب بضنني{ فإن الرسالة ال يتم مقصودها إال أبمرين: إلاعتها من غري كتمان 

 وأدائها على وجهها من غري زايدة وال نقصان.
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__________ 

يتم إال ابعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا" جلحده ما انبىن عليه اإلميان، "وأما رؤيته لربه تعاىل فغايتها ال 
أن تكون مسألة نزاع" خالف بني العلماء من الصحابة، فمن بعدهم "ال يكفر جاحدها ابالتفاق. 

وج منا إىل تقرير يل أحوقد صرح مجاعة من الصحابة أبنه مل يره، فنحن إىل تقرير" إثبات " رؤيته جلرب 
رؤيته لربه تعاىل، وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعاىل أعظم من رؤية جربيل، فإن النبوة ال تتوقف عليها 
البتة"، بقطع اهلمزة، وقد ضعف أيضا كون ضمري رآه هلل تعاىل؛ أبنه قول غريب، مل ينقل عن أ؛ د ممن 

املبني{ ، سواء كان نواحي السماء، أو حيث تطلع يعتمد عليه، وأيابه كل اآلابء قوله: }ابألفق 
الشمس، إل مل يقل أحد أنه رأى ربه ابألفق، وأجيب أبن رؤيته ابألفق كاستوى على العرش، واملراد 

 ابألفق الذي فوق السماء السابعة، أو املراد به املنزلة العالية، كما أشار إليه اإلمام الرازي.

 روى عن ابن مسعود، "مث نزه سبحانه وتعاىل رسوليه كليهما صلى هللا يرده أنه مل يقل به أحدوقوهلم: 
عليهما وسلم، أحدمها بطريق النطق، والثاين بطريق اللزوم"، إل يلزم من نفيه عن أحدمها صرحيا، نفيه 
عن اآلخر؛ ألنه تلقاه منه أو عنه "عما يضاد" خيالف "مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة" 

عجمة وشد النون"، "والبخل" تفسري، "والتبديل والتغيري الذي يوجب التهمة، فقال: }وما "بكسر امل
هو على الغيب بضنني{ "، أي: ما غاب عن احلس الذي أخرب به، أو ما هو وسائر األنبياء على 
أخبار الغيب، فيشمل الذات والصفات والقرآن ويستدل به على غريه أو املراد ما غاب عن علمكم 

ل أخباره عن املشاهد، والغائب "فإن الرسالة ال يتم مقصودها إال أبمرين: إلاعتها من غري كتمان، فيشم
 (1)وأدائها وأدائها على وجهها من غري زايدة وال نقصان"،." 

"أي يبصر مواقع سهامه إلا رمى هبا، ومقتضاه املبادرة ابملغرب يف أول وقتها، حبيث إن الفراغ  .23
 منها يقع والضوء ابق.

وكان صلى هللا عليه وسلم إلا كان احلر أبرد ابلصالة، وإلا كان الربد عجل، رواه النسائي من حديث 
 أنس.

 ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من حديث علي بن شيبان.

 وقال عليه السالم: "إلا قدم العشاء فابدءوا به قبل صالة املغرب وال تعجلوا

__________ 

 لنيب صلى هللا عليه وسلم املغرب، مث نرجع فنرتامى حىت أنيت دايران، فما خيفى علينا مواقع سهامنا.ا

"رواه البخاري ومسلم" وابن ماجه "والنبل بفتح النون" وسكون املوحدة "السهام العربية" وهي مؤنثة ال 
هامه إلا "أي: يبصر مواقع سواحد هلا من لفظها، قاله ابن سيده، وقيل: واحدها نبلة مثل متر ومترة، 
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رمى هبا" ألهنم كانوا يرتامون هبا يف رجوعهم كما علم، "ومقتضاه املبادرة ابملغرب يف أول وقتها، حبيث 
أن الفراغ منها يقع، والضوء ابق" من قوله: ليبصر مواقع نبله، وفيه أيضا داللة على عدم تطويلها، وأما 

 فق، فلبيان اجلواز.األحاديث الدالة على التأخري لقرب الش

"وكان صلى هللا عليه وسلم إلا كان احلر أبرد ابلصالة" الباء للتعدية أو زائدة، أي: أخرها حىت تنكسر 
شدة احلر، واملراد هبا الظهر، ألهنا اليت يشتد احلر غالبا يف أول وقتها، وقد صح أبردوا ابلظهر، فيحمل 

هب: ومه بناء على أن املفرد املعرف يعم، فقال به أشاملطلق على املقيد، ومحل بعضهم الصالة على عم
 مل يقل به أحدو يف العصر، وأمحد يف رواية عنه يف العشاء، حيث قال: تؤخر يف الصيف دون الشتاء، 

يف املغرب وا يف الصبح لضيق وقتهما، "وإلا كان الربد عجل" الصالة يف أول وقتها" رواه النسائي من 
حديث أنس" بن مالك "و" كان "يؤخر العصر" أحياان "ما دامت الشمس بيضاء نقية" بنون فقاف، 

مرو بن عبد ع أي خالصة صافية مل يتغري لوهنا، "رواه أبو داود من حديث علي بن شيبان" بن حمرز بن
هللا بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم احلنفي السحيمي اليمامي أبو حيىي أحد وفد بين حنيفة له 
أحاديث عند البخاري يف األدب املفرد، وأبو داود "وابن حبان وابن خزمية، منها من طريق عبد هللا بن 

ى رسول ل: خرجنا حىت قدمنا علبدر، عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان" عن أبيه وكان أحد الوفد، قا
 هللا صلى هللا عليه وسلم، فبايعناه كما يف اإلصابة، ويف التقريب صحايب تفرد عنه ابنه عبد الرمحن.

"وقال عليه السالم": "إلا قدم" بضم القاف وكسر الدال املشددة، ويف رواية: إلا وضع، وأخرى إلا 
عشية وهو ضد الغداء، زاد يف رواية البن حبان  حضر "العشاء" بفتح العني واملد الطعام املأكول

 (1)والطرباين: "وأحدكم صائم". "فابدءوا به قبل صالة املغرب" مث." 
"وألمحد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا صلى هللا  .24

 عليه وسلم فقال: هللا أكرب كلما وضع ورفع.

كن عند اجلمهور، وقيل: شر ، وهو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، وليعلم أن تكبرية اإلحرام ر 
 غري الزهري. ومل يقل به أحدوقيل: سنة، قال ابن املنذر: 

ومل خيتلف أحد يف إجياب النية للصالة. قال البخاري يف أواخر اإلميان: ابب ما جاء يف قوله عليه 
 ان والوضوء والصالة والزكاة.الصالة والسالم: "األعمال ابلنية" فدخل فيه اإلمي

وقال ابن القيم يف اهلدي النبوي: كان صلى هللا عليه وسلم إلا قام إىل الصالة قال: "هللا أكرب". ومل يقل 
شيئا قبلها، وال تلفظ ابلنية، وال قال: أصلي صالة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، 

 قال:وال أداء وال قضاء، وال فرض الوقت. 

__________ 
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أن التكبري قول: هللا أكرب، فلو قال: أكرب هللا أو غريه مما خيالف هذا اللفظ مل يعتد به، "وألمحد والنسائي 
من طريق واسع بن حبان"، "بفتح املهملة واملوحدة الثقيلة"، "أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا 

م ركن "، "كلما وضع ورفع، وليعلم أن تكبرية اإلحراصلى هللا عليه وسلم فقال": كان يقول: "هللا أكرب
 عند اجلمهور، وقيل: شر  وهو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل: سنة".

غري الزهري" قال احلافظ، ونقله غريه عن سعيد بن املسيب األوزاعي  ومل يقل به أحد"قال ابن املنذر: 
 لوا فيمن أدرك اإلمام راكعا: جتزئه تكبرية الركوع، نعمومالك ومل يثبت عن أحد منهم صرحيا، وإمنا قا

نقله الكرخي من احلنفية عن إبراهيم بن علية وأيب بكر بن األصم، وخمالفتهما للجمهور كثرية، "ومل 
خيتلف أحد يف إجياب النية للصالة،" أي وجوهبا جتوز اآلن اإلجياب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق 

 ابملكلف، وهو املراد.

"قال البخاري يف أواخر" كتاب "اإلميان ابب ما جاء يف قوله عليه الصالة والسالم: "األعمال ابلنية"، 
 فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة" إىل آخر كالمه، وقد سبق يف أول هذا املقصد.

أكرب". ومل يقل  ل: "هللا"قال ابن القيم يف اهلدي النبوي: كان صلى هللا عليه وسلم إلا قام إىل الصالة قا
شيئا قبلها، وال تلفظ ابلنية" هذه واحدة، والثانية قوله: "وال قال: أصلي" والثالثة "صالة" والرابعة "كذا" 

 (1)أي: الصبح مثال، واخلامسة "مستقبل القبلة" والسادسة "أربع ركعات" والسابعة." 
لشام يف ج مع عمه أيب طالب إىل املا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنيت عشرة خر -" .25

م فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وهي قصبة حوران وكانت يف للك  582ركب للتجارة سنة 
الوقت قصبة للبالد العربية اليت كانت حتت حكم الرومان وكان ببصرى راهب يقال له حبريا يف صومعة 

توارثونه  ومعة راهبا إليه يصري علمهم عن كتاب يله. وكان لا علم من أهل النصرانية ومل يزل يف تلك الص
كابرا عن كابر فلما نزلوا للك العام ببحريا وكانوا كثريا ما ميرون به قبل للك فال يكلمهم وال يعرض هلم 
 حىت كان للك العام نزلوا به قريبا من صومعته. فصنع هلم طعاما كثريا وللك عن شيء رآه من صومعته

نزلوا هللا عليه وسلم يف الركب حني أقبلوا وغمامة تظله من بني القوم مث أقبلوا ف فقد رأى رسول هللا صلى
يف ظل شجرة قريبا منه فنظر إىل الغمامة حىت أظلت الشجرة وهتصرت أغصاهنا على رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حىت استظل حتتها

نعت لكم أرسل إليهم فقال إين ص فلما رأى للك حبريا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع مث
 طعاما اي معشر قريش. فإين أحب أن حتضروا كلكم صغريكم وكبريكم. وعبدكم وحركم.

قال له رجل منهم وهللا اي حبريا إن لك شأان اليوم ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا منر بك كثريا فما 
 أحببت أن أكرمكم وأصنع شأنك اليوم؟ قال له حبريا صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد
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لكم ضعاما فتأكلون منه كلكم. فاجتمعوا وختلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني القوم حلداثة 
سنه يف رحال القوم حتت الشجرة. فلما نظر حبريا يف القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده فقال اي 

ك  حبريا ما ختلف عنك أحد ينبغي له أن أيتيمعشر قريش ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا اي
وهو أحدث القوم سنا يف رحاهلم. فقال ال تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم مث قام إليه رجل 
من قريش فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه حبريا جعل يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل أشياء من 

لا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام حبريا فقال اي غالم جسده قد كان جيدها عنده من صفته حىت إ
أسألك حبق الالت والعزي إال ما أخربتين عما أسألك عنه وإمنا قال له حبريا للك ألنه مسع قومه حيلفون 
هبما فأىب رسول هللا أن يستحلفه هبما فقال له حبريا أال أخربتين عما أسألك عنه؟ فقال له سلين عما 

يسأله عن أشياء من حاله ومن نومه وهيئته وأموره فجعل رسول هللا خيربه خبربه فيوافق بدا لك فجعل 
للك ما عند حبريا من صفته مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه وكان مثل أثر احملجمة )يعين 

ا هذا م أثر احملجمة القابضة على اللحم حىت يكون انتئا( فلما فرغ أقبل على عمه أيب طالب فقال
الغالم منك؟ قال ابين. قال حبريا ما هو اببنك وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا؟ فقال إنه ابن 
أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت فارجع اببن أخيك إىل بلده واحذر 

م فأسرع به إىل بلده ئن له شأن عظيعليه اليهود فو هللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فإنه كا
 (1فخرج به عمه أبو طالب سريعا حىت أقدامه مكة حني فرغ من جتارته ابلشام )

إن حبريا ملا عرف رسول هللا ختوف عليه من اليهود فنصح أليب طالب ابلرجوع به سريعا واحملافظة عليه 
تضطر  ا على قتله حىت أهنا كانتوقد روت حليمة أن اليهود كانوا إلا رأوه وعرفوه حض بعضهم بعض

إىل اإلختفاء به واإلبتعاد عنهم وعلى كل حال كانوا ينتظرون يف للك الوقت ظهور نيب وكان بعض 
املتعمقني يف الدين يعرفون عالمات للك النيب وسنذكر فيما بعد أوصافه صلى هللا عليه وسلم املذكورة 

 فهايف التوراة وال شك أن عاملا مثل حبريا كان يعر 

قال مسرت وليام موير يف كتابه )حياة حممد( بشأن رحلته صلى هللا عليه وسلم مع عمه إىل الشام: "أن 
 مجيع الذين دنوا سرية الرسول قد لكروا تفاصيل مضحكة عن هذه الرحلة تدل على عظمة نبوته املنتظرة"

ال ندري ملالا كانت هذه مث أورد قصة سفره كما لكرت يف هذا الكتاب وكما لكرها املؤرخون. وإان 
التفاصيل مضحكة يف نظر مسرت موير؟ إنه يعرتف أبن مجيع املؤرخني رووا هذه التفاصيل وال شك أنه 
يستسقي منهم سرية الرسول. ومن بينهم من يعتمد عليه وحيتج بكالمه ويرفض ما يريد رفضه إل مل تكن 

اق  نص كالمهم فهو يعول مثال على ابن اسحاحلادثة أو الرواية واردة يف كتبهم أو إلا طرأ حتريف يف
وعلى الطربي والواقدي وغريهم. فكان الواجب عليه ابعتبار كونه مؤرخا أن يقر هذه التفاصيل اليت 
لكرها مجيع املؤرخني بال استثناء. هذا وليس لديه رواية أثبت من روايتهم تعارض أو تنفي ما لكروه. 
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. من أكابر املؤرخني الذين استمد منهم مادته مل يقل به أحدا أما كون هذه التفاصيل مضحكة فهذا م
وكان ينبغي عليه أن يقدر موقفه ويعلم أنه إمنا يكتب اتريخ نيب ال شخص عادي. فاألنبياء والرسل تقع 
يف حياهتم أمور خارقة تدل على نبوهتم وتؤيد رسالتهم فاليت تقع قبل النبوة كاخلوارق اليت حدثت يف 

 عليه وسلم وما شاهدته حليمة من تيسري الرزق والربكة وشق الصدر وما حدث أثناء مولده صلى هللا
سفره إىل الشام تسمى أرهاصات واليت تقع بعد النبوة تسمى معجزات. وكرامات األولياء كمعجزات 
 تاألنبياء غري أهنم مل يدعوا النبوة. وال شك أن حممدا صلى هللا عليه وسلم وقعت منه خوارق العادا

قبل النبوة وبعدها وال سبيل إىل إنكار جمموع ارهاصاته ومعجزاته )أوال( من الوجهة التارخيية ألن معاصريه 
وكبار الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنهم كبار املؤرخني ولو أبطلنا مشاهداهتم ورواايهتم مل يبق 

لك ت األنبياء وكرامات األولياء. فمن لللتاريخ قيمة )اثنيا( من الوجهة الدينية ألن الدين يقر معجزا
معجزات عيسى عليه السالم فإنه تكلم يف املهد صبيا وأبرأ األعمى واألبرص وأحيا امليت. ومع للك 

 مل يقل أحد من املسلمني أن هذه أمور مضحكة

عماال يستحيل أويف العامل أانس ليسوا أبنبياء وال أولياء تراهم يف كل زمان ممتازين على أبناء جيلهم أيتون 
على غريهم اإلتيان مبثلها ولقد شاهدان يف مصر فىت أميا من أبناء أحد املزارعني لاع صيته ونشرت 
اجلرائد صورته. هذا الطفل يضرب أرقاما طواال وينطق ابجلواب الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة من 

ال احلكومة ضة وامتحنه كبار رجغري أن خيط بقلم وقد رأيته شخصيا أكثر من مرة وحار فيه علماء الراي
والصحافة. فهذا إنسان عادي له موهبة خاصة ألهلت عقول اخلاصة. فكيف ميكن إنكار هذه املوهبة 

 اخلارقة والفىت ال يزال حيا بني ظهرانينا حيل املسائل يف الطرق وجييب كل سائل؟

ريون ة مضحكة ابتدعها املصفإلا جاء رجل مثل مسرت موير بعد للك جبيل أو أكثر وزعم أن هذه خراف
 مل يغري للك شيئا من احلقيقة.

__________ 

( راجع قصة حبريا يف سرية ابن هشام واتريخ الطربي وطبقات ابن سعد وال صحة ملا زعمه الدكتور 1)
 Life, P.79" Dr. Sprenger ".(1)اشنرجنر من أن أاب طالب رد حممدا مع حبريا إىل مكة "

 ه ... واملصطفى رضي عن صهارته"وأّمه هالة أخت صهرت .26

وهذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث داوود بن احلصني أصح إسنادا « بنكاح جديد
من الفقهاء فيما علمت؛ ألّن اإلسالم كان فّرق بينهما، قال  مل يقل به أحدعند أهل احلديث، ولكن 

لٌّ هَلُْم َوال ُهْم حيَيلُّوَن هَلُنَّ ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن: رده ا تعاىل: ال ُهنَّ حي
لك لعليه على النكاح األّول؛ أي: على مثل النكاح األول يف الّصداق واحلباء، مل حيدث زايدة على 
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 من شر  وال غريه( اهـ

 مثّ أراد أن يبني نسبة أيب العاصي ألّمنا خدجية رضي هللا عنها فقال:

)وأمه( أي: أم أيب العاص املذكور )هالة( بنت خويلد بن أسد بن عبد العّزى بن قصّي )أخت صهرته( 
 ألصم.أمنا خدجية من أبيها وأمها واسم أّم خدجية رضي هللا عنها فاطمة بنت زائدة بن ا

 قال ابن منده: )روت عائشة عنها حرفا يف حديث( كذا اختصر.

ام من طريق علي بن مسهر، عن هش« الصحيح»قال احلافظ: )وكأنّه أشار إىل ما أخرجه البخاري يف 
 بن عروة،

__________ 

عن جده، قال اإلمام أمحد: )هذا حديث ضعيف واه، مل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب، إمّنا 
أّن الّنيّب »من حمّمد بن عبد هللا العرزمي ال يساوي حديثه شيئا، واحلديث الصحيح الذي روي:  مسعه

 (1)اهـ." « ( صلى هللا عليه وسلم أقرها على النكاح األول
"وأكثر من الدعاء ألمته يف هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وكان يوم اجلمعة، هذا اليوم الذي  .27

قول: لدعوات، ويتجلى هللا فيه على عباده فيباهي هبم املالئكة، ويتسكب فيه العربات، وتستجاب ا
، يرجون رمحيت وخيافون عذايب ومل يروين، فكيف لو « 1»اي مالئكيت هؤالء عبادي جاؤوين شعثا غربا »

 « .2» «رأوين، فلو كانت لنوهبم كعدد الرمل لغفرهتا هلم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم وملن شفعتم فيه

أن النيب ملا أكثر من الدعاء ألمته ابملغفرة أوحى هللا إليه أنه غفر كل شيء إال ظلم بعضهم »وقد روي: 
 « .3« »بعضا

 

 ما نزل يف يوم عرفة

ويف هذا اليوم املشهور نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم قول هللا تعاىل: اليوم أكملت لكم دينكم، 
ومنهم  -. وملا نزلت هذه االية بكى بعض الصحابةوأمتمت عليكم نعميت، ورضيت لكم اإلسالم دينا

وكأهنم فهموا منها اإلشارة إىل قرب أجل الرسول، وملا قيل لسيدان  -عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
 عمر:

 ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إال النقصان.

 

 خطأ مشهور

ماء، من العل مل يقل به أحدهو غلط وهو ما يزعمه البعض من أن هذه االية اخر ما نزل من القران، و 
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واحلق أن اخر اية نزلت هي قوله تعاىل يف سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا، مث توىف كل نفس 
 ما كسبت وهم ال يظلمون.

واملراد إبكمال الدين: إما إمتام حجهم على حسب ما شرع هللا، وإلالل الشرك وأهله حبيث مل يشاركهم 
 من املشركني، وهو متام النعمة فيه أحد

__________ 

 ( بضم الشني، والغني: مجع أشعث وأغرب.1)

( رواه عبد الرزاق يف مصنفه، وأصله يف صحيح مسلم كتاب احلج من ابب فضل يوم عرفة، وروى 2)
 حنوه اإلمام أمحد يف مسنده.

 (1)( رواه البيهقي.." 3)
28. ........." 

تتبع الرخص إلا مل يقصد به مصلحة دينية، وإال! فال منع؛ كبيع مال قال بعضهم: وحمل ما مر من منع 
الغائب، فإن السبكي أفىت أبن األوىل تقليد الشافعي فيه، الحتياج الناس غالبا يف حنو مأكول ومشروب 

 إليه، واألمر إلا ضاق اتسع.

ىت به األبشيطي رمحه ما أفوعدم تكرير الفدية بتكرر احملرم اللبس، فاألوىل تقليد الشافعي ملالك فيه. ك
 هللا تعاىل.

جتهاد املنتقل من مذهب ملذهب اب« : فتح القدير»ولهب احلنفية إىل منع االنتقال مطلقا. قال يف 
 وبرهان آمث، عليه التعزير وبدوهنما أوىل.

يفة قلدت أاب حن»مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف حكم مسألة خاصة قلد فيها وعمل هبا، وإال! فقوله 
قليد على اإلمجال وهو ال يعرف صورها! ليس حقيقة الت« فيما أفىت به من املسائل أو التزمت العمل به

بل وعد به، أو تعليق له كأنه التزم العمل بقوله فيما يقع له، فإلا أراد هبذا االلتزام؛ فال دليل على 
ل اجملتهد فيما ليل اقتضى العمل بقو وجوب اتباع اجملتهد ابلزامه نفسه بذلك! قوال أو نية شرعا، بل الد

( ]األنبياء[ ، واملسؤول عنه إمنا يتحقق 7حيتاجه بقوله تعاىل فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون )
عند وقوع احلادثة!!. قال: والغالب أن مثل هذه االلتزامات لكف الناس عن تتبع الرخص، إال أن أخذ 

 يه، وال يدرى ما مينع هذا من النقل والعقل. انتهى.العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عل

تقليد جيوز للقرايف؛ عن الزانيت: ال« التنقيح»ولهب بعض املالكية إىل جواز االنتقال بشرو : ففي 
 بثالثة شرو 

 يقل ملأالجيمع بينهما على وجه خيالف اإلمجاع؛ كمن تزوج بال صداق، وال ويل وال شهود؛ فإنه  -1
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 أاليتتبع الرخص واملذاهب. -3ن يعتقد يف مقلده الفضل، و أ -2. و به أحد

وعن غريه: جيوز فيما ال ينقض فيه قضاء القاضي، وهو ما خالف اإلمجاع، أو القواعد الكلية، أو 
 (1)القياس اجللي.." 

، والداينة املسيحية على 1"ويشمل هذا اجلو الداينة اليهودية على قلة نفولها وضعف أتثريها .29
مث الوثنية أبصنامها ووثنها ونصبها وهي العقيدة  2وغموضها وقلة خطرها وضعف جالبيتهاتعقدها 

 العامة الشاملة للشعب العريب.

وهذا اجلو فيه إميان ابهلل غري أنه إميان واسع مبذر يف معىن إدراكه األلوهية وإميان منحرف يف توجهه 
 ابلعبادة إىل هللا.

نـَْيا مَنُوُت َوحنَْ مث كان هناك جو خافت لبعض املال -ب َي إيالَّ َحَياتـَُنا الدُّ َيا حدة الذين يقولون: }َما هي
َوَما يـُْهليُكَنا إيالَّ الدَّْهُر{ وأولئك ميثلون املرض اخلبيث وهم حثالة اتفهة ال وزن هلا يف نظر العلم 

 .3واألخالق
 ه.رين للخالق، وعبادتوقد لكر يف الشفاء أنه على حد هذا املنطق فأولئك القوم مل يكونوا منك

 وال يلزم من قول بعضهم حيث قالوا:

زمان منهم، بل أرادوا به أن طول ال مل يقل به أحد}َوَما يـُْهليُكَنا إيالَّ الدَّْهُر{ ، إن الدهر خالقهم إل 
 .4ودورة الدوران يقتضي أن حييا بعضنا وميوت بعضنا فنسبوا بعض األفعال إىل الدهر

__________ 

 .157اإلسالمي العام دكتور علي إبراهيم حسن ص التاريخ 1
. راجع اتريخ 53، 52حقائق اإلسالم وأابطيل خصومه، عباس العقاد، دار القلم،   اثلثة، ص 2

 1، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ج574، ص1961اإلسالم، دكتور حسن إبراهيم حسن، سنة 
 ض.، شرح نسيم الراي300، 299ص 3، راجع الشفاء ج2، 1ص

 .214اإلسالم واإلميان ص 3
 (2).." 299ص 3شرح على القاري ج 4
وهم أفضل -"املؤمن، وهذا غري صحيح، فوجب مبجموع هاتني املقدمتني أن يكون آابء النيب  .30

أصل التفضيل وأساسه؛ ألن القول بغري للك يؤدي إىل أحد أمرين ال  -اخللق يف زماهنم على التوحيد
 :يسلم هبما أو أبحدمها عاقل

ن م ومل يقل به أحداألمر األول: أفضلية املشرك على املسلم، وهذا أمر غري صحيح، وغري مسلم، 
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 العقالء.

األمر الثاين: أن يكون هناك َمن هم أفضل من آابء النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا معارض مبا ثبت 
 يف املقدمة األوىل اليت سبق لكر أدلتها.

ن يكون آابء النيب موحدين، ال شرك فيهم ليكونوا من خري أهل األرض،  يقول اإلمام السيوطي: "جيب أ
 .1كل يف قرنه"

ويف الدراسة السابقة عن املقدمة األوىل أوضحت أن آابء النيب هم خيار اخللق من لدن آدم عليه السالم 
 إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، وبذلك ثبتت املقدمة األوىل.

للك أمر مسلم؛ ألن الناس كانوا على اإلسالم منذ آدم إىل نوح عليه السالم، وإثبات املقدمة الثانية بعد 
رييَن َوُمْنذيرييَن{  َدًة فـَبَـَعَث اَّللَُّ النَّبييّينَي ُمَبشّي ويف اآلية بيان أن  2يقول هللا تعاىل: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواحي

 إلسالم.الناس مجيعا بعد آدم عليه السالم كانوا على دين واحد هو ا

 فعن أيب أمامة رضي هللا عنهم أن رجال قال: اي رسول هللا، أنيب كان آدم؟

 قال صلى هللا عليه وسلم: "نعم نيب مكلم".

 فقال الرجل: فكم كان بينه وبني نوح عليه السالم؟

 .3قال صلى هللا عليه وسلم: "عشرة قرون" 
__________ 

 .368ص 2احلاوي للفتاوى ج 1
 .213ة سورة البقرة آي 2
 (1).." 372ص 6فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 3
[ )بعد 1"رد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث شيئا ] .31

 [ .2ست سنني( ]

 

 )مثل من أمانة أيب العاص( :

شركني، قيل أموال املقال ابن هشام: وحدثين أبو عبيدة: أن أاب العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه 
له: هل لك أن تسلم وأتخذ هذه األموال، فإهنا أموال املشركني؟ فقال أبو العاص: بئس ما أبدأ به 

 إسالمي أن أخون أمانيت.

قال ابن هشام: وحدثين عبد الوارث بن سعيد التنوري، عن داود بن أيب هند، عن عامر الشعيب، بنحو 
 من حديث أيب عبيدة، عن أيب العاص.
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 )الذين أطلقوا من غري فداء( :

قال ابن إسحاق: فكان ممن مسي لنا من األسارى ممن من عليه بغري فداء، من بين عبد مشس بن عبد 
مناف: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس من عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد 

[ : املطلب 2فدائه. ومن بين خمزوم )بن يقظة( ]أن بعثت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب
بن حنطب بن احلارث بن عبيدة بن عمر بن خمزوم، كان لبعض بين احلارث بن اخلزرج، فرتك يف أيديهم 

 حىت خلوا سبيله. فلحق بقومه.

 [ ، أخو بين النجار.3قال ابن هشام: أسره خالد بن زيد، أبو أيوب )األنصاري( ]

__________ 

ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى »لسهيلي: [ قال ا1]
هللا عليه وسلم: ردها عليه بنكاح جديد. وهذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث داود 

الم من الفقهاء فيما علمت، ألن اإلس مل يقل به أحدبن احلصني أصح إسنادا عند أهل احلديث. ولكن 
. ومن مجع بني احلديثني 10: 60كان فرق بينهما قال هللا تعاىل: ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن   قد

قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها عليه على النكاح األول، أي على مثل النكاح األول يف الصداق 
 « .واحلباء، مل حيدث على للك من شر  وال غريه

 [ هذه العبارة ساقطة يف أ.2]

 (1)زايدة عن أ.." [ 3]
وهذه كانت سرية سلفنا الصاحل وأئمتنا املاضني رضي هللا « : »1»"قال القاضي أبو الفضل  .32

 « .عنهم

يف مسجد رسول هللا صلى هللا « 4»أمري املؤمنني مالكا « 3»انظر أبو جعفر « : 2»قال أبو محيد 
ب يف هذا املسجد، فإن هللا تعاىل أداي أمري املؤمنني ال ترفع صوتك « : »4»عليه وسلم فقال له مالك 

 اآلية. ومدح قوما فقال:« « 5»ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب »قوما فقال: 

« 7»إن الذين ينادونك.. »اآلية ولم قوما فقال: « « 6»إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول هللا »
« 9»اي أاب عبد هللا »وقال: « 3»ر هلا أبو جعف« 8»اآلية. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا.. فاستكان « 

رف وجهك عنه ومل تص»فقال: « .. أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 واستشفع« 10»وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السالم إىل هللا تعاىل يوم القيامة!! بل استقبله 

__________ 
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 «21»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 1)
 ( ابو محيد: ابلتصغري هو ابن ثعلبة احد رواة مالك.2)

 «1»رقم « 620»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 3)
 ( مالك إمام املدينة.4)

 «2»( سورة احلجرات آية 5)
 « .3»( سورة احلجرات آية 6)

 «4»( سورة احلجرات آية 7)
 ( استكان: خضع ولل.8)

 «7»رقم « 341»ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 9)
 ملويف هذا احلديث رد على من قال أبن استقبال القرب الشريف يف الدعاء عند الزايرة أمر منكر ( 10)

 (1)ومل يرو إال يف حكاية مفرتاة على االمام مالك يعين هذه."  يقل به أحد
"حكاه، أو مل تكن عادته، أو مل يكن الكالم من البشاعة حيث هو، ومل يظهر على حاكيه  .33

 زجر عن للك وهني عن العودة إليه. وإن قوم ببعض األدب فهو مستوجب له. استحسانه واستصوابه،

عمن « 1»وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو.. كان األدب أشد وقد حكي أن رجال سأل مالكا 
يقول: القرآن خملوق.. فقال مالك: كافر فاقتلوه.. فقال: إمنا حكيته عن غريي.. فقال مالك: إمنا 

 « .2»مسعناه منك 

والتغليظ بدليل أنه مل ينفذ قتله، وإن اهتم هذا احلاكي « 3»هذا من مالك رمحه هللا على طريق الزجر و 
فيما حكاه أنه اختلقه ونسبه إىل غريه، أو كانت تلك عادة له، أو ظهر استحسانه لذلك، أو كان 

ليه وسلم وسبه، ع مولعا مبثله واالستخفاف له، أو التحفظ ملثله وطلبه ورواية أشعار هجوه صلى هللا
فحكم هذا حكم الساب نفسه.. يؤاخذ بقوله وال تنفعه نسبته إىل غريه، فيبادر بقتله ويعجل إىل اهلاوية 

 أمه.

__________ 

 »« .رقم »« ص  1( تقدمت ترمجته يف ج 1)

لوقيته خم( وهذا االمر من مالك بقتل السائل مبجرد اهتامه انه القائل مبخلوقيته بدون اثبات اعتقاد 2)
 -قاله الدجلي -عجب. مع انه ممن يقول: ال نكفر احدا من أهل القبلة

 (2) ."مل يقل به أحد.( قال الدجلي: وهذا أيضا عجيب بل أعجب الن القتل زجرا من السؤال 3)
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34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوهلا: أيف السلم، مبا أدته األعيار من معىن الفعل، فكأهنا قالت: أيف السلم تتبلدون، وهذا الفعل  من
 املختزل الناصب لألعيار ال جيوز إظهاره للسر الذي نبهنا عليه يف قول املربق ]عبد هللا بن احلارث[ :

 وعائذا بك أن يعلوا فيطغوين

 انظره يف اهلجرة إىل احلبشة.

 زوجها: رد زينب على

ولكر عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد زينب على أىب 
العاصى على النكاح األول، مل حيدث شيئا بعد ست سنني، ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن 

حلديث هو ا شعيب عن أبيه عن جده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد، وهذا
ل به مل يقالذي عليه العمل، وإن كان حديث داود بن احلصني أصح إسنادا عند أهل احلديث ولكن 

من الفقهاء فيما علمت ألن اإلسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا تعاىل: ال هن حل هلم، وال هم  أحد
اح األول، أي: ه على النكحيلون هلن ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها علي

 (1)على مثل النكاح األول، يف الصداق واحلباء مل حيدث زايدة على للك من شر ، وال غريه.." 
"أحدهم ليأيت ابلشظاظ حىت ردوا عليه ماله أبسره ال يفقد منه شيئا. مث احتمل إىل مكة فأدى  .35

ريش، هل بقي ألحد منكم إىل كل لي مال من قريش ماله ومن كان أبضع معه مث قال اي معشر ق
عندي مال مل أيخذه؟ قالوا: ال فجزاك هللا خريا، فقد وجدانك وفيا كرميا قال فأان أشهد أن ال إله إال 
هللا، وأن حممدا عبده ورسوله وهللا ما منعين من اإلسالم عنده إال ختوف أن تظنوا أين أردت أن آكل 

ت مث خرج حىت قدم على رسول هللا صلى هللا عليه أموالكم فلما ألاها هللا إليكم وفرغت منها أسلم
 وسلم

 زوجته ترد إليه

قال ابن إسحاق: وحدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم زينب على النكاح األول مل حيدث شيئا "بعد ست سنني"

 مثل من أمانة أيب العاص

أبو عبيدة أن أاب العاص بن الربيع ملا قدم من الشام ومعه أموال املشركني قيل  قال ابن هشام: وحدثين
له هل لك أن تسلم وأتخذ هذه األموال، فإهنا أموال املشركني؟ فقال أبو العاص بئس ما أبدأ به 

 إسالمي أن أخون أمانيت.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 رد زينب على زوجها

عن عكرمة عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم رد زينب على أيب  ولكر عن داود بن احلصني
العاص على النكاح األول مل حيدث شيئا بعد ست سنني ويعارض هذا احلديث ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وهذا احلديث هو الذي عليه 

ن م مل يقل به أحدحديث داود بن احلصني أصح إسنادا عند أهل احلديث ولكن العمل وإن كان 
الفقهاء فيما علمت ألن اإلسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا تعاىل: }هن حل هلم وال هم حيلون 

[ ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن ردها عليه على النكاح 10هلن{ ]ملمتحنة:
مثل النكاح األول يف الصداق واحلباء مل حيدث زايدة على للك من شر  وال غريه.."  األول أي على

(1) 
"وهذا احلديث قد رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث حممد ابن  .36

 إسحاق، وقال الرتمذي: ليس إبسناده أبس.

 ملبن احلصني وقال السهيلي: ولكن ال نعرف وجه هذا احلديث، ولعله قد جاء من قبل حفظ داود 
 من الفقهاء فيما علمت. يقل به أحد

ويف لفظ: ردها عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ست سنني، ويف رواية: بعد سنتني ابلنكاح 
 األول، رواه ابن جرير.

 ويف رواية: مل حيدث نكاحا.

أن املرأة إلا أسلمت وزوجها كافر،  وهذا احلديث قد أشكل على كثري من العلماء، فإن القاعدة عندهم
فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده انتظر إىل انقضاء العدة، فإن أسلم فيها استمر 
على نكاحها، وإن انقضت ومل يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي هللا عنها أسلمت حني بعث رسول 

ة سنة املسلمات على املشركني عام احلديبي هللا صلى هللا عليه وسلم وهاجرت بعد بدر بشهر، وحرم
ست، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة مثان فمن قال: ردها عليه بعد ست سنني، أي من حني هجرهتا 

 فهو صحيح.

 ومن قال: بعد سنتني.

 أي من حني حرمت املسلمات على املشركني فهو صحيح أيضا.

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدهتا يف هذه املدة اليت أقلها سنتان من حني التحرمي أو قريب منها، 
فكيف ردها عليه ابلنكاح األول؟ * * * فقال قائلون: حيتمل أن عدهتا مل تنقض، وهذه قصة ميني 
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 يتطرق إليها االحتمال.

الرتمذي وابن ماجه من حديث احلجاج وعارض آخرون هذا احلديث ابحلديث األول الذي رواه أمحد و 
بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رد بنته على 

 (1)أيب العاص بن الربيع مبهر جديد ونكاح جديد.." 
"قال ابن هشام: وكان محزة وأبو سلمة بن عبد األسد أخوي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .37

 ضاعة، أرضعتهم ثالثتهم ثويبة موالة أىب هلب.من الر 

 لكر الصالة على محزة وقتلى أحد

وقال ابن إسحاق: وحدثين من ال أهتم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: " أمر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه، فكرب سبع تكبريات، مث أتى ابلقتلى يوضعون إىل محزة 

 يهم وعليه معهم، حىت صلى عليه ثنتني وسبعني صالة ".فصلى عل

 وهذا غريب وسنده ضعيف.

 من علماء األمصار. ومل يقل به أحدقال السهيلي: 

وقد قال اإلمام أمحد: حدثنا عفان، حدثنا محاد، حدثنا عطاء بن السائب، عن الشعيب، عن ابن 
ذ لى جرحى املشركني، فلو حلفت يومئمسعود، قال: إن النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن ع

رجوت أن أبر أن ليس أحد منا يريد الدنيا حىت أنزل هللا: " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
 اآلخرة، مث صرفكم عنهم ليبتليكم.

." 
 فلما خالف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول

 تسعة: سبعة من األنصار واثنني من قريش وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال: هللا صلى هللا عليه وسلم يف
 رحم هللا رجال ردهم عنا.

 فلم يزل يقول لا حىت قتل السبعة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا.

 فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل.

 هللا أعلى وأجل. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قولوا:

 (2)فقالوا: هللا أعلى وأجل.." 
ّ يفي أكرب معامجه من َحدييث أم َسلَمة .38  "سعد بن أيب َوقاص َوالطَّرَبَايني

َاك َعلّي َرضيي هللا َعنُه َمَعه يفي َلليك   من اْلعلَماء  أحدَومل يقل بِهِ قلت َوُمْقَتضى احَلدييث اْشرتي
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ْميذيّي عقب إييرَاده ا  جنبا حَلدييث َعن ضرار بن صرد َأن معىن احَلدييث اَل حيل ألحد َيْسَتْطريقهُ َولكر الرتّي
 َغرْييي َوَغرْيك

َن َهَذا احلكم اَل خْيَتص بيهي بل أمته َكَذليك َوأما اْلقفال فَإينَُّه اَل يسلم َللي  ري فييهي نظر ألي ك َوَهَذا التـَّْفسي
يح يص بل قَاَل اَل َأظُنُه َصحي  (1)ا." لَصاحب التـَّْلخي

 "الشافعى قدوة يقتدى به، واملقام مقام اجتهاد، فال افتقار له فيه إىل غريه. .39

والدليل على أهنا ليست من فروض الصالة عمل السلف الصاحل قبل الشافعى « : الشفاء»وأما قوله ىف 
لك ليس لوإمجاعهم عليه. ففيه نظر، ألنه إن أراد ابلعمل االعتقاد فيحتاج إىل نقل صريح عنهم أبن 

 بواجب، وأىن يوجد للك؟

 ىف هذه املسألة جدا، فال معىن له، وأى شناعة ىف -يعىن الشافعى -وأما قوله: وقد شنع الناس عليه
للك؟ ومل خيالف فيه نصا وال إمجاعا وال قياسا وال مصلحة راجحة. بل القول بذلك من حماسن مذهبه، 

ب خلق هللا ىف الصالة الىت هى رأس العبادة املطلو وال ريب أن القائل جبواز ترك الصالة على أفضل 
 فيها اخلضوع واستحضار شارعها والثناء عليه أوىل ابلتشنيع.

، يقل به أحد فلموأما نقله اإلمجاع فقد تقدم ما فيه. وأما قوله: إن الشافعى اختار تشهد ابن مسعود، 
 ىف مقصد عباداته. -عاىلإن شاء هللا ت -والشافعى إمنا اختار تشهد ابن عباس كما سيأتى

وقد استدل للوجوب مبا أخرجه أبو داود والنسائى والرتمذى وصححه، وكذا ابن خزمية وابن حبان 
 صالته، مل رجال يدعو ىف -صلى هللا عليه وسلم -واحلاكم من حديث فضالة بن عبيد قال: مسع النىب

إلا »فقال:  ، مث دعاه إليه« ل هذاعج»فقال:  -صلى هللا عليه وسلم -حيمد هللا ومل يصل على النىب
مث ليدع مبا  -سلمصلى هللا عليه و  -صلى أحدكم فليبدأ ابحلمد هلل والثناء عليه، مث ليصل على النىب

 « .1« »شاء

قلت: ومما يعد من كرامات إمامنا الشافعى وسره السارى، أن القاضى عياضا ساق هذا احلديث بسنده 
ها الصالة فصل ىف املواطن الىت تستحب في»ىف سنده بعد قوله:  من طريق الرتمذى من غري أن يطعن

 -صلى هللا عليه وسلم -على النىب
__________ 

( ىف الدعوات، 3476( ىف الصالة، ابب: الدعاء، والرتمذى )1481( صحيح: أخرجه أبو داود )1)
( ىف السهو، ابب: 44/ 3، والنسائى )-صلى هللا عليه وسلم -ابب: جامع الدعوات عند النىب
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( ، 18/ 8) «املسند»ىف الصالة، وأمحد ىف  -صلى هللا عليه وسلم -التمجيد والصالة على النىب
 (1)« .." صحيح سنن النسائى»ديث صححه الشيخ األلباىن ىف واحل
"يفتتح الصالة ابلتكبري. رواه عبد الرزاق من حديث عائشة. وروى البخارى عن ابن عمر  .40

 « .1»افتتح التكبري ىف الصالة  -صلى هللا عليه وسلم -قال: رأيت النىب

وافقهم أبو تعظيم، وهو قول اجلمهور، و دون غريه من ألفاظ ال« التكبري»واستدل هبما على تعيني لفظ 
يوسف. وعن احلنفية: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. وقد روى البزار إبسناد صحيح، على شر  

 . «هللا أكرب»كان إلا قام إىل الصالة قال:   -صلى هللا عليه وسلم -مسلم، عن على أن النىب
عليه  صلى هللا -عمر عن صالة رسول هللاوألمحد والنسائى من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن 

وليعلم أن تكبرية اإلحرام ركن عند اجلمهور، وقيل « . 2»فقال: هللا أكرب كلما وضع ورفع  -وسلم
غري  دومل يقل به أحشر ، وهو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، وقيل سنة، قال ابن املنذر: 

 الزهرى.

 -ىف قوله : ابب ما جاء-ىف أواخر اإلميان -الة. قال البخارىومل خيتلف أحد ىف إجياب النية ىف الص
 « .3»األعمال ابلنية، فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة  -صلى هللا عليه وسلم

 إلا قام إىل الصالة قال: -صلى هللا عليه وسلم -وقال ابن القيم ىف اهلدى النبوى: كان

كعات تلفظ ابلنية، وال قال: أصلى صالة كذا مستقبل القبلة أربع ر هللا أكرب، ومل يقل شيئا قبلها، وال 
إماما أو مأموما، وال أداء وال قضاء، وال فرض الوقت. قال: وهذه عشر بدع مل ينقل عنه أحد قط 
إبسناد صحيح وال ضعيف وال مسند وال مرسل لفظة واحدة البتة، بل وال عن أحد من الصحابة، وال 

 ني، وال األئمة األربعة. وقال الشافعى:استحبه أحد من التابع

أى تكبرية اإلحرام ليس إال، وكيف يستحب « إهنا ليست كالصيام فال يدخل أحد فيها إال بذكر»
 ىف صالة واحدة، وال أحد من أصحابه. انتهى. -صلى هللا عليه وسلم -الشافعى أمرا مل يفعله

__________ 

 ن، ابب: رفع اليدين إلا قام من الركعتني.( ىف األلا739( صحيح: أخرجه البخارى )1)

( ىف السهو، ابب: كيف السالم على اليمني، وأمحد ىف 62/ 3( صحيح: أخرجه النسائى )2)
 « .صحيح سنن النسائى»( ، واحلديث صححه األلباىن ىف 152و  71/ 2« )املسند»

 (2)( ، من كتاب اإلميان.." 39( انظر الباب رقم )3)
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سد الشريف بتكرر خروج الروح منه أو نوع ما من خمافة التكرار أن مل يكن "أحدمها: أتمل اجل .41
 أتليما.

واآلخر: خمالفة سائر الناس الشهداء وغريهم، فإنه مل يثبت ألحد منهم أنه يتكرر له مفارقة الروح وعودها 
 أوىل ابالستمرار الذي هو أعلى مرتبة. -صلى هللا عليه وسلم -إىل الربزخ، والنيب

اثلث وهو خمالفة القرآن فإنه دل على أنه ليس إال موتة وحيااتن، وهذا التكرير يستلزم مواتت   وحمذور
 كثرية وهو ابطل انتهى.

مث قال القونوي: وإما أن يقال يردها عند سالم املسلم األول مث قبضها بعد للك، مث ردها عند مسلم 
ىل وال جيوز اعتقاده أيضا، فإنه يفضى إ، مل يقل به أحدآخر وهكذا كلما سلم عليه املسلمون، وهذا 

تواىل مواتت ال حتصى ورد الروح مرات ال حتصى، فإن كل مصل يسلم عليه يف صالته مرة أو مرتني 
وغري املصلي أيضا يسلم عليه، وخيتلف أوقات سالمهم فال خيلو ساعة من الساعات من سالم عليه 

 -ى هللا عليه وسلمصل -ذور فتعني القول بردها عليهوال خيفى ما يف التزام تكرار الرد بتكرار للك احمل
بعد موته مرة واحدة لرد السالم على املسلم األول واستمرار احلياة بعد للك إىل يوم القيامة فيكون 

 حيا يف قربه مث أيد للك -صلى هللا عليه وسلم -النيب

ي يف األمحر وهو قائم يصلمبا رواه مسلم عن أنس مرفوعا، رأيت موسى ليلة أسري يب عند الكثيب 
 قربه.

اجلواب الثاين: قال السبكي: حيتمل أن يكون ردا معنواي، وأن تكون روحه الشريفة مستقلة بشهود 
احلضرة اإلهلية واملأل األعلى عن هذا العامل فإلا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العامل فيدرك 

 سالم من سلم عليه، أو يرد عليه.

قد ال يدل على انفكاك املفارقة: بل كىن به عن مطلق الصريورة  « الرد»ل الشيخ: إن لفظ الثالث: قا
اب إن عدان قد افرتينا على هللا كذ -عليه الصالة والسالم -كما قيل يف قوله تعاىل حكاية عن شعيب

 -عيباش [ إن لفظ العود أريد به مطلق الصريورة ال العود بعد االنتقال، ألن89يف ملتكم ]األعراف: 
مل يكن يف ملتهم قط، وحسن استعمال هذا اللفظ يف هذا احلديث مراعاة  -عليه الصالة والسالم

ث ملناسبة لكره يف لفظ الرد يف صدر احلدي« حىت أرد عليه السالم»للمناسبة اللفظية بينه وبني قوله: 
 يف آخر احلديث.

 -هللا عليه وسلم صلى -ارقة للبدن، وإمنا النيبالرابع: قال الشيخ: ليس املراد برد الروح عودها بعد املف
يف الربزخ مشغول أبحوال امللكوت مستغرق يف مشاهدة ربه كما كان يف الدنيا يف حاله ابلوحي، ويف 
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أوقات أخر فعرب عن إفاقته من تلك املشاهدة، وللك االستغراق برد الروح، ونظري هذا قول العلماء يف 
 (1)يث اإلسراء مل يكن." اللفظة اليت وقعت يف بعض أحاد

"ظهورها هناك )بدقة أفهام العرب ولكاء ألباهبا( أي شدة فطانة فهومهم وحدة علومهم )ووفور  .42
عقوهلا( أي وكثرة تعلقهم وأتملهم )وأهنم أدركوا املعجزة فيه( أي يف القرآن )بفطنتهم( أي ما اجلأهم إىل 

أدركوا فيه هنالك )حبسب إدراكهم( بفتح  االعرتاف بكونه من معجزهتم )وجاءهم من للك( أي مما
السني أي مبقتضى إدراكاهتم، لغاية فصاحته وهناية بالغته، )وغريهم( أي ممن بعدهم ما عدا العرب 
)من القبط( أي قوم فرعون )وبين إسرائيل( أي قوم موسى )وغريهم( أي ممن بعدهم ما عدا العرب )مل 

غني دقة الفهم ولكاء الفطنة )بل كانوا من الغباوة( بفتح ال يكونوا هبذه السبيل( أي هبذه الطريقة من
املعجمة وهي عدم الفطنة وكمال اجلهالة )وقلة الفطنة( أي يف بعض القضية )حبيث جوز عليهم( أي 
على عقوهلم )فرعون أنه رهبم( كما قال هللا تعاىل حكاية عنه أان ربكم األعلى وقد قال عز وعال 

ضل فرعون قومه وما هدى )وجوز عليهم السامري( وكان من عظماء بين فاستخف قومه فأطاعوه وأ
إسرائيل وامسه موسى بن ظفر )للك( أي كون ظهور رهبم )يف العجل بعد إمياهنم( أي مبوجبات إيقاهنم 
)وعبدوا( أي طائفة من بين إسرائيل )املسيح( أي عيسى ابن مرمي )مع إمجاعهم على صلبه وما قتلوه( 

[ ( أي كما أخرب هللا عنهم واملعىن صلبو من ألقي 157ا صلبوه ولكن شبه هلم ]النساء: أي اليهود )وم
عليه الشبه بعد قتله كما قال تعاىل وما قتلوه يقينا بل رفعه هللا إليه؛ )فجاءهتم( أي اليهود )من اآلايت 

ا( فاعل امهم )مالظاهرة البينة( أي الواضحة )لألبصار( املنفتحة )بقدر غلظ أفهامهم( أي وغلظ أوه
جاء ويف نسخة مما )ال يشكون فيه ومع هذا( أي اجمليء ابألمور الظاهرة واألحوال الواضحة )قالوا( ويف 
نسخة فقالوا أي خطااب لنبيهم كما حكى هللا عنهم بقوله تعاىل )وإل قلتم اي موسى لن نؤمن لك حىت 

ا على املن والسلوى( أي على أكلهما [ ( أي معاينة ظاهرة )ومل يصربو 55نرى هللا جهرة ]البقرة: 
وجعلوا الرتجنبني من احللوى والسماين من طري الشوي طعاما واحدا وقالوا لن نصرب على طعام واحد 
)واستبدلوا الذي هو أدىن( أي أقرب إىل الدانءة وأدون يف املقدار واملرتبة كالبقل والقثاء والفوم والعدس 

لذة وعدم احلاجة إىل الكد واملشقة وأقرب إىل احليلة، )والعرب على )ابلذي هو خري( أي يف املرتبة وال
جاهليتها( أي على حالتها اليت كانت عليها قبل ظهور النبوة من اجلهل أبمور الشريعة وأحوال الداينة 
)أكثرها يعرتف ابلصانع( بل مجيعها كما هو ظاهر قوله تعاىل ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض 

 ولذا جاء النيب صلى هللا تعاىل عليه وسلم بكلمة التوحيد وهو أن يقولوا ال إله إال هللا ال أبن ليقولن هللا
يقولوا هللا موجود ألن هذا مما امجع عليه أهل امللل والنحل وال يلزم من قول بعضهم حيث قالوا وما 

 أن طول الزمان ودورة الدورانمنهم بل أرادوا به  مل يقل به أحديهلكنا إال الدهر إن الدهر خالقهم إل 
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يقتضي أن حيىي بعضنا وميوت بعضنا فنسبوا بعض األفعال إىل الدهر كما قد يتفوهون به أهل العصر 
وقد قال هللا تعاىل أان الدهر أي خالقه أو املتصرف فيه )وإمنا كانت( أي العرب )تتقرب ابألصنام إىل 

 (1)ولون." عنهم ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى ويق هللا زلفى( أي تقراب كما قال هللا تعاىل حكاية
"للك البعض )بقوله يف الرواية األخرى إين ال أنسى( بصيغة النفي ويف نسخة زايدة ولكن  .43

أنسى وحاصله أن النسيان املذموم املنتسب إىل تقصري اإلنسان منفي عنه صلى هللا تعاىل عليه وسلم 
 رارا حلكمة اهلية كما تقدم وهللا تعاىل اعلم )ولهبت طائفة أخرى( وهمخبالف ما خلقه تعاىل فيه اضط

بعض الصوفية )إىل منع هذا( أي ما لكر من السهو والنسيان )كله( أي عنه كما يف نسخة )وقالوا: 
إن سهوه عليه الصالة السالم كان عمدا وقصدا ليسن( بصيغة الفاعل أو املفعول )وهذا قول مرغوب 

يف املوارد )متناقض املقاصد( ملناقضة السهو للعمد )ال حيلى( ابحلاء املهملة على صيغة عنه( أي مردود 
املفعول أي ال يظفر )منه بطائل( أي بنفع حاصل يقال هذا االمر مل حيل منه بطائل إلا مل يكن فيه 

لعله يسوغ و  فائدة وقد صرح اجلوهري أبنه ال يتكلم به إال يف اجلحد وقد أتى به املؤلف يف صورة النفي
أيضا أو وقع سهوا يف القلم وهللا سبحانه وتعاىل اعلم )ألنه كيف يكون متعمدا ساهيا يف حال( أي 
واحد وزمان متحد )وال حجة هلم يف قوهلم إنه أمر( أي أمره هللا تعاىل )بتعمد صورة النسيان( وهو 

ألنسى أو أنسى(  إين»لقوله:  بصيغة املصدر بعد ابء التعدية وروي أنه يتعمد بصيغة املضارع )ليسن
ويف نسخة زايدة ألسن وهو ابلوجهني على ما سبق )وقد أثبت( أي النيب عليه الصالة والسالم ويروى 
فقد أثبت )أحد الوصفني( وهو النسيان من قبل نفسه أو اإلنساء من قبل ربه )ونفى مناقضة( ابإلضافة 

ة والقصد له عليه الصالة والسالم ويروى مناقضإىل الضمري )العمد والقصد( فال يصح إثبات العمد 
وقد ويف رواية فإلا نسيت فذكروين )« ( إمنا أان بشر مثلكم أنسى كما تنسون»التعمد والقصد )وقال 

مال إىل هذا( أي القول أبنه أمر يتعمد النسيان )عظيم من احملققني من أئمتنا( يعين املالكية )وهو أبو 
م( )االسفراييين ومل يرتضه( ابلضمري أو هباء السكت أي ومل خيرته )غريه منهاملظفر( ويروى أبو املطهر 

أي من املالكية وغريهم )وال أرتضيه( يعين أان )أيضا( لظهور تناقضه ووضوح تعارضه وقال النووي بعد 
 ممن يقتدى به إال االستاد أبو املظفر مل يقل به أحدما حكى هذا القول عن بعض الصوفية وهذا 

راييين فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض )وال حجة هلاتني الطائفتني( أي القائلة أبنه عليه اإلسف
الصالة والسالم كان يسهو يف صالته وال ينسى والقائلة أبن سهوه كان عمدا أو قصدا )يف قوله إين ال 

في حكم النسيان( نأنسى( بصيغة النفي على بناء الفاعل )ولكن أنسى( بصيغة املفعول )إل ليس فيه 
ابإلضافة البيانية )ابجلملة( أي ابلكلية )وإمنا فيه نفي لفظه( أي مبناه املشعر بعدم التفاته إليه )وكراهة 
لقبه( أي وصفه الذي حيمل عليه )كقوله( صلى هللا تعاىل عليه وسلم )بئسما ألحدكم أن يقول نسيت 
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ليوم تنسى نه كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اآية كذا( العرتافه بدخوله حتت وعيد ظاهر قوله سبحا
)ولكن نسي( مشددا أي أنساه هللا من غري تقصري إايه لعارض أو مرض ورواه أبو عبيد بلفظ بئسما 
ألحدكم أن يقول نسبت آية كيت وكيت ليس هو نسي ولكنه نسي وهو أبني من األول وقد رواه أمحد 

ود رضي هللا تعاىل عنه مرفوعا بلفظ بئسما ألحدكم أن والشيخان والرتمذي والنسائي عن ابن مسع
 (1)يقول." 

")ونوادر السخفاء( مجع سخيف وهو رقيق العقل وروي السفهاء مجع سفيه وهو اجلاهل أو  .44
خفيف العقل )واخلوض( أي الشروع ابملبالغة من غري املالحظة )يف قيل وقال( بفتح المهما على أهنما 

ى عن فعالن حمكيان وجبرمها منونني على أهنما امسان معرابن ألهنما مصدران ويف النهاية يف حديث هن
قبل وقال أي هنى عن فضول ما يتحدث به املتجالسون من قوهلم قيل كذا وقال كذا وبناؤمها على  
كوهنما فعلني ماضيني متضمنني للضمري واإلعراب على اجرائهما جمرى االمساء خاليني من الضمري قال 

عرف حقيقته وي فيكون النهي عن القول مبا ال يصح وال يعلم حقيقته فأما من حكى ما يصح روايته
وأسنده إىل ثقة صادق فال وجه للنهي عنه واللم منه وقيل أراد به حكاية أقوال الناس والبحث على ما 
ال جيدي عليه ضرا وال نفعا وال يعنيه أمره انتهى ولذا عطف عليه املصنف عطف تفسري بقوله )وما ال 

أصل  م املرء تركه ما ال يعنيه ويفيعين( أي ما ال ينفعهم يف دينهم ودنياهم فقد ورد من حسن اسال
الدجلي ابلغني املعجمة فيكون بضم أوله أي ما ال يغين اخلائض فيه شيئا وال جيديه نفعا )فكل هذا 
ممنوع وبعضه أشد يف املنع والعقوبة( للدفع )من بعض فما كان من قائله احلاكي له على غري قصد( به 

قدار ما حكاه( من الشدة واألشدية ويف نسخة بقدره )أو مل شيئا )أو معرفة( أي أو على غري معرفة )مب
تكن( تلك املقالة أو احلكاية )عادته( فبعد عثرته وزلته )أو مل يكن الكالم( واحملكي )من البشاعة( 
بتقدمي املوحدة أي الفضاحة ويف اصل التلمساين بسبق الشني بعدها النون وفسر ابلقباحة )حيث هو( 

ه بشيع أو شنيع أي كريه وفظيع )ومل يظهر على حاكيه( ويف نسخة على حكايته أي إىل الغاية يف أن
)استحسانه( أي جعله حسنا عند )واستصوابه( أي عده صوااب لديه واملعىن أنه مل يظهر منه اعتقاد كونه 
حسنا وال صوااب بل ظنه مباحا )زجر عن للك( بصيغة اجملهول وكذا قوله )وهني عن العودة( ويف نسخة 

ن العود أي الرجوع )إليه( أي إىل مقاله هنالك )وإن قوم( بضم القاف وكسر الواو املشددة أي إن ع
قوبل انقله على سبيل احلكاية من غري منفعة مرتتبة على الرواية روي وأن قيم )ببعض األدب فهو 

)حيث  ةمستوجب له( أي مستحق )وإن كان لفظه( أي لفظ احلاكي واحملكي )من البشاعة( أو الشناع
هو( أي بلغ غايته )كان األدب أشد( ممن مل يكن حمكيه حيث هو، )وقد حكي أن رجال سأل مالكا 
عمن يقول القرآن خملوق فقال( مالك )كافر فاقتلوه( أي السائل أو القائل على طريق احلكاية )فقال( 
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ي اه منك( قال الدجلأي السائل )إمنا حكيته عن غريي( أي ال أان الذي أقوله )فقال مالك إمنا مسعن
وأمر مالك بقتل السائل مبجرد اهتامه أنه القائل مبخلوقيته بدون إثبات اعتقاد خملوقيته عجب مع أنه 
ممن يقول ال نكفر أحدا من أهل القبلة قال املصنف )وهذا من مالك رمحه هللا على طريق الزجر( أي 

 ملأعجب ألن القتل زجرا عن السؤال  الردع للكف عن السؤال عنه قال الدجلي وهذا أيضا عجيب بل
)والتغليظ( للزجر )بدليل أنه( أي مالكا )مل ينفذ قتله( أي مل يبالغ يف األمر بقتله وهو  يقل به أحد

 (1)بتشديد الفاء املسكورة وابلذال املعجمة أي مل ميض األمر يف قتله أو مل ميض فيه حكم." 
وقع يف شرحه، أي أتيت رسول هللا يف انس، "من الناس. )من أصحابه( : واجلملة حال وما  .45

أي مع انس، غري صحيح مع وجود قوله وهو كما ال خيفى. )فدرت( : بضم الدال ماض من الدور 
عطف على أتيت. )هكذا( : إشارة إىل كيفية دورانه. )من خلفه( : لبيانه، أي انقلبت من مكاين 

أريد( :  ر النبوة أو بقرينة الدورة. )الذيالذي كنت فيه ولهبت حىت وقفت خلفه. )فعرف( : أي بنو 
أي أنويه وأقصده من رؤية اخلامت. )فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت( : أي أبصرت. )موضع اخلامت( : 
ابلفتح ويكسر، أي الطابع الذي ختم به كما مر يف بعض الرواايت، ويصح أن تكون اإلضافة بيانية، 

، فدرت ى هللا عليه وسلم فعرف ما أريد، فألقى رداءه عن منكبهوعند الطرباين عنه قال: أتيت النيب صل
حىت قمت خلفه فنظرت إىل اخلامت. )على كتفيه( : بصيغة التثنية يف أكثر النسخ، ويف نسخة بصيغة 
اإلفراد واقتصر عليه ابن حجر، والظاهر أنه ظرف لرأيت، واملراد قريبا من كتفه األيسر كما مر، وال 

ام: أي مشرفا على  ، وقال العصمل يقل به أحدكتفيه، والقول بتعدد اخلامت بعيد جدا   ينافيه رواية بني
كتفيه، واملقصود أن ارتفاعه يزيد على ارتفاع كتفيه، ويف صحيح مسلم: عن عبد هللا بن سرجس قال: 

امت خرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما، أو قال ثريدا، مث درت خلفه فنظرت إىل 
النبوة بني كتفيه عند انغض كتفه اليسرى مجعا عليها خيالن كأمثال الثآليل، انتهى. ويف رواية: عند 
غضروف كتفه اليسرى، وروي: يف نغض كتفه األيسر، والنغض بضم النون وسكون الغني املعجمة 

رقيق الذي م الوضمها وابلضاد املعجمة، والناغض منه على وزن الفاعل، أعلى الكتف، وقيل: هو العظ
على طرفه وهو الغضروف، فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة للرواايت املطلقة من أنه بني كتفيه وأنه 
على ظهره وأنه على كتفيه أو على كتفه، قال العسقالين: السر يف وضع اخلامت على جهة كتفه األيسر 

أري به أن يريه موضع الشيطان، فأن القلب يف تلك اجلهة، وقد ورد يف خرب مقطوع أن رجال سأل ر 
يف النوم جسدا كالبلور ويرى داخله من خارجه والشيطان يف صورة ضفدع عند نغض كتفه األيسر 
حذاء قلبه له خرطوم كالبعوض قد أدخل إىل قلبه يوسوس فإلا لكر هللا خنس، أخرجه عبد الرب بسند 
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 ضا صاحب الفائق، ولسعيد بن منصورقوي إىل ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز، ولكره أي
 من طريق عروة بن رومي سأل

عيسى عليه السالم ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه، فإلا رأسه مثل رأس احلية واضع رأسه 
على مثرة القلب، فإلا لكر العبد ربه خنس، وإلا ترك أاته وحدثه. وله أيضا عن ابن عباس قال: يولد 

طان جامث على قلبه فإلا لكر اسم هللا خنس، وإلا غفل وسوس، ومعىن جامث: واضع اإلنسان والشي
خرطومه كما يف رواية، قال السهيلي: واحلكمة يف وضع خامت النبوة على وجع االعتناء واالعتبار أنه ملا 

ضعه و  مأل قلبه صلى هللا عليه وسلم حكمة ويقينا ختم عليه كما خيتم على الوعاء اململوء مسكا، وأما
عند نغض كتفه األيسر فألنه معصوم من وسوسة الشيطان، وللك املوضع مدخل الشيطان وحمل 
وسوسته. )مثل اجلمع( : بضم جيم وسكون ميم وجوز الكسائي كسر اجليم، وهو حال من اخلامت يف 
 ،النهاية، يريد مثل مجع الكف، وهو أن جتمع األصابع وتضمها، يقال ضرهبا جبمع كفه بضم اجليم
انتهى. فهو فعل مبعىن مفعول كالذخر مبعىن املذخور، وحيتمل أن يكون تشبيها به يف املقدار وأن يكون 

ائدة، وهي أنه  إال أنه يفهم منه زايدة ف« زر احلجلة»تشبيها يف اهليئة اجملموعة وهو أنسب ليوافق قوله: 
نه كأنه وعند الطرباين عكان فيه خطو  كما يظهر على ظهر الكف اجملموعة كل خط بني إصبعني، 

مجع كف، ويف رواية له كأنه مجع يعين الكف اجلمع، وقبض بيده على كفه. وعند ابن سعد عنه: 
فنظرت إىل اخلامت على نغض الكتف مبثل اجلمع. قال محاد: مجع الكف ومجع محاد كفه وضم أصابعه. 

، « ة انشزةكان اخلامت بضع»رواية: )حوهلا( : أي حول اخلامت وأنث ابعتبار أنه قطعة حلم، ويدل عليه 
وأما قول احلنفي: أي حول املثل أو حول اجلمع، والتأنيث ابعتبار الشعرات أو أجزاء تتصور يف اجلمع 
ففي غاية من البعد. ويقرب منه قول العصام: أي حول اخلامت الذي هو عالمة النبوة. فاحفظه فإن 

 (1)توجيه أتنيث هذا." 
فيهما قل هو هللا أحد، وقل أعول برب الفلق، وقل أعول برب الناس( "لطيف بال ريق )وقرأ  .46

قال العسقالين: أي: يقرأ هذه السور، وينفث حال القراءة يف الكفني اجملتمعني )مث مسح هبما ما 
استطاع( أي: ما قدر عليه )من جسده( أي: أعضائه )يبدأ هبما( أي: بكفيه )رأسه ووجهه وما أقبل 

للمسح أو ملا استطاع من جسده أي: أعضائه )يصنع للك( أي: ما لكر من  من جسده( وهو بيان
اجلمع والنفث والقراءة )ثالث مرات( والتثليث معترب يف الدعوات ال سيما هنا من مطابقتها لألفعال 
الثالث والسور الثالث، ويف املشكاة: فنفث فقرأ فيهما ابلفاء قال ابن حجر: وابألوىل يتبني أن الفاء 

صلى هللا عليه  -لثانية ليست لرتتيب بل مبعىن الواو وقيل كان اليهود يقرءون وال ينفثون فزاد عليهم يف ا
النفث خمالفة هلم أقول وهذا غري صحيح ؛ ألنه يرده قوله تعاىل: ومن شر النفااثت يف العقد  -وسلم 
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ا روي أن يهوداي صيصه ملأي: النفوس أو النساء السواحر اليت يعقدن عقدا يف خيو  وينفثن عليها، وخت
ا رضي فنزلت املعولاتن وخربه جربيل مبواضع السحر، فأرسل علي -صلى هللا عليه وسلم  -سحر النيب 

هللا عنه، فجاء به فقرأمها عليه فكان كلما قرأ آية احنلت عقدة، ووجد بعض اخلفة قال مريك: واعلم أنه 
ث قبل وظاهره يدل على أن النف« نفث فقرأمجع كفيه مث »وقع يف أكثر طرق هذا احلديث بلفظ: 

القراءة، واستبعد للك بعض العلماء ؛ أبن للك ال فائدة فيه ومحله على وهم بعض الرواة، وأجاب 
 بعضهم أبن احلكمة

فيه خمالفة السحرة والبطلة وقيل معناه مث أراد النفث فقرأ، ونفث وبعضهم محله على التقدمي والتأخري 
فيهما مث نفث، ومحل بعضهم على أن النفث وقع قبل القراءة، وبعدها أيضا. وأما  أبن مجع كفيه، فقرأ

رواية هذا الكتاب ابلواو فأخف إشكاال ألن الواو تقتضي اجلمع ال الرتتيب فيحمل على أن النفث 
بعد القراءة قلت وكذا يف صحيح البخاري ابلواو قال شارح من علمائنا: وهو الوجه ألن تقدمي النفث 

، وللك ال يلزم من الواو بل من الفاء، ولعل الفاء سهو من الكاتب أو مل يقل به أحدالقراءة مما  على
الراوي، قلت: األوىل أن ال حيمل على ختطئة الرواة وال الكتاب، وال يفتح هذا الباب لئال خيتلط اخلطأ 

تيب واحتج بقوله تعاىل: اء الرت ابلصواب، بل خيرج على وجه يف اجلملة ففي املغين قال الفراء: ال تفيد الف
أهلكناها فجاءها أبسنا بياات أو هم قائلون وأجيب أبن املعىن أردان إهالكها أو أبهنا للرتتيب الذكري، 
وحيث صح رواية البخاري ابلواو، فاألوىل أن يقال الفاء هنا مبعىن الواو، ففي القاموس أيضا أن الفاء 

 أتيت مبعىن الواو.

 

بشار، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل( ابلتصغري )حدثنا حممد بن 
: بفمه انم حىت نفخ( أي -صلى هللا عليه وسلم  -)عن كريب( مصغرا )عن ابن عباس أن رسول هللا 

)وكان( أي: عادته )إلا انم نفخ فأاته بالل فآلنه( ابملد أي: أعلمه )ابلصالة( أي: لصالة الصبح أو 
)فقام وصلى ومل يتوضأ( وهذا من خصائصه عليه السالم ألن عينه كانت تنام، وال ينام قلبه  الظهر

 (1)ويقظة." 
"النووي يف شرح مسلم: معىن الروايتني حيشرون على أثري وزماين ورساليت قلت ويؤيده ما جاء  .47

ه العسقالين، كما قاليف رواية عقيب بدل قدمي على ما نقله شارح )وأان العاقب( وهو جاء عقب األنبياء  
ويف النهاية هو الذي خيلف من كان قبله يف اخلري )والعاقب الذي ليس بعده نيب( قيل هذا قول الزهري، 
وقال العسقالين: ظاهره أنه مدرج وقع لكنه يف رواية سفيان بن عيينة عند الرتمذي أي: يف اجلامع 

 بلفظ الذي ليس بعدي نيب.
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لطاء املهملة )الكويف حدثنا أبو بكر بن عياش( أي: املقرئ تلميذ )حدثنا حممد بن طريف( بفتح ا
اإلمام عاصم )عن عاصم عن أيب وائل( وامسه شقيق بن أيب سلمة كما قاله مريك )عن حذيفة قال 

وءة يف بعض طرق املدينة( أي: سككها، ويف بعض النسخ املقر  -صلى هللا عليه وسلم  -لقيت النيب 
ل وجهه أن يراد به اجلنس )فقال أان حممد وأان أمحد وأان نيب الرمحة( لقوله املصححة بلفظ طريق، ولع

تعاىل وما أرسلناك إال رمحة للعاملني أي: من املؤمنني والكافرين؛ ألن ما بعثت به سبب سعادهتم وموجب 
لصالح معاشهم ومعادهم، وقيل كونه رمحة للكفار أمنهم به من اخلسف واملسخ وعذاب االستئصال 

 ما لكره البيضاوي، ويف على

لى هللا عليه وسلم ص -رواية أان نيب الرمحة )ونيب التوبة( قال اإلمام: معاين الثالثة متقاربة إل املقصود أنه 
جاء ابلتوبة والرمحة وأمر ابلتوبة وابلرتاحم ونص عليهما وأن أمته توابون رمحاء كما وصفهم هللا تعاىل  -

 ينهم.بقوله التائبون وبقوله رمحاء ب

واحلاصل أن هاتني الصفتني يف أمته تكوانن موجودتني أكثر من سائر األمم ويكفي هذا القدر يف 
االختصاص مع أنه ال يلزم من وصف الشيء بشيء نفيه عما عداه وأغرب احلنفي حيث قال أو ألنه 

عاىل ولو أهنم إل تقبل من أمته التوبة مبجرد االستغفار، زاد مريك خبالف األمم السابقة واستدل بقوله 
من العلماء  دمل يقل به أحظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر هلم الرسول اآلية، وهذا قول 

فهو خالف إمجاع األمة، وقد قال تعاىل وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز 
التوبة النصوح  -صلى هللا عليه وسلم  -قد قال وجل اي أيها الذين آمنوا توبوا إىل هللا توبة نصوحا و 

الندم على الذنب حني يفر  منك فتستغفر هللا، مث ال تعود إليه أبدا، وأركان التوبة على ما قاله العلماء 
ثالثة الندم والقلع والعزم على أن ال يعود، وال أحد جعل االستغفار اللساين شرطا للتوبة نعم للتوبة 

وق العباد وببعض حقوق هللا شرو  ليس هذا حمل بسطها وأغرب من للك ما قاله ابعتبار تعلقها حبق
ابن حجر من أن قبول التوبة بشروطها املذكورة يف كتب الفقه من مجلة ما خففه هللا بربكته على هذه 
 األمة، وهذا أيضا غري مستقيم؛ ألن آدم عليه السالم أول من اتب هللا عليه، وقصة قاتل املائة وتوبته
معروفة مشهورة يف الرواايت الصحيحة نعم شدد على قوم موسى حني عبدوا العجل فجعل من شرائط 
توبتهم قتل أنفسهم، وهذا ال يدل على ختصيص التوبة هبذه األمة فإنه خمالف ألقوال مجيع األئمة )وأان 

بع أطوار من وت املقفي( بفتح القاف وكسر الفاء املشددة أي: الذي قفى آاثر من سبقه من األنبياء
تقدمه من األصفياء لقوله تعاىل أولئك الذين هدى هللا فبهداهم اقتده وحاصله أنه متبع لألنبياء يف 

 (1)أصل التوحيد ومكارم." 
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مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام »"قال: وجاء، أنه صلى هللا عليه وسلم قال  .48
 . «من األصالب احلسيبة إىل األرحام الطاهرةمل يزل هللا ينقلين »أي ويف رواية « الطاهرات

وقد تقدم  «بعثت من خري قورن بين آدم قران فقران حىت كنت يف القرن الذي كنت فيه»وروى البخاري 
[ قيل من ساجد إىل ساجد، وتقدم 219( ]الشعراء: اآلية 219يف قوله تعاىل وتقلبك يف الساجدين )

يه ك استدل به بعض الرافضة على أن آابء النيب صلى هللا علما فيه، ومن مجلته قول أيب حيان إن لل
 وسلم كانوا مؤمنني أي متمسكني بشرائع أنبيائهم.

مث رأيت احلافظ السيوطي قال: الذي تلخص أن أجداده صلى هللا عليه وسلم من آدم إىل مرة بن كعب 
 أظفر لب أربعة أجداد ملمصرح إبمياهنم: أي يف األحاديث وأقوال السلف، وبقي بني مرة وعبد املط

 فيهم بنقل، وعبد املطلب سيأيت الكالم فيه.

 وقد لكر يف عبد املطلب ثالثة أقوال:

 أحدها وهو األشبه أنه مل تبلغه الدعوة: أي ألنه سيأيت أنه مات وسنه صلى هللا عليه وسلم مثان سنني.

 د األصنام.والثاين أنه كان على ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم: أي مل يعب

والثالث أن هللا تعاىل أحياه له بعد البعثة حىت آمن به مث مات، وهذا أضعف األقوال وأوهاها، مل يرد 
 من أئمة السنة وإمنا حكي عن بعض الشيعة. ومل يقل به أحدقط يف حديث ضعيف وال غريه، 

على أن  دليل« راتمن أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاه»قال بعضهم: وقوله صلى هللا عليه وسلم 
آابء النيب صلى هللا عليه وسلم وأمهاته إىل آدم وحواء ليس فيهم كافر، ألن الكافر ال يوصف أبنه 
طاهر. وفيه أن الطاهرية فيه جيوز أن يكون املراد هبا ما قابل أنكحة اجلاهلية املتقدمة. وقد أشار إىل 

 إسالم آابئه وأمهاته صاحب اهلمزية بقوله:

 مائر الكون ختتا ... ر لك األمهات واآلابءمل تزل يف ض

 أي ألن الكافر ال يقال إنه خمتار هلل.

والسبب الذي دعا عبد املطلب الختيار بين زهرة ما حدث به ولده العباس رضي هللا تعاىل عنه قال: 
اب، تقال عبد املطلب: قدمنا اليمن يف رحلة الشتاء، فنزلنا على حرب من اليهود يقرأ الزبور: أي الك

ولعل املراد به التوراة فقال: من الرجل؟ قلت: من قريش، قال من أيهم؟ قلت من بين هاشم قال: أأتلن 
يل أن أنظر بعضك؟ قلت نعم ما مل يكن عورة، قال: ففتح إحدى منخري فنظر فيه مث نظر يف األخرى 

ة، وإمنا األخرى نبو  فقال: أان أشهد أن يف إحدى يديك وهو مراد األصل بقوله يف منخريك ملكا ويف
 (1)جند للك: أي كال من امللك والنبوة يف بين زهرة،." 

                                         
 1/65السرية احللبية = إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، نور الدين احلليب  (1)



47 

 

"صدره مائة عام ويف ساقيه وقدميه مائة عام، مث علمه هللا تعاىل أمساء مجيع املخلوقات، مث أمر  .49
 املالئكة ابلسجود له فسجدوا إال إبليس، فطرده هللا تعاىل وأبعده وخزاه.

__________ 

املراد ابلساقني ما حتت الصدر فيدخل البطن وما يتصل به يف الصدر على األول، ويف الساقني، أو 
الساقني على الثاين. قال شيخنا: ولعل املراد بذا العد التكثري فال ينايف أن املدة من ابتداء خلقه إىل 

 نزوله إىل الدنيا ثالث ومثانون سنة، انتهى.

شهر، وقال غريه: إن املدة فوق للك بكثري، وقد تكلف قلت: هذا قول ابن جرير ونقص منه وأربعة أ
الشيخ فيما جييء للتوفيق بينه وبني ما هنا عن جعفر أبنه مبين على أن مدة كونه طينا كانت قبل دخول 
اجلنة، أو أنه إمنا أخرج منها بعد اليوم الذي ابتدأ خلقه فيه، وأن خلقه مل يتم إال بعد مدة طويلة، وفيه 

ل جعفر يقول ابن جرير وال يرضاه، فقد قال ابن عباس، مكث يف اجلنة مخسمائة عام، أنه قد ال يقو 
وقيل: مكثت املالئكة يف سجودهم كذلك، وقيل أكثر، فهي أقوال متباينة؛ فالالئق الرتجيح ال تعسف 

 اجلمع بتجويز عقلي.

ملك، قال  على لسان "مث علمه هللا تعاىل" إبهلام أو خبلق علم ضروري فيه أو إلقاء يف خاطره، أو
القرطيب: وهو جربيل، "أمساء مجيع املخلوقات" كلها روى وكيع يف تفسريه عن ابن عباس، يف قوله تعاىل: 

[ ، قال: علمه اسم كل شيء حىت القصعة والقصيعة والفسوة 31}وعلم آدم األمساء كلها{ ]البقرة: 
لعموم اللفظ وعدم املخصص أو مالئكة والفسية، "مث أمر" هللا "املالئكة ابلسجود له" أي: كلهم 

األرض أو إبليس ومن كان معه يف حماربة اجلن، فإن تعاىل أسكنهم األرض أوال فأفسدوا فيها فبعث هلم 
إبليس يف جند من املالئكة فدمرهم يف اجلزائر واجلبال، وظاهر إتيان املصنف بثم اختيار القول برتاخي 

ابألمساء وإظهار فضله عليهم وإجياب خدمتهم له بسبب العلم، األمر ابلسجود عن التعليم وإنبائهم 
وظاهر نظم البقرة يدل عليه، وقيل: سجدوا ملا نفخ فيه الروح لقوله: }فإلا سويته ونفخت فيه من 

[ ، والفاء للتعقيب، واألظهر كما قال ابن عقيل وصاحب 29روحي فقعوا له ساجدين{ ]احلجر: 
تعقيب مع الرتاخي؛ كقوله: }فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كاان اخلميس األول: والفاء تكون لل

 يقل به مل[ ، وللك بعد مدة. والقول أبهنم سجدوا مرتني لآليتني رده النقاش أبنه 36فيه{ ]البقرة: 
 وإمنا سجدوا مرة واحدة. أحد

 الدارين بعدما  خزاه" يف"فسجدوا إال إبليس" أيب "فطرده هللا تعاىل" عن رمحته، "وأبعده" عن جنته "و 
كان من املالئكة من طائفة يقال هلم اجلن عند ابن عباس وابن مسعود وغريمها، وعزاه القرطيب للجمهور، 

 (1)وصححه النووي أبنه مل ينقل أن غريهم أمر ابلسجود، واألصل أن." 
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 "ويف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ردها له بنكاح جديد سنة سبع. .50

__________ 

"ويف حديث" الرتمذي، وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة، عن "عمرو بن شعيب،" عن أبيه، عن 
 جده: أن النيب صلى هللا عليه وسلم "ردها" على أيب العاص "بنكاح جديد" لفظه مبهر جديد.

 ملقال السهيلي: هذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا ولكن 
من الفقهاء فيما علمت؛ ألن اإلسالم فرق بينهما، قال هللا تعاىل: }ال هن حل هلم وال  يقل به أحد

 [ . ا. هـ.10هم حيلون هلن{ ]املمتحنة: 

وقد قال الرتمذي: مسعت عبد بن محيد يقول: مسعت يزيد بن عمرو، ولكر هذين احلديثني يقول: 
 عمرو بن شعيب.حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث 

قال السهيلي: ومن مجعه بني احلديثني، قال: معىن حديث ابن عباس ردها على مثل النكاح األول يف 
 الصداق واحلباء، مل حيدث زايدة على للك من شر  وال غريه.

 "سنة سبع" أفاد انقضاء العدة؛ ألن نزول آية التحرمي بعد احلديبية الواقعة يف سنة ست.

ه صلى هللا عليه وسلم أثىن على أيب العاصي يف مصاهرته خريا، وقال: حدثين، ويف الصحيحني: أن
فصدقين، ووعدين فوفاين، وأنه صلى هللا عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب من أيب 
العاصي، مات سنة اثنيت عشرة يف خالفة الصديق، كما قاله ابن سعد، وابن إسحاق وغريمها، وشذ 

 (1)ثالث عشرة، وأغرب منه قول ابن منده مات يوم اليمامة، وهللا تعاىل أعلم.." من قال: سنة 
"وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه، وردها النيب صلى هللا عليه وسلم إليه ابلنكاح األول  .51

بعد سنتني، وقيل بعد ست سنني وقيل بعد انقضاء العدة، فيما لكره ابن عقبة. ويف حديث عمرو بن 
 أبيه عن جده ردها له بنكاح جديد سنة سبع.شعيب عن 

__________ 

القرشي العبشمي، وكون الربيع بن عبد العزي هو ما أطبق عليه النسابون، ونسبه مالك إىل جده، 
فأسقط عبد العزى ما يف الفتح، "وكانت هاجرت قبله وتركته على شركة" فاسر يف سرية تقدمت، 

ماانت إىل أهلها، مث أسلم وهاجر، وأثىن عليه صلى هللا عليه فأجارته زينب، فذهب إىل مكة ورد األ
 وسلم يف مصاهرته، وقال: "حدثين فصدقين ووعدين فوفاين"، كما يف الصحيحني.

"وردها" زينب "النيب صلى هللا عليه وسلم له ابلنكاح األول" كما أخرجه أبو داود، والرتمذي، وابن 
سناده أبس ولكن ال يعرف وجهه "بعد سنتني" من إسالمه ماجه عن ابن عباس، قال الرتمذي: ليس إب

الواقع يف السادسة، أو السابعة، "وقيل بعد ست سنني" من اهلجرة، وقد علمت قول الرتمذي، ال 
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يعرف وجهه، فكذا هذان القوالن املبنيان عليه وإال، فابتداء السنتني، أو الست مشكل، كما ال خيفى، 
لكره" موسى "بن عقبة" وهو من املشكل أيضا الذي ال يعرف وجهه،  "وقيل بعد انقضاء العدة فيما

مث هو حاصل القولني قبله غايته أنه مل يعني قدرا، وقد لكر املصنف هذا القول فيما مر، لكن بدون 
عزو بلفظ قبل، ال بعد ومر وجهه، "ويف حديث عمرو بن شعيب" بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن 

أبيه" شعيب بن حممد، صدوق، ثبت مساعه "عن جده" عبد هللا بن مرو بن العاص، الصدوق، "عن 
 العاص، املروي عن الرتمذي، وابن ماجه أنه صلى هللا عليه وسلم "ردها له بنكاح جديد".

قال الرتمذي مسعت عبد بن محيد يقول: مسعت يزيد بن عمرو، ولكر هذين احلديثني. يقول حديث 
ل على حديث عمرو بن شعيب، قال السهيلي، وإن كان أصح إسنادا ابن عباس أجود إسنادا، والعم

 من الفقهاء؛ ألن اإلسالم فرق بينهما. مل يقل به أحد

قال تعاىل: }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ ، قال: ومن مجع بينهما؟ قال: معىن حديث ابن 
فيد انقضاء ال غريه "سنة سبع" يعباس على مثل النكاح األول يف الصداق، واحلباء مل يزد عليه شرطا، و 

العدة؛ ألن نزول آية التحرمي بعد احلديبية الواقعة يف سنة ست وهبذا ومبا لكرته عن ابن إسحاق يف قصة 
هجرهتا علمت أن زعم أهنا مل تنب ابنقضاء العدة لتأخر نزول التحرمي، بل عزلت عنه إىل اهلجرة، 

ىت انفساخ النكاح على انقضاء العدة، فلم يلبث حواستمرت كذلك حىت نزلت آية التحرمي، فتوقف 
جاء، وأسلم فردها ابلنكاح األول؛ إل ليس بينهما إال اليسري كله، تقول: جاءت الرواايت خبالفه وليته 

 (1)إل أبداه جوااب جعله احتماال، بل جزم." 
فغايتها أن  اىل"أصل اإلميان ال يتم إال ابعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا، وأما رؤيته لربه تع .52

تكون مسألة نزاع ال يكفر جاحدها ابالتفاق. وقد صرح مجاعة من الصحابة أبنه مل يره، فنحن إىل 
تقرير رؤيته جلربيل أحوج منا إىل تقرير رؤيته لربه تعاىل، وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعاىل أعظم من 

 رؤية جربيل، فإن النبوة ال تتوقف عليها البتة.

زوم نه وتعاىل رسوليه كليهما صلى هللا عليهما وسلم، أحدمها بطريق النطق، والثاين بطريق اللمث نزه سبحا
عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل والتغيري الذي يوجب التهمة، 

ن غري كتمان مفقال: }وما هو على الغيب بضنني{ فإن الرسالة ال يتم مقصودها إال أبمرين: إلاعتها 
 وأدائها على وجهها من غري زايدة وال نقصان.

__________ 

ال يتم إال ابعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا" جلحده ما انبىن عليه اإلميان، "وأما رؤيته لربه تعاىل فغايتها 
أن تكون مسألة نزاع" خالف بني العلماء من الصحابة، فمن بعدهم "ال يكفر جاحدها ابالتفاق. 
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د صرح مجاعة من الصحابة أبنه مل يره، فنحن إىل تقرير" إثبات " رؤيته جلربيل أحوج منا إىل تقرير وق
رؤيته لربه تعاىل، وإن كانت رؤية الرب سبحانه وتعاىل أعظم من رؤية جربيل، فإن النبوة ال تتوقف عليها 

قل عن أ؛ د ممن غريب، مل ينالبتة"، بقطع اهلمزة، وقد ضعف أيضا كون ضمري رآه هلل تعاىل؛ أبنه قول 
يعتمد عليه، وأيابه كل اآلابء قوله: }ابألفق املبني{ ، سواء كان نواحي السماء، أو حيث تطلع 
الشمس، إل مل يقل أحد أنه رأى ربه ابألفق، وأجيب أبن رؤيته ابألفق كاستوى على العرش، واملراد 

 العالية، كما أشار إليه اإلمام الرازي. ابألفق الذي فوق السماء السابعة، أو املراد به املنزلة

 يرده أنه روى عن ابن مسعود، "مث نزه سبحانه وتعاىل رسوليه كليهما صلى هللا مل يقل به أحدوقوهلم: 
عليهما وسلم، أحدمها بطريق النطق، والثاين بطريق اللزوم"، إل يلزم من نفيه عن أحدمها صرحيا، نفيه 
 عن اآلخر؛ ألنه تلقاه منه أو عنه "عما يضاد" خيالف "مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة"
"بكسر املعجمة وشد النون"، "والبخل" تفسري، "والتبديل والتغيري الذي يوجب التهمة، فقال: }وما 
هو على الغيب بضنني{ "، أي: ما غاب عن احلس الذي أخرب به، أو ما هو وسائر األنبياء على 

مكم لأخبار الغيب، فيشمل الذات والصفات والقرآن ويستدل به على غريه أو املراد ما غاب عن ع
فيشمل أخباره عن املشاهد، والغائب "فإن الرسالة ال يتم مقصودها إال أبمرين: إلاعتها من غري كتمان، 

 (1)وأدائها وأدائها على وجهها من غري زايدة وال نقصان"،." 
"أي يبصر مواقع سهامه إلا رمى هبا، ومقتضاه املبادرة ابملغرب يف أول وقتها، حبيث إن الفراغ  .53

 لضوء ابق.منها يقع وا

وكان صلى هللا عليه وسلم إلا كان احلر أبرد ابلصالة، وإلا كان الربد عجل، رواه النسائي من حديث 
 أنس.

 ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من حديث علي بن شيبان.

 وقال عليه السالم: "إلا قدم العشاء فابدءوا به قبل صالة املغرب وال تعجلوا

__________ 

 النيب صلى هللا عليه وسلم املغرب، مث نرجع فنرتامى حىت أنيت دايران، فما خيفى علينا مواقع سهامنا.

"رواه البخاري ومسلم" وابن ماجه "والنبل بفتح النون" وسكون املوحدة "السهام العربية" وهي مؤنثة ال 
ه إلا ر ومترة، "أي: يبصر مواقع سهامواحد هلا من لفظها، قاله ابن سيده، وقيل: واحدها نبلة مثل مت

رمى هبا" ألهنم كانوا يرتامون هبا يف رجوعهم كما علم، "ومقتضاه املبادرة ابملغرب يف أول وقتها، حبيث 
أن الفراغ منها يقع، والضوء ابق" من قوله: ليبصر مواقع نبله، وفيه أيضا داللة على عدم تطويلها، وأما 

 لقرب الشفق، فلبيان اجلواز. األحاديث الدالة على التأخري
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"وكان صلى هللا عليه وسلم إلا كان احلر أبرد ابلصالة" الباء للتعدية أو زائدة، أي: أخرها حىت تنكسر 
شدة احلر، واملراد هبا الظهر، ألهنا اليت يشتد احلر غالبا يف أول وقتها، وقد صح أبردوا ابلظهر، فيحمل 

: ة على عمومه بناء على أن املفرد املعرف يعم، فقال به أشهباملطلق على املقيد، ومحل بعضهم الصال
 مل يقل به أحدو يف العصر، وأمحد يف رواية عنه يف العشاء، حيث قال: تؤخر يف الصيف دون الشتاء، 

يف املغرب وا يف الصبح لضيق وقتهما، "وإلا كان الربد عجل" الصالة يف أول وقتها" رواه النسائي من 
لك "و" كان "يؤخر العصر" أحياان "ما دامت الشمس بيضاء نقية" بنون فقاف، حديث أنس" بن ما

أي خالصة صافية مل يتغري لوهنا، "رواه أبو داود من حديث علي بن شيبان" بن حمرز بن عمرو بن عبد 
هللا بن عمرو بن عبد العزى بن سحيم احلنفي السحيمي اليمامي أبو حيىي أحد وفد بين حنيفة له 

د البخاري يف األدب املفرد، وأبو داود "وابن حبان وابن خزمية، منها من طريق عبد هللا بن أحاديث عن
بدر، عن عبد الرمحن بن علي بن شيبان" عن أبيه وكان أحد الوفد، قال: خرجنا حىت قدمنا على رسول 

 بد الرمحن.ع هللا صلى هللا عليه وسلم، فبايعناه كما يف اإلصابة، ويف التقريب صحايب تفرد عنه ابنه

"وقال عليه السالم": "إلا قدم" بضم القاف وكسر الدال املشددة، ويف رواية: إلا وضع، وأخرى إلا 
حضر "العشاء" بفتح العني واملد الطعام املأكول عشية وهو ضد الغداء، زاد يف رواية البن حبان 

 (1)والطرباين: "وأحدكم صائم". "فابدءوا به قبل صالة املغرب" مث." 
وألمحد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا صلى هللا " .54

 عليه وسلم فقال: هللا أكرب كلما وضع ورفع.

وليعلم أن تكبرية اإلحرام ركن عند اجلمهور، وقيل: شر ، وهو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، 
 الزهري. غري ومل يقل به أحدوقيل: سنة، قال ابن املنذر: 

ومل خيتلف أحد يف إجياب النية للصالة. قال البخاري يف أواخر اإلميان: ابب ما جاء يف قوله عليه 
 الصالة والسالم: "األعمال ابلنية" فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاة.

 أكرب". ومل يقل وقال ابن القيم يف اهلدي النبوي: كان صلى هللا عليه وسلم إلا قام إىل الصالة قال: "هللا
شيئا قبلها، وال تلفظ ابلنية، وال قال: أصلي صالة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، 

 وال أداء وال قضاء، وال فرض الوقت. قال:

__________ 

النسائي و  أن التكبري قول: هللا أكرب، فلو قال: أكرب هللا أو غريه مما خيالف هذا اللفظ مل يعتد به، "وألمحد
من طريق واسع بن حبان"، "بفتح املهملة واملوحدة الثقيلة"، "أنه سأل ابن عمر عن صالة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فقال": كان يقول: "هللا أكرب"، "كلما وضع ورفع، وليعلم أن تكبرية اإلحرام ركن 
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 قيل: سنة".عند اجلمهور، وقيل: شر  وهو مذهب احلنفية، ووجه عند الشافعية، و 

غري الزهري" قال احلافظ، ونقله غريه عن سعيد بن املسيب األوزاعي  ومل يقل به أحد"قال ابن املنذر: 
ومالك ومل يثبت عن أحد منهم صرحيا، وإمنا قالوا فيمن أدرك اإلمام راكعا: جتزئه تكبرية الركوع، نعم 

رية، "ومل صم، وخمالفتهما للجمهور كثنقله الكرخي من احلنفية عن إبراهيم بن علية وأيب بكر بن األ
خيتلف أحد يف إجياب النية للصالة،" أي وجوهبا جتوز اآلن اإلجياب خطاب الشارع والوجوب ما يتعلق 

 ابملكلف، وهو املراد.

"قال البخاري يف أواخر" كتاب "اإلميان ابب ما جاء يف قوله عليه الصالة والسالم: "األعمال ابلنية"، 
 ان والوضوء والصالة والزكاة" إىل آخر كالمه، وقد سبق يف أول هذا املقصد.فدخل فيه اإلمي

"قال ابن القيم يف اهلدي النبوي: كان صلى هللا عليه وسلم إلا قام إىل الصالة قال: "هللا أكرب". ومل يقل 
والرابعة "كذا"  "شيئا قبلها، وال تلفظ ابلنية" هذه واحدة، والثانية قوله: "وال قال: أصلي" والثالثة "صالة
 (1)أي: الصبح مثال، واخلامسة "مستقبل القبلة" والسادسة "أربع ركعات" والسابعة." 

ملا بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنيت عشرة خرج مع عمه أيب طالب إىل الشام يف -" .55
لك ل م فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وهي قصبة حوران وكانت يف 582ركب للتجارة سنة 

الوقت قصبة للبالد العربية اليت كانت حتت حكم الرومان وكان ببصرى راهب يقال له حبريا يف صومعة 
له. وكان لا علم من أهل النصرانية ومل يزل يف تلك الصومعة راهبا إليه يصري علمهم عن كتاب يتوارثونه  

ال يعرض هلم به قبل للك فال يكلمهم و كابرا عن كابر فلما نزلوا للك العام ببحريا وكانوا كثريا ما ميرون 
 حىت كان للك العام نزلوا به قريبا من صومعته. فصنع هلم طعاما كثريا وللك عن شيء رآه من صومعته

فقد رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الركب حني أقبلوا وغمامة تظله من بني القوم مث أقبلوا فنزلوا 
لغمامة حىت أظلت الشجرة وهتصرت أغصاهنا على رسول هللا صلى يف ظل شجرة قريبا منه فنظر إىل ا
 هللا عليه وسلم حىت استظل حتتها

فلما رأى للك حبريا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع مث أرسل إليهم فقال إين صنعت لكم 
 طعاما اي معشر قريش. فإين أحب أن حتضروا كلكم صغريكم وكبريكم. وعبدكم وحركم.

ه رجل منهم وهللا اي حبريا إن لك شأان اليوم ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا منر بك كثريا فما قال ل
شأنك اليوم؟ قال له حبريا صدقت قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع 

داثة لكم ضعاما فتأكلون منه كلكم. فاجتمعوا وختلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني القوم حل
سنه يف رحال القوم حتت الشجرة. فلما نظر حبريا يف القوم فلم ير الصفة اليت يعرف وجيد عنده فقال اي 
معشر قريش ال يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا اي حبريا ما ختلف عنك أحد ينبغي له أن أيتيك 
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يه رجل م معكم مث قام إلوهو أحدث القوم سنا يف رحاهلم. فقال ال تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعا
من قريش فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه حبريا جعل يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل أشياء من 
جسده قد كان جيدها عنده من صفته حىت إلا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام حبريا فقال اي غالم 

لفون ا قال له حبريا للك ألنه مسع قومه حيأسألك حبق الالت والعزي إال ما أخربتين عما أسألك عنه وإمن
هبما فأىب رسول هللا أن يستحلفه هبما فقال له حبريا أال أخربتين عما أسألك عنه؟ فقال له سلين عما 
بدا لك فجعل يسأله عن أشياء من حاله ومن نومه وهيئته وأموره فجعل رسول هللا خيربه خبربه فيوافق 

يعين ظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه وكان مثل أثر احملجمة )للك ما عند حبريا من صفته مث ن
أثر احملجمة القابضة على اللحم حىت يكون انتئا( فلما فرغ أقبل على عمه أيب طالب فقال ما هذا 
الغالم منك؟ قال ابين. قال حبريا ما هو اببنك وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا؟ فقال إنه ابن 

قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت فارجع اببن أخيك إىل بلده واحذر  أخي.
عليه اليهود فو هللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فإنه كائن له شأن عظيم فأسرع به إىل بلده 

 (1فخرج به عمه أبو طالب سريعا حىت أقدامه مكة حني فرغ من جتارته ابلشام )
ريا ملا عرف رسول هللا ختوف عليه من اليهود فنصح أليب طالب ابلرجوع به سريعا واحملافظة عليه إن حب

وقد روت حليمة أن اليهود كانوا إلا رأوه وعرفوه حض بعضهم بعضا على قتله حىت أهنا كانت تضطر 
كان بعض و إىل اإلختفاء به واإلبتعاد عنهم وعلى كل حال كانوا ينتظرون يف للك الوقت ظهور نيب 

املتعمقني يف الدين يعرفون عالمات للك النيب وسنذكر فيما بعد أوصافه صلى هللا عليه وسلم املذكورة 
 يف التوراة وال شك أن عاملا مثل حبريا كان يعرفها

قال مسرت وليام موير يف كتابه )حياة حممد( بشأن رحلته صلى هللا عليه وسلم مع عمه إىل الشام: "أن 
 نوا سرية الرسول قد لكروا تفاصيل مضحكة عن هذه الرحلة تدل على عظمة نبوته املنتظرة"مجيع الذين د

مث أورد قصة سفره كما لكرت يف هذا الكتاب وكما لكرها املؤرخون. وإان ال ندري ملالا كانت هذه 
التفاصيل مضحكة يف نظر مسرت موير؟ إنه يعرتف أبن مجيع املؤرخني رووا هذه التفاصيل وال شك أنه 

ضه إل مل تكن فيستسقي منهم سرية الرسول. ومن بينهم من يعتمد عليه وحيتج بكالمه ويرفض ما يريد ر 
احلادثة أو الرواية واردة يف كتبهم أو إلا طرأ حتريف يف نص كالمهم فهو يعول مثال على ابن اسحاق 
وعلى الطربي والواقدي وغريهم. فكان الواجب عليه ابعتبار كونه مؤرخا أن يقر هذه التفاصيل اليت 

ما لكروه.  روايتهم تعارض أو تنفي لكرها مجيع املؤرخني بال استثناء. هذا وليس لديه رواية أثبت من
. من أكابر املؤرخني الذين استمد منهم مادته مل يقل به أحدأما كون هذه التفاصيل مضحكة فهذا ما 

وكان ينبغي عليه أن يقدر موقفه ويعلم أنه إمنا يكتب اتريخ نيب ال شخص عادي. فاألنبياء والرسل تقع 
حدثت يف  ؤيد رسالتهم فاليت تقع قبل النبوة كاخلوارق اليتيف حياهتم أمور خارقة تدل على نبوهتم وت
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مولده صلى هللا عليه وسلم وما شاهدته حليمة من تيسري الرزق والربكة وشق الصدر وما حدث أثناء 
سفره إىل الشام تسمى أرهاصات واليت تقع بعد النبوة تسمى معجزات. وكرامات األولياء كمعجزات 

ا النبوة. وال شك أن حممدا صلى هللا عليه وسلم وقعت منه خوارق العادات األنبياء غري أهنم مل يدعو 
قبل النبوة وبعدها وال سبيل إىل إنكار جمموع ارهاصاته ومعجزاته )أوال( من الوجهة التارخيية ألن معاصريه 

 يبق مل وكبار الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنهم كبار املؤرخني ولو أبطلنا مشاهداهتم ورواايهتم
للتاريخ قيمة )اثنيا( من الوجهة الدينية ألن الدين يقر معجزات األنبياء وكرامات األولياء. فمن للك 
معجزات عيسى عليه السالم فإنه تكلم يف املهد صبيا وأبرأ األعمى واألبرص وأحيا امليت. ومع للك 

 مل يقل أحد من املسلمني أن هذه أمور مضحكة

يل أبنبياء وال أولياء تراهم يف كل زمان ممتازين على أبناء جيلهم أيتون أعماال يستحويف العامل أانس ليسوا 
على غريهم اإلتيان مبثلها ولقد شاهدان يف مصر فىت أميا من أبناء أحد املزارعني لاع صيته ونشرت 
 ناجلرائد صورته. هذا الطفل يضرب أرقاما طواال وينطق ابجلواب الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة م

غري أن خيط بقلم وقد رأيته شخصيا أكثر من مرة وحار فيه علماء الرايضة وامتحنه كبار رجال احلكومة 
والصحافة. فهذا إنسان عادي له موهبة خاصة ألهلت عقول اخلاصة. فكيف ميكن إنكار هذه املوهبة 

 ؟اخلارقة والفىت ال يزال حيا بني ظهرانينا حيل املسائل يف الطرق وجييب كل سائل
فإلا جاء رجل مثل مسرت موير بعد للك جبيل أو أكثر وزعم أن هذه خرافة مضحكة ابتدعها املصريون 

 مل يغري للك شيئا من احلقيقة.

__________ 

( راجع قصة حبريا يف سرية ابن هشام واتريخ الطربي وطبقات ابن سعد وال صحة ملا زعمه الدكتور 1)
 Life, P.79" Dr. Sprenger ".(1)حبريا إىل مكة "اشنرجنر من أن أاب طالب رد حممدا مع 

 "وأّمه هالة أخت صهرته ... واملصطفى رضي عن صهارته .56

وهذا احلديث هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث داوود بن احلصني أصح إسنادا « بنكاح جديد
نهما، قال ق بيمن الفقهاء فيما علمت؛ ألّن اإلسالم كان فرّ  مل يقل به أحدعند أهل احلديث، ولكن 

لٌّ هَلُْم َوال ُهْم حيَيلُّوَن هَلُنَّ ومن مجع بني احلديثني قال يف حديث ابن عباس: معىن: رده ا تعاىل: ال ُهنَّ حي
عليه على النكاح األّول؛ أي: على مثل النكاح األول يف الّصداق واحلباء، مل حيدث زايدة على للك 

 من شر  وال غريه( اهـ

 سبة أيب العاصي ألّمنا خدجية رضي هللا عنها فقال:مثّ أراد أن يبني ن

)وأمه( أي: أم أيب العاص املذكور )هالة( بنت خويلد بن أسد بن عبد العّزى بن قصّي )أخت صهرته( 
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 أمنا خدجية من أبيها وأمها واسم أّم خدجية رضي هللا عنها فاطمة بنت زائدة بن األصم.

 حديث( كذا اختصر. قال ابن منده: )روت عائشة عنها حرفا يف

ام من طريق علي بن مسهر، عن هش« الصحيح»قال احلافظ: )وكأنّه أشار إىل ما أخرجه البخاري يف 
 بن عروة،

__________ 

عن جده، قال اإلمام أمحد: )هذا حديث ضعيف واه، مل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب، إمّنا 
أّن الّنيّب »ه شيئا، واحلديث الصحيح الذي روي: مسعه من حمّمد بن عبد هللا العرزمي ال يساوي حديث

 (1)اهـ." « ( صلى هللا عليه وسلم أقرها على النكاح األول
"وأكثر من الدعاء ألمته يف هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وكان يوم اجلمعة، هذا اليوم الذي  .57

املالئكة، ويقول:  متسكب فيه العربات، وتستجاب الدعوات، ويتجلى هللا فيه على عباده فيباهي هب
، يرجون رمحيت وخيافون عذايب ومل يروين، فكيف لو « 1»اي مالئكيت هؤالء عبادي جاؤوين شعثا غربا »

 « .2» «رأوين، فلو كانت لنوهبم كعدد الرمل لغفرهتا هلم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم وملن شفعتم فيه

عضهم أوحى هللا إليه أنه غفر كل شيء إال ظلم ب أن النيب ملا أكثر من الدعاء ألمته ابملغفرة»وقد روي: 
 « .3« »بعضا

 

 ما نزل يف يوم عرفة

ويف هذا اليوم املشهور نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم قول هللا تعاىل: اليوم أكملت لكم دينكم، 
م ومنه -وأمتمت عليكم نعميت، ورضيت لكم اإلسالم دينا. وملا نزلت هذه االية بكى بعض الصحابة

وكأهنم فهموا منها اإلشارة إىل قرب أجل الرسول، وملا قيل لسيدان  -عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
 عمر:

 ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إال النقصان.

 

 خطأ مشهور

ماء، من العل مل يقل به أحدوهو ما يزعمه البعض من أن هذه االية اخر ما نزل من القران، وهو غلط 
س خر اية نزلت هي قوله تعاىل يف سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا، مث توىف كل نفواحلق أن ا

 ما كسبت وهم ال يظلمون.

واملراد إبكمال الدين: إما إمتام حجهم على حسب ما شرع هللا، وإلالل الشرك وأهله حبيث مل يشاركهم 
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 فيه أحد من املشركني، وهو متام النعمة

__________ 

 ( بضم الشني، والغني: مجع أشعث وأغرب.1)

( رواه عبد الرزاق يف مصنفه، وأصله يف صحيح مسلم كتاب احلج من ابب فضل يوم عرفة، وروى 2)
 حنوه اإلمام أمحد يف مسنده.

 (1)( رواه البيهقي.." 3)
58. ........." 

؛ كبيع مال وإال! فال منعقال بعضهم: وحمل ما مر من منع تتبع الرخص إلا مل يقصد به مصلحة دينية، 
الغائب، فإن السبكي أفىت أبن األوىل تقليد الشافعي فيه، الحتياج الناس غالبا يف حنو مأكول ومشروب 

 إليه، واألمر إلا ضاق اتسع.

وعدم تكرير الفدية بتكرر احملرم اللبس، فاألوىل تقليد الشافعي ملالك فيه. كما أفىت به األبشيطي رمحه 
 هللا تعاىل.

جتهاد املنتقل من مذهب ملذهب اب« : فتح القدير»هب احلنفية إىل منع االنتقال مطلقا. قال يف ول
 وبرهان آمث، عليه التعزير وبدوهنما أوىل.

قلدت أاب حنيفة »مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف حكم مسألة خاصة قلد فيها وعمل هبا، وإال! فقوله 
قليد على اإلمجال وهو ال يعرف صورها! ليس حقيقة الت« لعمل بهفيما أفىت به من املسائل أو التزمت ا

بل وعد به، أو تعليق له كأنه التزم العمل بقوله فيما يقع له، فإلا أراد هبذا االلتزام؛ فال دليل على 
وجوب اتباع اجملتهد ابلزامه نفسه بذلك! قوال أو نية شرعا، بل الدليل اقتضى العمل بقول اجملتهد فيما 

( ]األنبياء[ ، واملسؤول عنه إمنا يتحقق 7ه بقوله تعاىل فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون )حيتاج
عند وقوع احلادثة!!. قال: والغالب أن مثل هذه االلتزامات لكف الناس عن تتبع الرخص، إال أن أخذ 

 هى.ل. انتالعامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليه، وال يدرى ما مينع هذا من النقل والعق

تقليد جيوز للقرايف؛ عن الزانيت: ال« التنقيح»ولهب بعض املالكية إىل جواز االنتقال بشرو : ففي 
 بثالثة شرو 

 يقل ملأالجيمع بينهما على وجه خيالف اإلمجاع؛ كمن تزوج بال صداق، وال ويل وال شهود؛ فإنه  -1
 لرخص واملذاهب.أاليتتبع ا -3أن يعتقد يف مقلده الفضل، و  -2. و به أحد
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وعن غريه: جيوز فيما ال ينقض فيه قضاء القاضي، وهو ما خالف اإلمجاع، أو القواعد الكلية، أو 
 (1)القياس اجللي.." 

، والداينة املسيحية على 1"ويشمل هذا اجلو الداينة اليهودية على قلة نفولها وضعف أتثريها .59
نية أبصنامها ووثنها ونصبها وهي العقيدة مث الوث 2تعقدها وغموضها وقلة خطرها وضعف جالبيتها

 العامة الشاملة للشعب العريب.

وهذا اجلو فيه إميان ابهلل غري أنه إميان واسع مبذر يف معىن إدراكه األلوهية وإميان منحرف يف توجهه 
 ابلعبادة إىل هللا.

َي إيالَّ َحَيا -ب نـَْيا منَُ مث كان هناك جو خافت لبعض املالحدة الذين يقولون: }َما هي وُت َوحَنَْيا تـَُنا الدُّ
َوَما يـُْهليُكَنا إيالَّ الدَّْهُر{ وأولئك ميثلون املرض اخلبيث وهم حثالة اتفهة ال وزن هلا يف نظر العلم 

 .3واألخالق
 وقد لكر يف الشفاء أنه على حد هذا املنطق فأولئك القوم مل يكونوا منكرين للخالق، وعبادته.

 م حيث قالوا:وال يلزم من قول بعضه

زمان منهم، بل أرادوا به أن طول ال مل يقل به أحد}َوَما يـُْهليُكَنا إيالَّ الدَّْهُر{ ، إن الدهر خالقهم إل 
 .4ودورة الدوران يقتضي أن حييا بعضنا وميوت بعضنا فنسبوا بعض األفعال إىل الدهر

__________ 

 .157التاريخ اإلسالمي العام دكتور علي إبراهيم حسن ص 1
. راجع اتريخ 53، 52حقائق اإلسالم وأابطيل خصومه، عباس العقاد، دار القلم،   اثلثة، ص 2

 1، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ج574، ص1961اإلسالم، دكتور حسن إبراهيم حسن، سنة 
 ، شرح نسيم الرايض.300، 299ص 3، راجع الشفاء ج2، 1ص

 .214اإلسالم واإلميان ص 3
 (2).." 299ص 3اري جشرح على الق 4
وهم أفضل -"املؤمن، وهذا غري صحيح، فوجب مبجموع هاتني املقدمتني أن يكون آابء النيب  .60

أصل التفضيل وأساسه؛ ألن القول بغري للك يؤدي إىل أحد أمرين ال  -اخللق يف زماهنم على التوحيد
 يسلم هبما أو أبحدمها عاقل:

ن م ومل يقل به أحدوهذا أمر غري صحيح، وغري مسلم، األمر األول: أفضلية املشرك على املسلم، 
 العقالء.
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األمر الثاين: أن يكون هناك َمن هم أفضل من آابء النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا معارض مبا ثبت 
 يف املقدمة األوىل اليت سبق لكر أدلتها.

ل األرض،  ونوا من خري أهيقول اإلمام السيوطي: "جيب أن يكون آابء النيب موحدين، ال شرك فيهم ليك
 .1كل يف قرنه"

ويف الدراسة السابقة عن املقدمة األوىل أوضحت أن آابء النيب هم خيار اخللق من لدن آدم عليه السالم 
 إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، وبذلك ثبتت املقدمة األوىل.

لسالم، منذ آدم إىل نوح عليه ا وإثبات املقدمة الثانية بعد للك أمر مسلم؛ ألن الناس كانوا على اإلسالم
رييَن َوُمْنذيرييَن{  َدًة فـَبَـَعَث اَّللَُّ النَّبييّينَي ُمَبشّي ويف اآلية بيان أن  2يقول هللا تعاىل: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواحي

 الناس مجيعا بعد آدم عليه السالم كانوا على دين واحد هو اإلسالم.

 رجال قال: اي رسول هللا، أنيب كان آدم؟فعن أيب أمامة رضي هللا عنهم أن 

 قال صلى هللا عليه وسلم: "نعم نيب مكلم".

 فقال الرجل: فكم كان بينه وبني نوح عليه السالم؟

 .3قال صلى هللا عليه وسلم: "عشرة قرون" 
__________ 

 .368ص 2احلاوي للفتاوى ج 1
 .213سورة البقرة آية  2
 (1).." 372ص 6فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 3
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"أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ماال يعرفونه، فإن كنت صادقًا فاقعد إىل اجمللس فإلا اجتمَع  .62

الناس فقل. قَاَل: فلّما أن َكاَن من الغد اجتمع الناس فقام فقال: اي أاََب َخاليد رضي هللا عنك إن أمري 
كذبت   ما عندك يفي َلليَك؟ قَاَل:املؤمنني يُقرئك السالم ويقول لك: إين أردت أن أظهر القرآن خملوق ف
قَاَل فقدم. فقال:  .مَل يَقل بِِه أحدَعَلى أمري املؤمنني، أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ماال يعرفونه وما 

 اي أمري املؤمنني كنت أنت أعلم قَاَل: َكاَن من القصة كيت وكيت، قال: فقال له: وحيك تلّعب بك.

ْعُت حُمَمَُّد ْبُن عييَسى ْبني السََّكني اْلَواسي أخربان ابن رزق، أخربان امل طييُّ قَاَل: زكى، َأْخرَباََن السراج قَاَل: مسَي
ْعُت يزيد ْبن هارون حيلُف ابهلل الَّذيي ال إله إال ُهَو أّن من قَاَل القرآن  مسعت شاد ْبن حَيْىَي يـَُقوُل: مسَي

 خملوق فهو كافر.

ْعُت إيمْسَاعييل ْبن ُعبيدوقال السراج: مسعُت إيبـْرَاهييم بْ  قَاَل:  -وهو ابن أيب كرمية -ن َعْبد الرحيم قَاَل: مسَي
ْعُت يزيد ْبن هارون يـَُقوُل: القرآن كالُم هللا لعن هللا جهًما، ومن يـَُقوُل بقوله َكاَن كافرًا جاحًدا.  مسَي

ي سعد بن عبد هللا املشعيب، أخرب  -هبا -ينوريَأْخرَبَيني أَبُو الفتح حُمَمَّد ْبن املظفر ْبن حُمَمَّد ْبن غالب الد
ثـََنا ُعَمر ْبن سهل قَاَل:  أخربان أبو القاسم بن زيد، َحدَّ

 امتدح شاعٌر يزيد بن هارون، فأنشأ يقول:

ثـََنا ... حيىي فيا لك من لي منطق حسن  شفي الغليل إلا ما قال َحدَّ

 ومان يف قرنأو قال َأْخرَباََن داود مبتدًًئ ... والعلم والدر منظ

 حيىي بن سعيد األنصاري، وداود بن أيب هند. -يعين

ثـََنا حُمَمَّد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة، حدثنا  أخربين األزهري، حدثنا َعْبد الرَّمْحَن ْبن ُعَمر اخلالل، َحدَّ
سمعه منه يجدي قال: رأيت علّي بن اجلندي احلراين الَّذيي وفد َعَلى يزيد ْبن هارون، حلديث الفتون 

َا احلديث منه. فقام ابلقرب منه،  فقيل َلُه: إنه قد حلف أن ال حيدث بيهي، فقال قصيدة يستخرج هبي
 فبلغين أَنَُّه ملا أنشدها يزيد ابن هارون استمع َلُه فكان إلا مر فيها مبدحه هناه ويعض يده، مُثَّ يستمع َلهُ 

 بعد حىت أمتها فقال:

 زمن ... من نعت ربع داير احلي والدمندع عنك ما قد مضى يف سالف ال

 والكر مسريك يف غرباء موحشة ... من الفدافد والقيعان واملنن

 (1)من كل بلقعة، دميومة سحق ... تنائف قفرة داوية شزن." 
"لصح يدا بيد. فإن أعطاه غريه دراهم وافرتقا صح يف النصف وبطل يف النصف، وهذا خالف  .63

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم مَلْ يرو عنه القصاص يف احلج ما حكاه اخلطيب. وأما الدماء َّ َصلَّى اَّللَّ  ر،فَإينَّ النَّيبي
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم:  لشُّبـَُهاتي »وقد قال َصلَّى اَّللَّ يل شبه العمد قتيل السو  أال إن قت»وقال « اْدَرُءوا احْلُُدوَد ابي
 «والعصا مائة من اإلبل

 العصا. وسّلم بني العصا الكبرية والصغرية، وال يستحق كل واحدة امسا غريومل يفرق النيب صّلى هللا عليه 
ومل يوجب إال الدية هبذا. وأما أاب قبيس فقد تقدم اجلواب عنه. وأما الزان فإلا جاء واحد إىل كل واحد 
من امرأة ورجل فقاال حنن زوجان أبى طريق يفرق بينهما أو يعرتض عليهما، ألن كل واحد منهما 

أمرا حالال. ولو فتح هذا الباب لكان اإلنسان كل يوم، بل يف كل ساعة يشهد على نفسه وعلى  يدعى
 من األئمة وفيه من احلرج ما ال خيفى على أحد. مل يقل به أحدزوجه أهنما زوجان، وهذا 

 َل:اوروى عن إبراهيم بن عمر الربمكي إىل حُمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب ْبني اْلُمَعاىَف اْلبَـزَّاُز قَ 

ّ يـَُقوُل: وضع أَبُو حنيفة أشياء يف العلم مضغ املاء أحسن منها، وعرضت يوما  ْعُت إيبـْرَاهييم احلَْريبي مسَي
َبل فجعل يتعجب منها، مُثَّ قَاَل َكأَنَُّه هو يبتدئ اإلسالم.  شيئا من مسائله َعَلى َأمْحَد بن َحنـْ

األمر كما لكر لبني املسائل حىت يعرف  أما جواب أمحد بن حنبل عن مثل هذا فقد تقدم، ولو كان
 السامع أن احلق مع من وضعها أو مع من عاهبا.

وروى عن الربقاين إىل َعْبد اَّللَّ ْبن حُمَمَّد ْبن سيار الفرهياين قال مسعت القاسم ابن عبد امللك أاب عثمان 
مشق. قال ار إىل منرب ديقول مسعت أاب مسهر يقول: كانت األئمة تلعن أاب فالن على هذا املنرب، وأش

الفرهياين: وهو أبو حنيفة. أترى أبى شيء استدل الفرهياين على أن املراد أبىب فالن أبو حنيفة، حىت  
كأن الكىن والكناايت اختصت به دون غريه. ومع هذا فإن أاب حنيفة مل يلعن على منرب دمشق، وأما 

فا ألىب حنيفة أسوة مبن لكره فما نريد شر  الذي لكرة فلم يتعرض إليه إال من وجب قتاله، وإلا كان
 أكثر من للك.

وروى عن اخلالل إىل العباس بن عبد هللا الرتقفي قال مسعت الفراييب يقول: كنا يف جملس سعيد بن عبد 
َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم قد دخل من ابب  العزيز بدمشق، فقال رجل رأيت فيما يرى النائم كَأنَّ النَّيبي

جل وسخ ويف القوم ر  -ولكر غري واحد من الصحابة -الشرقي يعين ابب املسجد، ومعه أَبُو بكر وعمر
 (1)الثياب، رث اهليئة فقال تدري من لا؟." 

يزيد بن هارون بن زالي بن اثبت أبو خالد السلمي موالهم من أهل واسط، مسع:  -7613" .64
عبد األحول، ومُحيًدا الطويل، وداود بن أيب هند، و حيىي بن سعيد األنصاري، وسليمان التيمي، وعاصًما 

هللا بن عون، وحسيًنا املعلم، وحجاج بن أيب زينب، وعوام بن حوشب، وحجاج بن أرطاة، وهَبْز بن 
حكيم، وهشام بن حسان، وأاب غسان حممد بن مطرّيف، وشعبة بن احلجاج، وحممد بن عمرو الليثي، 

 واحلمادين، وخلًقا سواهم.
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،  روي عنه: أمحد بن حنبل، وعلي ابن املديين، وأبو خيثمة، وأبو بكر بن أيب شيبة، وخلف بن ساملي
وأمْحد بن منيع، وحممد بن عبد الرحيم صاعقة، ويعقوب الدورقي، وحممد بن حسان األزرق، واحلسن 

حلسن ابن الصباح البزار، واحلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين، واحلسن بن عرفة، وسعدان بن نصر، و 
 بن مكرم، واحلارث بن أيب أسامة، يف آخرين.

ا. ا مُث عاد إىل واسط فمات هبي  قدم يزيد بغداد، وحدث هبي

أخربان حممد بن أمحد بن رزق، قال: أخربان عثمان بن أمحد الدقاق، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، 
 ة.ة مثان عشرة ومائقال: حدثين أبو عبد هللا، قال: يزيد بن هارون مثان عشرة، يعين: ولد سن

ثـََنا بشر ْبن ُموَسى، ثـََنا حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن احلََْسن، قَاَل: َحدَّ اَل: قَ  َأْخرَباََن َعليّي ْبن َأمْحَد الرزاز، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا عمرو ْبن علي، قَاَل.  َحدَّ

اَن حُمَمَّد ْبن إيْسَحاق السراج، ىَي املزكي، قَاَل: َأْخربََ َوَأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: َأْخرَباََن إيبـْرَاهييم ْبن حُمَمَّد ْبن حيَْ 
 قَاَل: مسعُت حُمَمَّد ْبن حسان، يـَُقوُل: ولد يزيد ْبن هارون سنة مَثان عشرة ومائة.

ْبن  دقلت: ويُقال: إن أصله َكاَن من خُبارى َأْخرَبَيني أَبُو الوليد الدربندي، قَاَل: َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن َأمحَْ 
، قَاَل: حُمَمَّد ْبن ُسَلْيَمان احلافظ بُبخارى، قَاَل: َأْخرَباََن أَبُو نصر حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن حُمَمَّد ْبن ُموَسى البزاز

ثـََنا أَبُو علي احلََْسن ْبن إيمْسَاعييل الفارسي، قَاَل: مسعُت َأاَب معشر محدويه ْبن اخلَْطَّاب، يـَُقوُل: مسع ُت َحدَّ
يم ْبن حُمَمَّد د هللا ْبن َعْبد الرَّمْحَن، يـَُقوُل: َكاَن يزيد ْبن هارون خُباراًي َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: َأْخرَباََن إيبـْرَاهي َعبْ 

ب املزكي، قَاَل: َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن إيْسَحاق السراج، قَاَل: مسعُت َأاَب حَيْىَي، يـَُقوُل: َكاَن يزيد ْبن هارون خيض
ثـََنا إيسْ خضا ثـََنا َعليّي ْبن ُعَمر اخلتلي، قَاَل: َحدَّ َحاق اًب قانًيا إىل احلمرة ما ُهَو َأْخرَبَيني التنوخي، قَاَل: َحدَّ

ْعُت حَيْىَي ْبن معني، وسئل َعن يز  ر، يـَُقوُل: مسَي يد ْبن ْبن بُنان، قَاَل: مسعُت َأاَب َعْبد هللا ُحبَـْيش ْبن ُمَبشّي
م أقل خطأ منه َأْخرَباََن ُبْشَرى ْبن َعْبد هللاهارون ُهَو مثل ُهش  يم، وإمساعيل اْبن ُعلية؟ قَاَل: نعم، إال أهنَّ

ثـََنا حُمَمَّد ْبن َجْعَفر الراشدي.  الرومي، قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَد ْبن َجْعَفر ْبن محدان، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا ُعَمر رَباََن حُمَمَّد ْبن َعْبد هللا ْبن خلف الدقاق، قَ َوَأْخرَباََن إيبـْرَاهييم ْبن ُعَمر الربمكي، قَاَل: َأخْ  اَل: َحدَّ
ثـََنا أَبُو َبْكر األثرم، قَاَل: مسعُت أاََب َعْبد هللا لكر مساع يزيد ْبن هارون من  ْبن حُمَمَّد اجلوهري، قاال: َحدَّ

ثـََنا َعليّي ْبن احلََْسن  الصيمري، قَاَل: َحدَّ َسعييد ْبن أيب َعروبة فضعَّفه، وقال: كذا وكذا حديثًا خطأ َأْخرَبانَ 
ثـََنا َأمْحَد ْبن زهري، قَاَل: مسعُت حَيْىَي بْ  ثـََنا حُمَمَّد ْبن احْلَُسنْي الزعفراين، قَاَل: َحدَّ ن معني، الرازي، قَاَل: َحدَّ

 ى.من َرو يـَُقوُل: يزيد ْبن هارون لَْيَس من أصحاب احلديث؛ ألنه َكاَن ال مييز وال يُبايل ع

 وقال َأمْحَد ْبن زُهري: مسعُت أيب، يـَُقوُل: َكاَن يُعاب َعَلى يزيد ْبن هارون حيث لهب بصره أَنَّهُ رمبا ُسئيلَ 
 َعن احلديث ال يعرفه، فيأمر جارية َلُه فُتحفظه من كتابه.

اء حفظه س قلت: وقد وصف غري واحد من األئمة حفظ يزيد ْبن هارون َكاَن حلديثه وضبطه َلُه، ولعله
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ملا ُكّف بصره، وعلت سنه، فكان يستثبت جاريته فيما شك فييهي، وأيمرها مبطالعة كتابه لذلك َأْخرَباََن 
د، أَبُو الفتح منصور ْبن ربيعة الزُّْهريّي اخلطيب ابلدينور، قَاَل: َأْخرَباََن َعليّي ْبن َأمْحَد ْبن َعليّي ْبن راش

ّ: مَل أر أحفظ من يزيد بْ قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَد ْبن حيَْ  ييني
ن هارون، ىَي ْبن اجلارود، قَاَل: قَاَل َعليّي اْبن اْلَمدي

َغار والكبار من يزيد ْبن هارون َأْخرَباََن ابن رزق،  وقال يفي موضع آخر: ما رأيُت أحًدا أحفظ َعن الصّي
عُت حُمَمَّد ْبن يزيد اَن حُمَمَّد ْبن إيْسَحاق السراج، قَاَل: مسقَاَل: َأْخرَباََن إيبـْرَاهييم ْبن حُمَمَّد املزكي، قَاَل: َأْخربََ 

ّ، يـَُقوُل: ما رأيُت رجال قط أحفظ  ييني
القنطري، وعبدوس ْبن مالك العطار، يقوالن: مسعنا َعليّي اْبن اْلَمدي

َعْيم الضيب، قَاَل: مسعُت د ْبن نُـ من يزيد ْبن هارون َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن يعقوب، قَاَل: َأْخرَباََن حُمَمَّ 
: أاََب منصور حُمَمَّد ْبن القاسم العتكي، يـَُقوُل: مسعُت َأمْحَد ْبن سلمة، يـَُقوُل: مسعُت حُمَمَّد ْبن رافع، يـَُقولُ 
ْعُت حَيْىَي ْبن حَيْىَي، يـَُقوُل: َكاَن ابلعراق يُعد أربعة من احلفاظ: شيخان وكهالن، فأّما الشيخان:  مسَي
فُهشيم، يزيد ْبن زريع، وأّما الكهالن: فوكيع، ويزيد ْبن هارون، وأحفظ الكهلني يزيد ْبن هارون َأْخرَباََن 

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاس حُمَمَّد ْبن يعقوب األصم، قَاَل: مسعتُ   حَيْىَي أَبُو َسعييد حُمَمَّد ْبن ُموَسى الصرييف، قَاَل: َحدَّ
 حُمَمَّد ْبن قدامة اجلوهري، يـَُقوُل.ْبن أيب طالب، يـَُقوُل: مسعُت 

ثَـ  َنا َوَأْخرَباََن ابن الفضل، قَاَل: َأْخرَباََن أَبُو سهل َأمْحَد ْبن حُمَمَّد ْبن َعْبد هللا ْبن زايد القطان، قَاَل: َحدَّ
ُل: أحفُظ مخسة و حَيْىَي ْبن أيب طالب، قَاَل: َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن ُقدامة، قَاَل: مسعُت يزيد ْبن هارون، يـَقُ 

وعشرين ألف إسناد وال َفخر، وأان سيد من روى َعن محّاد ْبن سلمة وال َفخر َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: 
ْعُت َعليّي ْبن ُشعيب، يـَُقوُل: مسعُت ي زيد َأْخرَباََن املزكي، قَاَل: َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن إيْسَحاق السراج، قَاَل: مسَي

ْعُت َعليّي ْبن ْبن هارون، يـَُقولُ  : أحفُظ أربعة وعشرين ألف حديث إسناد وال فخر وقال السراج: مسَي
ْعُت يزيد ْبن هارون، يـَُقوُل: أحفظ للشاميني عشرين ألف حديث، ال أسأل عنها.  شعيب، يـَُقوُل: مسَي

ثـََنا َعْبد الرَّمْحَن ْبن ُعَمر اخلالل، قَاَل: َحدَّ  ْبن َأمْحَد ْبن يعقوب،  ثـََنا حُمَمَّدَأْخرَبَيني األزهري، قَاَل: َحدَّ
ْعُت يزيد ْبن هارون، وقيل َلُه: إن  ْعُت َأمْحَد ْبن أيب الطيب، يـَُقوُل: مسَي ثـََنا جدي، قَاَل: مسَي قَاَل: َحدَّ
هارون املستملي أن يدخل عليك، يعين: يفي حديثك، فتحفظ، فبينا ُهَو كذلك إل دخل هارون فسمع 

هارون، بلغين أنك تريد أن تدخل علي يفي حديثي فاجهد جهدك، ال أرعى هللا  يزيد نغمته، فقال: اي
ديثي  عليك إن أرعيت، أحفظ ثالثة وعشرين ألف حديث وال بَغي، ال أقامين هللا إن كنت ال أقوم حبي

ْعُت َأمْحَد  يَأْخرَباََن ابن الفضل، قَاَل: َأْخرَباََن َدْعَلج ْبن َأمْحَد، قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَد ْبن عل ر، قَاَل: مسَي األابَّ
ْعُت يزيد ْبن هارون، يـَُقوُل: مسَيْعُت حديث الفتون مرة فحفظته، قَاَل: ومسعت يزيد،  ْبن َخاليد، قَاَل: مسَي
يـَُقوُل: أحفُظ عشرين ألًفا، فمن شاء فليدخل فيها حرفًا َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: َأْخرَباََن املزكي، قَاَل: 

ثـََنا إال َأْخربََ  اَن السراج، قَاَل: مسَيْعُت زايد ْبن أيوب، يـَُقوُل: ما رأيُت ليزيد ْبن هارون كتااًب قط، وال َحدَّ
ر، حفظًا، وكنُت رَأَيْته قبل أن يذهب بصره بواسط َأْخرَباََن ابن الفضل، قَاَل: َأْخرَباََن َعْبد هللا ْبن َجْعفَ 
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ثـََنا يعقوب ْبن ُسْفَيان ْعُت أاََب عَ قَاَل: َحدَّ ثـََنا الفضل، يعين: ابن زايد، قَاَل: مسَي ْبد هللا، وقيل ، قَاَل: َحدَّ
 َلُه: يزيد ْبن هارون َلُه فقه؟ قَاَل: نعم، ما َكاَن أفطنه وألكاه وأفهمه، قييَل َلُه: فابن ُعَليَّة؟ فقال: َكاَن َلهُ 

لحديث ع أمر يزيد، صاحب صالة حافظ متقن لفقٌه، إال أين مل أخربه ُخربي يزيد ْبن هارون، ما َكاَن أمج
ثـََنا َأمْحَد ْبن إيبـْرَاهييم ْبن شالان، قَاَل: َأْخرَباََن احْلَُسنْي  صرامة وحسن مذهب َأْخرَبَيني اخلالل، قَاَل: َحدَّ

ة من يزيد ْبن الْبن حُمَمَّد ْبن ُعَفرْي، قَاَل: قَاَل أَبُو َجْعَفر َأمْحَد ْبن سنان: ما رأينا عاليًما َقط أحسن ص
هارون يقوم كأنه أسطوانة، َكاَن يصلي بني املغرب والعشاء والظهر والعصر، مَل يكن يَفرُت من صالة 

& َأْخرَباََن أَبُو َعْبدي اَّللَّي  4818الليل والنهار ُهَو وهشيم، مَجيًعا معروفني بطول الصالة الليل والنهار 
دي، قَالَ  ثـََنا َعلييُّ بْ حُمَمَُّد ْبُن َعْبدي اْلَواحي يُّ، قَاَل: َحدَّ ُن َأمْحََد ْبني زََكريايَّ : َأْخرَباََن اْلَولييُد ْبُن َبْكٍر األَْنَدُلسي

ثـََنا أَبُو ُمْسليٍم َصاليُح ْبُن َأمْحََد ْبني َعْبدي اَّللَّي اْلعيْجلييُّ، قَاَل: َحدََّثيني َأيبي  ُن ، قَاَل: يَزييُد بْ اهْلَامشيييُّ، قَاَل: َحدَّ
، وََكاَن ُمتَـَعبّيًدا َحَسَن الصَّالةي جي  طييٌّ ُسَلمييٌّ، يُْكىَن َأاَب َخاليٍد، ثيَقٌة ثـَْبٌت يفي احلَْدييثي ا، وََكاَن َهاُروَن َواسي دا

َن اجلَْْوَدةي َغرْيُ قَلييٍل، َوقَاَل: َما أُ  َا مي تَّ َعْشرََة رَْكَعًة، هبي بُّ َأْن َأْحَفَظ حي َقْد َعميَي، َكاَن ُيَصلّيي الضَُّحى سي
ًئا ليَئال يُْدريَكيني َما قَاَل َرُسوُل اَّللَّي، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي  : " اْلُقْرآَن َحىتَّ ال أُْخطيَئ فييهي َشيـْ  اخْلََواريجي

َرُهْم، مَيْرُُقوَن ميَن الدّييني َكَما مَيُْرقُ   الرَّْمَيةي " َأْخرَباََن أَبُو احلََْسن السَّْهُم مينَ  يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ال جُيَاويُز َحَناجي
َل: حُمَمَّد ْبن احْلَُسنْي ْبن مَحدون القاضي ببعقواب، قَاَل: َأْخرَباََن ُعبَـْيد هللا ْبن َأمْحَد ْبن علي املقرئ، قَا

ْعُت حُمَمَّد ْبن اْلَعبَّاس، يـَُقوُل: مسَي  ثـََنا حُمَمَّد ْبن خملد، قَاَل: مسَي ن علي، يـَُقوُل: كنت َأاَن ْعُت عاصم بْ َحدَّ
ويزيد ْبن هارون عيْنَد قَيس، يعين: ابن الربيع، سنة إحدى وستني، فأمَّا يزيد فكان إلا صلى الَعتمة ال 

 يزاُل قائًما حىت ُيصلي الغداة بذلك الوضوء نيًفا وأربعني سنة.

ح َأْخرَباََن  فكنُت ُأصلي أربع رَكعات وأقعد أسبوأّما قيس فكان يقوم ويصلي، وينام ويقوم وينام، وأّما أانَ 
صر، قَاَل: َأْخرَباََن احلََْسن ْبن ح ثـََنا أَبُو ُمْسليم حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن علّي الكاتب، مبي بيب العتيقي، قَاَل: َحدَّ

ك ْبن َعْبد امللك، بدمشق، قَاَل: مسعُت َأاَب َجْعَفر حُمَمَّد ْبن إيمْسَاعييل الصائغ، ة، يـَُقوُل: قَاَل رجٌل ليزيد مبي
زُبك من الليل؟ فقال: وأانُم من الليل شيًئا؟ إًلا ال أانم هللا َعْيين َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل:  ْبن هارون: كم حي

ْعُت احلََْسن ْبن حُمَمَّد الزعفراين، يـَُقوُل: ما ر  يُت أحًدا قط أَأْخرَباََن املزكي، قَاَل: َأْخرَباََن السراج، قَاَل: مسَي
سابوري، خريًا من يزيد ْبن هارون َأْخرَباََن َعليّي ْبن َأمْحَد الرزاز، قَاَل: َأْخرَباََن إيبـْرَاهييم ْبن حُمَمَّد ْبن حَيْىَي الني
ْعُت احلََْسن ْبن عرفة ْبن يزيد العبدي، يـَُقوُل: أيُت يزيد ر  قَاَل: َأْخرَباََن َأمْحَد ْبن حُمَمَّد ْبن األزهر، قَاَل: مسَي

ْبن هارون بواسط وهو من أحسن الناس َعْينني، مُثَّ رَأَيْته بعني واحدة، مُثَّ رأيته وقد لهبت عيناه، فقلُت: 
َما بُكاء األسحار َأْخرَباََن القاضي أَبُو َبْكر َأمْحَد  اي أاََب َخاليد ما فعلت العينان اجلميلتان؟ قَاَل: لهَب هبي

ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاس حُمَمَّد بْ ْبن احلََْسن احلريي، وأب ن يعقوب و َسعييد حُمَمَّد ْبن ُموَسى الصرييف، قاال: َحدَّ
ثـََنا حَيْىَي ْبن أيب طالب، قَاَل: َأْخرَبَيني احلََْسن ْبن شالان الواسطي، وكان حمداًث من  األصم، قَاَل: َحدَّ
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ان يزيد ابن أكثم، قَاَل: قَاَل لنا املأمون: لوال مك أحفظ الناس، قَاَل: حدََّثيني ابن عرعرة، قَاَل: حدََّثيني 
 ْبن هارون ألظهرُت القرآن خملوق.

فقال بعض جلسائه: اي أمري املؤمنني ومن يزيد حىت يكون يـُتَـَّقى؟ قَاَل: فقال وحيك، إين ال أتقيه ألن 
ة، وأان أكرُه الفتنة، فتنَلهُ سلطااًن أو سلطنة، ولكن أخاُف إن أظهرته فريدَّ علي، فيختلف الناس وتكون 

قَاَل: فقال َلُه الرجل: فأان أخرُب لك َلليَك منه، قَاَل: فقال َلُه: نعم، فخرج إىل واسط فجاء إىل يزيد 
فدخل َعَلْيهي املسجد، وجلَس إيلَْيهي، فقال َلُه: اي َأاَب َخاليد إّن أمري املؤمنني يُقرئك السالم، ويقول لك: 

 آن خملوق، قَاَل: فقال كذبت َعَلى أمري املؤمنني، أمرُي املؤمنني ال حَيْمُل الناس َعَلىإين أريد أن أظهَر القر 
ما ال يعرفونه، فإن كنت صادقًا فاقعد إىل اجمللس، فإلا اجتمَع الناس فقل، قَاَل: فلّما أن َكاَن من الغد 

ول لك: ني يُقرئك السالم، ويقاجتمع الناس فقام، فقال: اي َأاَب َخاليد، رضي هللا عنك، إن أمري املؤمن
إين أردت أن أظهر القرآن خملوق فما عندك يفي َلليَك؟ قَاَل: كذبت َعَلى أمري املؤمنني، أمرُي املؤمنني ال 

أنت  ، قَاَل: فقدم، فقال: اي أمري املؤمنني كنتمَل يَقل ِبِه أحدحيمُل الناس َعَلى ما ال يعرفونه، وما 
اَن ة كيت وكيت، قَاَل: فقال َلُه: وحيك يلعب بك َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: َأْخربََ أعلم، قَاَل: َكاَن من القص

ْعُت حُمَمَّد ْبن عيسى ْبن السكن الواسطي، قَاَل: مسَيْعُت شال ْبن  املزكي، قَاَل: َأْخرَباََن السراج، قَاَل: مسَي
ْعُت يزيد ْبن هارون حيلُف ابهلل الَّذيي ن خملوق فهو كافر ال إله إال ُهَو أّن من قَاَل القرآ حَيْىَي، يـَُقوُل: مسَي

ْعُت إيمْسَاعييل ْبن ُعبيد وهو ابن أيب كرمية، قَاَل:  وقال السراج مسعُت إيبـْرَاهييم ْبن َعْبد الرحيم، قَاَل: مسَي
ْعُت يزيد ْبن هارون، يـَُقوُل: القرآن كالُم هللا، لعن هللا جهًما ومن يـَُقوُل بقوله َكاَن   افرًا جاحًدا كمسَي

َا، قَاَل: َأْخرَبَيني سعد ْبن َعْبد هللا  َأْخرَبَيني أَبُو الفتح حُمَمَّد ْبن املظفر ْبن حُمَمَّد ْبن غالب الدينوري هبي
ثـََنا ُعَمر ْبن سهل، قَاَل: امتدح شاعٌر يزيد ْبن  املشعثي، قَاَل: َأْخرَباََن أَبُو القاسم ْبن زيد، قَاَل: َحدَّ

 أ يـَُقوُل:هارون، فأنش

ثـََنا حيىي فيا لك من لي منطق حسن  يشفي العليل إلا ما قال: َحدَّ

 أو قال: َأْخرَباََن داود مبتدًًئ والعلم والدر منظومان يف قرن

ثـََنا َعْبد الرَّمْحَن ْبن ُعَمر  يعين: حيىي بن سعيد األنصاري، وداود بن أيب هند َأْخرَبَيني األزهري، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا جدي، قَاَل: رأيُت َعليّي ابن اخلالل،  ثـََنا حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن يعقوب ْبن شيبة، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

اجلندي احلراين الَّذيي وفد َعَلى يزيد ْبن هارون، حلديث الفتون يسمعه منه، فقيل َلُه: إنه قد حلف أن 
َا احلديث منه، فق ا أنشدها يزيد ْبن ام ابلقرب منه، فبلغين أَنَُّه ملال حيدث بيهي، فقال قصيدة يستخرج هبي

 هارون استمع َلُه فكان إلا مر فيها مبدحه هناه ونفض يده، مُثَّ يستمع َلُه بعد حىت أمتها، فقال:

 دع عنك ما قد مضى يف سالف الزمن من نعت ربع داير احلي والدمن

 والكر مسريك يف غرباء موحشة من الفدافد والقيعان واملنن
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 من كل بلقعة دميومة سحق تنائف قفرة داوية شزن

 عسفتها بعلندات مركبة موارة الضبع ممراح من السمن

 تسنت بني قراريد اآلكام إلا ترقرق اآلل عند الناظر الفطن

 ويف الظالم إلا ما الليل ألبسها جلبابه وجَتلى عني لي الوسن

 حىت إلا ما مضى شهر وقابلها شهر وعاودها وهن عن الظعن

 ظلت تشكي إيل األين مرجفة فقلت مهال حلاك هللا ال هَتين

 ما زلت أتبعها سريًا وأدأهُبا نًصا وأحضرها ابلسري واملشن

 حىت تفرقت األوصال واجندلت بني الرمال على األعفاج والثفن

 فجئت أهوى على حيزوم طافية يف جلة املاء ال ألوي على شجن

 فضائل أو أشفى على خنتإىل يزيد بن هارون الذي كملت فيه ال

 حىت أتيت إمام الناس كلهم يف العلم والفقه واآلاثر والسنن

 والدين والزهد واإلسالم قد علموا واخلوف هلل يف اإلسرار والعلن

 براا تقًيا نقًيا خاشًعا ورًعا مربأ من لوي اآلفات واألَُبن

 ما زال مذ كان طفال يف شبيبته حىت عاله مشيب الرأس والذقن

 ارًكا هاداًي للناس حُمتسبا على األانم بال مّن وال مَثنمب

 إلا بدا خلت بدرًا عند طلعته نورًا حباه به الرمحن لو املنن

 يظل منعفرًا هلل مبتهال يدعو اإلله بقلب دائم احلََزن

 يشفي القلوب إلا ما قال: َأْخرَباََن حَيىي فيا لك من لي منظر حسن

 تدًًئ أو عاصم تلك منه أعظم الفنتأو قال: َأْخرَباََن داود مب

 أو قال: َأْخرَباََن التيمي منفرًدا فالعلم والعدل مقروانن يف قرن

ميد مُث أتبعه عّوام خلت بنا جناا من اجلنن  فإن بدا حبي

 وإن بدا اببن عون أو بصاحبه فاملّس مَث علينا غري مؤمَتَن

 والفطنأو قال حجاج فاحلجاج غايتنا أو احلسني سها لو اللب 

 واألشجعي وعمرو عند لكرمها ينسى الغريب مَجيع األهل والوطن

 وبعد للك أشياخ له أخر مثل املصابيح أوهى لكرهم بدين

 هَبْز وعوف وسفيان وغريهم حممد وهشام أزين الزين

 والعرزمي وإمساعيل أصغر من يروي له هكذا من كان فليكن

 فلة عنه ويف ددناي طالب العلم ال تعدل به أحًدا قد كنت يف غ
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 بقية الناس من هذا يعادله؟ يف سالف الدهر أو يف غابر الزمن

 يلقى إليه رقاق الناس عامدة على احملامل واألقتاب والسفن

 من اجلزيرة أرساال متابعة ومن خراسان أهل الريف واملدن

 ومن حجاز هناك العري قاصدة ومن عراق ومن شام ومن مَين

 تسًبا ترى احلديث لديه غري خُمَْتزينأيتون حبرا غزير العلم حمُ 

 يزيد أصبحت فوق الناس كلهم شيًئا خصصت بيه اي واسع الفطن

 ساويت شعبة والثوري قد علموا وابن املبارك مَل تصبح على غنب

 إليك أصبحت من َحرَّان مغتداًي شوقا إليك لعل هللا يْرمَحُيني 

 حُتدثيني  إن الذي جئت أبغيه وأطلبه منك الفتون حديثًا كي

ة وقل نعم ونعيًما اي أاب احلسن  عجل سراحي جزاك هللا صاحلي

ر حَيْىَي َأْخرَباََن أَبُو َسعييد الصرييف، قَاَل: مسعُت أاََب اْلَعبَّاس حُمَمَّد ْبن يعقوب األصم، يـَُقوُل: مسعُت َأاَب َبكْ 
نب يسألونه َعن وا َعَلْيهي من كل جاْبن أيب طالب، يـَُقوُل: ُكنَّا يفي جملس يزيد، يعين: ابن هارون، فأحلُّ 

شيء، وهو ساكٌت ال جُييب حىت إلا سكتوا، قَاَل يزيد: إان واسطيون، يعين ما قييَل: تغافل كأنك 
 واسطي قرأُت َعَلى اجلوهري، َعن أيب ُعبَـْيد هللا املرزابين، قَاَل: َأْخرَبَيني الصويل، قَاَل: ُكنَّا يوًما عيْنَد أيب

و املربد، فقال َلُه غالم إلمساعيل القاضي: كلمُت فالاًن يفي حاجة يل فتغافَل واسطية، فسئل أَبُ اْلَعبَّاس 
اْلَعبَّاس َعن هذا، فقال: كتَب احلجاج إىل َعْبد امللك إين قد بنيُت مدينة َعَلى كرش دجلة، فكان ُيصاح 

  الرقاشي: أنشدان الفضلُ ابلواحد منهم اي كرشي فيتغافُل، ويقول: أاََن واسطي، ولست بكرشي، مُثَّ 

 تركت عباديت ونسيت ريب وقد ما كنت يب برًا حفّيا

 فما هذا التغافل ايبن عيسى أظنك صرت بعدي واسطيا

ثـََنا أَبُو َأمْحَد احلََْسن ْبن َعْبد هللا ْبن َسعييد ال عسكري، َأْخرَباََن حُمَمَّد ْبن احلََْسن ْبن َأمْحَد األهوازي، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا حُمَمَّد ْبن َعْبد امللك الدقيقي، قَاَل: مسعُت يزيد ْبنقَ  ثـََنا احلََْسن ْبن علي السراج، قَاَل: َحدَّ  اَل: َحدَّ

م ُحسَّاد، قييَل: وال أنت اي أاََب َخاليد؟ فقال: ما  هارون، يـَُقوُل: ال ينبل أحد من أهل واسط بواسط ألهنَّ
ثـََنا أَبُو اْلَعبَّاس حمَُ عرفُت حىت خرجت من واسط َأْخرَباََن ال مَّد ْبن قاضي أَبُو َبْكر احلريي، قَاَل: َحدَّ

ْعُت يزيد ْبن هارون يفي اجمللس ببغداد، وكان  ثـََنا حَيْىَي ْبن أيب طالب، قَاَل: مسَي يعقوب األصم، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا حُمَمَّد ْبن  َجْعَفر اخلليُقال: إنَّ يفي اجمللس سبعني ألًفا َأْخرَباََن ابن الفضل، قَاَل: َأْخرَبانَ  دي، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َجابير ْبن كردي، قَاَل: ُولَد يزيد ْبن هارون سنة سبع عشرة أو مَثان  َعْبد هللا احلضرمي، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َجابير ْبن كردي، قَاَل: مات يزيد ْبن هارون سنة ست ومائتني، وكان  عشرة، وقال احلضرمي: َحدَّ

ثـََنا الوليد ْبن َبْكر األندلسي، قَاَل: واسطًيا  يُكىن أاََب َخاليد َأْخرَباََن محزة ْبن حُمَمَّد ْبن طاهر، قَاَل: َحدَّ
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ثـََنا أَبُو ُمْسليم صاليح ْبن َأمْحَد ْبن َعْبد هللا العجل ثـََنا َعليّي ْبن َأمْحَد ْبن زكراي اهلامشي، قَاَل: َحدَّ ي، َحدَّ
َ سقَاَل: حدََّثيني أيب،  نة ست قَاَل: يزيد ْبن هارون يُكىن َأاَب َخاليد ثقٌة، وكان أعمى ُمتنسًكا عابًدا، تـُُويّفي

ن ومائتني َأْخرَباََن ابن رزق، قَاَل: َأْخرَباََن املزكي، قَاَل: َأْخرَباََن السراج، قَاَل: مسعُت أاََب حَيْىَي، وإمساعيل بْ 
ْبد هللا ة ست ومائتني َأْخرَباََن ابن الفضل، قَاَل: َأْخرَباََن عَ أيب احلارث، يقوالن: مات يزيد ْبن هارون سن

ثـََنا يعقوب ْبن ُسْفَيان، قَاَل: قَاَل حُمَمَّد، يعين: ابن فضيل: مات يزيد أول سنة  ْبن َجْعَفر، قَاَل: َحدَّ
ثـََنا َعْبد ال ن ْبن ُعمر، قَاَل: رَّمحَْ ست ومائتني، وولد سنة سبع عشرة ومائة َأْخرَبَيني األزهري، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا جدي، قَاَل: يزيد ْبن هارون ثقٌة وهو موىل لبين ُسليم،  ثـََنا حُمَمَّد ْبن َأمْحَد ْبن يعقوب، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َ بواسط  وهو يزيد ْبن هارون ْبن زالي، وكان ممن يُعدُّ من اآلمرين ابملعروف والنَّاهني َعن املنكر، تـُُويّفي

النة اآلخر سنة ست ومائتني َأْخرَباََن أَبُو الفرج احْلَُسنْي ْبن َعْبد هللا ْبن َأمْحَد ْبن أيب عَ  غرة شهر ربيع
ثـََنا أَبُو حُمَمَّد السكري، قَاَل: َحدَّ  ثـََنا أَبُو َبْكر َأمْحَد ْبن إيبـْرَاهييم ْبن شالان، قَاَل: َحدَّ ثـََنا املقرئ، قَاَل: َحدَّ

اَل: كنت إيبـْرَاهييم ْبن سافري، قَاَل: حدََّثيني أَبُو انفع اْبن بيْنت يزيد ْبن هارون، قَ حَيْىَي ْبن إيْسَحاق ْبن 
عيْنَد َأمْحَد ْبن حنبل، وعنده رجالن، وأحسبه قَاَل: شيخان، قَاَل: فقال أحدمها: اي َأاَب َعْبد هللا رأيت 

 وعاتبين، قَاَل:  بك؟ قَاَل: غفر يل وشفعينيزيد ْبن هارون يفي املنام، فقلت َلُه: اي َأاَب َخاليد، ما فعل هللا
قلت: غفر لك وشفَّعك قد عرفت، ففيم عاتبك؟ قَاَل: قَاَل يل: اي يزيد، أحتدث َعن جرير ْبن عثمان؟ 
قَاَل: قلُت: اي رب ما علمُت إال خريًا، قَاَل: اي يزيد، إنه َكاَن يُبغُض أاََب حسن َعليّي ْبن أيب طالب، 

خر: وأان رأيُت يزيد ْبن هارون يفي املنام، فقلت َلُه: َهْل أاتك ُمنكر وَنكري؟ قَاَل: إي وهللا، قَاَل: وقال اآل
ذا  وسأالين: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قَاَل: فقلت: أملثلي يُقال هذا، وأان كنت أعلم الناس هبي

نـَْيا؟ فقاال يل: صدقت، فنم نومة العروس، ال بؤس عليك َأخْ  مَّد ْبن َعْبد هللا رَباََن َعليّي ْبن حمَُ يفي دار الدُّ
ثـََنا َعْبد هللا ْبن حُمَمَّد ْبن أيب الدنيا، قَ  اَل: املعدل، قَاَل: َأْخرَباََن احْلَُسنْي ْبن صفوان الربلعي، قَاَل: َحدَّ

ثـََنا َوهب ْبن بيان، قَاَل: رأيُت يزيد ْبن ارون يفي املنام، فقلت: ه حدََّثيني حُمَمَّد ْبن محاد املقرئ، قَاَل: َحدَّ
 (1)اي َأاَب َخاليد، أليس قد مت؟ قَاَل: َأاَن يفي قربي، وقربي روضة من رايض اجلنة." 

"أبو جعفر يزعم أن ما يف العامل من أفعال العباد فخلق هللا، وان ما مّن هللا به على أهل اإلميان  .65
من   الدار والعقل، وان هللا ختم على قلوبمن االستطاعة اليت وفقهم هلا غري ما أعطاه ألهل الكفر من 

 كفر به جمازاة هلم على كفرهم.

قلت: وهذا الفصل رديء جدا، ألنه إن كان ختم قبل الكفر فقد ظلم، وإن كان بعده فقد ختم على 
 من أهل السنة واجلماعة إمنا هو من أقوال الروافض واملعتزلة قبحهم هللا. مل يقل به أحدخمتوم، وهذا 

و جعفر يعتقد أن ما أخطأه ما كان ليصيبه، وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وأن مجيع ما يف وكان أب
                                         

 16/493اتريخ بغداد ت بشار، اخلطيب البغدادي  (1)
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العامل ال يكون إال مبشيئة هللا، وان هللا جل وعز مل يزل موصوفا بصفاته اليت هي علمه وقدرته، وكالمه 
 غري حمدث.

ة قدرة والكالم أهنا حمدثقال أبو علي: وهذا الفصل يدّل على أن ما مل يكن من الصفات كالعلم وال
خملوقة، وهذا حمض كالم املعتزلة واألشعرية. قال: وكان أبو جعفر يذهب يف اإلمامة إىل إمامة أيب بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم، وما عليه أصحاب احلديث يف التفضيل، وكان يكّفر من خالفه 

ى قدر وقول من كّفر أصحاب رسول هللا صليف كّل مذهب، إل كانت أدّلة العقول تدفع كالقول يف ال
هللا عليه وسلم من الروافض واخلوارج، وال يقبل أخبارهم وال شهاداهتم، ولكر للك يف كتابه يف الشهادات 

امة بن مسند أس»وكان ال يوّرث من الكفرة منهم، ولكر للك يف « ليل املذيل»ويف الرسالة ويف أول 
 صلى هللا عليه وسلم: ال يورث املسلم الكافر وال الكافر املسلم والعند كالمه يف قول رسول هللا « زيد

يتوارث أهل ملتني شىّت، وكان ال يورث متكافرين، ال يورث يعقوبيا من النصارى من ملكي، وال ملكيا 
من نسطورّي، وال مشعتّيا من اليهود سامراي، وال عنانيا من الشمعيت، ووافقه على هذا املذهب األوزاعي، 

 ا اختلفت الكنائس والبيع مل يورث بعضهم من بعض.فإل

قال أبو بكر ابن كامل: حضرت أاب جعفر حني حضرته الوفاة، فسألته أن جيعل كّل من عاداه يف حّل، 
وكنت سألته للك ألجل أيب احلسن ابن احلسني الصواف، ألين كنت قرأت عليه القرآن فقال: كّل من 

اين ببدعة، وكان الصواف من أصحاب أيب جعفر، وكانت فيه سالمة، عاداين وتكلم يّف حّل إاّل رجل رم
 (1)ومل يكن فيه ضبط." 

 "إيْن َأظَفَريني بيهي، ألقْـتـَُلنَّه. .66

ْيُد، َظَهَر، َوَدَعا إيىَل الضَّالَلَ  ْيدي، فـََلمَّا َماَت الرَّشي َم الرَّشي ْوَرقييُّ: وََكاَن ُمتَـَواريايً أايَّ  .ةي قَاَل الدَّ
، َواَنَظَر، َوبَقيَي ُمتوقّيفاً يفي الدَُّعاءي إيىَل بيدَعتيهي.قـُْلُت: مُثَّ    إينَّ امَلْأُمْوَن َنَظَر يفي الَكاَلمي

، وََكا َلقي الُقْرآني َن امُلْعَتزيَلةي، َفَحسَُّنوا َلُه الَقْوَل خبي : َخاَلطَه قـَْوٌم مي قُب  َيرَتَدَُّد َويـُرَانَ قَاَل أَبُو الَفرَجي بُن اجلَْوزييّي
، مُثَّ َقويَي َعْزُمه، َوامَتَحَن النَّاَس.  بـََقااَي الشُّيـُْوخي

ُّ، َأْخرَباََن أَبُو َبْكٍر َأْخرَباََن امُلَسلَُّم بُن حُمَمٍَّد يفي كيَتابيهي، َأْخرَباََن أَبُو الُيْمني الكيْندييُّ، َأْخرَباََن أَبُو َمْنُصْوٍر الشَّ  َبايني يـْ
 طَاليٍب، َأْخرَبَيني احَلَسُن أَبُو َبْكٍر احليرْيييُّ، َأْخرَباََن أَبُو الَعبَّاسي اأَلَصمُّ، َأْخرَباََن حَيْىَي بُن َأيبي  اخَلطيْيُب، َأْخرَبانَ 

طييُّ، َحدََّثيني اْبُن َعْرَعرََة، َحدََّثيني اْبُن َأْكَثَم، قَاَل:  بُن َشاَلاَن الَواسي

 ُن يَزيْيَد بني َهاُرْوَن، أَلظهرُت َأنَّ الُقْرآَن خَمُْلْوٌق.قَاَل لََنا امَلْأُمْوَن: َلْواَل َمَكا

نينْيَ، َوَمْن يَزيْيُد َحىتَّ يـُتـََّقى؟ رْيَ امُلْؤمي  فـََقاَل بـَْعُض ُجَلَسائيه: اَي أَمي

َنَة.نَ فـََقاَل: َوحْيََك! إييني َأَخاُف إيْن َأْظَهرتُُه َفرَيُدُّ َعَليَّ، خَيْتليُف النَّاُس، َوَتُكْوُن فيتْـ   ٌة، َوأاََن َأكرُه الفيتـْ
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ْنُه.  فـََقاَل الرَُّجُل: فََأاَن َأْخرُبُ َلليَك مي

 قَاَل َلُه: نـََعْم.

نينْيَ يـُْقريُئَك السَّالَ  رْيَ امُلْؤمي َط، َفَجاَء إيىَل يَزيْيَد، َوقَاَل: اَي أاََب َخاليٍد، إينَّ أَمي  ، َويـَُقْوُل َلَك: إييّني مَ َفَخرََج إيىَل َواسي
.  أُريْيُد َأن أُْظهير َخلَق الُقْرآني

نينْيَ اَل حَيميُل النَّاَس َعَلى َما اَل يـَْعريفـُْونَُه، فَإي  رْيُ امُلْؤمي نينْيَ، أَمي رْيي امُلْؤمي ْن ُكْنَت َصاديقاً، فـََقاَل: َكذبَت َعَلى أَمي
، فـَُقْل.  فَاقُعْد، فَإَلا اْجَتَمَع النَّاُس يفي امَلْجليسي

 مَّا َأْن َكاَن الَغُد، اْجَتَمُعوا، فـََقاَم، فـََقاَل َكَمَقالتيه.قَاَل: فـَلَ 

ُل النَّاَس َعَلى َما الَ يـَْعريفـُْونَُه َوَما  نينْيَ، إينَّه اَل حَيْمي رْيي امُلْؤمي   يَلق لم ِبِه َأَحد .ملَم فـََقاَل يَزيْيُد: َكَذبَت َعَلى أَمي

رْيَ املُ  نينْيَ، ُكْنَت أَْعَلَم، َوَقصَّ َعَلْيهي.قَاَل: فـََقديَم، َوقَاَل: اَي أَمي  ْؤمي

 (1)قَاَل: َوحْيََك يـُْلعُب بيَك!!." 
 ")أَْقَسمت َلو مسعته ألن ليي حزن ... يفي الدَّْهر اهلمه البشري واهلاه( .67

 

َْمر َما أقابله ... إيالَّ بيطَاَعة عبد َخاَف َمْواَلُه(  )َأشرت فييهي أبي

 

َن تروى ف ري أخشاه()َولست أَهال ألي َيّني من التـَّْقصي  ضايح َما ... عيْنديي ألي

 

 )َولَْيَس إيالَّ الَّذيي ترضاه فأرو َعن ال ... مَمُْلوك َما رحت هتواه وترضاه(

 

 )بدر الّدين اْبن بصخان حُمَمَّد بن َأمْحد بن بصخان بيَفْتح اْلَباء اْلُمَوحَدة َوُسُكون الصَّاد اْلُمْهمَلة( - 3

اء اْلُمْعَجَمة ألف َونون اْبن عيد الدولة اأْلََمام شيخ اْلُقرَّاء بدر الّدين أَبُو عبد هللا اْبن السراج َوبعد اخلَْ 
تّينَي وست ماية َومسع اْلكثري بعد الثََّمانينَي من أيب أسحق  الدّيَمْشقيي املقرىء النَّْحويّي ولد سنة مَثَان َوسي

َقرَأَ الّدين الفاروثي وطايفة وعين ابلقراآت سنة تسعني َوبعدَها فَـ اللمتوين والعز اْبن اْلفراء واألمام عز 
ي الّدين اْبن دبوقا َوالْبن َعامر على مجال الّدين الفاضلي َومل يكمل َعَلْيهي  للحرميني َوأيب عمر َعلّي َرضي

يب شرف طي ختمة اجْلمع مثَّ كمل على الدمياطي وبرهان الّدين األسكندراين وتال لعاصم ختمة على اخلَْ 
يًعا إيىَل   الّدين اْلَفزاريّي والزمه ُمدَّة َوقـَرَأَ َعَلْيهي شرح القصيد أليب شامة قَاَل الشَّْيخ مشس الّدين وترددان مجَي

 الشَّْيخ اْلمجد َعَلْيهي يفي القصيد مثَّ حج غري مرّة واجنفل َعام سبع ماية إيىَل مصر(

َها َوقدم دمشق بعد سنة أَْعَوام وتصدي ألقراء  نـْ رًا قبل على اْلَعَربيَّة فأحكم كثريا مي َوجلَس يفي َحانُوت اَتجي
 القراآت والنحو وقصده الطّلَبة َوَظَهرت فضايله وهبرت معارفه َوبعد صيته مثَّ أَنه اقْـرَأ أليب َعْمرو أبدغام
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َنَُّه  اْلَعَربيَّة َواْلتزم أخراجه من القصيد وصمم على َلليك مَ احْلمري لرتكبوها واببه َوَرآُه سايغاً يفي  َع اعرتافه أبي
َها فـََقاَم َعَلْيهي شَ  مل يقل بِِه أحد نـْ َا يفي القصيدة َوَهَذا خيرج مي يخَنا اْلمجد َوقَاَل أان قد ألن يل يفي اأْلَقْـرَاء مبي

ي اْلُقضَ  َته َفَمنعه اة اْبن صصري حبضورهم وراجعوه وابحثوه فَ َواْبن الزملكاين َوَغريمهَا َفطََلبه قَاضي لم ينـْ
يفي  احْلَاكيم من اأْلَقْـرَاء بذلك َوأمره مبوافقة اجْلُْمُهور فتأمل وأمتنع من اأْلَقْـرَاء مجَلة مثَّ أَنه أستخار هللا تـََعاىَل 

ه ملك يقوم مبصاحله َومل واقرأ اْلَعَربيَّة َول اأْلَقْـرَاء ابجلامع َوجلَس لألفادة فأزدحم َعَلْيهي املقرئون َوأخُذوا َعنهُ 
َهة َمَع َكَمال أَْهلييَّته قَاَل الشَّْيخ مشس الّدين ولهنه متوسط اَل  يتَـَناَول من اجلْيَهات درمها َواَل طلب جي

كم أَنه اقْـرَأ م ّي حبي بيديَمْشق يفي  نأَبْس بيهي مثَّ ويل بياَل طلب مشيخة الرتبة الصاحلية بعد جمد الّدين الّتونسي
َزَمانه قلت َوأشهر َعنُه أَنه اَل أَيُْكل إيالَّ اللَّْحم مصلوقة واحلالوة السكرية اَل غري َومل أَيُْكل املشمش عمره 

 َومن شعره يفي املشمش

 )قد كسر املشمش قليبي َومل ... أكسر َلُه ُمْنُذ أََتى قلبا(

 

 (1)ط احلبا(." )لسعره الغايل وعسري َمًعا ... وأستحي َأن الق
"مسع الكثري بعد الثمانني من أيب إسحاق اللمتوين، والعز بن الفراء، واإلمام عز الدين الفاروثي،  .68

وطائفة. وعين ابلقراءات سنة تسعني وبعدها، فقرأ للحرميني وأيب عمرو على رضي الدين بن دبوقا، 
رهان مث كمل على الدمياطي وب والبن عامر على مجال الدين الفاضلي، ومل يكمل عليه ختمة اجلمع،

الدين اإلسكندري، وتال لعاصم ختمة على اخلطيب شرف الدين الفزاري، والزمه مدًة، وقرأ عليه 
 القصيدة أليب شامة.

قال شيخنا مشس الدين الذهيب: وترددان مجيعاً إىل الشيخ اجملد نبحث عليه يف القصيد، مث إنه حج غري 
صر، وجلس يف حانوت اتجر، وأقبل على العربية فأحكم كثرياً منها، مرة، واجنفل عام سبع مئة إىل م

وقدم دمشق بعد ستة أعوام، وتصدى إلقراء القراءات والنحو، وقصده الطلبة، وظهرت فضائله، وهبرت 
زم معارفه، وبعد صيته، مث إنه أقرأ أليب عمرو إبدغام " احلمري لرتكبوها "، واببه ورآه سائغاً يف العربية، والت

اإلقراء  ، وقال: أان قد ألن يل يفمل يقل به أحدإخراجه من القصيد، وصمم على للك، مع اعرتافه أبنه 
 (2)مبا يف القصيد، وهذا خيرج منها.." 

 "قَاَل اْلَواليد فَإين َكانُوا زوروه فهم عريقون يفي التزوير َوإيالَّ فنتكلم َعَلْيهي  .69

د إيىَل  د َواحي ليل وحافظ  َأن انْتهى إيىَل السَلفيي فـََقاَل َوأما السَلفيي فـَُهَو حُمدث ج مثَّ تكلم على َكاَلم َواحي
َبغيي َلهُ َأن يْكتب فَإين لكل عم  ل رَجااًل َكبيري َوَماله وللفتوى َوَما َرأَْيت َلهُ قّط فـَتـَْوى غري َهذيه َوَما َكاَن يـَنـْ
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ما ابإلسكندرية َولَْيَس فييَها الشَّافيعيي َوَلَعلَّه ملا َكاَن ُمقيَوَقوله يَتَخريَّ احْلَاكيم يفي احلكم بَينهم ُهَو أحد قويل 
ح عيْند الشَّافيعييَّة التَّْخييري  كاملالكية إيْل َلاك إيالَّ َمْذَهب َمالك َوَنظره يفي اْلفيْقه قَلييل َأو َمْفُقود اْعتقد َأن الرَّاجي

يح عيْند الشَّافيعييَّة وجوب احلكم لَقْوله  َا أنزل هللا{َوالصَّحي  تـََعاىَل }َوَأن احكم بَينهم مبي

ن قَاَله من اْلَماليكييَّة أما الشَّافيعييَّة الَّذين ُهَو  َوَقوله يفي َمال اْلَغائيب والطفل َلَعلَّه تـَْقيييد َوحسن ظن مبي
ُهم َفلم يقل ِبِه أحدمتمذهب مبذهبهم  نـْ  مي

ن َزْوَجة َوَثاَلث اْلكتاب أَنه َوردت َعَلْيهي فتيا يفي لمى َماَت عَ انْتهى َوسبب تصنيف اْلَواليد َرمَحه هللا َهَذا 
َا يقي َعن مثن الزَّْوَجة وثلثي اْلبَـَنات فيأ لبيت َمال اْلُمسلمني  بـََنات َهل لوكيل بَيت امَلال َأن َيدعيي مبي

 َوحيكم الَقاضيي بذلك

 َفكتب َأن َلُه َلليك وصنف فييهي اْلكتاب اْلَمْذُكور

ف فييهي َأن االستفتاء رفع إيىَل الشَّْيخ زين الّدين بن الكتناين على ُصورَة أُْخَرى َوهيي لمّيي َماَت َوخل َولكر
ناين لَْيَس َوَرثَة يستوعبون ميريَاثه على ُمْقَتضى شرعهم فََأرَاَد وَكيل بَيت امَلال التـََّعرُّض هَلُم َفكتب اْبن الكت

 (1)احْلَالة َهذيه." لوكيل بَيت امَلال التـََّعرُّض وَ 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفَحثَـُّهْم َعَلى َردّي َما َكاَن َمَعُه فـََردُّوُه أبيَ  .70 ْنُه "َوبـََعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ْسريهي اَل يـَْفقيُد مي

َة فََأْعَطى ُكلَّ إيْنَساٍن َما   ًئا فََأَخَذُه أَبُو اْلَعاصي فـََرَجَع بيهي إيىَل َمكَّ ُه مُثَّ قَاَل: اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش َهْل َكاَن لَ َشيـْ
ْنُكْم عيْنديي َماٌل ملَْ أَيُْخْذُه؟ قَاُلوا: اَل َفَجزَاَك اَّللَُّ َخرْيًا فـََقْد َوَجْداَنَك َوفيياا كَ  ََحٍد مي ميًا، قَاَل: فَإييّني ري بَقيَي ألي

ُ َوَأنَّ حُمَمَّدً  ْساَلمي عي َأْشَهُد َأْن اَل إيَلَه إيالَّ اَّللَّ ْنَدُه إيالَّ خَتُوُُّف َأْن َتظُنُّوا ا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َواَّللَّي َما َمنَـَعيني َعني اإْلي
َها َأْسَلْمُت. نـْ ُ إيلَْيُكْم َوفـََرْغُت مي َا أََرْدُت َأْن آُكَل أَْمَواَلُكْم فـََلمَّا أَدَّاَها اَّللَّ  َأيّني إيمنَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم.مُثَّ َخرََج حىتَّ َقديَم َعلَ   ى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 َصلَّى قَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َفَحدََّثيني َداُوُد ْبني احْلَُصنْيي، َعْن عيْكريَمَة، َعني اْبني عباس قَاَل ردَّ َعَلْيهي َرُسوُل اَّللَّي 
( ، َوَهَذا احلَْدييُث َقْد 1َوملَْ حيدث شيئًا ]بعد ست سنني[ )اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َزيـَْنَب َعَلى النّيَكاحي اأْلَوَّلي 

ْميذييُّ َواْبُن َماَجْه ميْن َحدييثي حُمَمَّدي ْبني إيْسَحاَق، َوقَاَل ا َماُم َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد َوالرتّي ْميذييُّ لَْيَس لَرَواُه اإْلي رتّي
ْفظي َدا إبييْسَناديهي أَبٌْس َوَلكيْن اَل نـَْعريُف َوْجهَ  ْن قيَبلي حي  ُوَد ْبني احْلَُصنْيي.َهَذا احلَْدييثي َوَلَعلَُّه َقْد َجاَء مي

َن اْلُفَقَهاءي فييَما َعليْمُت َويفي َلْفٍظ َردََّها َعَليْ  ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  َوقَاَل السَُّهْيلييُّ  هي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي مي
لنّيَكاحي اأْلَوَّلي َرَواُه اْبُن َجرييٍر َويفي ري َوَسلََّم بـَْعَد  نينَي، َويفي ريَوايٍَة بـَْعَد َسنَـَتنْيي ابي تّي سي  َوايٍَة ملَْ حُيْديْث نيَكاًحا.سي

َن اْلُعَلَماءي فَإينَّ اْلَقاعيَدَة عيْنَدُهْم َأنَّ اْلَمْرأََة إيَلا  ْسَلَمْت َوَزْوُجَها َكافيٌر أَ َوَهَذا احلَْدييُث َقْد َأْشَكَل َعَلى َكثيرٍي مي
 فَإينْ 

َلتي اْلُفْرَقُة َوإيْن َكاَن بـَْعَدُه انـُْتظيَر إيىَل اْنقيَضاءي اْلعيدَّةي فَإيْن َأْسَلَم في  يَها اْسَتَمرَّ َعَلى َكاَن قـَْبَل الدُُّخولي تـُُعجّي
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َها َوإيني انـَْقَضْت َوملَْ ُيْسليمي انـَْفَسَخ نيَكاُحَها َوَزيْـ  َها َأْسلَ نيَكاحي َي اَّللَُّ َعنـْ نَي بُعيَث َرُسوُل اَّللَّي َنُب َرضي َمْت حي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَهاَجَرْت بـَْعَد َبْدٍر بيَشْهٍر َوُحرّيَم املسلمات على املشركني عام احلديبية س نة ست، َصلَّى اَّللَّ

ني َوَأْسَلَم أَبُو اْلَعاصي قـَْبَل اْلَفْتحي َسَنَة مَثَاٍن َفَمْن  تّي سي َا فـَُهَو قَاَل ردَّها َعَلْيهي بـَْعَد سي نيي هيْجَرهتي نَي َأْي ميْن حي
يٌح أَْيضً  نيي ُحرّيَمتي اْلُمْسليَماُت َعَلى اْلُمْشريكينَي فـَُهَو َصحي يٌح َوَمْن قَاَل بـَْعَد َسنَـَتنْيي َأْي ميْن حي ا، َوَعَلى  َصحي

ُر اْنقيَضاُء عيدَّ  نيي اُكلّي تـَْقدييٍر فَالظَّاهي َا يفي َهذيهي اْلُمدَّةي الَّيتي أَقـَلَُّها َسنَـَتاني ميْن حي َها هتي نـْ لتَّْحريميي أَْو َقرييٌب مي
هَتَا ملَْ تنقض وهذه قصة ميني ُل َأنَّ عيدَّ ؟ فـََقاَل قَائيُلوَن حَيَْتمي لنّيَكاحي اأْلَوَّلي َها َفَكْيَف ردَّها َعَلْيهي ابي  يـََتَطرَُّق إيلَيـْ

ْحتيَما ْميذييُّ َواْبُن َماجَ االي حلَْدييثي اأْلَوَّلي الَّذيي َرَواُه َأمْحَُد َوالرتّي ْه ميْن ُل، َوَعاَرَض آَخُروَن َهَذا احلَْدييَث ابي
ْيهي َوَسلََّم لَ عَ َحدييثي احلَْجَّاجي ْبني أَْرطَاَة َعْن َعْمريو ْبني ُشَعْيٍب َعْن أَبييهي َعْن َجدّيهي َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ 

َْهٍر َجدييٍد َونيَكاٍح َجدييٍد. َتُه َعَلى َأيبي اْلَعاصي ْبني الرَّبييعي مبي  ردَّ بينـْ

عَ  َا مسَي َماُم َأمْحَُد َهَذا َحدييٌث َضعييٌف َواٍه َوملَْ َيْسَمْعُه احلَْجَّاُج ميْن َعْمريو ْبني ُشَعْيٍب إيمنَّ ُه ميْن حُمَمَّدي قَاَل اإْلي
.ْبني ُعبَـيْ   دي اَّللَّي اْلَعْرَزمييّي

ُ َعَليْ  يُح الَّذيي ُرويَي َأنَّ النَّيّب َصلَّى اَّللَّ ًئا َواحلَْدييُث الصَّحي هي َوَسلََّم أقرها َعَلى َواْلَعْرَزمييُّ اَل ُيَساويي َحدييثُهُ َشيـْ
.  النّيَكاحي اأْلَوَّلي

ُّ اَل يـَثْـُبُت َهَذا احلَْ  اَرُقْطيني ُ َعَلْيهي دييُث َوالصََّواُب َحدييُث اْبني َعبَّاٍس َأنَّ َرسُ َوَهَكَذا قَاَل الدَّ وَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
. لنّيَكاحي اأْلَوَّلي  َوَسلََّم ردَّها ابي

ْميذييُّ َهَذا َحدييٌث يفي إيْسَناديهي َمَقاٌل َواْلَعَمُل َعَلْيهي عيْنَد أَْهلي اْلعيْلمي َأنَّ اْلَمْرأََة إي  َلا َأْسَلَمْت قـَْبَل َوقَاَل الرتّي
َا َما َكاَنْت يفي اْلعيدَّةي َوُهَو قـَْوُل َماليٍك َواأْلَْوزَاعييّي وَ  َها مُثَّ َأْسَلَم َزْوُجَها أَنَُّه َأَحقُّ هبي الشَّافيعييّي َوَأمْحََد َزْوجي

 َوإيْسَحاَق.

َا، َوَمْن َرَوى  ُر اْنقيَضاءُ عيدَّهتي َد هَلَا نيَكاًحا َفَضعييفٌ َوقَاَل آَخُروَن َبلي الظَّاهي يَّةي َزيـَْنَب َواحْلَاَلُة أَنَّهُ َجدَّ  َففيي َقضي
 َهذيهي َدلييٌل َعَلى أنَّ اْلَمْرأََة إيَلا َأْسَلَمْت َوأَتَخََّر إسالم زوجها حىت

__________ 

 ( من ابن إسحاق.1)

".)*((1) 
َن اْلَعَربي )"الدَّْهري لَُنَمثّيَلنَّ هبييْم ُمثْـَلًة مَلْ  .71  ( .1مُيَثّيْلَها َأَحٌد مي

َثيني َمْن اَل َأهتَّيُم قَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َفَحدََّثيني بـَُرْيَدَة ْبني ُسْفَياني ْبني فـَْرَوَة اأْلَْسَلمييّي َعْن حُمَمَّدي ْبني َكْعٍب، َوَحدَّ 
ُتْم فَـ  ُتْم بي َعني ابن عباس: أن هللا أَنـَْزَل يفي َلليَك )َوإيْن َعاقـَبـْ هي َولَئيْن َصرَبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ َعاقيُبوا مبييْثلي َما ُعوقيبـْ

 :  [ .126ليلصَّابيرييَن( اآْليََة ]النَّْحلي
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ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَصرَبَ َوهَنَى َعني اْلُمثْـَلةي.  قَاَل: فـََعَفا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

 ( َوقيصَُّة أُُحٍد بـَْعَد اهلجرة بثالث سنني فكيف يلتئم هذا.2قـُْلُت: َهذيهي اآْليَُة َمكّييٌَّة )

 فاهلل أعلم.

َعَلْيهي  قال: َوَحدََّثيني مُحَْيٌد الطَّوييُل َعني احلََْسني َعْن مَسُرََة ]بن جندب[ قَاَل: َما قَاَم َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ 
لصََّدَقةي َويـَنـَْهى َعني اْلُمثْـَلةي.َوَسلََّم يفي َمَقاٍم َقطُّ فـََفاَرَقُه، َحىتَّ أيَْ   ُمَر ابي

 أبداً، ما كَ َوقَاَل اْبُن هيَشاٍم: َوَلمَّا َوَقَف النَّيّب صلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َعَلى مَحَْزَة قَاَل " َلْن ُأَصاَب مبييْثلي 
ْن َهَذا " مثَّ قَاَل " َجاَءيني جي  [ رْبييُل فََأْخرَبَيني َأنَّ محَْ وقفت قط موقفًا أَْغَيَظ إييَلَّ مي زََة َمْكُتوٌب يفي ]أَْهلي

: مَحْزَُة ْبُن َعْبدي اْلُمطَّليبي َأَسُد اَّللَّي َوَأَسُد َرُسوليهي " قَاَل اْبُن هيَشاٍم: وََكاَن مَحْزَةُ  وأبو سلمة  السموات السَّْبعي
ُهْم ثَ بن عبد األسد َأُخو َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي  اَلثـَتَـُهْم ثـَُويـَْبُة َمْواَلُة َأيبي َوَسلََّم َمْن الرََّضاَعةي أَْرَضَعتـْ

 هَلٍَب.

ْقَسٍم، َعني اْبني  َلى أُُحٍد َوقَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َوَحدََّثيني َمْن اَل َأهتَّيُم َعْن مي بَّاٍس قَاَل: عَ  الصَّاَلةي َعَلى مَحْزََة َوقـَتـْ
َي بيرُبَْدٍة مُثَّ َصلَّى َعَلْيهي، َفكَ " أََمَر َرُسوُل اَّللَّي  َْمزََة َفُسجّي ربََّ َسْبَع َتْكبيريَاٍت مُثَّ أََتى  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم حبي

َتنْيي َوسَ  ْم َوَعَلْيهي َمَعُهْم َحىتَّ َصلَّى َعَلْيهي ثينـْ َلى يُوَضُعوَن إيىَل مَحْزََة، َفَصلَّى َعَلْيهي ْلَقتـْ نَي َصاَلًة " َوَهَذا ْبعي ابي
 َغرييٌب َوَسَنُدُه َضعييٌف.

ْن ُعَلَماءي اأْلَْمَصاري ) َوملَم يَلق لم ِبِه َأَحد  قَاَل السَُّهْيلييُّ:   ( .3مي

، َعني الشَّعْ  ثـََنا َعطَاُء ْبُن السَّائيبي ثـََنا مَحَّاٌد، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َماُم َأمْحَُد: َحدَّ ّي َوَقْد قَاَل اإْلي ، َعني اْبني يبي
ْزَن َعَلى َجْرَحى اْلُمْشريكينَي فـََلْو حَ  ْفُت يـَْوَمئيٍذ لَ َمْسُعوٍد قَاَل: إينَّ النّيَساَء ُكنَّ يـَْوَم أُُحٍد َخْلَف اْلُمْسليمينَي جُيْهي

( ُ نـَْيا َحىتَّ أَنـَْزَل اَّللَّ نَّا يُرييُد الدُّ ْنُكْم مَ َرَجْوُت َأْن أَبـَرَّ إينَُّه لَْيَس َأَحٌد مي ْنُكْم من يريد اآلخرة مي نـَْيا َومي ْن يُرييُد الدُّ
 مث صرفكم عنهم

__________ 

( قال الرازي يف التفسري الكبري: سورة النحل مكية غري 2) 101/  3( اخلرب يف سرية ابن هشام 1)
 ثالث آايت يف آخرها.

 وحكى االصم عن بعضهم: أهنا كلها مدنية.

 فيكون " إىل آخرها مدين.وقال قتادة: من قوله " كن 

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َلمَّا رأى محزة وقد مثَّلوا  ه بوقال الرازي: قال الواحدي: ما عليه اْلَعامَّةي َأنَّ النَّيبي
 قال: المثلن بسبعني منهم مكانك.

 .فنزل جربيل خبواتيم سورة النحل فكف النيب صلى هللا عليه وسلم وأمسك عما أراد
: أطبق مجهور أهل التفسري أن هذه اآلية مدنية نزلت يف شأن 201/  10وقال القرطيب يف تفسريه: 
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 التمثيل حبمزة يف يوم أحد.

( قال السهيلي مل يؤخذ به لوجهني: أحدمها: ضعف إسناده، قال ابن إسحاق: حدثين من ال أهتم، 3)
 أهل احلديث. يعين احلسن بن عمارة فيما لكروا، وال خالف يف ضعفه عند

وإن كان غريه فهو جمهول واجلهل يوبقه والوجه الثاين: انه حديث مل يصحبه العمل، وال يروى َعْن َرُسولي 
ُ َعَلْيهي وسلَّم أنه صلَّى على شهيد يف شئ من مغازيه إال هذه الرواية )*( .."   (1)اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َبةُ  .72 ثـََنا قـُتَـيـْ اٍر َعْن َأيبي هريرة أنه قال ثـََنا اللَّْيُث َعْن ُبَكرْيٍ َعْن ُسَلْيَماَن ْبني َيسَ  "َوقَاَل اْلُبَخارييُّ َحدَّ
لنَّاري إيْن َوَجْدمُتْ ُفاَل »بعثنا رسول َّللَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي بـَْعٍث فـََقاَل  مُثَّ قَاَل « اًن َوُفاَلاًن فََأْحريُقومُهَا ابي

نَي أََرْداَن اخلُْ  ، فان وجدمتوها إييّني أََمْرُتُكْم َأْن حَتْريُقوا ُفاَلاًن َوُفاَلاًن َوإينَّ النَّاَر اَل يـَُعذّيُب هبا إال هللا»ُروَج حي
َة َعَلى ُكْفريهي َواْسَتَمرَّْت َزيـَْنبُ « فَاقْـتـُُلومُهَا َكَّ ْلَمدييَنةي  عيْنَد أَبي َوَقْد لََكَر اْبُن إيْسَحاَق َأنَّ أاََب اْلَعاصي أَقَاَم مبي يَها ابي

ُه َسرييٌَّة فََأَخُذوا َما َحىتَّ إيَلا َكاَن قـُبَـْيَل اْلَفْتحي َخرََج أَبُو اْلَعاصي يفي جتيَارٍَة ليُقَرْيٍش، فـََلمَّا قـََفَل ميَن الشَّامي َلقييَـتْ 
َاَمَعُه َوَأْعَجَزُهْم َهَراًب َوَجاَء حَتَْت اللَّْيلي إيىَل َزْوَجتيهي َزيـَْنَب فَ  فََأَجاَرْتُه، فـََلمَّا َخرََج َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى  اْسَتَجاَر هبي

إييّني َقْد َأَجْرُت أاََب  اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ليَصاَلةي الصُّْبحي وََكربََّ وََكربََّ النَّاُس َصَرَخْت ميْن ُصفَّةي النّيَساءي أَيُـَّها النَّاسُ 
أَيُـَّها النَّاُس َهْل » فـََقاَل ا َسلََّم َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم أَقْـَبَل َعَلى النَّاسي اْلَعاصي ْبَن الرَّبييعي فـََلمَّ 
ْعُتُم الَّذيي مسَيْعتُ  ٍد بيَيديهي َما َعليْمُت بيشَ »قَاُلوا نـََعْم! قَاَل « مسَي ْعُت ما أََما َوالَّذيي نـَْفُس حُمَمَّ ْيٍء َحىتَّ مسَي

هي َوَسلََّم َفَدَخَل َعَلى ابـَْنتيهي مُثَّ اْنَصَرَف َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ « م وإنه جبري َعَلى اْلُمْسليمينَي أَْداَنُهمْ مسعت
بـََعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى قَاَل وَ  «َأْي بـُنَـيََّة َأْكريميي َمثْـَواُه َواَل خَيُْلَصنَّ إيلَْيكي فَإينَّكي اَل حتَيلّينَي َلهُ »َزيـَْنَب فـََقاَل 

ًئا َفَأَخذَ  ْنُه َشيـْ ْسريهي اَل يـَْفقيُد مي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َفَحثَـُّهْم َعَلى َردّي َما َكاَن َمَعُه فـََردُّوُه أبَي ُه أَبُو اْلَعاصي فـََرَجَع بيهي اَّللَّ
َة فََأْعَطى ُكلَّ إيْنَساٍن َما َكاَن َلُه مُثَّ قَاَل:  ََحدٍ إيىَل َمكَّ ْنُكْم عيْنديي َماٌل ملَْ اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش َهْل بَقيَي ألي  مي

ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا أَيُْخْذُه؟ قَاُلوا اَل َفَجزَاَك اَّللَُّ َخرْيًا فـََقْد َوَجْداَنَك َوفيياا َكريميًا، قَاَل فَإييّني أشهد إمنا اَل إيَلَه إي  الَّ اَّللَّ
ْساَلمي عيْنَدُه أال ختوف أن تظنوا أىن إمنا أدرت َأْن آُكَل أَ َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، َواَّللَّي  ْمَواَلُكْم فـََلمَّا  َما َمنَـَعيني َعني اإْلي

َها َأْسَلْمُت. مُثَّ َخرََج َحىتَّ َقديَم َعَلى َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ عَ  نـْ قَاَل َلْيهي َوَسلََّم. أَدَّاَها اَّللَُّ إيلَْيُكْم َوفـََرْغُت مي
ُ اْبُن إيْسَحاَق: َفَحدََّثيني َداُوُد ْبُن احْلَُصنْيي َعْن عيْكريَمَة َعني اْبني َعبَّاٍس قَاَل َردَّ َعَلْيهي َرُسوُل اَّللَّي   َصلَّى اَّللَّ

ًئا، َوَهَذا احلَْدييُث َقْد رَ  َماُم َأمْحَُد َوأَبُو َداُوَد وَ َعَلْيهي َوَسلََّم َزيـَْنَب َعَلى النّيَكاحي اأْلَوَّلي َوملَْ حُيْديْث َشيـْ اُه اإْلي
ْميذييُّ لَْيَس إبييْسَناديهي أَبٌْس وَ  ْن َحدييثي حُمَمَّدي ْبني إيْسَحاَق، َوقَاَل الرتّي ْميذييُّ َواْبُن َماَجْه مي كيْن اَل نـَْعريُف لَ َوالرتّي

ْفظي َدا . َوقَاَل السُّهَ َوْجَه َهَذا احلَْدييثي َوَلَعلَُّه َقْد َجاَء ميْن قيَبلي حي ميَن  ملَم يَلق لم ِبِه َأَحد  ْيلييُّ ُوَد ْبني احْلَُصنْيي
تّي  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بـَْعَد سي نينَي، َويفي ريَوايٍَة بـَْعَد اْلُفَقَهاءي فييَما َعليْمُت َويفي َلْفٍظ َردََّها َعَلْيهي َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  سي

لنّيَكاحي اأْلَ  ْشَكَل َعَلى َكثيرٍي ميَن وَّلي َرَواُه اْبُن َجرييٍر َويفي ريَوايٍَة ملَْ حُيْديْث نيَكاًحا َوَهَذا احلَْدييُث َقْد أَ َسنَـَتنْيي ابي
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َلتي اْلُفْرَقُة ولي تـُعُ خُ اْلُعَلَماءي فَإينَّ اْلَقاعيَدَة عيْنَدُهْم َأنَّ اْلَمْرأََة إيَلا َأْسَلَمْت َوَزْوُجَها َكافيٌر فَإيْن َكاَن قـَْبَل الدُّ  جّي
َها َوإيني انـَْقضَ   َوملَْ ُيْسليمي تْ َوإيْن َكاَن بـَْعَدُه انـُْتظيَر إيىَل اْنقيَضاءي اْلعيدَّةي فَإيْن َأْسَلَم فييَها اْسَتَمرَّ َعَلى نيَكاحي

نَي بُعيَث َرُسوُل اَّللَّي  َها َأْسَلَمْت حي َي اَّللَُّ َعنـْ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَهاَجَرْت انـَْفَسَخ نيَكاُحَها َوَزيـَْنُب َرضي
حي بـَْعَد َبْدٍر بيَشْهٍر َوُحرّيَم املسلمات على املشركني عام احلديبية سنة ست، َوَأْسَلَم أَبُو اْلَعاصي قـَْبَل اْلَفتْ 

نيي هيجْ  نينَي َأْي ميْن حي تّي سي َا فَـ َسَنَة مَثَاٍن َفَمْن قَاَل َردََّها َعَلْيهي بـَْعَد سي يٌح َوَمْن قَاَل بـَْعَد َسنَـَتنْيي َرهتي ُهَو َصحي
يٌح أَْيًضا، َوَعَلى ُكلّي تـَْقدييٍر فَالظَّاهيرُ  نيي ُحرّيَمتي اْلُمْسليَماُت َعَلى اْلُمْشريكينَي فـَُهَو َصحي اْنقيَضاُء  َأْي ميْن حي

 ". َا يفي  (1)عيدَّهتي
هي َما فـََعَل، قَاُلوا: َوا .73 َن الدَّهْ "َمْن فـََعَل بيَعمّي ُ هبييْم يـَْوًما مي ري لَُنَمثّيَلنَّ هبييْم ُمثْـَلًة مَلْ مُيَثّيْلَها َّللَّي لَئيْن َأْظَفَراَن اَّللَّ

. قَاَل اْبُن إيْسَحاَق َفَحدََّثيني بـَُرْيَدَة ْبني ُسْفَياني ْبني فـَْرَوَة اأْلَْسَلمييّي َعْن حُمَمَّ  َن اْلَعَربي  ْبني َكْعٍب، دي َأَحٌد مي
ُتْم َفعاقيُبوا مبييْثلي َما ُعوقي وَ  ُتْم بيهي َولَئيْن َحدََّثيني َمْن اَل َأهتَّيُم َعني اْبني عباس أن هللا أَنـَْزَل يفي َلليَك َوإيْن عاقـَبـْ بـْ

ُ َعَلْيهي َوسَ  126: 16َصرَبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ ليلصَّابيرييَن  َم َوَصرَبَ َوهَنَى َعني لَّ اآلية. قَاَل: فـََعَفا َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
 أعلم. قال اْلُمثْـَلةي. قـُْلُت: َهذيهي اآْليَُة َمكّييٌَّة َوقيصَُّة ُأُحٍد بـَْعَد اهلْيْجرَةي بيَثاَلثي سنني فكيف يلتئم هذا فاَّللَّ 

ى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي َمَقاٍم َقطُّ لَّ َوَحدََّثيني مُحَْيٌد الطَّوييُل َعني احلََْسني َعْن مَسُرََة قَاَل: َما قَاَم َرُسوُل اَّللَّي صَ 
ُّ َصلَّ  َشاٍم: َوَلمَّا َوَقَف النَّيبي لصََّدَقةي َويـَنـَْهى َعني اْلُمثْـَلةي. َوقَاَل اْبُن هي ى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم فـََفاَرَقُه َحىتَّ أَيُْمَر ابي

ْن َهَذا َلْن ُأَصاَب مبييْثليَك أبدا،»َعَلى مَحْزََة قَاَل  َجاَءيني جربيل »مُثَّ قَاَل  «وما وقفت قط موقفا أَْغَيَظ إييَلَّ مي
قَاَل اْبُن  «فأخربين أن محزة مكتوب يف السََّماَواتي السَّْبعي مَحْزَُة ْبُن َعْبدي اْلُمطَّليبي َأَسُد اَّللَّي َوَأَسُد َرُسوليهي 

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َمنْ  هيَشاٍم: وََكاَن محزة وأبو سلمة بن عبد األسد َأُخو ُهْم  َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ الرََّضاَعةي أَْرَضَعتـْ
 َثاَلثـَتَـُهْم ثـَُويـَْبُة َمْواَلُة َأيبي هَلَبٍ 

َلى ُأُحدٍ   ليْكُر الصَّاَلةي َعَلى مَحْزََة َوقـَتـْ

َمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي أَ »اْبني َعبَّاٍس قَاَل:  َوقَاَل اْبُن إيْسَحاَق َوَحدََّثيني َمْن اَل َأهتَّيُم َعْن ميْقَسٍم َعني 
لَ  ْلَقتـْ َي بيرُبَْدٍة مُثَّ َصلَّى َعَلْيهي َفَكربََّ َسْبَع َتْكبيريَاٍت مُثَّ أََتى ابي َْمزََة َفُسجّي ى يُوَضُعوَن إيىَل مَحْزََة َفَصلَّى َوَسلََّم حبي

ْم َوَعَلْيهي َمَعُهْم  َتنْيي َوَسْبعينَي َصاَلةً َعَلْيهي َذا َغرييٌب َوَسَنُدُه َضعييٌف. قَاَل السَُّهْيلييُّ: َوهَ « َحىتَّ َصلَّى َعَلْيهي ثينـْ
ثـََنا مَحَّاٌد حَ  َوملَم يَلق لم ِبِه َأَحد   ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ َماُم َأمْحَُد: َحدَّ ْن ُعَلَماءي اأْلَْمَصاري. َوَقْد قَاَل اإْلي ثـََنا َعطَ مي اُء ْبُن دَّ

ّي َعني اْبني َمْسُعوٍد قَاَل: إينَّ النّيَساَء ُكنَّ يـَْوَم أُُحٍد َخْلَف اْلُمْسليمينَي جُيْهيْزنَ  َعَلى َجْرَحى  السَّائيبي َعني الشَّْعيبي
نـَْيا  نَّا يُرييُد الدُّ ْنُكْم َمْن يُرييُد حَ اْلُمْشريكينَي فـََلْو َحَلْفُت يـَْوَمئيٍذ َرَجْوُت َأْن أبّر أان لَْيَس َأَحٌد مي ىتَّ أَنـَْزَل اَّللَُّ مي

َتليَيُكْم  ُهْم لييَـبـْ رََة مُثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ ْنُكْم َمْن يُرييُد اآْلخي نْيا َومي فلما خلف َأْصَحابي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى  152: 3الدُّ
ُروا بيهي أُْفريَد َرُسوُل ا َن اأْلَْنَصاري  -لََّم يفي تيْسَعةٍ َّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوسَ اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَعَصْوا َما أُمي َعٌة مي َسبـْ
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ُرُهمْ  ُ َرُجاًل َردَُّهْم َعنَّا ... فَـ  -َواثـَْننْيي ميْن قـَُرْيٍش َوُهَو َعاشي َم اَّللَّ ُقوُه قَاَل: َرحي ا َرهي َلْم يـََزْل يـَُقوُل َلا َحىتَّ فـََلمَّ
َعُة فـََقالَ  بَـْيهي: َما أَْنَصْفَنا َأْصحَ  قُتيَل السَّبـْ ابـََنا، َفَجاَء أَبُو ُسْفَياَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ليَصاحي

ُ أَْعَلى َوَأَجلُّ، فـََقاُلو  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم: ُقوُلوا اَّللَّ ُ فـََقاَل: اْعُل ُهَبَل! فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َأْعَلى َوَأَجلُّ. ا اَّللَّ
وا اَّللَُّ َمْواَلاَن َواَل فـََقاَل أَبُو ُسْفَياَن: لََنا اْلُعزَّى َواَل ُعزَّى َلُكْم، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم: ُقولُ 

َنا، وَ َمْوىَل َلُكْم. مُثَّ قَاَل أَبُو ُسْفَياَن: يـَْوٌم بييَـْومي َبْدٍر، يـَْوٌم لََنا وَ  َْنظََلَة، يـَْوٌم َعَليـْ ، َحْنظََلةُ حبي يـَْوٌم ُنَساءُ َويـَْوٌم ُنَسرُّ
َزُقوَن َوقـَْتاَلُكْم يفي رْ َوُفاَلٌن بيُفاَلٍن، فـََقاَل َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم: اَل َسَواَء، أَمَّا قـَْتاَلاَن فََأْحَياٌء يُـ 

بُوَن. قَ  نَّ النَّاري يـَُعذَّ ا، َما أََمْرُت َواَل هَنَْيُت اَل أَبُو ُسْفَياَن: َقْد َكاَنْت يفي اْلَقْومي ُمثْـَلةٌ َوإيْن َكاَنْت َلَعْن َغرْيي َمأَلٍ مي
 (1)َواَل َأْحبَـْبُت َواَل َكريْهُت،." 

َن اْلُفَقَهاءي، فييَما َعليْمُت. َويفي َلْفٍظ: ملَم يَلق لم ِبِه َأَحد  "َوقَاَل السَُّهْيلييُّ:  .74 َردََّها َعَلْيهي َرُسوُل اَّللَّي  مي
. َرَواُه ا لنّيَكاحي اأْلَوَّلي نينَي. َويفي ريَوايٍَة: بـَْعَد َسنَـَتنْيي ابي تّي سي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بـَْعَد سي ْبُن َجرييٍر، َويفي ريَوايٍَة َصلَّى اَّللَّ

َن اْلُعَلَماءي، فَإينَّ اْلَقاعيَدَة عيْنَدُهْم َأنَّ ملَْ حُيْديْث ني  اْلَمْرأََة إيَلا  َكاًحا. َوَهَذا احلَْدييُث َقْد َأْشَكَل َعَلى َكثيرٍي مي
َلتي اْلُفْرَقُة، َوإيْن َكاَن بـَْعَدُه انـُْتظيَر إيىَل  ْنقيَضاءي اْلعيدَّةي، ا َأْسَلَمْت َوَزْوُجَها َكافيٌر، فَإيْن َكاَن قـَْبَل الدُُّخولي تـُُعجّي

يَ  َها، َوإيني انـَْقَضْت َومَلْ ُيْسليمي انـَْفَسَخ نيَكاُحَها، َوَزيـَْنُب، َرضي َها، فَإيْن َأْسَلَم فييَها اْسَتَمرَّ َعَلى نيَكاحي ُ َعنـْ  اَّللَّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، َوَهاَجَرْت بـَعْ  نَي بُعيَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ  َبْدٍر بيَشْهٍر، َوُحرّيَم اْلُمْسليَماُت َعَلى دَ َأْسَلَمْت حي

، َوَأْسَلَم أَبُو اْلَعاصي قـَْبَل اْلَفْتحي َسَنَة مَثَاٍن، َفَمْن قَاَل: رَ  تٍّ دََّها َعَلْيهي بـَْعَد اْلُمْشريكينَي َعاَم احْلَُديْبيَيةي َسَنَة سي
َا، فـَُهَو َصحي  نيي هيْجَرهتي نينَي. َأْي ميْن حي تّي سي نيي ُحرّيَمتي اْلُمْسليَماُت يٌح، َوَمْن قَاَل: بـَْعَد َسنَـَتنْيي. َأْي ميْن حي سي

َا يفي َهذيهي اْلمُ  ُر اْنقيَضاُء عيدَّهتي يٌح أَْيًضا، َوَعَلى ُكلّي تـَْقدييٍر، فَالظَّاهي دَّةي الَّيتي أَقـَلَُّها َعَلى اْلُمْشريكينَي، فـَُهَو َصحي
نيي التَّْحري  ؟ فـََقاَل قَ َسنَـَتاني ميْن حي لنّيَكاحي اأْلَوَّلي َها، َفَكْيَف َردََّها َعَلْيهي ابي نـْ ُل َأنَّ ميي َأْو َقرييٌب مي ائيُلوَن: حَيَْتمي

ْحتيَماُل. َوَعاَرَض آَخُروَن َهَذا."  َها االي ، َوَهذيهي قيصَُّة َعنْيٍ يـََتَطرَُّق إيلَيـْ هَتَا ملَْ تـَنـَْقضي  (2)عيدَّ
َلى أُُحٍد["]ليْكُر الصَّاَلةي َعلَ  .75  ى مَحْزََة َوقـَتـْ

ْقَسٍم، َعني اْبني َعبَّاٍس قَاَل:  ُ َعَلْيهي »َوقَاَل اْبُن إيْسَحاَق: َوَحدََّثيني َمْن اَل َأهتَّيُم، َعْن مي أََمَر َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ
َي بيرُبَْدٍة، مُثَّ َصلَّى َعَلْيهي َفَكربََّ َسبْ  َْمزََة َفُسجّي َلى يُوَضُعوَن إيىَل مَحْزََة َفَصلَّى َع َتْكبيريَاتٍ َوَسلََّم حبي ْلَقتـْ ، مُثَّ أََتى ابي

َتنْيي َوَسْبعينَي َصاَلًة. ْم َوَعَلْيهي َمَعُهْم، َحىتَّ َصلَّى َعَلْيهي ثينـْ  َهَذا َغرييٌب َوَسَنُدُه َضعييٌف.وَ « َعَلْيهي

ْن عُ  َوملَم يَلق لم ِبِه َأَحد  قَاَل السَُّهْيلييُّ:   َلَماءي اأْلَْمَصاري.مي

ّي  ، َعني الشَّْعيبي ثـََنا َعطَاُء ْبُن السَّائيبي ثـََنا مَحَّاٌد، َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َماُم َأمْحَُد: َحدَّ ، َعني اْبني َوَقْد قَاَل اإْلي
ْزَن َعلَ  ْلُمْشريكينَي، فـََلْو َحَلْفُت يـَْوَمئيٍذ ى َجْرَحى اَمْسُعوٍد قَاَل: إينَّ النّيَساَء ُكنَّ يـَْوَم أُُحٍد َخْلَف اْلُمْسليمينَي جُيْهي
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نْـ  ْنُكْم َمْن يُرييُد الدُّ ُ: }مي نـَْيا َحىتَّ أَنـَْزَل اَّللَّ نَّا يُرييُد الدُّ : إينَُّه لَْيَس َأَحٌد مي ْنُكْم َمْن يُرييُد َرَجْوُت َأْن أَبـَرَّ َيا َومي
َتلييَ  ُهْم لييَـبـْ رََة مُثَّ َصَرَفُكْم َعنـْ ُ 152ُكْم{ ]آل عمران: اآْلخي [ فـََلمَّا َخاَلَف َأْصَحاُب َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم يفي تيْسَعٍة ؛ َسبْـ  ُروا بيهي، أُْفريَد َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ َن اأْلَْنَصاري َواثـَْننْيي َعَلْيهي َوَسلََّم َوَعَصْوا َما أُمي َعةٌ مي
ُ َرُجاًل َردَُّهْم َعنَّا قَاَل: فـََقاَم َرُجٌل ميَن اأْلَ ميْن قـَُرْيٍش وَ  َم اَّللَّ رُُهْم، فـََلمَّا َرهيُقوُه قَاَل: َرحي  (1)ْنَصاري." ُهَو َعاشي

"اليوم فلم أر ما يدل على للك، وقد اختلفت األحاديث يف موضع انشقاق القمر، ففي  .76
ىن. حيح مسلم حديث ابن مسعود أنه وقع مبمسند عبد محيد والرتمذي عن أنس أنه وقع مبكة. ويف ص

ويف تفسري ابن عطية: قال ابن مسعود: رأيته انشق فذهب فرقة وراء جبل حراء. وقد تقدم يف األماكن 
املستجاب فيها الدعاء أن الدعاء يستجاب يف أيب قبيس، ومن عجائبه ما لكر القزويين يف كتابه " 

ن من أكل عليه الرأس املشوي أيمن أوجاع الرأس، قال: عجائب املخلوقات ": من أنه يزعم الناس أ
وكثري من الناس يفعل للك. انتهى. قال قوام الدين يف " التبيني " شرح األخسبكيت يف ابب حروف 
املعاين: ملا لكر عن الشافعي رضي هللا عنه أن الواو للرتتيب، وقال: قد أنكر عليه أصحابه يف هذا؛ 

خالفته ملوضوع اللغة، مث قال قوام الدين: والعجب من الغزايل حيث قرع مل مل يقل به أحدألنه قول 
صفات احلسن البصري وطعن على مالك وشنع على أيب حنيفة يف آخر منخوله فقال: وأما أبو حنيفة 
فلم يكن جمتهدا، ألنه ال يعرف اللغة وعليه يدل قوله: لو رماه أببو قبيس. مث غفل عن سهو إمامه ولقد 

قوهلم: حبك للشيء يعمى ويصم. واجلواب عنه من وجوه: أحدها: إان نقول: ال نسلم أن صدقوا يف 
أاب حنيفة تكلم هبذه الكلمة أصال وما لاك إال افرتاء عليه، فأي مسألة تعلقت هبا وأي كتاب من كتب 

ثل هذه مبأصحابه حواها، وأي دليل دل عليها، وهللا وهللا إن بعض الظن إمث. والثاين: فرضنا أنه تكلم 
الكلمة لكن ال نسلم أنه أخطأ؛ ألنه جيوز بطريق احلكاية مثل هذا لقوله: وجدان يف كتاب بين متيم ... 

 (2)أحق اخليل ابلركض املعار." 
"املعروفة اليوم ابملخلقة، وهي اليت أبوسط الروضة، وهو مردود؛ ألن األسطوانة املذكورة ليست  .77

تفاقا، ومنشأ الوهم ظنهم اختصاصها بوصف املخلقة، وممن علما على مصلى الرسول عليه السالم ا
ة بن كنت آيت مع سلم»اعتقد للك احلافظ ابن حجر فقال يف الكالم على قول يزيد بن عبيد: 

ما لفظه: هذا دال على أنه كان للمصحف موضع « األكوع فيصلي عند األسطوانة اليت عند املصحف
 خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ:

الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، قال: واألسطوانة املذكورة حقق لنا  يصلي وراء
بعض مشاخينا أهنا املتوسطة يف الروضة، وأهنا تعرف أبسطوانة املهاجرين، وأسرت هبا عائشة البن الزبري، 
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هذا كالم  ،مث وجدت للك يف اتريخ املدينة البن النجار، ولكره قبله حممد بن احلسن يف أخبار املدينة
احلافظ ابن حجر، ومراده مبحمد بن احلسن ابن زابلة، وليس يف كالمه وال يف كالم ابن النجار ما 
يقتضي أن األسطوانة اليت عند الصندوق هي أسطوانة املهاجرين، إال من حيث وصف كل منهما 

 ابملخلقة، فتوهم احتادمها، وليس كذلك، وهللا أعلم.

 

  صنع؟حمراب املسجد النبوي، ومىت

وسيأيت أن املسجد الشريف مل يكن له حمراب يف عهده صّلى هللا عليه وسّلم وال يف عهد اخللفاء بعده، 
وأن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز يف عمارة الوليد، وزعم األقشهري يف روضته أن مصلى النيب 

ن املصلى الشريف خم املرتفع عصّلى هللا عليه وسّلم يف موضع الصندوق، ويف موضعه اليوم احملراب املر 
ا؛ وبنائه، فإنه قال ومن خطه نقلت: إنه قيل: إن منرب النيب صّلى هللا عليه وسّلم مل يتغري تقدميا وال أتخري 

فالزايدة وقعت يف املنرب مشاليا ال غري، وحد املنرب األصلي اليوم مساوية مع مصلى اإلمام، ومصلى رسول 
ن امه يف موضع الصندوق اليوم فهو خارج عن حد املنرب، انتهى. واستنتج مهللا صّلى هللا عليه وسّلم أم

للك أن يكون ما حالى الصندوق مينة ويسرة، قال: وهو مما زاده عمر روضة من رايض اجلنة، قال: 
ألن املصلى الشريف روضة بال شك، أي فما حالاه كذلك، وهو عجيب مل أر من سبقه إليه، وما 

 مساو ملصلى اإلمام اليوم، يريد به أن هناية مصلى اإلمام اليوم -يعين من القبلة -زعمه من أن حد املنرب
مساوية لنهاية املنرب من جهة القبلة، فإنه صور للك خبطه كما لكرانه، وكأنه توهم أن مصاله صّلى هللا 

مر رضي ععليه وسّلم كان يف حمراب ابرز عن مست املسجد؛ ألنه جعل ما عن ميينه ويساره من زايدة 
، مع أن ما زعمه من االستواء ال يشهد له عقل وال نقل؛ ألن املنرب الذي كان ومل يقل به أحدهللا عنه، 

يف زمنه هو املنرب الذي كان يف زمن املطري، فإهنما متعاصران، وقد سبق عن املطري يف الفصل قبله أن 
للك هو حمل وأنه اتضح لنا صحة ما قاله، و  بني املنرب والدرابزين الذي يف القبلة مقدار أربع ألرع وربع،

 (1)املنرب النبوي كما." 
"خالف للك فوائد وملا حضر حسن ابشا اجلزايريل إىل مصر على رأس القرن وخرج األمراء  .78

املصريون إىل اجلهة القبلية واستباح أمواهلم وقبض على نسائهم وأوالدهم وأمر إبنزاهلم سوق املزاد وبيعهم 
قاء املال وفعل للك فاجتمع األشياخ ولهبوا إليه فكان املخاطب له املرتجم قائال له أنت زاعما أهنم ار 

اتيت إىل هذه البلدة وارسلك السلطان إىل إقامة العدل ورفع الظلم كما تقول أو لبيع االحرار وامهات 
فاغتاظ غيظا  ده أحومل يقل باألوالد وهتك احلرمي فقال: هؤالء ارقاء لبيت املال فقال له: هذا ال جيوز 

شديد وطلب كاتب ديوانه وقال له: أكتب أمساء هؤالء وأخرب السلطان مبعارضتهم األوامره فقال له: 
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السيد حممود البنوفري اكتب ما تريد بل حنن نكتب امساان خبطنا فافحم وانكف عن إمتام قصده وأيضا 
عند  املرتجم وديعة وكذلك مراد بك اودعنتبع أمواهلم وودائعهم وكان إبراهيم بك الكبري قد اودع عند 

حممد أفندي البكري وديعة وعلم للك حسن ابشا فأرسل عسكرا إىل السيد البكري فلم تسعه املخالفة 
وسلم ما عنده وأرسل كذلك يطلب من املرتجم وديعة إبراهيم بك فامتنع من دفعها قائال أن صاحبها 

لباشا لك ما دام صاحبها يف قيد احلياة فاشتد غيظ امل ميت وقد كتبت على نفسي وثيقة فال اسلم ل
منه وقصد البطش به فحماه هللا منه بربكة االنصار للحق فكان يقول: مل أر يف مجيع املمالك اليت وجلتها 
من اجرتا على خمالفيت مثل هذا الرجل فإنه احرق قليب وملا ارحتل من مصر ورجع املصريون إىل دولتهم 

حق السيد البكري ما حصل وغرمه مبلغا عظيما ابع فيه اقطاعه يف نظري تفريطه حصل من مراد بك يف 
يف وديعته واحتج عليه ابمتناع نظريه وحصل له قهر مترض بسببه وتسلسل به املرض حىت مات ويقال: 
إن مراد بك أرسل إليه احلكيم ودس له السم يف العالج مث مات رمحه هللا وكانت منه هفؤة وال بد للجواد 
من كبوة ومن مل ينظر يف العواقب فليس له الدهر بصاحب حىت قيل أنه هو الذي عرف حسن ابشا 

 (1)عن للك لينال به زايرة يف احلظوة عنده ويرتك منها حصة لنفسه." 
"كون أولئك األجلة. الذين هم سادات امللة. كاحلشوية الذين قال احلسن البصري ملا وجد  .79

يف حلقته أمامه( ردوا هؤالء إىل حشا احللقة )أي جانبها. أو الطعن يف قوهلم ساقطا. وكانوا جيلسون 
احلسن البصري الذي هو أفضل التابعني عند أهل البصرة حيث رأى سقو  قول هو عني قول السلف. 
ومل يرض أن يقعد قائله جتاهه مع أنه هو نفسه قائال به. فقد صح أنه من السلف القائلني بقوهلم. وقد 

ل احلافظ ابن حجر يف شرح صحيح البخاري أبو القاسم الاللكائي يف كتاب السنة من أخرج كما قا
طريقه عن أمه. عن أم سلمة أهنا قالت االستواء غري جمهول. والكيف غري معقول. واإلقرار به إميان. 
واجلحود به كفر.( وقد كنت )سألت الشيخ رمحه هللا تعاىل عن للك أثناء الدرس فقال الفرق بني 

هب السلف ومذهب احلشوية أن مذهب احلشوية ورود ما يتعذر التوصل إىل معناه مطلقا سواء  مذ
كان مراد ا أو غري مراد. ومذهب السلف ورود ما يتعذر التوصل إىل معناه املراد. فاالستواء مثال عندهم 

ه خالف ما نله معىن يتوصل إليه مبجرد مساعه كل من يعرف املدلوالت اللغوية إال أنه غري مراد أل
يقتضيه دليل العقل والنقل. ومعىن آخر يليق به تعاىل ال يعلمه إال هو عز وجل. وقد يقال األوىل يف 

 يقل ملاجلواب إبقاء كالم ابن السبكي على ظاهره وعدم االلتفات إىل كالم شيخ اإلسالم. وقوله( إنه 
خ م. مقدم على النايف ولو كان كشي)فاملثبت ال سيما إلا كان كابن السبكي اإلمام بن اإلما به أحد

اإلسالم. فتأمل مجيع ما تلوانه عليك. وهو يغنيك عن مراجعة كثري من الكتب إن أخذت العناية 
بيديك. وبقيت يف هذا املقام أحباث كثرية يضيق عنها نطاق الكالم. ويف كتب احلنابلة من لاك ما جيلو 
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لن قام. فمىت أشكل عليك أمر. فارجع إليها ينشرح إبغياهب األوهام. ويروي الغلل ويربي العلل واألس
 (1)هللا تعاىل منك الصدر.." 

 "شروح: بسيط ووسيط ووجيز، وخمتصر املقاصد احلسنة .80

 ووصية البنات والبنني فيما حيتاج إليه من أمر الدين وشرحان على المية العجم، وشرح على امللحة،

 ك.ورسالة يف احلساب، ورسالة يف الفلك، وغري لل

 وقد لكر احلضرمي بعد كراماته ال نطيل بذكرها، وقال: حكى أنه مات ابلسم، وسبب للك أنه حظي

 عند السلطان إىل الغاية، فحسده الوزراء على للك، فوقع ما أوجب له الشهادة وانهيك هبا من سعادة،

 انتهى.

 الواله.تويف ليلة العشرين من شعبان سنة ثالثني وتسعمائة بكجرات، كما يف ظفر 

 الشيخ حممد بن فخر الرهتاسي

 الشيخ الفاضل الكبري حممد بن فخر الدين اجلونبوري مث الرهتاسي أحد كبار العلماء، كان يدرس

 ويفيد، وله مصنفات عديدة، منها توضيح احلواشي شرح املصباح، ومنها شروح على حواشي

 .القاضي شهاب الدين الدولة آابدي على كافية بن احلاجب وغريه
 وقد لكره الشيخ عبد القدوس بن إمساعيل احلنفي الكنكوهي يف رسائله ووصفه بعالمة العصر،

 ولكره خواجه حممد هاشم الكشمي يف زبدة املقامات يف ترمجة الشيخ عبد األحد السرهندي وقال:

 إنه كان يدرس ويفيد وله مصنفات عديدة، أدركه الشيخ عبد األحد يف رهتاس وحضر يف جملسه

 ن حينئذ يدر يف شرح املصباح للقاضي شهاب الدين وميلى على أصحابه إيراداته على شرحوكا

 املصباح للقاضي وكانت غري واردة على كالمه، فأراد الشيخ عبد األحد أن يدفعها بوجه معقول مث

 أتخر عنه، ألنه كان عزم عند خروجه للسياحة على أن ال يقع يف املباحثة، فلما فرغ حممد بن فخر

 عن الدرس انكشف له األمر فقال ملن حوله من الطلبة: إين كنت محلت كالم القاضي على ما يرد

 عليه كما شرحته لكم وليس األمر كذلك، مث كشف عن احململ الصحيح لكالمه، فعجبت من إنصافه،

 ريمث قال خواجه حممد هاشم: إين مسعت بعض العلماء يقول: إن موالان حممداً دخل يوماً مع جم غف
 من العلماء يف حديقة كانت بظاهر البلدة فغاب عن أعينهم، وحبثوا عنه أايماً فما وجدوه، انتهى.

 الشيخ حممد بن املبارك اجلونبوري

 الشيخ العامل الفقيه حممد بن املبارك احلنفي اجلونبوري، أحد العلماء املتبحرين يف الكالم واألصول

 مي يف اللطائف القدوسية قال: إنه كان عاملاً صاحلاً ديناً سليوالعربية، لكره ركن الدين حممد الكنكوه
 الفطرة يرجع عن قوله يف أثناء البحث حني تظهر له احلقيقة، قال: جرت املباحثة بينه وبني الشيخ
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 عبد القدوس بن إمساعيل احلنفي الكنكوهي ببلدة شاه آابد يف مسألة من املسائل الكالمية، وهي أن

 إنه من أهل اجلنة أو من أهل النار هل جيوز أم ال؟ فكان حممد بن املبارك يقول: القول ألحد بعينه

 إين ال أقول ألحد بعينه إنه من أهل اجلنة أو من أهل النار فيما بيين وبني هللا وال فيما بيين وبني

 نأ الناس، وكان يستدل عليه أبن الطهارة عن الكفر، يعين اإلميان، شر  لدخول اجلنة ألهلها كما
 الطهارة للمصلى شر  لصحة الصالة، فإلا مل يوجد اإلميان يف أحد يقيناً أو شك يف إميانه هل يقال

 له جبواز دخول اجلنة مع أنه ال يقال جبواز صالة أحد مع الشك يف طهارته، وكالمها شرطان

  علىينفأجاب عن الشيخ عبد القدوس أبن القول جبواز الصالة مب ومل يقل به أحد؟مبشروطيهما 

 عدم الشك يف الطهارة وكذلك القول جبواز دخول اجلنة مبين على عدم الشك يف اإلميان وال جيوز

 الشك يف إميان أحد من أهل اإلسالم حيكم ابسالمه وإميانه عند الناس ظاهراً فيحكم له جبواز دخول

 ن أمورال ضرر فيه، ألنه ماجلنة عند الناس ظاهراً، وأما عند هللا فال حيكم به، ألنه غري معلوم لنا و 

 تتعلق ابلغيب، فال جيوز القطع فيه ألحد غري صاحب الشرع، وهذا نظري االستثناء يف اإلميان أبن

 قال: أان مؤمن إن شاء هللا، ابعتبار أن األمر مغيب مبكان اخلوف ابهلل اجلليل صاحب الكربايء

 ميان،إن أاب حنيفة ال يرى اإلستثناء يف اإلوالعظمة وال يرى الشك يف إميانه والعيال ابهلل من للك! و 

 فينبغي أن يقول: أان مؤمن حقاً، ابعتبار حتقق اإلميان يف احلال، وابعتبار حسن الظن ابلكرمي الغفور

 (1)الرحيم يف املآل، وال يقطع يف عاقبة أمره،." 
ابة الصح "اإلمجاع على خالفه. الثاين: ما هو خارج عن مذاهب األئمة األربعة، وقال بعض .81

أو التابعني أو السلف به واخلالف فيه حمكي. الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب 
اإلمام رضي هللا عنه لكن قد قال به غريه من األئمة وأتباعهم. الرابع: ما أفىت به واختاره مما هو خالف 

الم تهى من كتاب حياة شيخ اإلساملشهور يف مذهب أمحد وإن كان حمكيا عنه، وعن بعض أصحابه. ان
 .54/55ابن تيمية للشيخ حممد هبجة البيطار ص 

قلت: وهبذا يعلم أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مل ينفرد بقول مل يقم عليه دليل من الكتاب والسنة 
 جمموع يفمن األئمة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم، ومن أراد احلق يف هذا فلينظر  ومل يقل به أحد

فتاواه الكبري الذي بلغ مخسة وثالثني جملدا وطبع عدة مرات ووزع على نظاق واسع يف العامل اإلسالمي، 
كالم   وإمنا يرجع إىل–وال يصدق ما أشاعه منه املغرضون. فإن قول اخلصم غري مقبول على خصمه 

نتشرت واشتهرت تاواه قد االشخص نفسه وحيكم عليه مبوجبه، واليوم واحلمد هلل كتب شيخ اإلسالم وف
وهي تدحض ما افرتاه عليه خصومه من األكاليب، ومن رجع إىل هذه املؤلفات القيمة أدرك أنه مفرتى 
عليه ووجد يف هذه املؤلفات العلم الغزير املوروث عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وال يسع املنصف 
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 واالستقامة على احلق. اخلايل من التعصب األعمى إال أن يقر له ابلعلم والفضل

قالوا إنه أفىت بفتاوى األئمة أهل السنة واجلماعة، وهذا من الكذب على شيخ اإلسالم ابن تيمية،  -3
 (1)فهو مل ينفرد بقول خيالف به األئمة مجيعا سواء األئمة األربعة أو أئمة السلف الذين هم قبل." 

 "]رد الشبهات اليت وجهت يف حق الشيخ[ .82

ليت وجهت يف حق الشيخ لقد ضاق خصومه قدميا وحديثا به لرعا ووجهوا ضده رد الشبهات ا
 االهتامات:

من للك ما افرتاه الرحالة ابن بطوطة حيث قال يف رحلته يف حق شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وكنت  - 1
 إل لاك بدمشق فحضرته يوم اجلمعة وهو يعظ الناس على منرب اجلامع ويذكرهم فكان من مجلة كالمه
أن قال: إن هللا ينزل إىل مساء الدنيا كنزويل هذا ونزل درجة من درج املنرب( وقد رد على هذه الفرية 

 ( مبا يلي:1الشيخ العالمة: حممد هبجة البيطار )

( أن ابن بطوطة مل يسمع من ابن تيمية ومل جيتمع به إل كان وصوله إىل دمشق يوم اخلميس التاسع 1)
هـ( وكان سجن شيخ اإلسالم يف 726رك عام ستة وعشرين وسبعمائة )عشر من شهر رمضان املبا

قلعة دمشق أوائل شهر شعبان من للك العام ولبث فيه إىل أن توفاه هللا تعاىل ليلة اإلثنني لعشرين من 
لي القعدة عام مثانية وعشرين وسبعمائة هجرية. فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على منرب اجلامع وهو إل 

 .لاك يف السجن
( مل يكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يعظ الناس على منرب اجلامع وإمنا كان جيلس على كرسي، قال 2)

احلافظ الذهيب: وقد اشتهر أمره وبعد صيته يف العامل وأخذ يف تفسري الكتاب العزيز أايم اجلمع على  
 كرسي من حفظه.

اء هللا كتبه من أنه جيب إثبات أمس( إن هذا الذي لكره ابن بطوطة خيالف ما لكره الشيخ يف مجيع  3)
وصفاته إثباات بال تشبيه وتنزيهها عن مشاهبة صفات املخلوقني تنزيها بال تعطيل، وهذا الذي لكره ابن 

 بطوطة تشبيه هنى عنه شيخ اإلسالم وحيذر منه غاية التحذير.

هو مطبوع ول( و ( لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف موضع النزول كتاب مستقل امسه )شرح حديث النز 4)
 ومتداول وليس فيه ما لكره ابن بطوطة، بل فيه ما يرد عليه ويبطله من أصله واحلمد هلل رب العاملني.

( بقوله: 2قالوا عنه إنه خيالف اإلمجاع، وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ حممد هبجة البيطار ) - 2
ه خالف يف فرد هبا عن غريه. بل ظنوا أناشتهر ابن تيمية مبسائل أثرت عنه وظن كثري من الناس أنه ان

بعضها اإلمجاع وهي أمور اجتهادية يقع يف مثلها اخلالف بني العلماء ومن املفروغ منه أن ابن تيمية قد 
 بلغ رتبة االجتهاد يف األحكام الشرعية.
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و أحد ابعني أ( وأنه موافق يف فتاواه بعض الصحابة أو الت3وأنه كان يفيت الناس مبا أدى إليه اجتهاده )
 األئمة األربعة أو غريهم ممن عاصرهم أو جاء قبلهم أو بعدهم.

وقد قال العالمة برهان الدين بن اإلمام حممد املعروف اببن قيم اجلوزية: ال نعرف مسألة خرق فيها 
اإلمجاع، ومن ادعى للك فهو إما جاهل وإما كالب، ولكن ما نسب إليه االنفراد به ينقسم إىل أربعة 

 سام:أق

األول: ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف فيه اإلمجاع لندور القائل به وخفائه على الناس حلكاية 
 بعضهم اإلمجاع على خالفه.

الثاين: ما هو خارج عن مذاهب األئمة األربعة وقال به بعض الصحابة أو التابعني أو السلف واخلالف 
 فيه حمكي.

 ا هو خارج عن مذهب اإلمام لكن قد قال به غريه من األئمة وأتباعهم.الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مم

الرابع: ما أفىت به واختاره مما هو خالف املشهور يف مذهب أمحد وإن كان حمكيا عنه وعن بعض 
 .55-54أصحابه، انتهى من كتاب حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية للشيخ حممد هبجة البيطار ص

السنة سالم ابن تيمية رمحه هللا مل ينفرد بقول مل يقم عليه دليل من الكتاب و قلت: وهبذا يعلم أن شيخ اإل
من األئمة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم. ومن أراد احلق يف هذا فلينظر يف جمموع  ومل يقل به أحد

المي سفتاواه الكبري الذي بلغ مخسة وثالثني جملدا وطبع عدة مرات ووزع على نطاق واسع يف العامل اإل
وال يصدق ما أشاعه عنه املغرضون فإن قول اخلصم غري مقبول على خصمه، وإمنا يرجع إىل كالم 
الشخص نفسه وحيكم عليه مبوجبه، واليوم واحلمد هلل كتب شيخ اإلسالم وفتاواه قد انتشرت واشتهرت 

نه مفرتى أدرك أوهي تدحض ما افرتاه عليه خصومه من األكاليب، ومن رجع إىل هذه املؤلفات القيمة 
عليه ووجد يف هذه املؤلفات العلم الغزير املوروث عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وال يسع املنصف 

 اخلايل من التعصب األعمى إال أن يقر له ابلعلم والفضل.

قالوا إنه أفىت بفتاوى ختالف فتاوى األئمة أهل السنة واجلماعة، وهذا من الكذب على شيخ  - 3
ن تيمية فهو مل ينفرد بقول خيالف به األئمة مجيعا، سواء األئمة األربعة أو أئمة السلف الذين اإلسالم اب

هم قبل األربعة كما سبق بيانه فلم يقل قوال إال وله سلف فيه من األئمة، وأهل السنة واجلماعة، اللهم 
ن فهذا اصطالح خاطئ؛ أل -إال أن يريد هذا القائل أبهل السنة واجلماعة مجاعة األشاعرة واملاتريدية 

املراد أبهل السنة واجلماعة حقا من كان على طريقة الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وهم الفرقة 
الناجية وهذا الوصف ال ينطبق إال على الصحابة والتابعني ومن سار على هنجهم واتبع طريقهم، 

ادية وأصول األربعة يف كثري من املسائل االعتق واألشاعرة واملاتريدية خالفوا الصحابة والتابعني واألئمة
الدين فلم يستحقوا أن يلقبوا أبهل السنة واجلماعة وهؤالء مل خيالفهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وحده بل 
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 خالفهم عامة األئمة والعلماء الذين ساروا على هنج السلف.

 السنة واجلماعة هي:وهذه الفتاوى اليت قالوا أن الشيخ خالف فيها فتاوى األئمة أهل 

)أ( أنه يرى جلوس هللا على العرش كجلوسه هو وأنه قال للك على املنرب يف مسجد بين أمية مرارا يف 
 دمشق ويف مصر.

وقول هذا الكذب الواضح على شيخ اإلسالم ابن تيمية، فشيخ اإلسالم يف هذه املسألة يثبت ما أثبته 
 تشبيه كما يليق جبالله سبحانه بال تكييف وال متثيل وال هللا لنفسه من أنه استوى على العرش استواء

قال اإلمام مالك وغريه: "االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة"، وإليك 
ما قال رمحه هللا يف هذه املسألة من إثبات استواء هللا على عرشه مع نفي مشاهبة املخلوقني يف للك 

: )وهلل تعاىل استواء على عرشه حقيقة وللعبد استواء على الفلك حقيقة وليس حيث قال رمحه هللا
استواء اخلالق كاستواء املخلوقني. فإن هللا ال يفتقر إىل شيء وال حيتاج إىل شيء بل هو الغين عن كل 

 ( فقال رمحه هللا )هلل استواء( ومل يقل جلوس، وفرق بني استواء هللا واستواء اخللق.4شيء( )

)ب( قالوا: إنه يقول: )نزول هللا إىل مساء الدنيا كل ليلة كنزوله هو من املنرب( وهذا من الكذب على 
شيخ اإلسالم ومما افرتاه عليه ابن بطوطة وقد بينا كذبه يف للك وهلل احلمد، وحنن نسوق عبارة الشيخ 

ديث من فهم من هذا احل رمحه هللا يف هذه املسألة ملا سئل عن حديث النزول وكان من جوابه: )لكن
 وأمثاله ما جيب تنزيه هللا عنه كتمثيله بصفات املخلوقات ووصفه ابلنقص املنايف لكماله الذي يستحقه
فقد أخطأ يف للك، وإن أظهر للك منع منه، وإن زعم أن هذا احلديث يدل على للك ويقتضيه فقد 

ك وينتقل كما ينزل اإلنسان من السطح ( وقل أيضا: )من قال إنه ينزل فيتحر 5أخطأ أيضا يف للك( )
إىل أسفل الدار كقول من يقول إنه خيلو منه العرش فيكون نزوله تفريغا ملكان وشغال آلخر فهذا ابطل 

 (6جيب تنزيه الرب عنه( )
)ج( قالوا: إنه حيرم زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، ونقول: هذا أيضا من الكذب الواضح، فإن 

لا م ابن تيمية رمحه هللا مل حيرم زايرة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وال زايرة غريه من القبور إشيخ اإلسال
وقعت هذه الزايرة وفق األدلة الشرعية أبن يكون الزائر رجال والقصد منها التذكري واالعتبار والدعاء 

ور لقصد ن كانت زايرة القبللموتى من املسلمني ابلرمحة واملغفرة، وكانت هذه الزايرة بدون سفر، فإ
التربك هبا وطلب املدد وقضاء احلوائج وتفريج الكرابت من املوتى، أو كانت هذه الزايرة حتتاج إىل سفر 
أو الزائر من النساء فشيخ اإلسالم ليس وحده الذي مينع من هذه الزايرة بل مينع منها كل احملققني من 

بدعية، قد جاءت األدلة من الكتاب والسنة مبنعها، وإليك  علماء السلف واخللف، ألهنا زايرة شركية أو
ما قاله يف هذه املسألة: قال رمحه هللا: )فإن زايرة القبور على وجهني: وجه شرعي ووجه بدعي، فالزايرة 
الشرعية مقصودها السالم على امليت والدعاء له سواء كان نبيا أو غري نيب، وهلذا كان الصحابة إلا 
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 لى هللا عليه وسلم يسلمون عليه ويدعون له مث ينصرفون ومل يكن أحد منهم يقف عند قربهزاروا النيب ص
 ليدعو لنفسه، وهلذا كره مالك وغريه للك وقالوا: إنه من البدع احملدثة.

وهلذا قال الفقهاء: إلا سلم املسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه ال يستقبل القرب بل يستقبل القبلة وتنازعوا 
الم عليه هل يستقبل القبلة أو يستقبل القرب فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة، وقال مالك وقت الس

« ي وثنا يعبداللهم ال جتعل قرب »والشافعي وأمحد: يستقبل القرب، وهذا لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
 اليهود لعن هللا»وقوله صلى هللا عليه وسلم: « ال تتخذوا قربي عيدا»وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

إن من كان قبلكم  »وقوله صلى هللا عليه وسلم: « والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما فعلوا
فق السلف وهلذا ات« كانوا يتخذون القبور مساجد. أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن للك

صده للدعاء يستحب الصالة عنده وال قعلى أنه ال يستلم قربا من قبور األنبياء وغريهم وال يتمسح وال 
عنده أو به، ألن هذه األمور كانت من أسباب الشرك وعبادة األواثن كما قال تعاىل: }وقالوا ال تذرن 

[ قال طائفة من السلف: هؤالء  23آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا{ ]نوح: 
ألمور كفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم فعبدوهم وهذه اكانوا قوما صاحلني يف قوم نوح فلما ماتوا ع

وحنوها هي من الزايرة البدعية وهي من جنس دين النصارى واملشركني وهو أن يكون قصد الزائر أن 
يستجاب دعاؤه عند القرب أو أن يدعو امليت ويستغيث به ويطلب منه أو يقسم به على هللا يف طلب 

 (7كلها من البدع )  حاجاته وتفريج كرابته، فهذه
)د( قالوا: إنه يقول إن التوسل يف الدعاء كفر أو شرك، وهذا أيضا من الكذب الصريح على شيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا فإنه مل حيكم على التوسل أبنه كفر أو شرك وإمنا كان يفصل يف للك بني 

يراد به ثالثة  ل رمحه هللا؛ )فلفظ التوسلالتوسل املشروع والتوسل املمنوع وإليك عبارته يف للك، ويقو 
 معان:

 أحدها: التوسل بطاعته )يعين النيب صلى هللا عليه وسلم( فهذا فرض ال يتم اإلميان إال به.

 والثاين: التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان يف حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته.

مل يكن الصحابة  فهذا هو الذي -هللا بذاته والسؤال بذاته والثالث: التوسل به مبعىن اإلقسام به على 
يفعلونه يف االستسقاء وحنوه ال يف حياته وال بعد مماته، ال عند قربه وال غري قربه، وال يعرف هذا يف 
شيء من األدعية املشهورة بينهم، وإمنا ينقل شيء من للك يف أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن 

، وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه ال جيوز، وهنوا عنه حيث قالوا: )ال من ليس قوله حجة
( فبني الشيخ أن هذا النوع من التوسل ال جيوز 8يسأل مبخلوق وال يقول أحد: أسألك حبق أنبيائك( )

 وليس هو من فعل الصحابة ومل يقل إنه كفر أو شرك كما قال هذا الكالب عليه.

)هـ( قالوا: إنه يكفر الناس الذين ال يتبعون آراءه مثل تكفريه الذين يزورون قرب الرسول وهذا من جنس 
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ما قبله من األكاليب، فالشيخ تقي الدين ال يكفر إال من كفره هللا ورسوله ابرتكابه انقضا من نواقض 
ليه وسلم الرسول صلى هللا ع اإلسالم كدعاء غري هللا من املوتى وغريهم، ومل يكفر الذين يزورون قرب

 الزايرة الشرعية كما سبق بيانه.

)و( قالوا: إنه حيرم الطرق الصوفية وحيال هذا املوضوع أنقل عبارة الشيخ رمحه هللا يف هذا، قال رمحه 
هللا: )احلمد هلل: أما لفظ الصوفية فإنه مل يكن مشهورا يف القرون الثالثة وإمنا اشتهر التكلم به بعد للك 

إىل أن قال: وألجل ما وقع يف كثري منهم من االجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس يف طريقهم، فطائفة  -
لمت الصوفية والتصوف وقالوا إهنم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من األئمة يف للك 

م وادعوا ت فيهمن الكالم ما هو معروف وتبعهم على للك طوائف من أهل الفقه والكالم، وطائفة غل
أهنم أفضل اخللق وأكملهم بعد األنبياء، وكال طريف هذه األمور لميم، والصواب أهنم جمتهدون يف طاعة 
هللا كما اجتهد غريهم من أهل الطاعة هلل ففيهم السابق املقرب حبسب اجتهاده، وفيهم املقتصد الذي 

 يتوب، فيهم من يذنب فيتوب أو الهو من أهل اليمني، ويف كل من الصنفني من قد جيتهد فيخطئ، و 
ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، 

 ( .9ولكن عند احملققني من أهل التصوف ليسوا منهم كاحلالج مثال )

تغريت ودخلها من  الصوفيةهذا كالمه رمحه هللا يف التصوف املعروف يف وقته وقبله، أما اليوم فالطرق 
 البدع واخلرافات والشركيات الشيء الكثري، فيجب تركها واالبتعاد عنها ومالزمة السنة.

 قالوا: إنه أفىت بفتاوى ختالف اإلمجاع وهي كما يلي: - 4

 ]أ[ ال يعترب احللف ابلطالق طالقا وإمنا يعتربه ميينا مكفرة. واجلواب عن هذا أن نقول أن دعوى اإلمجاع
يف هذه املسألة دعوى كالبة، فإن الشيخ رمحه هللا لكر يف هذه املسألة ثالثة أقوال، وهذا نص كالمه 

تق يلزمه كقوله الطالق أو الع  -حيث يقول: )إلا حلف ابلطالق أو العتاق ميينا تقتضي حضا أو منعا 
للعلماء فيها وحنو للك فليفعلن كذا أو ال يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأيت طالق أو فعبدي حر 

 ثالثة أقوال:

 أحدها: أنه إلا حنث وقع به الطالق والعتاق، وهذا قول بعض التابعني وهو املشهور عند أكثر الفقهاء.

والثاين: ال يقع به شيء وال كفارة عليه، وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابن حزم 
 عيينة شيخ الشافعي وأمحد ال يفيت ابلوقوع. وغريمها من املتأخرين، وهلذا كان سفيان بن

 ( .10والقول الثالث: أنه جيزئه كفارة ميني )

 ]ب[ قالوا: إنه يعترب الطالق الثالث واحدة إلا قاله الزوج دفعة واحدة.

واجلواب: أن هذا مل خيالف فيه الشيخ رمحه هللا إمجاعا ومل ينفرد به فقد سبقه إليه كثري من األئمة قال 
هللا: )وهذا القول منقول عن طائفة من السلف واخللف من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  رمحه
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وسلم. مثل الزبري بن العوام وعبد الرمحن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القوالن 
 دوهو قول كثري من التابعني ومن بعدهم مثل طاوس وخالس بن عمرو وحممد بن إسحاق وهو قول داو 

( قال القرطيب: وشدد طاوس وبعض أهل الظاهر إىل أن طالق الثالث يف كلمة 11وأكثر أصحابه( )
واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن حممد بن إسحاق واحلجاج بن أرطاة، وقيل عنهما ال يلزم منه شيء 

ف واألئمة سلوهو قول مقاتل وحيكى عن داود أنه قال ال يقع واملشهور عن احلجاج بن أرطاة ومجهور ال
 ( .12أنه الزم واقع ثالاث، )

]ج[ وقالوا: إنه ال يصحح طالق احلائض والطالق يف الطهر الذي جامعها فيه، واجلواب: أن هذا 
الطالق طالق بدعة وقد اختلف العلماء هل يقع أو ال، فإلا قال الشيخ بعدم وقوعه فإنه مل خيالف 

 آخرين قال القرطيب: وقال سعيد بن املسيب يف -ة خالفية بذلك إمجاعا كما يدعي هذا املفرتي فاملسأل
 ( .13ال يقع الطالق يف احليض ألنه خالف السنة، )

( يف هذه 14]د[ قالوا: إنه ال يرى قضاء الصالة املرتوكة عمدا، واجلواب: أن املوجود من كالم الشيخ )
ب عليه حىت خرج وقتها املؤقت فهذا جي املسألة ما نصه: )وأما من كان عاملا بوجوهبا وتركها بال أتويل

القضاء عند األئمة األربعة، ولهب طائفة منهم ابن حزم وغريه إىل أن فعلها بعد الوقت ال يصح من 
( 15وهللا سبحانه وتعاىل أعلم، انتهى. وقال احلافظ ) -هؤالء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا 

اب قال: وقد متسك بدليل اخلط« ا ال كفارة هلا إال للكمن نسي صالة فليصل إلا لكره»على حديث 
منه القائل: إن العامد ال يقضي الصالة، ألن انتفاء الشر  يستلزم انتفاء املشرو  فيلزم منه أن من مل 
 ينس ال يصلي. اهـ. فالشيخ إمنا حكى اخلالف فقط واملسألة خالفية ليست حمل إمجاع، وهللا أعلم.

( واختلف الناس فيمن ترك الصالة والصوم عامدا هل يقضيه؟ فقال األكثرون 16وقال الشيخ أيضا )
 يقضيه، وقال بعضهم: ال يقضيه وال يصح فعله بعد وقته كاحلج، انتهى. ومل يزد على حكاية اخلالف.

]هـ[ وأنه قال: الذي ينكر اإلمجاع ال يعترب كافرا أو فاسقا، وهذا كذب على الشيخ رمحه هللا ألنه حيرتم 
( احلمد هلل. . . معىن اإلمجاع: أن جيتمع 17اإلمجاع وحيث على التمسك به وينهى عن خمالفته، قال )

علماء املسلمني على حكم من األحكام، إلا ثبت إمجاع األمة على حكم من األحكام مل يكن ألحد 
 أن خيرج عن إمجاعهم، فإن األمة ال جتتمع على ضاللة، انتهى.

ن لات هللا عز وجل مركبة بعضها حيتاج إىل بعض، وأن هللا له جسم وله جهات ]و[ قالوا: إنه يرى أ
وينتقل من مكان إىل مكان آخر، وهذا من الكذب الشنيع على شيخ اإلسالم ابن تيمية فإنه رمحه هللا 
يف كل كتاابته ومؤلفاته يقرر مذهب السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان يف 

 وصفاته وهو إثباهتا كما جاءت من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل على أمساء هللا
[ قال يف مطلع الرسالة احلموية 11حد قوله تعاىل: }ليس كمثله شيء وهو السميع البصري{ ]الشورى: 
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: بالكربى ملا سئل: ما قول السادة العلماء أئمة الدين يف آايت الصفات وأحاديث الصفات، فأجا
احلمد هلل رب العاملني. . . قولنا فيها ما قاله هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم والسابقون األولون من 
املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم إبحسان وما قاله أئمة اهلدى بعد هؤالء الذين أمجع املسلمون على 

 ( .18وغريه، ) هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على مجيع اخللق يف هذا الباب

( والذي جيب القطع به أن هللا ليس كمثله شيء يف مجيع 19وقال أيضا يف موضوع احلركة واالنتقال )
ما يصف به نفسه، فمن وصفه مبثل صفات املخلوقني يف شيء من األشياء فهو خمطئ قطعا كمن قال 

لو منه كقول من يقول إنه خيإنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل اإلنسان من السطح إىل أسفل الدار  
العرش فيكون نزوله تفريغا ملكان وشغال آلخر فهذا ابطل جيب تنزيه الرب عنه كما تقدم وهذا هو الذي 

 تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه األدلة الشرعية والعقلية، انتهى.

ء فهذا قول ( فمن قال إنه جسم وأراد أنه مركب من األجزا20وقال يف موضوع اجلسم والرتكيب )
ابطل، وكذلك إن أراد أنه مياثل غريه من املخلوقات فقد علم ابلشرع والعقل أن هللا ليس كمثله شيء 
يف شيء من صفاته، فمن أثبت هللا مثال يف شيء من صفاته فهو مبطل، ومن قال أنه جسم هبذا املعىن 

من الكالم وال  تكلم ابلقرآن وغريهفهو مبطل. ومن قال إنه ليس جبسم مبعىن أنه ال يرى يف اآلخرة وال ي
يقوم به العلم والقدرة وغريمها من الصفات وال ترفع األيدي إليه والدعاء وال عرج ابلرسول صلى هللا 
عليه وسلم إليه وال يصعد إليه الكلم الطيب وال تعرج املالئكة والروح إليه فهذا قول ابطل، وكذلك كل 

إىل أن  ن هذا جتسيم فنفيه ابطل وتسمية للك جتسيما تلبيس منه.من نفى ما أثبته هللا ورسوله وقال إ
قال: بل مل ينطق كتاب وال سنة وال أثر من السلف بلفظ اجلسم يف حق هللا تعاىل ال نفيا وال إثباات 
 فليس ألحد أن يبتدع امسا جممال حيتمل معاين خمتلفة مل ينطق به الشرع ويعلق به دين املسلمني. انتهى.

ا: وهذه األلفاظ اجململة احملدثة النافية مثل لفظ: )املركب( و )املؤلف( و )املنقسم( وحنو للك وقال أيض
قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته هللا لنفسه من األمساء والصفات عرب هبا عن مقصوده. فيتوهم 

يكون قد وصمديته، و من ال يعرف مراده أن املراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن وهو إثبات أحديته 
أدخل يف تلك األلفاظ ما رآه هو منفيا وعرب عنه بتلك العبارة وصفا له واصطالحا اصطلح عليه هو 
ومن وافقه على للك املذهب، وليس للك من لغة العرب اليت نزل هبا القرآن وال من لغة أحد من األمم 

من األمساء املوجودة يف الكتاب مث جيعل للك املعىن هو مسمى األحد والصمد والواحد وحنو للك 
( وهبذه املنقوالت من كالم الشيخ رمحه هللا ظهر بطالن ما نسبه إليه أعداؤه الكذابون من 21والسنة، )

 هذه األابطيل، واحلمد هلل.

]ز[ قالوا: إنه يرى أن القرآن حديث ليس بقدمي، واجلواب: أن نسوق عبارة الشيخ رمحه هللا يف هذا 
( إن السلف قالوا: القرآن كالم هللا منزل غري خملوق، وقالوا: مل يزل متكلما إلا شاء، 22)املوضوع، قال 
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فبينوا أن كالم هللا قدمي أي جنسه قدمي مل يزل، ومل يقل أحد منهم إن نفس الكالم املعني قدمي، وال قال 
مبشيئته    قد تكلم ابلقرآنأحد منهم القرآن قدمي، بل قالوا إنه كالم هللا منزل غري خملوق، وإلا كان هللا

كان القرآن كالمه وكان منزال غري خملوق ومل يكن مع للك أزليا قدميا لقدم هللا وإن كان هللا مل يزل 
متكلما إلا شاء فجنس كالمه قدمي، فمن فهم قول السلف وفرق بني هذه األقوال زالت عنه الشبهات 

 رض انتهى.يف هذه املسائل املعضلة اليت اضطرب فيها أهل األ

فتبني هبذا أن نفي القدم عن القرآن ليس رأيه وحده كما يزعم املفرتون، وإمنا هو رأي سلف هذه األمة 
 قاطبة، وأن هناك فرقا بني جنس الكالم وأفراد الكالم وهللا أعلم.

إنه ف]ح[ قالوا: إنه يقول بقدم العامل، وهذا من الكذب الصريح على شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 
( فإن الرسل مطبقون 23ال يقول بقدم العامل، وإليك عبارته رمحه هللا يف إبطال هذا القول ورده قال )

على أن كل ما سوى هللا حمدث خملوق كائن بعد أن مل يكن ليسمع شيء قدمي بقدمه، وأنه خلق 
 اجلزء من حمدث، ويف السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أايم، والعقول تعلم أن احلوادث ال بد هلا

 ( صرح بتكفري من قال بقدم العامل.188الثاين من هذا اجملموع املبارك يف الصفحة )

] [ قالوا: إنه يقول إن األنبياء غري معصومني، واجلواب: أن هذا كذب صريح وهبتان واضح، فان 
حيث يقول: )إن  ملوضوعشيخ اإلسالم رمحه هللا يقرر عصمة األنبياء ويثبتها وهذا نص عبارته يف هذا ا

األنبياء صلوات هللا عليهم معصومون فيما خيربون به عن هللا سبحانه ويف تبليغ رساالته ابتفاق األمة، 
وهلذا وجب اإلميان بكل ما أوتوه. إىل أن قال: وأما العصمة يف غري ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه 

 عون يف العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أمنزاع، هل هو اثبت ابلعقل أو ابلسمع؟ ومتناز 
هل العصمة إمنا هي يف اإلقرار عليها ال يف فعلها، أم ال جيب القول ابلعصمة إال يف التبليغ فقط، وهل 
جتب العصمة من الكفر والذنوب قبل املبعث، أو ال؟ والكالم يف هذا مبسو  يف غري هذا املوضع، 

الناس وهو املوافق لآلاثر املنقولة عن السلف إثبات العصمة من اإلقرار على والقول الذي عليه مجهور 
 ( .24الذنوب مطلقا )

 وهكذا واحلمد هلل وجدان يف كالم الشيخ ردا على كل ما افرتاه عليه خصومه ونفيا ملا نسبوه إليه.

ويصيب،  األئمة خيطئوهذا مما يدل على غزارة علمه وإمامته، وحنن ال ندعي له العصمة فهو كغريه من 
( وأثىن عليه وعلى علومه مجاعة من علماء عصره مثل القاضي 25قال اإلمام ابن كثري يف ترمجته له )

اخلويب وابن دقيق العيد وابن النحاس والقاضي احلنفي قاضي قضاة مصر ابن احلريري وابن الزملكاين 
اليد    االجتهاد على وجهتها، وأن لهوغريهم ووجدت خبط ابن الزملكاين أنه قال: اجتمعت فيه شرو 

الطوىل يف حسن التصنيف وجودة العبارة والرتتيب والتقسيم والتدين. . . إىل أن قال ابن كثري: وابجلملة  
كان رمحه هللا من كبار العلماء وممن خيطئ ويصيب ولكن خطأه ابلنسبة إىل صوابه كنقطة يف حبر جلي، 
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إلا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإلا اجتهد »البخاري: وخطؤه أيضا مغفور له كما يف صحيح 
فهو مأجور، وقال اإلمام مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويرتك إال صاحب هذا « فأخطأ فله أجر
 ( .26القرب، انتهى )

وكما قلنا قريبا إن مؤلفات هذا العامل موجودة ومبذولة لكل من أرادها فمن أراد أن يعرف احلقيقة بال 
مكابرة فليطالعها وال يستمع ملا يقوله عنه خصومه وحساده واملغرضون املضللون فإن العدل واإلنصاف 

 أن حتكم على الشخص من واقع كالمه املذكور يف كتبه، ال من كالم خصومه.

أعماله وجهاده: ظهر شيخ اإلسالم يف عصر قد اشتدت فيه غربة اإلسالم وتفرقت كلمة املسلمني 
املخالفة ملا كان عليه السلف الصاحل يف العقائد والفروع وخيم اجلمود الفكري والتقليد وظهرت الفرق 

األعمى فأثر يف اجلو العلمي، ظهرت فرق الشيعة والصوفية املنحرفة والقبورية ونفاة الصفات والقدرية 
الستدالل اوطغى علم الكالم والفلسفة حىت حال حمل الكتاب والسنة لدى األكثرية من املتعلمني يف 

هذا كله يف داخل اجملتمع اإلسالمي يف للك العصر، ومن خارج اجملتمع تكالب أعداء اإلسالم فغزوا 
املسلمني يف عقر دارهم فجاءت جيوش التتار تداهم املسلمني وتفتك هبم، يف هذا اجلو املعتم عاش 

الرسائل ويفيت ؤلف الكتب و شيخ اإلسالم ابن تيمية ضياء المعا بعلمه األصيل الغزير يدرس للطالب وي
يف النوازل واملسائل، ويناظر املنحرفني وينازل الفرق والطوائف، فريد على الشيعة والقدرية ويرد على 
علماء الكالم والفالسفة، ويرد على املعطلة واملئولة يف الصفات من اجلهمية واملعتزلة واألشاعرة، ويرد 

رد الفقه بتدعة، وينازل أهل اجلمود الفقهي واخلمول الفكري بعلى الصوفية املنحرفة وعلى القبوريني وامل
إىل أصوله الصحيحة وتزييف الزائف حىت أعاد للشريعة نقاءها وإىل العلوم الشرعية صفاءها. يظهر 
للك يف مؤلفاته اليت خلفها ثروة علمية هائلة، وإىل جانب جمهوده العلمي العظيم شارك يف اجلهاد يف 

لسالح وخاض املعارك ضد التتار عدة مرات مما كان له أطيب األثر يف تقوية معنوية سبيل هللا فحمل ا
اجملاهدين حىت انتصروا على عدوهم، وقد خترج على يد هذا العامل اجلليل أئمة من طالبه محلوا الراية من 

ريهم ممن أخذوا غبعده منهم اإلمام ابن القيم واإلمام ابن كثري واحلافظ الذهيب واحلافظ ابن عبد اهلادي و 
عنه العلم ونشروه يف اآلفاق مبا ألفوه من املؤلفات القيمة اليت تزخر هبا املكتبات اإلسالمية اليوم، فجزى 
هللا شيخ اإلسالم ابن تيمية عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء ونفعنا بعلومه، وملا قام هبذا الواجب 

 ملنحرفة بلقب سيئ تريد بذلك صد الناس عنالعظيم غاظ خصومه فرمته كل طائفة من الطوائف ا
 دعوته وتشويه علمه، فنفاة الصفات قالوا إنه جمسم ألن إثبات الصفات عندهم جتسيم.

ومتعصبة الفقهاء واملبتدعة قالوا إنه خرق اإلمجاع، ألن أخذ القول الراجح ابلدليل املخالف ملا هم عليه 
 والقبوريون قالوا إنه يبغض األولياء ويكفر املسلمني ورد البدع خرق لإلمجاع عندهم، وغالة الصوفية

وحيرم زايرة القبور ألن الدين عندهم هو التقرب إىل األولياء والصاحلني وتعظيم مشايخ الطرق الصوفية 
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واختالهم أراباب من دون هللا والغلو يف تعظيمهم بصرف العبادة إليهم، هذا موقف هذه الطوائف من 
موقف يتكرر مع كل مصلح وجمدد يدعو إىل دين هللا الذي جاء به رسوله  دعوة شيخ اإلسالم وهو

صلى هللا عليه وسلم ونبذ ما خالفه من دين اآلابء واألجداد وعادات اجلاهلية، وليس هذا بغريب فقد 
قوبلت دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم من قبل أبعظم من هذا وقيل عنه إنه ساحر كذاب وإنه شاعر 

غري للك من األلقاب السيئة اليت يراد هبا الصد عن دين هللا والبقاء على دين الشرك الذي جمنون إىل 
ورثوه عن آابئهم وأجدادهم، فلشيخ اإلسالم وإخوانه من الدعاة إىل هللا أسوة بنبيهم وهلؤالء املنحرفني 

 سلف من املشركني واملكذبني، ولكن العاقبة للمتقني.

طريقها إىل أيدي كل من يريدون احلق ويتنافسون يف احلصول عليها فهذه كتب شيخ اإلسالم أتخذ 
والتنقيب عن املفقود منها إلخراجه للناس، فعليك أيها املسلم الناصح لنفسه أن ال تلتفت إىل أقوال 
املرجفني يف حق هذا العامل اجملدد اجملاهد وأن تنظر إىل أقواله هو ال إىل ما يقال عنه لتصل إىل احلقيقة: 

[ هذا وقد وصلت كتب هذا العامل اجملاهد إىل جمدد 60ال يستخفنك الذين ال يوقنون{ ]الروم: }و 
القرن الثاين عشر: الشيخ حممد بن عبد الوهاب حيث خترج عليها وانتفع هبا فإىل التعرف على تلك 

 الشخصية يف الصفحات التالية:

_________ 

 .48- 47( حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية ص1)
 .55- 54( حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية ص 2)
 ( أي أنه الراجح من األقوال.3)

 ( .199/  5( انظر جمموع فتاوى الشيخ )4)

 ( .323/  5( انظر جمموع الفتاوى )5)

 ( .579/  5( اجملموع )6)

 ( .32 - 31/  27( انتهى من جمموع الفتاوى )7)

 ( .202/  1( انتهى من جمموع الفتاوى )8)

 ( .18- 17، 5/  11( انتهى من جمموع الفتاوى )9)

 ( .196- 195/  33( اهـ من جمموع الفتاوى )10)

 ( .8/  33( انظر جمموع الفتاوى )11)

 ( . من تفسري القرطيب.129/  3( انتهى. )12)

 ( من تفسري القرطيب.151/  17( انتهى. )13)

 ( .103/  22( يف جمموع الفتاوى )14)
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 ( .71/  1يف فتح الباري )( 15)

 ( :.19- 18/  22( يف جمموع الفتاوى )16)

 ( :.10/  20( يف جمموع الفتاوى )17)

 ( .6- 5/  5( انتهى من جمموع الفتاوى )18)

 ( .579- 578/  5( يف اجملموع )19)

 ( .317/  17( يف جمموع الفتاوى )20)

 ( .352- 351/  17( انتهى من جمموع الفتاوى )21)

 ( .54/  12( يف جمموع الفتاوى )22)

 ( .281/  9( يف جمموع الفتاوى )23)

 ( .293- 292، 289/  10( انتهى من جمموع الفتاوى )24)

 ( .119/  14( يف البداية والنهاية )25)

كي ن( وقد رد على هذه الشبهات مجاعة من العلماء منهم احلافظ ابن عبد اهلادي يف "الصارم امل26)
يف الرد على السبكي" ومنهم عالمة العراق الشيخ نعمان خريي األلوسي يف كتابه": "جالء العينني" 

 (1)ومنهم عالمة الشام الشيخ حممد هبجة البيطار يف "حياة شيخ اإلسالم ابن تيمية".." 
َرّي حممٍَّد على أنَُّه بدٌل أو عطُف بياٍن وهو َعَلٌم مأخوٌل من مَحََّد  .83 َد ملا اقتضاُه مين مبالغُة محَي "جبي

عيه مين أمَّتيه الصيغةي التفعليَّةي مثَّ نُقيَل من الوصفيَّةي إىل االمسيَّةي. واملراُد )آبليه( أقاربُه وأهُل بيتيه أو مجيُع أتبا
، والتقديُر: ، فال حيتاُج إىل قولي ابني املصنّيفي صحُبه و  فعَطَف )صحبيهي( مين اببي عطفي اخلاصّي على العامّي
واختياُر  غرُي اآللي لييَـْقَوى العطُف، يعين: إل األصُل فيه امُلَغايـَرَُة، لكن نقوُل يكفي فيه امُلَغايـَرَُة االعتباريَُّة،

، أمَّا على املعىن اأَلوَّلي فبينهما عموٌم وخصوٌص من  ؛ ألنَّ األهَل خُمَْتصٌّ بَذويي الشرفي اآللي على األهلي
يبَـَويْ  وجٍه، فتأمَّْل، فإنَّ  ، وهو اختياُر سي  هي،الصَّْحَب بفتحي الصادي ويُْكَسُر اسُم مجٍع كرَْكٍب للراكبي

 

، وُضعّيَف أبنَُّه ال جُيَْمُع فاعٌل على فـَْعٍل، والصحيُح يف حدّي  وقيل: مجٌع لصاحٍب وهو خمتاُر األخفشي
ًنا بهي، وماَت على اإلالصحايبّي أنَُّه: َمن َلقيَي النيبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّ  مياني من غريي ختلٍُّل ابلردَّةي. َم ُمْؤمي

ُ عَ  نا لشرحي النخبةي، واملراُد مبُقريئي القرآني ُمَعلّيُمُه وهو يشمُله َصلَّى اَّللَّ َلْيهي وقد حقَّْقنا هذا املبحَث يف شرحي
ختلفةي فال حُيَْتاُج إىل ختصيصي ابعتباري الصفاتي امل َوَسلََّم وآليه وأصحابيه وأتباعيه، وال بيْدَع يف تواُردي التصليَّةي 

، والضمرُي يف )حُمَبّيهي( راجٌع إىل القرآني وهو  اإلقراءي ابلتابعنَي وغرييهم ممَّن بعَدهم كما لكرَه ابُن املصنّيفي
، أو إىل مُ  ريئيه وهو أبلُغ يف قْ صادٌق لعمومي أهلي اإلمياني فال حيتاُج إىل تقييديه ابلعاملي به، كما لكَره زكرايَّ

                                         
 8من مشاهري اجملددين يف اإلسالم، صاحل الفوزان ص/ (1)
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مقامي الربهاني مثَّ هو أعمُّ مين أْن يكوَن قارًًئ أو غريَه؛ ألنَّ املرَء مَع َمن أحبَّ وقيَل: الضمرُي يف )حُمَبّيهي( 
: )ُمْقريئ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم، وهو يف غايٍَة مين البعدي، وكذا قوُل الشارحي الرُّوميّي أصُله  (راجٌع إىل النيبّي َصلَّى اَّللَّ

ُمْقريئينَي، وسقَط النوُن ابإلضافةي، ويف اجلمعي بنَي اآللي والصحابةي إمياٌء إىل اعتقادي أهلي السُّنَّةي خالفًا 
 للخوارجي والرَّافيَضةي أبعَدهم هللاُ عن مرتبةي احملبَّةي.

 

ْجهٌة؛ إل النبوَُّة اجملرََّدُة من ، ولُكلٍّ وي )تنبيٌه( وقَع اختالٌف بنَي أكابري األمَّةي يف أنَّ النبوََّة أفضُل أْم الرسالةُ 
 حيُث التوجُُّه إىل هللاي تعاىل َوَأْخُذ الفيضي منه سبحانَه أوىل من حيُث التوجُُّه إىل اخللقي وإيصاُل الفيضي 

لَة ما اإليهم، إال أنَّ الرسوَل من حيُث إنه كامٌل ُمَكمٌَّل أفضُل من النيبّي من حيُث إنه كامٌل مَع أنَّ الرس
 اجلمعي تنايف الواليَة فله املرتبةُ اجلمعيَّةُ املستفادةُ من صفةي االصطفائيَّةي، فإنَّ الكامَل الواصَل إىل مرتبةي مجعي 

ال حَيْجُبه الكثرُة عن الوحدةي وال الوحدُة عن الكثرةي، وأمَّا عبارُة بعضي الصوفيَّةي أنَّ الوياَليََة أفضُل مين 
َن الويلُّ وَن هبا أنَّ واليَة الرسولي أفضُل مين النبوَّةي كما سبَق ال مطلًقا، لئالَّ يلزَم منه أْن يكو النبوَّةي. فـَيَـْعنُ 

؛ إل  ، وأمَّا قول احلَلييميّي حيصُل اإلمياُن بقولي ال مل يقلم به أحد  أفضَل مين النيبّي كافري: مين أهلي اإلسالمي
فمبينٌّ على  ألنَّ النيبَّ ال يكوُن إال هللي، والرسوُل قد يكوُن لغرييهآمنُت مبحمٍد النيبّي خبالفي حممٍد الرسولي 

 ، ، إال أنَّ لفَظ اإلمياني مينُع مين محليه على املعىن العريفّي كما ال خيفى على أهلي اإليقاني االستعمالي العريفّي
ًعا أو حمُيباا وال ويف البيتي إمياءٌ إىل قوليه عليه السالُم )أُْغُد َعاليًما أو ُمتَعلّيًما أو  َتْكن اخلامسَة فتَـْهَلَك( سامي

َم مين احلمدي والصالةي وهي   رواهُ البزَّاُر والطرباينُّ عن أيب َبْكرََة. )وبعُد إنَّ هذه ُمَقدّيَمْه( أي بعَد ما تقدَّ
 وامُلَكاتـََباتي بي كلمٌة يـُْؤَتى هبا لالنتقاَل من غرٍض أو أسلوٍب إىل آخَر، ُيْسَتَحبُّ اإلتياُن هبا يف اخلط

ا  اقتداًء ابلنيبّي عليه السالُم، كذا لكَره خالٌد، وفيه أنَّ اإلتياَن )أبَمَّا بعُد( هو ُمْسَتَحبٌّ بال شبهٍة، وإمنَّ
 الَكاَلُم يف )بعُد( وال يبعُد أْن يقاَل ماال يُْدَرُك ُكلُّه ال يرُْتَُك ُكلُّه خصوًصا يف ضرورةي الَكاَلمي مَع احتمالي 

.." تق  (1)ديري )أمَّا( لتحصيلي امُلرَامي
84.  ، ا تُوجُد لوجودي األلفي ؛ ألهنَّ "ُنَسلّيُم أنَّ األلَف الزمٌة بيَفْتَحةي ما قبَلها، بْل هي الزمٌة لأللفي

م: َضَرَب َضْراًب، فظهَر أنَّ فتحَة ما قبَل األلفي يف )ضرابً  ( وتـُْعَدُم األلُف ليَعَدميها، وال عكَس، بدليلي قوهلي
، وال توجُد األلُف بوجوديها، وإال مل يقوُلوا: َضَرَب مين غريي ألٍف. ا هـ.و   هي الباُء ال تـُْعَدُم بعدمي األلفي

 

م: إنَّ األلَف الزمةٌ لل حرفي وال خيفى أنَّ قوَله هذا مبينٌّ على حتريفي امَلْبىَن وتصحيفي املعىن؛ إل املراُد بقوهلي
ا ال مُيْكيُن حتقُُّق وجوديهالذي قبَلها، بدليلي وجوديها بوجودي  ا إال هي أو عدميها بعدميه؛ ألنَّ األلَف بذاهتي

بوجودي حرٍف قبَلها؛ إل ال يـَُتَصوَُّر ألٌف مين غريي تـََقدُّمي حرٍف عليها، غايُته أنَّ حركَة للَك احلرفي الذي 
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َك أصليها، وأمَّا قو قبَلها ال يكوُن إال فتحًة دوَن أخويها فَتْسُقُط علَُّته اليت لكَرها مين  : إايَّ ُل اجلُْعرُبييّي
، وطاَل، فإنَّهُ حلٌن. فمحموٌل على قراءةي غريي َوْرٍش؛ إل  ، كالصالةي والطالقي مي وتفخيَم األلفي املصاحبةي لالَّ

مين  يالالُم مرقَـَّقٌة يف هذه األمثلةي عنَد اجلمهوري، وال وجَه لتفخيمي األلفي حينئٍذ بعَد ترقيقي الالمي اليت ه
َبُع ما قبَلها يف تفخيميها وترقيقيها، وأمَّا إدخالُ   حروفي االستفالةي، فصحَّت القاعدةُ السابقةُ أنَّ األلَف تـَتـْ
، بل هي مصاحبٌة للطَّاءي، وهي  مي )طاَل( فـََوْهٌم منه؛ ألنَّه ليَس مين األمثلةي اليت فيها األلُف مصاحبٌة لالَّ

ا الَكاَلُم يف الميه على قاعدةي َوْرٍش مين أنَّ  من حروفي االستعالءي فـَتـَُفخَّمُ   الطاَء إلا تبًعا للطاءي البتََّة، وإمنَّ
َل بينُهَما ابأللفي كطالَ   تقدََّمت على الالمي واتََّصلت هبا سواٌء فُتيَحْت أو ُسكّيَنْت تـَُفخَُّم، وأمَّا إلا ُفصي

ا فهْل تـَُفخَُّم األلُف أو تـَُرقَُّق؟ فوجهاني  ، وأمَّا قوُيَصاحلي ُم ُمَفضٌَّل عنَد األعياني : وكذلَك ، وامُلَفخَّ وُل املصريّي
ْبَه امُلْستَـْعليي لتصرحييه يف )مته يديه( الجيوُز تفخيُم األلفي الواقعةي بعَد الراءي وإْن كانت الراُء عنَد الناظمي شي

ْر، وأمَّا قولُه: وفيه تصريٌح  )النشري(، فـََتَدبَـّ ابلتحذيري مين للك فمدفوعٌ مبا سبَق، مين أنَّ امُلْعَترَبَ ما اختارَه يف
أيًضا أبنَُّه البدَّ من ترقيقيها إلا كانْت بعَد الالمي امُلَفخََّمةي، حنَو )إنَّ هللَا( و )الصالَة( و )الطالَق( يف 

ُموهَنا، ولي  جبيّيٍد، فهو الصواُب سَ َمْذَهبي َوْرٍش، قاَل: وبعُض الناسي يـُْتبيعوَن األلَف الاّلَم، يعين: فـَيـَُفخّي
، وأمَّا قولُه: "ما لََكرُه الشيُخ زكرايَّ تبًعا البني املصنّيفي َمن قوليه: ألهنَّ  ْمَناُه يف هذا البابي ا امُلطَابيُق ملا قدَّ

ًها للُمْستَـْعليي؛ ألنَّه ي بـْ تلزُم أْن سخترُج من َطَرفي اللساني اخل ال َيْصُلُح تعلياًل؛ ملا ُفهيَم مين كوني الراءي شي
ريُه، فمردوٌد ألنَّ ، ال هَو وال غومل يقلم به أحد  تكوَن النوُن والالُم شبيهتنيي له، لوجودي العلَّةي املذكورةي 

 الَعلََّة ال تستلزُم أْن تكوَن ُمطَّريَدًة، مَع أنَّ القوَم اْعَترَبُوا تفخيَم الراءي يف حالٍة واحدٍة، وهي الواقعُة قبلَ 
، مَع إمج .األلفي  اعيهم على أنَّ النوَن والالَم إلا َوقـََعَتا قبَل األلفي ال تـَُفخََّماني

 

واحلاصُل أنَّ الصحيَح بل الصواُب هو الذي مَشى عليه الناظُم يف )النشري( حيث قاَل: وأمَّا األلُف 
ا تـَتْـ  َمَها، فإهنَّ يٍم، بل حبسبي ما تقدَّ َا التُوَصُف برتقيٍق وال تـَْفخي ُعه ترقيًقا وتفخيًما، وما وقَع بَـ فالصحيُح أهنَّ

ا يريدوَن التحذيَر ممَّا يفعُله بعُض الَعَجمي مين املبالغةي   يف يف َكاَلمي بعضي أئمَّتيَنا مين إطالقي ترقيقيها فإمنَّ
ُوها كالواوي.  لفظيها إىل أْن ُيَصريّي

 

ريَن على ترقيقيها بعَد احلروفي امُلَفخَّمَ  َم فوأمَّا نصُّ بعضي امُلَتَأخّي يه ومل َيْسبيْقه إليه أحٌد، ةي فهو شيٌء َوهي
: النوُن يف قوليه )فـََرقّيَقا( و )َحاليْر( نونُ  رييه، وأمَّا قوُل امليْصرييّي  وقْد ردَّ عليه األئمَُّة احملقّيُقوَن مين ُمَعاصي

لَنْسَفًعا }ابقرْأ، فمدفوٌع،  {التأكيدي اخلفيفُة، ورسُم األلفي وفاقًا لرسمي قوليه تعاىل:{ َوليَيُكواًن }بيوسَف و
 ".، : رسُم املصحفي  (1)إل خطَّاني ال يقاساني
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ٍم اأْلَ  .85 ْنُه. )َعْن َعاصي ْنُه، َوقَاَل اْلَمْهدييُّ: َما َرأَْيُت أَْعَلَم مي ( "اْبُن حَيْىَي: َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْحَفَظ مي ْحَولي
طَّاني وََكأَنَُّه بيَسَببي ُدُخوليهي يفي اْلَبْصرييُّ، ثيَقٌة، ملَْ يـََتَكلَّْم فييهي إيالَّ اْبُن اْلقَ  : ُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن أَبُو َعْبدي الرَّمْحَني 

ُْهَمَلَتنْيي  َس( : مبي ْم. )َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َسْرجي هي َحاحي تَُّة يفي صي يٌم اْلوياَليَةي، َأْخرََج َحدييثَُه اأْلَئيمَُّة السّي نَـُهَما جي  بـَيـْ
لَمكْ  رَافي َويفي ُنْسَخٍة ابي ْنصي َس، لََكرَهُ ميريَُك َشاْه، َوُهَو يفي اأْلَْصلي َمْضُبوٌ  بيَعَدمي االي تـَّْنوييني َوُياَلئيُمُه ُسورٌَة َكنَـْرجي

ٌّ َسَكَن اْلَبْصرََة، َأخْ  َج َحدييثَُه اأْلَئيمَُّة رَ قـَْوُل اْلعيَصامي َكَجْعَفٍر، َوبـَيـَّنَّا َوْجَهُهَما يفي َشرْحي اْلميْشَكاةي، َصَحايبي
ُتُه. )َوُهَو يفي اَنٍس( : َويفي نُ  ئـْ تَُّة. )قَاَل أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم( : َأْي جي ْسَخٍة أاَُنٍس؛ السّي

ْن َأْصَحابيهي( : َواجْلُْمَلُة َحاٌل َوَما َوَقَع يفي  . )مي هي، َأْي أَتَـ َأْي مَجَاَعٍة ميَن النَّاسي ْيُت َرُسوَل اَّللَّي يفي اَنٍس،  َشْرحي
يٍح َمَع ُوُجودي قـَْوليهي َوُهَو َكَما اَل خَيَْفى. )َفُدْرُت( : بيَضمّي الدَّالي َماٍض ميَن الدَّ  ْوري َأْي َمَع اَنٍس، َغرْيُ َصحي

ْن َخْلفيهي( : ليبَـَيانيهي َعْطٌف َعَلى أَتـَْيُت. )َهَكَذا( : إيَشارٌَة إيىَل َكْيفييَّةي َدَورَاني  ، َأيي انـَْقَلْبُت ميْن َمَكايني هي. )مي
رَةي. )الَّذيي أُرييُد( : الَّذيي ُكْنُت فييهي َوَلَهْبُت َحىتَّ َوقـَْفُت َخْلَفُه. )فـََعَرَف( : َأْي بيُنوري النـُّبـُوَّةي أَْو بيَقرييَنةي الدَّوْ 

ْن ُرْؤيَةي ا ُدُه مي . )فَأَْلَقى الرّيَداَء َعْن َظْهريهي، فـَرَأَْيُت( : َأْي أَْبَصْرتُ َأْي أَْنوييهي َوأَْقصي ( : خْلَامتَي َع اخْلَامتَي . )َمْوضي
، َوَيصيحُّ َأْن َتُكوَن اإْلي  ْلَفْتحي َويُْكَسُر، َأيي الطَّاَبعي الَّذيي ُختيَم بيهي َكَما َمرَّ يفي بـَْعضي الرّيَوااَيتي َضاَفُة بـََيانييٌَّة، ابي

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم فـََعَرَف َما أُرييُد، فَأَْلقَ َوعينْ  َّ َصلَّى اَّللَّ ّي َعْنهُ قَاَل: أَتـَْيُت النَّيبي ى ريَداَءهُ َعْن َمْنكيبيهي، َفُدْرُت َد الطَّرَبَايني
يَغةي التـَّْثنيَيةي يفي  . )َعَلى َكتيَفْيهي( : بيصي يَغةي أَ  َحىتَّ ُقْمُت َخْلَفُه فـََنَظْرُت إيىَل اخْلَامتَي ، َويفي ُنْسَخٍة بيصي ْكَثري النَُّسخي

ُر أَنَُّه َظْرٌف ليرَأَْيُت، َواْلُمرَاُد َقرييًبا ميْن َكتيفيهي ا فْـرَادي َواقْـَتَصَر َعَلْيهي اْبُن َحَجٍر، َوالظَّاهي ، َواَل أْلَ اإْلي ْيَسري َكَما َمرَّ
ا يـَُنافييهي ريَوايَُة َبنْيَ َكتيَفْيهي، َواْلَقْوُل بيتَـ  دا ، َوقَاَل اْلعيَصاُم: َأْي ُمْشريفًا َعَلى  ق لم ِبِه َأَحد  ملَم يلَ َعدُّدي اخْلَامتَي بَعييٌد جي

يحي ُمْسليٍم: َعْن َعْبدي  َس قَاَل: َكتيَفْيهي، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اْرتيَفاَعهُ يَزييُد َعَلى اْرتيَفاعي َكتيَفْيهي، َويفي َصحي  اَّللَّي ْبني َسْرجي
زًا َوحلًَْما، أَْو قَاَل ثَرييًدا، مُثَّ ُدْرُت خَ  رَأَْيتُ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأَكْلُت َمَعهُ ُخبـْ َّ َصلَّى اَّللَّ ْلَفهُ فـََنَظْرُت إيىَل َخامتَي النَّيبي

ياَلٌن َكَأْمثَالي  َها خي ، انـْتَـَهى. َويفي ريَوايٍَة: عيْنَد ا النـُّبـُوَّةي َبنْيَ َكتيَفْيهي عيْنَد اَنغيضي َكتيفيهي اْلُيْسَرى مَجًْعا َعَليـْ لثَّآلييلي
نْيي اْلُمْعَجَمةي ُغْضُروفي َكتيفيهي اْلُيْسَرى، َوُرويَي: يفي نـُْغضي َكتيفيهي اأْلَْيَسري، َوالنـُّْغُض بيَضمّي النُّوني َوُسُكوني اْلغَ 

ْنُه َعَلى َوْزني  لضَّادي اْلُمْعَجَمةي، َوالنَّاغيُض مي َها َوابي ، َوقي  َوَضمّي ، أَْعَلى اْلَكتيفي يَل: ُهَو اْلَعَظُم الرَّقييُق اْلَفاعيلي
َبغيي َأْن َتُكوَن َهذيهي الرّيَوايَُة ُمَقيّيَدٌة ليلرّيَوااَيتي اْلُمْطلَ  ةي ميْن أَنَُّه َبنْيَ  قَ الَّذيي َعَلى َطَرفيهي َوُهَو اْلُغْضُروُف، فـَيَـنـْ

ُّ: اَكتيَفْيهي َوأَنَُّه َعَلى َظْهريهي َوأَ  َهةي  نَُّه َعَلى َكتيَفْيهي َأْو َعَلى َكتيفيهي، قَاَل اْلَعْسَقاَليني رُّ يفي َوْضعي اخْلَامتَي َعَلى جي لسّي
َع  يُرييَُه َمْوضي نْ َكتيفيهي اأْلَْيَسري َأنَّ اْلَقْلَب يفي تيْلَك اجلْيَهةي، َوَقْد َوَرَد يفي َخرَبٍ َمْقطُوٍع َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َربَُّه أَ 
ْفدَ  هي َوالشَّْيطَانَفيي ُصورَةي ضي ْن َخاريجي ُلُه مي ، فَأُريَي يفي النـَّْومي َجَسًدا َكاْلبيلَّْوري َويـَُرى َداخي ٍع عيْنَد نـُْغضي  الشَّْيطَاني

َل إيىَل قـَْلبيهي يـَُوْسويُس فَإي  َذاَء قـَْلبيهي َلُه ُخْرطُوٌم َكاْلبَـُعوضي َقْد أُْدخي ُ َخَنَس، َأْخَرَجُه لَ َكتيفيهي اأْلَْيَسري حي ا لُكيَر اَّللَّ
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بُ  ْهرَاَن َعْن ُعَمَر ْبني َعْبدي اْلَعزييزي، َولََكرَهُ أَْيًضا َصاحي ، َوليَسعييدي  َعْبُد اْلرَبّي بيَسَنٍد َقوييٍّ إيىَل َمْيُموني ْبني مي اْلَفائيقي
 (1)ْبني َمْنُصوٍر ميْن َطرييقي ُعْرَوَة ْبني ُرَوميٍْ َسَأَل ." 

ُهْم مَحََلُه َعَلى التـَّْقديميي "فييهي خُمَاَلَفُة السََّحرَةي َواْلَبطََلةي َوقييَل َمْعَناُه مُثَّ أَرَاَد النـَّْفَث فـََقرَأَ، َونـََفَث َوبـَْعضُ  .86
ْن مَجََع َكفَّْيهي، فـََقَرَأ فييهيَما مُثَّ نـََفَث، َومَحََل بـَْعُضُهْم َعَلى َأنَّ النـَّ  ريي أبَي َث َوَقَع قـَْبَل اْلقيرَاَءةي، َوبـَْعَدَها فْ َوالتَّْأخي

ي اجْلَْمَع اَل الرتَّْ  َنَّ اْلَواَو تـَْقَتضي ْلَواوي فََأَخفُّ إيْشَكااًل ألي يَب فـَُيْحَمُل َعَلى تي أَْيًضا. َوأَمَّا ريَوايَُة َهَذا اْلكيَتابي ابي
يحي  ْلَواوي قَاَل َشاريٌح ميْن عُ َأنَّ النـَّْفَث بـَْعَد اْلقيرَاَءةي قـُْلُت وََكَذا يفي َصحي َنَّ اْلُبَخارييّي ابي َلَمائيَنا: َوُهَو اْلَوْجُه ألي

 ميَن اْلَفاءي، َوَلَعلَّ اْلَفاَء َسْهٌو ، َوَلليَك اَل يـَْلَزُم ميَن اْلَواوي َبلْ ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  تـَْقديمَي النـَّْفثي َعَلى اْلقيرَاَءةي مميَّا 
، َواَل يـُفْ  ميَن اْلَكاتيبي َأوي  َتُح َهَذا اْلَباُب الرَّاويي، قـُْلُت: اأْلَْوىَل َأْن اَل حُيَْمُل َعَلى خَتْطيَئةي الرَُّواةي َواَل اْلُكتَّابي

، َبْل خُيَرَُّج َعَلى َوْجٍه يفي اجْلُْمَلةي َففيي اْلُمْغيني قَااَلْلَفرَّاُء: لصََّوابي ْتييَب اَل تُفي  ليَئالَّ خَيَْتليَط اخلَْطَأُ ابي يُد اْلَفاُء الرتَّ
نَّ اْلَمْعىَن  يَب أبَي أََرْداَن إيْهاَلَكَها َأْو  َواْحَتجَّ بيَقْوليهي تـََعاىَل: أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها أَبُْسَنا بـََيااًت أَْو ُهْم قَائيُلوَن َوأُجي

، َوَحْيُث َصحَّ ريَوايَُة اْلُبَخاري  ْتييبي الذّيْكرييّي َا ليلرتَّ هنَّ ْلَواوي، فَاأْلَْوىَل أَ أبَي َْعىَن اْلَواوي، َففيي يّي ابي ْن يـَُقاَل اْلَفاُء ُهَنا مبي
َْعىَن اْلَواوي.  اْلَقاُموسي أَْيًضا َأنَّ اْلَفاَء أَتْيتي مبي

ثـََنا ُسْفَياُن، َعنْ   ، َحدَّ ثـََنا َعْبُد الرَّمْحَني ْبُن َمْهدييٍّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّ لتَّْصغيريي سَ  )َحدَّ َلَمَة ْبني ُكَهْيٍل( ابي
ُ َعَلْيهي َوَسلَّ  -)َعْن ُكَرْيٍب( ُمَصغَّرًا )َعني اْبني َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي  اَنَم َحىتَّ نـََفَخ( َأْي: بيَفميهي  -َم َصلَّى اَّللَّ
لصَّ )وََكاَن( َأْي: َعاَدتُُه )إيَلا اَنَم نـََفَخ فََأاَتُه بياَلٌل َفآَلنَهُ  ْلَمدّي َأْي: َأْعَلَمُه )ابي اَلةي( َأْي: ليَصاَلةي الصُّْبحي أَوي ( ابي

َنُه َكاَنْت تـََنامُ  َنَّ َعيـْ هي َعَلْيهي السَّاَلُم ألي َواَل يـََناُم قـَْلُبُه  ،الظُّْهري )فـََقاَم َوَصلَّى َوملَْ يـَتَـَوضَّْأ( َوَهَذا ميْن َخَصائيصي
قَاَل بـَْعُضُهْم: َهذيهي اْلقيصَُّة َعني احلََْدثي )َويفي احلَْدييثي قيصٌَّة( قَاَل اْبُن َحَجٍر: أَتْيتي َقرييًبا وَ  َويـََقظَُة قـَْلبيهي مَيْنَـُعهُ 

ْع إيلَْيهي. ، فَاْرجي ْن كيَتابي ميْشَكاةي اْلَمَصابييحي  َمْذُكورٌَة يفي اَببي َصاَلةي اللَّْيلي مي

ثـََنا إيْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر،   ، َوَقْد اَل ُيْصَرُف، َوُهَو اْبُن ُمْسلي )َحدَّ لصَّْرفي ثـََنا َعفَّاُن( ابي مي ْبني َعْبدي اَّللَّي َحدَّ
ثـََنا( َويفي ُنْسَخٍة َأْخرَباََن )مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  بيٍت، َعْن أََنسي اثَ اْلَباهيلييُّ أَبُو ُعْثَماَن الصَّفَّاُر اْلَبْصرييُّ )َحدَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي ْبني َماليٍك  هي   -َصلَّى اَّللَّ قَاَل: احْلَْمُد َّلليَّي الَّذيي َأْطَعَمَنا  َكاَن إيَلا َأَوى إيىَل فيرَاشي
ْن َواٍد َواحي  ، فَالثَّاَلثَُة مي َنَّ احْلََياَة اَل تَتيمُّ بيُدوهنييَما َكالنـَّْومي  َفَكاَن ليْكرُُه ُمْسَتْدعيًيا دٍ َوَسَقااَن( قييَل لََكَرمُهَا ألي

َبعي َوالرّييّي َوفـَرَاغي اخْلَاطيري َعني اْلُمهيمَّاتي َواأْلَْمني ميَن الشُّ  َا، َوأَْيًضا النـَّْوُم فـَرُْع الشّي ، َوليَذا رُ ليذيْكريمهي وري َواآْلفَاتي
ْلَمدّي َوَقْد يـُقْ قَاَل: )وََكَفااَن( َأْي: وََكَفى ُمهيمَّاتيَنا َوَدَفَع َعنَّا أَليايَّ  ْلَمدّي بيَدلييلي تيَنا )َوآَوااَن( ابي َصَر، َوقييَل ُهَنا ابي

زيمي اْلَقْصُر َويفي اْلُمتَـَعدّيي اْلَمدُّ َأيْ  يُح َأنَّ اأْلَْفَصَح يفي الالَّ : " َواَل ُمْؤويَي " َوالصَّحي : َردَّاَن إيىَل قـَْوليهي اآْليتي
َ َلهُ َواَل مُ َمْأَوااَن، َومَلْ جَيَْعْلنَ  رييَن َكاْلبَـَهائيمي يفي َصْحرَااَن )َفَكْم مميَّْن اَل َكايفي َتشي َن اْلُمنـْ ْؤويَي( قَاَل النـََّووييُّ: َأْي: ا مي

ََنا، َوقَاَل اْلمُ  َم َلُه َواَل َعاطيَف َعَلْيهي َواَل َلُه َمْسَكٌن أَيْويي إيلَْيهي َفَمْعىَن آَوااَن ُهَنا َرمحي ُر: اْلَكايفي ظْ اَل رَاحي هي
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ْم َويـَُهيّيُئ اْلَمْسَكَن، َواْلَمْأَوى هلَُ  هي ْم فَاحْلَْمُد َّلليَّي َواْلُمْؤويي ُهَو اَّللَُّ تـََعاىَل َيْكفيي َشرَّ بـَْعضي اخْلَْلقي َعْن بـَْعضي
 ".(1) 
َماُم: َمَعايني  .87 ُّ التـَّْوبَةي( قَاَل اإْلي ُّ الرَّمْحَةي )َوَنيبي َصلَّى  - ُمتَـَقاريبٌَة إيلي اْلَمْقُصوُد أَنَُّه  الثَّاَلثَةي "ريَوايٍَة أاََن َنيبي

َاُحمي َوَنصَّ َعَلْيهي  -اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  لرتَّ لتـَّْوبَةي َوابي لتـَّْوبَةي َوالرَّمْحَةي َوأََمَر ابي َما َوَأنَّ أُمََّتُه تـَوَّابُوَن ُرمَحَاُء َكَما َجاَء ابي
ُ تـَعَ  نَـُهْم.َوَصَفُهُم اَّللَّ  اىَل بيَقْوليهي التَّائيُبوَن َوبيَقْوليهي ُرمَحَاُء بـَيـْ

 

َفَتنْيي يفي أُمَّتيهي َتُكواَنني َمْوُجوَدَتنْيي َأْكثـََر ميْن َسائيري اأْلَُممي َوَيْكفيي ُل َأنَّ َهاَتنْيي الصّي َهَذا اْلَقْدُر يفي  َواحْلَاصي
ْن  َمَع أَنَُّه اَل يـَْلَزُم مي ْختيَصاصي َنَُّه َوْصفي الشَّْيءي بيَشْيٍء نـَْفُيُه َعمَّا َعَداُه َوأَْغَرَب احْلََنفي االي يُّ َحْيُث قَاَل أَْو ألي

ْستيْغَفاري، زَاَد ميريَُك خبيياَلفي اأْلَُممي السَّابيَقةي َواْسَتَدلَّ بي  َُجرَّدي االي ْم إيْل ْوليهي تـََعاىَل َوَلْو َأهنَُّ قَ قَبيَل ميْن أُمَّتيهي التـَّْوبََة مبي
َ َواْستَـْغَفَر هَلُُم الرَُّسوُل اآْليََة، َوَهَذا قـَْوٌل  َن اْلُعَلَماءي   يَلق لم بِِه َأَحد  ملَم ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اَّللَّ مي

يًعا اَلُف إيمْجَاعي اأْلُمَّةي، َوَقْد قَاَل تـََعاىَل َوتُوبُوا إيىَل اَّللَّي مجَي ُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفليُحوَن َوقَاَل َعزَّ أَيُـَّها الْ  فـَُهَو خي ُمْؤمي
التـَّْوبَُة النَُّصوُح  -اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  َصلَّى -َوَجلَّ اَيأَيُـَّها الَّذييَن آَمُنوا تُوبُوا إيىَل اَّللَّي تـَْوبًَة َنُصوًحا َوَقْد قَاَل 

نَي يـَْفُرُ   ْنَك فـََتْستَـْغفيُر اَّللََّ، مُثَّ اَل تـَُعوُد إيَلْيهي أََبًدا، َوأَ النََّدُم َعَلى الذَّْنبي حي رَْكاُن التـَّْوبَةي َعَلى َما قَاَلهُ اْلُعَلَماُء مي
َّ َشْرطًا ْستيْغَفاَر اللّيَسايني بَةي نـََعْم ليلتـَّْوبَةي لتـَّوْ لي  َثاَلثٌَة النََّدُم َواْلَقْلُع َواْلَعْزُم َعَلى َأْن اَل يـَُعوَد، َواَل َأَحَد َجَعَل االي
ُُقوقي اْلعيَبادي َوبيبَـْعضي ُحُقوقي اَّللَّي ُشُروٌ  لَْيَس َهَذا حَمَلُّ َبْسطيَها َوَأْغرَ  ْعتيَباري تـََعلُّقيَها حبي ْنَذليَك َما قَاَلُه ابي ُب مي

ْن َأنَّ قـَُبوَل التـَّْوبَةي بيُشُروطيَها اْلَمْذُكورَةي يفي ُكُتبي ا ُ بيرَبََكتيهي َعَلى َهذيهي ْلفيْقهي ميْن مجُْ اْبُن َحَجٍر مي َلةي َما َخفََّفُه اَّللَّ
ُ َعَلْيهي، َوقيصَّ  َنَّ آَدَم َعَلْيهي السَّاَلُم أَوَُّل َمْن اَتَب اَّللَّ ائَةي َوتـَْوبَتيهي اأْلُمَّةي، َوَهَذا أَْيًضا َغرْيُ ُمْسَتقييٍم؛ ألي ُة قَاتيلي اْلمي

نَي َعَبُدوا اْلعيْجَل فَ َمْعُروَفةٌ َمْشُهورٌَة  َد َعَلى قـَْومي ُموَسى حي يَحةي نـََعْم َشدَّ َجَعَل ميْن َشرَائيطي يفي الرّيَوااَيتي الصَّحي
َذيهي اأْلُمَّةي فَإينَّهُ خُمَاليٌف أليَ  يصي التـَّْوبَةي هبي ْم، َوَهَذا اَل َيُدلُّ َعَلى خَتْصي هي ْم قـَْتَل أَنـُْفسي يعي تـَْوبَتيهي اأْلَئيمَّةي )َوَأاَن  قْـَوالي مجَي

َن اأْلَنْبيَياءي  : الَّذيي قـَفَّى آاَثَر َمْن َسبَـَقُهمي َدةي َأيي تَبيَع َأْطَواَر َمْن وَ اْلُمَقفّيي( بيَفْتحي اْلَقافي وََكْسري اْلَفاءي اْلُمَشدَّ
َن اأْلَْصفيَياءي ليَقْوليهي تـََعاىَل أُولَئيَك الَّذييَن َهَدى اَّللَُّ  َمُه مي ُلُه أَنَُّه ُمتَّبيٌع ليأْلَنْبيَياءي يفي  فَبيُهَداُهمُ  تـََقدَّ اقْـَتديهي َوَحاصي

، َوقَ  تّيَفاقي الي هيْم يفي بـَْعضي اْلُفُروعي ابي ، َوإيْن َكاَن خُمَاليًفا ليبَـْعضي يدي َوَمَكاريمي اأْلَْخاَلقي ُب َأْصلي التـَّْوحي اَل َصاحي
ُر اأْلَنْبيَياءي اْلُمتَّبيُع هَلُْم فَإيَلا قـَفَّى اَل نَ النّيَهايَةي ُهَو اْلُمَويلّي الذَّاهيُب، يَـ  َّ بـَْعَدُه، َويفي َمْعَناُه اْلَعاقيُب ْعيني أَنَُّه آخي يبي

يَغةي اْلَمْفُعولي َكَما يفي بـَْعضي النَُّسخي  الَّذيي   َأْي: أانَ َواحْلَْمُل َعَلى اْلَمْعىَن اأْلَوَّلي َأْوىَل َكَما اَل خَيَْفى َوُرويَي بيصي
ْلُت إيىَل النَّاسي بـَْعَدُهْم َوُختيَم يبي الرّيَساَلُة يـَُقاُل: قـََفْوتُ   أَثـََر ُفاَلأٍنَْي: قـُفّيَي يبي َعَلى آاَثري اأْلَنْبيَياءي َأْي: أُْرسي

ُ تـََعاىَل مُثَّ  ُه قَاَل اَّللَّ ْم بيُرُسليَنا َفَحَذَف َحْرَف تَبيْعُتُه َوقـَفَّْيُت َعَلى أَثَريهي بيُفاَلٍن َأْي: أَتْـبَـْعُتُه إيايَّ َنا َعَلى آاَثريهي  قـَفَّيـْ
( بيَفْتحي اْلمييمي وََكْسري احْلَاءي اْلُمْهَمَلةي مَجُْع اْلَملْ  مي ُّ اْلَماَلحي َلةي يفي احلَْدييثي خَتْفييًفا )َوَنيبي َحَمةي، َوهيَي احْلَْرُب الصّي
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َا الي  َي هبي َلى ْشتيَباكي النَّاسي فييَها َكالسََّدى َواللُّْحَمةي يفي الثَـّْوبي َلاُت اْلقيَتالي الشَّدييدي َومسُّي ، َوقييَل ليَكثْـرَةي حُلُومي اْلَقتـْ
مي َدْولَتيهي وََكَذا بـَْعَدهُ ُمْسَتميرٌّ يفي  َرُهُم مَّتيهي إيىَل َأْن يـَقْ أُ  فييَها، َوفييهي إيَشارَةٌ إيىَل َكثْـرَةي اجلْيَهادي َمَع اْلُكفَّاري يفي أايَّ ُتَل آخي

ْلتيَيامي  َنَُّه َسَبٌب الي ؛ ألي مي َّ اْلَماَلحي َي َنيبي ، َويفي اْلَقاُموسي مسُّي أْلَْحَوالي ُ أَْعَلُم ابي ْم، َوقَاَل هي الدَّجَّاَل، َواَّللَّ ْم َواْجتيَماعيهي
َنةي قَاَل اْلُعَلَماُء:  َا اقْـَتَصَر عَ َشاريٌح: اْلَمْلَحَمُة اْلَوقْـَعُة اْلَعظييَمُة يفي اْلفيتـْ  (1)َلى َهذيهي اأْلَمْسَاءي." َوإيمنَّ

"مقرئه وهو أبلغ يف مقام الربهان مث هو أعم من أين كون قارًئً أو غريه ألن املرء مع من أحبه  .88
وقيل الضمري يف حمبه راجع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف غاية من البعد و كذا قول الشارح 

النون ابإلضافة ويف اجلمع بني اآلل والصحابة إمياء إىل اعتقاد أهل السنة  الرومي أصله مقرئني سقط
خالفاً للخوارج والرافضة أبعدهم هللا عن مرتبة احملبة ) تنيبه ( وقع اختالف بني أكابر األمة يف أن النبوة 

نه سبحانه م أفضل أم الرسالة ولكل وجهة إل النبوة اجملردة من حيث التوجه إىل هللا تعاىل وأخذ الفيض
وتعاىل أوىل من حيث التوجه إىل اخللف وإيصال الفيض إليهم إال أن الرسول من حيث إنه كامل مكمل 
أفضل من النيب من حيث إنه كامل مع أن الرسالة ال تنايف الوالية فله املرتبة اجلمعية املستفادة من صفة 

ن الكثرة ه الكثرة عن الواحد وال الواحدة عاالصطفائية فإن الكامل الواصل إىل مرتبة مجع اجلمع ال حيجب
وأما عبارة بعض الصوفية أن الوالية أفضل من النبوة فيعنون هبا أن والية الرسول أفضل من النبوة كما 

سالم وأما من أهل اإل مل يقل به أحدسبق ال مطلقًا لئال يلزم منه أن يكون الويل أفضل من النيب إل 
ول الكافر آمنت مبحمد النيب خبالف حممد الرسول ألن النيب ال يكون قول احلليمي حيصل اإلميان بق

إال نبيه والرسول قد يكون لغريه فمبين على االستعمال العريف إال أن لفظ اإلميان مينع من محله على 
 املعىن العريف كما ال خيفى على أهل اإليقان ويف البيت إمياء إىل قوله عليه السالم اغد عاملًا أو متعلماً 
أو مستعماً أو حمباً وال تكن اخلامسة فتهلك رواه البزار والطرباين عن أيب بكرة ) وبعد فإن هذه مقدمة 
( أي بعد ما تقدم من احلمد والصالة وهي كلمة يؤيت هبا لالنتقال من @ غرض أو أسلوب إىل آخر 

د وفيه اإلتيان أبما كره خالويستحب اإلتيان هبا يف اخلطب واملكاتبات اقتداء ابلنيب عليه السالم كذا ل 
 (2)بعد وهو مستحب بال شبهة وإمنا الكالم يف وبعد وال يبعد أن يقال ماال بدرك كله ال يرتك كله." 

"على قراءة غري ورش إل الالم مرققة يف هذه األمثلة عند اجلمهور وال وجه لتفخيم األلف  .89
بع ما قبلها لقاعدة السابقة إل األلف تتحينئذ بعد ترقيق الالم اليت هي من حروف االستفالة فصحت ا

يف تفخيمها وترقيقها وأما ادخال طال فوهم منه ألنه ليس من األمثلة اليت فيها األلف مصاحبة لالم 
بل هي مصاحبة للطاء وهي من حروف االستعالء فتفخم تبعًا للطاء ألبتة وإمنا الكالم يف المه على 

الالم واتصلت هبا سواء فتحت أو سكنت تفخم وأما إلا قاعدة ورش من أن الطاء إلا تقدمت على 
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فصل بينهما ابأللف كطال وتصاحلا فهل تفخم الالم أو ترقق فوجهان مفصل عند األعيان و أما قول 
املصري وكذلك ال جيوز تفخيم األلف الواقعة بعد الراء وإن كانت الراء عند الناظم شبه املستعلى لتصرحيه 

فيه للك فمدفوع مبا سبق من أن املعترب ما اختاره يف النشر فتدبر وأما قوله و  يف متهيده ابلتحذير من
تصريح أيضاً أبنه ال بد من ترقيها إلا كانت بعد الالم املفخمة حنو إن هللا والصالة والطالق يف مذهب 

مناه دورش قال وبعض الناس يتبعون األلف الالم يعين فيخموهنا وليس جبيد فهو الصواب املطابق ملا ق
يف هذا الباب وأما قوله ما لكره الشيخ زكراي تبعا ال بن املصنف من قوله ألهنا خترج من طرف املطابق 
ملا قدمناه يف هذا الباب وأما قوله ما لكره الشيخ زكراي تبعا البن املصنف من قوله ألهنا خترج من طرف 

نون والالم تعلى ألنه يستلزم أن تكون الاللسان اخل ال يصلح تعلياًل ملا فهم من كون الراء شبهًا للمس
تكون  ال هو وال غريه فمردود ألن العلة ال تستلزم أن ومل يقل به أحدشبيهني له لوجود العلة املذكورة 

مطردة مع أن القوم اعتربوا تفخيم الراء يف حالة واحدة وهي الواقعة قبل األلف مع إمجاعهم على أن 
لف ال تفخمان واحلاصل أن الصحيح بل الصواب هو الذي مشي عليه النون والالم إلا وقعتا قبل األ

الناظم يف النشر حيث قال وأما األلف فالصحيح أهنا ال توصف برتقيق وال تفخيم بل حبسب ما تقدمها 
 (1)فإهنا تتبعه ترقيقاً وتفخيماً وما." 

ْقَدامي ( : بيَكْسري اْلمييمي . ) أَ  .90 ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلمي ْلُمثـَلَّثَ ") َحدَّ ةي . ) اْلعيْجلييُّ ( : بُو اأْلَْشَعثي ( : ابي
يٍم ، نيْسَبًة إيىَل َبيني عيْجٍل . ) اْلَبْصرييُّ ( : بيَفْتحي اْلُمَوحََّدةي َوُتْكَسُر ، َصُدوٌق .  بيَكْسري ُمْهَمَلٍة َوُسُكوني جي

ْصرييٌّ ، ثيَقٌة ، ُأْخريَج ( : اْحرَتََز بيهي َعْن مَحَّادي ْبني َسَلَمَة بَ  ) َأْخرَباََن مَحَّاُد ( : بيَتْشدييدي اْلمييمي . ) ْبُن َزْيدٍ 
ْنُه ، َوقَاَل ] ص:  َحاحي ، قَاَل اْبُن َمعينٍي : لَْيَس َأَحٌد أَتْـَقَن مي [ اْبُن حَيْىَي : َما رَأَْيُت  87َحدييثُُه يفي الصّي

ْنُه ، َوقَاَل اْلَمْهدييُّ : مَ  ٍم اأْلَْحَولي ( : ُهَو اْبُن سُ َأَحًدا َأْحَفَظ مي ْنُه . ) َعْن َعاصي َلْيَماَن أَبُو ا رَأَْيُت َأْعَلَم مي
اْلوياَليَةي ، َأْخرََج َحدييثَُه  َعْبدي الرَّمْحَني اْلَبْصرييُّ ، ثيَقٌة ، ملَْ يـََتَكلَّْم فييهي إيالَّ اْبُن اْلَقطَّاني وََكأَنَُّه بيَسَببي ُدُخوليهي يفي 

يٌم َمْكسُ اأْلَئي  نَـُهَما جي ُْهَمَلَتنْيي بـَيـْ َس ( : مبي ْم . ) َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َسْرجي هي َحاحي تَُّة يفي صي َس ، مَُّة السّي ورٌَة َكنَـْرجي
لتـَّْنوييني َوياَُلئيمُ  رَافي َويفي ُنْسَخٍة ابي ْنصي  قـَْوُل اْلعيَصامي  هُ لََكرَُه ميريَُك َشاْه ، َوُهَو يفي اأْلَْصلي َمْضُبوٌ  بيَعَدمي االي

ٌّ َسَكَن اْلَبْصَرَة ، َأْخرََج َحدييثَُه اأْلَئيمَّةُ  تَُّة . ) َكَجْعَفٍر ، َوبـَيـَّنَّا َوْجَهُهَما يفي َشرْحي اْلميْشَكاةي ، َصَحايبي  السّي
ُتُه . ) َوُهوَ  ئـْ  اَنٍس ( : َويفي ُنْسَخٍة أاَُنٍس ؛ َأْي يفي  قَاَل أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ( : َأْي جي

هي ، َأْي أَتـَْيُت َرُسوَل اَّللَّي  ْن َأْصَحابيهي ( : َواجْلُْمَلُة َحاٌل َوَما َوَقَع يفي َشْرحي َن النَّاسي . ) مي يفي اَنٍس  مَجَاَعٍة مي
يٍح َمَع ُوُجودي قـَْوليهي َوُهَو َكَما اَل  مّي الدَّالي َماٍض ميَن خَيَْفى . ) َفُدْرُت ( : بيضَ ، َأْي َمَع اَنٍس ، َغرْيُ َصحي

ْن َخْلفيهي ( : ليبَـَيانيهي ، أَ  يي انـَْقَلْبُت الدَّْوري َعْطٌف َعَلى أَتـَْيُت . ) َهَكَذا ( : إيَشارٌَة إيىَل َكْيفييَّةي َدَورَانيهي . ) مي
 النـُّبـُوَّةي َأْو بيَقرييَنةي الدَّْورَةي . َخْلَفُه . ) فـََعَرَف ( : َأْي بيُنوري ميْن َمَكايني الَّذيي ُكْنُت فييهي َوَلَهْبُت َحىتَّ َوقـَْفُت 
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ْن ُرْؤيَةي اخْلَامتَي . ) فَأَْلَقى الرّيَداَء َعْن َظْهريهي ، فـَرَأَْيتُ  ُدُه مي ( : َأْي أَْبَصْرُت  ) الَّذيي أُرييُد ( : َأْي أَْنوييهي َوأَْقصي
َع اخْلَامتَي (  ْلَفْتحي َويُْكَسُر ، َأيي الطَّاَبعي الَّذيي ُختيَم بيهي َكَما َمرَّ يفي بـَْعضي الرّي . ) َمْوضي َوااَيتي ، َوَيصيحُّ : ابي

َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي  ّي َعْنُه قَاَل : أَتـَْيُت النَّيبي َضاَفُة بـََيانييٌَّة ، َوعيْنَد الطَّرَبَايني َما أُرييُد ، َسلََّم فـََعَرَف وَ َأْن َتُكوَن اإْلي
يَغةي التـَّْثنيَيةي  فَأَْلَقى ريَداَءُه َعْن َمْنكيبيهي ، َفُدْرُت َحىتَّ ُقْمُت َخْلَفُه فـََنَظْرُت إيىَل اخْلَامتَي . ) َعَلى َكتيَفْيهي ( : بيصي

فْـرَادي َواقْـَتَصَر َعَلْيهي اْبُن َحَجرٍ  يَغةي اإْلي ُر أَنَّهُ َظْرٌف ليَرأَْيُت ، َواْلُمرَاُد  ، يفي َأْكَثري النَُّسخي ، َويفي ُنْسَخٍة بيصي َوالظَّاهي
داا اَقرييًبا ميْن َكتيفيهي اأْلَْيَسري َكَما َمرَّ ، َواَل يـَُنافييهي ريَوايَُة َبنْيَ َكتيَفْيهي ، َواْلَقْوُل بيتَـَعدُّدي اخلَْ  ملَم يَلق لم ِبِه متَي بَعييٌد جي

َفاعي َكتيَفْيهي ، َويفي ُمْشريفًا َعَلى َكتيَفْيهي ، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اْرتيَفاَعُه يَزييُد َعَلى اْرتي ، َوقَاَل اْلعيَصاُم : َأْي  َأَحد  
َّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأَكْلتُ  َس قَاَل : رَأَْيُت النَّيبي يحي ُمْسليٍم : َعْن َعْبدي اَّللَّي ْبني َسْرجي زًا َصحي  َمَعُه ُخبـْ

ضي َكتيفيهي اْلُيْسَرى مَجًْعا ا ، أَْو قَاَل ثَرييًدا ، مُثَّ ُدْرُت َخْلَفُه فـََنَظْرُت إيىَل َخامتَي النـُّبـُوَّةي َبنْيَ َكتيَفْيهي عيْنَد اَنغي َوحلَْمً 
ياَلٌن َكَأْمثَالي الثَّآلييلي ، انـْتَـَهى . َويفي ريَوايٍَة : عيْنَد ُغْضُروفي َكتيفيهي اْلُيْسرَ  َها خي ، َوُرويَي : يفي نـُْغضي   ىَعَليـْ

لضَّادي اْلُمْعَجَمةي ، َها َوابي ْنُه وَ  َكتيفيهي اأْلَْيَسري ، َوالنـُّْغُض بيَضمّي النُّوني َوُسُكوني اْلَغنْيي اْلُمْعَجَمةي َوَضمّي النَّاغيُض مي
َبغيي ذيي َعَلى طَ َعَلى َوْزني اْلَفاعيلي ، أَْعَلى اْلَكتيفي ، َوقييَل : ُهَو اْلَعَظُم الرَّقييُق الَّ  َرفيهي َوُهَو اْلُغْضُروُف ، فـَيَـنـْ

هي َوأَنَّهُ َعَلى َكتيَفْيهي أَْو َعَلى  ري َأْن َتُكوَن َهذيهي الرّيَوايَةُ ُمَقيّيَدٌة ليلرّيَوااَيتي اْلُمْطَلَقةي ميْن أَنَّهُ َبنْيَ َكتيَفْيهي َوأَنَّهُ َعَلى َظهْ 
 ُّ َهةي َكتيفيهي اأْلَْيَسري َأنَّ اْلقَ  َكتيفيهي ، قَاَل اْلَعْسَقاَليني رُّ يفي َوْضعي اخْلَامتَي َعَلى جي ْلَب يفي تيْلَك اجلْيَهةي ، َوَقْد : السّي

َع الشَّْيطَاني ، فَُأريَي يفي النـَّْومي َجَسًدا َويـَُرى اْلبيلَّْوري كَ   َوَرَد يفي َخرَبٍ َمْقطُوٍع َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َربَُّه َأْن يُرييَُه َمْوضي
َذاَء قـَْلبيهي َلُه ُخْرطُ  ْفدٍَع عيْنَد نـُْغضي َكتيفيهي اأْلَْيَسري حي هي َوالشَّْيطَانَفيي ُصورَةي ضي ْن َخاريجي ُلُه مي وٌم َكاْلبَـُعوضي َداخي

ُ َخَنَس ، َأْخَرَجُه َعْبُد اْلرَبّي بيَسَنٍد  َل إيىَل قـَْلبيهي يـَُوْسويُس فَإيَلا لُكيَر اَّللَّ ْهرَاَن َعْن قَ َقْد أُْدخي وييٍّ إيىَل َمْيُموني ْبني مي
ْن َطرييقي ُعْرَوَة ْبني  ُب اْلَفائيقي ، َوليَسعييدي ْبني َمْنُصوٍر مي  ُرَوميٍْ َسَأَل ] ُعَمَر ْبني َعْبدي اْلَعزييزي ، َولََكرَُه أَْيًضا َصاحي

َع ال 88ص:  َن اْبني آَدَم َفَأرَ [ عييَسى َعَلْيهي السَّاَلُم َربَُّه َأْن يُرييَُه َمْوضي ْثُل رَْأسي شَّْيطَاني مي اُه ، فَإيَلا رَْأُسُه مي
ٌع رَْأَسُه َعَلى مَثَرَةي اْلَقْلبي ، فَإيَلا لََكَر اْلَعْبُد َربَُّه َخَنَس ، َوإيَلا تـََرَك أاََتُهَوَحدَّ  ثَُه . َوَلُه أَْيًضا َعني احْلَيَّةي َواضي

ٌ َعَلى قـَْلبيهي فَإيَلا لُكيَر اْسُم اَّللَّي َخَنَس ،اْبني َعبَّاٍس قَاَل : يُوَلُد ا ْنَساُن َوالشَّْيطَاُن َجامثي َوإيَلا َغَفَل َوْسَوَس  إْلي
ٌع ُخْرطُوَمُه َكَما يفي ريَوايَةي ، قَاَل السَُّهْيلييُّ : َواحلْيْكَمُة يفي َوْضعي َخامتَي النـُّ   وَّةي َعَلى َوَجعي بُـ ، َوَمْعىَن َجامثٍي : َواضي

ْكَمًة َويَقييًنا َخَتَم َعلَ  ْعتيَباري أَنَُّه َلمَّا َمأَلَ قـَْلَبُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم حي ْعتيَناءي َواالي ْيهي َكَما خُيَْتُم َعَلى اْلويَعاءي االي
َنَّهُ َمعْ  ُع  ُصوممٌينْ اْلَمْمُلوءي ميْسًكا ، َوأَمَّا َوْضُعهُ عيْنَد نـُْغضي َكتيفيهي اأْلَْيَسري َفألي َوْسَوَسةي الشَّْيطَاني ، َوَلليَك اْلَمْوضي

يٍم َوَجوََّز اْلكيَسائييُّ كَ  يٍم َوُسُكوني مي ْثَل اجْلُْمعي ( : بيَضمّي جي ْسَر اجلْييمي َمْدَخُل الشَّْيطَاني َوحَمَلُّ َوْسَوَستيهي . ) مي
َن اخْلَامتَي يفي النّيَهايَةي ، يُرييُد  ْثَل مَجْعي اْلَكفّي ، َوُهَو َأْن جَتَْمَع اأْلََصابي ، َوُهَو َحاٌل مي َها ، يـَُقاُل مي َع َوَتُضمَّ

َْعىَن اْلَمذْ  َْعىَن َمْفُعوٍل َكالذُّْخري مبي ُْمعي َكفّيهي بيَضمّي اجلْييمي ، انـْتَـَهى . فـَُهَو فـُْعٌل مبي ُخوري ، َوحُيَْتَمُل َأْن َضَرهَبَا جبي
َئةي اْلَمْجُموَعةي َوُهَو أَْنَسبُ َيُكوَن َتْشبييًها بيهي يفي  ْقَداري َوَأْن َيُكوَن َتْشبييًها يفي اهْلَيـْ  لييـَُوافيَق قـَْوَلُه : " زيرُّ اْلمي
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ْنهُ زياَيَدةُ فَائيَدةٍ ، َوهيَي أَنَّهُ َكاَن فييهي ُخُطوٌ  َكَما َيْظَهُر َعَلى ظَ  اْلَمْجُموَعةي  ري اْلَكفّي هْ احلَْْجَلةي " إيالَّ أَنَّهُ يـُْفَهُم مي
ّي َعْنُه َكأَنَُّه مَجُْع َكفٍّ ، َويفي ريَوايٍَة َلُه َكأَنَُّه مجُْ  ُع يـَْعيني اْلَكفَّ اجْلُْمَع ُكلُّ َخطٍّ َبنْيَ إيْصبَـَعنْيي ، َوعيْنَد الطَّرَبَايني

َعَلى نـُْغضي اْلَكتيفي مبييْثلي اجْلُْمعي .  خْلَامتَي ، َوقـََبَض بيَيديهي َعَلى َكفّيهي . َوعيْنَد اْبني َسْعٍد َعْنُه : فـََنَظْرُت إيىَل ا
ْعتيَباري أَنَُّه قَاَل مَحَّاٌد : مُجُْع اْلَكفّي َومَجََع مَحَّاٌد َكفَُّه َوَضمَّ َأَصابيَعُه . ) َحْوهَلَا ( : َأْي َحْوَل اخْلَامتَي َوأُنّي  َث ابي

زًَة " ، َوأَمَّا قـَْوُل احْلََنفييّي قيْطَعُة حلٍَْم ، َوَيُدلُّ َعَلْيهي ريَوايَُة : "   ْثلي أَْو َكاَن اخْلَامَتُ َبْضَعًة اَنشي  : َأْي َحْوَل اْلمي
َن اْلبُـ  ْعتيَباري الشََّعرَاتي َأْو َأْجزَاَء تـََتَصوَُّر يفي اجْلَْمعي َففيي َغايٍَة مي ْنُه َحْوَل اجْلُْمعي ، َوالتَّْأنييُث ابي ْعدي . َويـَْقُرُب مي

يَه أَتْنييثي َهَذاقـَْوُل ا ْن  ْلعيَصامي : َأْي َحْوَل اخْلَامتَي الَّذيي ُهَو َعاَلَمُة النـُّبـُوَّةي . فَاْحَفْظُه فَإينَّ تـَْوجي الضَّميريي مي
ياَلٌن ( : َواجْلُْمَلُة َحاٌل  ٌم َعَلى َخرَبيهي . ) خي َفٌة أُ َمزَالّي اأْلَْقَدامي ، مُثَّ َنْصبـُُهَعَلى أَنَُّه َظْرٌف ُمَقدَّ ْخَرى أَْو صي
َي بيَكْسري ُمْعَجَمٍة َفُسُكونيَتْحتييٍَّة مَجُْع اخْلَالي ، َوُهَو الشَّاَمُة يفي اجلََْسدي . ) َا ( : َأيي كَ   اَثنيَيٌة ليْلَخامتَي ، َوهي َأهنَّ

ُثـَلَّثٍَة مَهْزٌَة مَمُْدوَدٌة َعَلى زينَةي قـََنادييَل وَ  ْؤُلوٍل َوهيَي احْلَبَّةُ الَّيتي َتْظَهُر يفي اجلْيْلدي ُهَو مَجُْع ثُـ اخلْيياَلُن . ) ََثلييُل ( : مبي
يَّةي : زُْخ بيَضمّي زَاٍي َوُسُكوني ُمْعَجَمٍة . ) فـََرَجْعتُ  ْلَفاريسي ْثَل احْلُمَُّصةي َفَما ُدوهَنَا ، يـَُقاُل هَلَا ابي ْن  ( مي : َأْي مي

ْلَقائيهي الرّيَداَء ( : َأْي َوقـَْفُت َأْو قـََعْدُت ُمْستَـْقبياًل َلُه . ) فـَُقْلتُ َخْلفيهي َدائيرًا . ) َحىتَّ اْستَـْقبَـْلُتُه   ( : ُشْكرًا إليي
ُ َلَك اَي َرُسوَل اَّللَّي ( : َخرَبٌ ُمطَابيٌق ليَقْوليهي تـََعاىَل : ) لييَـْغفي  َم َحىتَّ رَأَْيُت اخْلَامَتَ . ) َغَفَر اَّللَّ ُ َما تـََقدَّ َر َلَك اَّللَّ

مَّتيهي اْلَمْرُحوَمةي . ) أليُ  ْن َلنْبيَك َوَما أَتَخََّر ( ، َأْو إيْنَشاٌء أُرييَد بيهي زياَيَدُة اْلَمْغفيرَةي أَْو إيثـَْباهُتَا َلُه أَوي اْلَمْغفيرَةُ مي 
خْلُُصوصي أَْيًضا َحْيُث اْستَـْغَفْرَت يلي أَْو سَ  ُ َلَك ابي ْيَت ليُرْؤيَةي َخامتَيي َأْو آَمْنَت عَ فـََقاَل َوَلَك ( : َأْي َوَغَفَر اَّللَّ

ْحَساني ، َواَل َشكَّ َأنَّ ُدَعاَءُه أَْفَضُل مينْ  إْلي ْحَساني ابي ُدَعائيهي  يبي َوانـَْقْدَت يلي ، َوقييَل : َهَذا ميْن ُمَقابـََلةي اإْلي
َها ( . ) فـََقاَل َوإيَلا ُحيّييُتْم بيتَ َحقييَقًة َوإيْن َكاَن ُدونَهُ ُصورًَة َفاَل يـَُنافييهي قـَْولُهُ تـََعاىَل : )  نـْ ْحَسَن مي يٍَّة َفَحيُّوا أبَي حي

ٌم اأْلَْحَوُل ] َس ، َوقَائيُل َهَذا اْلَكاَلمي ُهَو َعاصي [  89: ص اْلَقْوُم ( : َأيي الَّذيي حُيَدّيثـُُهْم َعْبُد اَّللَّي ْبُن َسْرجي
ُر اْلُمتَـَباديُر ، هي َوَسلََّم ، َوقَائيُل َهَذا اْلَقْولي ُهَو َعْبُد اَّللَّي ، َوهَ أَوي اْلُمرَاُد َأْصَحابُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَليْ  َذا ُهَو الظَّاهي

ْذفي َحْرفي َوقـَْولُُه : ) اْستَـْغَفَر َلَك َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ( : قييَل : َخرَبٌ َأوي اْستيْفَهاٌم حبيَ 
ْستيْفَهامي  ْستيْفَهاُم . َوقَاَل اْبُن َحَجٍر : ااالي ُ االي ْستيْفَهاٌم بيَدلييلي قـَْوليهي ، َومُيْكيُن َأْن َتُكوَن اهْلَْمزَُة َمْفُتوَحًة فـَيَـتَـَعنيَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم . ) فـََقاَل : نـََعْم ، َوَلُكْم ( : إيْل َلْو َكاَن َخرَبًا خلََ  ُّ َصلَّى اَّللَّ اَل قـَْولُُه " نـََعْم " َعني : ُهَو أَوي النَّيبي
رُي َلُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  ٌح َوإيالَّ َففييهي فَـ اْلَفائيَدةي . مُثَّ قَاَل اْبُن َحَجٍر تـَبَـًعا ليْلَحَنفييّي : إيْن َكاَن الضَّمي َواضي

َس ملَْ : قييَل : َلْو أُرييَد ابي  اْلتيَفاٌت إيْل ُمْقَتَضى الظَّاهيري . فـَُقْلُت : مُثَّ قَاَل اْبُن َحَجرٍ  َذَة اْبني َسْرجي ْلَقْومي َتاَلمي
َياقي احلَْدييثي الصَّرييحي يفي َأنَّ اْلُمرَاَد هبيي  ْلتيَفاتي ، انـْتَـَهى . َوُهَو َغْفَلٌة َعْن سي ُم الصََّحابَُة ، حَيَْتْج ليَدْعَوى االي

َلى َما لََكَرُه ميريَُك أَنَُّه عيْنَد َصرييٍح َوَمَع أَنَُّه َغْفَلٌة َعْن َسائيري طُُرقي احلَْدييثي عَ مَتَّ َكاَلُمُه . َوقـَْولُُه الصَّرييُح َغرْيُ 
ّي قَاُلوا : َقدي اْستَـْغَفَر اَّللََّ َلَك َرُسوُل اَّللَّي َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم ، َويفي ُأْخَرى َلهُ   : فـََقاَل َرُجٌل ميَن الطَّرَبَايني

ْن َطرييقي َعلييّي ْبني مَسُرََة ، َومَحَّادي الْ  َ اْلَقائيُل يفي ريَوايَةي ُمْسليٍم مي ني َزْيٍد ، َوَعْبدي بْ َقْومي : َهلي اْستَـْغَفَر َلَك ؟ َوُعنيّي
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ٍم بيَلْفظي " قَاَل : فـَُقْلُت َلُه : اْستَـْغَفَر َلَك َرُسوُل  دي ْبني زياَيٍد ُكلُُّهْم َعْن َعاصي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ااْلَواحي َّللَّي َصلَّى اَّللَّ
ٌم اأْلَْحَوُل الرَّاويي ، َعْن َعبْ  َ ميْن َهذيهي الرّيَوااَيتي َأنَّ قَائيَل " فـََقاَل اْلَقْوُم " ُهَو َعاصي دي اَّللَّي . ؟ " . فـَتَـَبنيَّ

ْلَقْومي ُحضَّاُر جَمْليسي نـَْقلي َعْبدي اَّللَّي احلَْدييثَ  ٍم ، فَ  َواْلُمرَاُد ابي إيْسَناُد اْلَقْولي إيىَل اْلَقْومي َأْي إيىَل اْلَمْذُكوَر إيىَل َعاصي
يعيهيْم يفي ريَوايَةي اْلَبابي َعَلى َسبييلي اْلَمَجازي ، يـَْعيني َكَقْوليهي : ) فـََعَقُروا النَّاَقَة ( ، قَاَل : َوحيُْ  َتَمُل َأنَّ اْلَقْوَم مجَي

هي ، َورُ  أَْيًضا َسأَُلوُه َكَما َسَألَ  ْم َحقييَقًة َواَترًَة إيىَل نـَْفسي ٌم فـََتارًَة َنَسَب السَُّؤاَل إيلَْيهي َا َأهْبََم نـَْفَسُه َكَما َعاصي مبَّ
ْستيْخَباري تـَْثبييُت ُرْؤيَةي  ْستيْفَهامي َواالي جْلُْمَلةي اْلَمْقُصوُد ميْن َهَذا االي  ْبني ْبدي اَّللَّي عَ  ُهَو َدْأُب الرَُّواةي ، قَاَل : َوابي

ّي قَالَ  ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوُصْحَبتيهي َمَعُه . َويفي ريَوايَةي ُمْسليٍم َوالطَّرَبَايني َّ َصلَّى اَّللَّ َس النَّيبي ُ َسْرجي َّ َصلَّى اَّللَّ  : َرأَْيُت النَّيبي
زًا َوحلًَْما أَْو قَاَل ثَرييًدا . َوليلطَّ  ّي بيَلفْ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأَكْلُت َمَعُه ُخبـْ يـَْعيني  -ظي قَاَل : أَتـََرْوَن َهَذا الشَّْيَخ رَبَايني

َع َهذَ   -نـَْفَسُه  ًما مسَي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َوَأَكْلُت َمَعُه . َمَع َأنَّ َعاصي َن اْبني َكلَّْمُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ ا اْلَكاَلمي مي
ْنُه َوَسأَلَ  ُه ، فـََقْد نُقيَل َعْنُه أَنَُّه أَْنكَ َعْبدي اَّللَّي َواْستَـثْـَبَت مي َس  ُه َعني اْستيْغَفاريهي إيايَّ َر ُصْحَبَة َعْبدي اَّللَّي ْبني َسْرجي

َس رََأى النَّ  ٍم أَنَُّه قَاَل : َعْبُد اَّللَّي ْبُن َسْرجي ْستييَعابي َعْن َعاصي َّ َكَما لََكرَُه اْبُن َعْبدي اْلرَبّي يفي االي   َصلَّى اَّللَُّ يبي
ُقوُلوَن َلُه ُصْحَبٌة َعَلْيهي َوَسلََّم َوملَْ َيُكْن َلُه ُصْحَبٌة . قَاَل أَبُو ُعَمَر : اَل خَيَْتليُفوَن يفي ليْكريهي يفي الصََّحابَةي ، َويَـ 

ٌم اأْلَْحَوُل فََأْحَسُب أَنَّ   أَرَاَد الصُّْحَبَة الَّيتي َيْذَهُب هُ َعَلى َمْذَهبيهيْم يفي اللّيَقاءي َوالرُّْؤيَةي َوالسََّماعي ، َوأَمَّا َعاصي
ًما أَْنَكَر أَوَّاًل ُصْحبَـَتُه قـَْبلَ  َها اْلُعَلَماُء أُولَئيَك قَليياًل ، انـْتَـَهى . قَاَل : َوحُيَْتَمُل َأنَّ َعاصي َأْن َيْسَمَع َهذيهي  إيلَيـْ

ْنُه اْستَـْفَهَم عَ  َعَها مي ََذا َلمَّا مسَي ْنُه َوهلي ًبا َعْن َهذيهي اْلَواقيَعةي ،اْلَواقيَعَة مي فـَُيْحَتَمُل أَنَُّه َرَجَع َعْن َلليَك  ْنُه ُمتَـَعجّي
ُ أَْعَلُم ، َوقَاَل قـَْولُُه : " فـََقاَل : نـََعْم " ؛ قَائيلُ  ٌم أَْيًضا َوأَثـَْبَت ُصْحبَـَتُه َوَرَوى َعْنُه َهَذا احلَْدييَث ، َواَّللَّ ُه َعاصي

 َجَوابي ُسَؤاليَنا َعْنُه  وََكَذا ُهَو فَاعيُل قـَْوليهي . ) مُثَّ َتاَل َهذيهي اآْليََة ( : َأْي قَاَل َعْبُد اَّللَّي يفي ، َوفَاعيُلُه َعْبُد اَّللَّي 
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم ؟ نـََعمي ، اْستَـْغَفَر َلُكْم أَْيًضا اْمتيثَااًل ليَقْولي  اىَل : ) َواْستَـْغفيْر هي تـَعَ اْستَـْغَفَر َلَك َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

َنَُّه ] ص:  نينَي ( َوَهَذا حُمَصَُّل تياَلَوةي اآْليَةي اْلَمْذُكورَةي ألي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َلمَّا َكاَن  90ليَذنْبيَك َوليْلُمْؤمي [ َصلَّى اَّللَّ
نينَي َمَع َكَمالي َشَفَقتيهي َوَرمْحَتيهي  ْستيْغَفاري ليْلُمْؤمي الي ُمَّتيهي اْستَـغْ َمْأُمورًا ابي َفَر هَلُُماْلبَـتََّة ، َويفي اآْليَةي إيَشارٌَة إيىَل َأنَّ يفي ألي

رييَن َعَلى اْلَغائيبينَي . َوأَُقوُل اَل  َن قـَْوليهي : " َوَلُكْم " تـَْغلييُب الذُُّكوري َعَلى اإْلياَنثي ، َوتـَْغلييُب احْلَاضي  َمْنَع مي
ْن يـَُقاَل َصَدَر هَ  ُ َعَلْيهي َوَسلَّ اجْلَْمعي أبَي َم ليَعْبدي اَّللَّي ، َوقَاُلوا َذا السَُّؤاُل ميْن ُحضَّاري جَمْليسي َرُسولي اَّللَّي َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيهي َوَسلََّم : نـََعمي  ُّ َصلَّى اَّللَّ ٍل ، فـََقاَل ُهَو َأوي النَّيبي َكَذليَك ، مُثَّ ، اأْلَْمُر   َلُه اْستيْفَهاُم تـََعجٍُّب َأْو إيْخَباُر تـََلذُّ
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم اْستيْشَهاًدا َواْعتيَضاًدا ، مُثَّ َلمَّا َكاَن َعْبُد اَّللَّي  ُّ َصلَّى اَّللَّ هي حيَُ َتاَل ُهَو أَوي النَّيبي دّيُث َأْصَحاَب جَمْليسي

ُْقَتضَ  ْنُه َهَذا اجْلََواُب مبي ُهْم حَنَْو َهَذا السَُّؤالي َوَوَقَع مي نـْ َ َبنْيَ الرّيَوااَيتي ، َواْرتـََفَع َما ى احْلَالي ، َفاَل تَـ َصَدَر مي َنايفي
ُ َعَلْيهي َوَسلََّم بيَقْوليهي تـََعاىَل : ) ليذَ  َن اْلُمَناَزَعاتي مُثَّ اخلْيطَاُب َلهُ َصلَّى اَّللَّ نْبيَك ( َمَع قـَْوليهي تـََعاىَل لََكرَهُ الشُّرَّاُح مي

ْن َلنْبيَك ( َوَمَع أَنَُّه َمْعُصوٌم اَل َلْنَب َلُه يفي احْلَقييَقةي ، لَ : ) لييَـْغفيَر َلَك اَّللَُّ مَ  َم مي َعلَُّه قـَْبَل نـُُزولي اآْليَةي ا تـََقدَّ
ْن لَ  الثَّانيَيةي أَْو َتْسليَيًة ليأْلُمَّةي َوتـَْعلييًما هَلُْم أَوي اْستيْغَفارُُه ميَن اخلََْطرَاتي اْلَقْلبييَّةي الَّيتي هييَ  َوازيمي اْلَبَشرييَّةي ؛ تـَْنبييًها مي
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ْنُه قَـ  لنّيْسَبةي إيىَل َغرْييهي ، َومي ُ َعَلْيهي َوَسلََّم َكالذَّْنبي ابي لنّيْسَبةي إيلَْيهي َصلَّى اَّللَّ َا ابي ُ َعَلى َأهنَّ َُه اَّللَّ ْوُل اْبني اْلَفاريضي َرمحي
 تـََعاىَل :

 

َواَك إيرَاَدٌة عَ   َلى َخاطيريي َسْهًوا َحَكْمُت بيريدَّيتي َوَلْو َخَطَرْت يلي يفي سي

 

َبْت َلُه ، َوإيْن َكاَن َمْأُموَن  ْستيْغَفاري طََلُب الثَـَّباتي َعَلى اْلعيْصَمةي الَّيتي ُوهي ْلَعاقيَبةي ريَعايًَة اَوقييَل : اْلُمرَاُد ميَن االي
نيَ  َايَُة ُسُلوكي اْلُمْخليصي َا هني َن اْستيْعَمالي   َوَغايَُة ُعُبودييَّةي اْلُمَقرَّبينَي ،ليَقاعيَدةي اخلَْْشَيةي فَإيهنَّ َوقييَل : َكاَن َيْستَـْغفيُر مي

رٍي يفي اْلعيَباَداتي ؛ َوليَذا قييَل : َحَسَناُت اأْلَبـْرَاري َسيّيَئاُت اْلُمَقرَّبي  ْن ُرْؤيَةي تـَْقصي  . َوقييَل : نيَ اْلُمَباَحاتي َأْو مي
ْن ُلنُ   (1)وبي أُمَّتيهي فـَُهَو َكالشََّفاَعةي هَلُْم .." اْستيْغَفارُُه مي

َدةي ، وَ  .91 ثـََنا اْلُمَفضَُّل ( بيَفْتحي الضَّادي اْلُمْعَجَمةي اْلُمَشدَّ َبُة ْبُن َسعييٍد ، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ُهَو أَبُو ") َحدَّ
ُّ اْلميْصرييُّ ) َعْن ُعَقْيٍل ( ُعبَـْيدي ْبني مُثَاَمَة اُمَعاوييََة اْلميْصرييُّ ) ْبُن َفَضاَلَة ( بيَفْتحي اْلَفاءي ، َوُهَو اْبُن  َبايني ْلقيتـْ

لتَّْصغيريي ، َوُهَو اْبُن َخاليدي ْبني ُعَقْيٍل اأْلُبـُلّييُّ ) أُرَاُه ( بيَضمّي اهْلَْمزَةي َأْي : َأظُنُُّه َرَواُه )  ني الزُّْهرييّي ، َعْن عَ ابي
َي اَّللَُّ  َها قَاَلْت : َكاَن َرُسوُل اَّللَّي ُعْرَوَة ، َعْن َعائيَشَة َرضي ُ َعلَ  - َعنـْ هي   -ْيهي َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ إيَلا َأَوى إيىَل فيرَاشي

َلةي مَجََع َكفَّْيهي َأْي : أَوَّاًل ) فـَنَـَفَث ( َأْي : نـََفَخ ) فييهيَما ( َوقييَل النـَّْفُث َشبييُه النـَّْفخي    ، َوُهَو أََقلُّ مينَ ُكلَّ لَيـْ
َن الْ  َن الرّييقي ؛ َوقييَل النـَّْفُث إيْخرَاُج الرّييحي مي َنَّ التـَّْفَل اَل َيُكوُن إيالَّ َوَمَعُه َشْيءٌ مي َفمي ؛ َوَمَعُه َشْيٌء التـَّْفلي ؛ ألي

اَل رييٍق ) َوقـَرَأَ فييهيَما ُقْل ُهَو بي  قَلييٌل ميَن الرّييقي ، َويفي اأْلَلَْكاري ليلنـََّووييّي قَاَل أَْهُل اللَُّغةي : النـَّْفُث نـَْفٌخ َلطييفٌ 
ُّ : َأْي : يـَْقرَ  ُ َأَحٌد ، َوُقْل أَُعوُل بيَربّي اْلَفَلقي ، َوُقْل أَُعوُل بيَربّي النَّاسي ( قَاَل اْلَعْسَقاَليني  َهذيهي السَُّوَر ، أُ اَّللَّ

َعنْيي  ْن ) مُثَّ َمَسَح هبييَما َما اْسَتطَاَع ( أَ َويـَنـُْفُث َحاَل اْلقيرَاَءةي يفي اْلَكفَّنْيي اْلُمْجَتمي ْي : َما َقَدَر َعَلْيهي ) مي
ْن َجَسديهي ( وَ  هي َوَوْجهيهي َوَما أَقْـَبَل مي َو بـََياٌن هُ َجَسديهي ( َأْي : أَْعَضائيهي ) يـَْبَدأُ هبييَما ( َأْي : بيَكفَّْيهي ) رَْأسي

َن اجلَْْمعي وَ ليْلَمْسحي أَْو ليَما اْسَتطَاَع ميْن َجَسدي  النـَّْفثي هي َأْي : َأْعَضائيهي ) َيْصَنُع َلليَك ( َأْي : َما لُكيَر مي
ْن ُمطَابـََقتيَها ليأْلَفْـ  يََّما ُهَنا مي َعالي الثَّاَلثي َوالسَُّوري َواْلقيرَاَءةي ) َثاَلَث َمرَّاٍت ( َوالتـَّْثلييُث ُمْعَترَبٌ يفي الدََّعَواتي اَل سي

ُ الثَّاَلثي ، وَ  أْلَْوىَل يـَتَـَبنيَّ ْلَفاءي قَاَل اْبُن َحَجٍر : َوابي  َأنَّ اْلَفاَء يفي الثَّانيَيةي يفي اْلميْشَكاةي : فـَنَـَفَث فـََقَرأَ فييهيَما ابي
ُفثُوَن فـَزَاَد َعَلْيهيمْ  َْعىَن اْلَواوي َوقييَل َكاَن اْليَـُهوُد يـَْقَرُءوَن َواَل يـَنـْ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  - لَْيَسْت ليرَتْتييٍب َبْل مبي

َنَُّه يـَُردُُّه قـَْولُُه تـََعاىَل : َوميْن َشرّي النـَّفَّااثَ  - يٍح ؛ ألي تي يفي اْلُعَقدي َأيي النـَّْفَث خُمَاَلَفًة هَلُْم أَُقوُل َوَهَذا َغرْيُ َصحي
ري الَّيتي يـَْعقيْدَن َعْقًدا ُفْثَن َعَليـْهَ  : النـُُّفوسي أَوي النّيَساءي السََّواحي يُصهُ ليَما ُرويَي َأنَّ يـَُهوديايا يفي ُخُيوٍ  َويـَنـْ ا ، َوخَتْصي

 َّ رْبييلُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  -َسَحَر النَّيبي َُه جي ْحري ، َفَأْرَسَل َعليياا فـَنَـَزَلتي اْلَمُعوَلاَتني َوَخربَّ عي السّي ََواضي  مبي
َي اَّللَُّ َعْنُه ،  ْعَض اخلْيفَّةي قَاَل ميريَُك َفَجاَء بيهي فـََقَرَأمُهَا َعَلْيهي َفَكاَن ُكلََّما قـََرأَ آيًَة احْنَلَّْت ُعْقَدٌة ، َوَوَجَد بَـ َرضي
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ُه َيُدلُّ َعَلى أَنَّ رُ : َواْعَلْم أَنَُّه َوَقَع يفي َأْكَثري طُُرقي َهَذا احلَْدييثي بيَلْفظي : " مَجََع َكفَّْيهي مُثَّ نـََفَث فـََقَرأَ " َوظَاهي 
نَّ َلليَك اَل فَائيَدَة فييهي َومَحََلُه َعلَ  َعَد َلليَك بـَْعُض اْلُعَلَماءي ؛ أبَي َوْهمي بـَْعضي الرَُّواةي  ىالنـَّْفَث قـَْبَل اْلقيرَاَءةي ، َواْستَـبـْ

نَّ احلْيْكَمَة ] ص:   أَرَاَد النـَّْفَث فـََقرَأَ َواْلَبطََلةي َوقييَل َمْعَناُه مُثَّ  [ فييهي خُمَاَلَفُة السََّحرَةي  77، َوَأَجاَب بـَْعُضُهْم أبَي
ْن مَجََع َكفَّْيهي ، فـََقرَأَ فييهيَما مُثَّ نـَفَ  ريي أبَي َث ، َومَحََل بـَْعُضُهْم َعَلى ، َونـََفَث َوبـَْعُضُهْم مَحََلُه َعَلى التـَّْقديميي َوالتَّْأخي

ْلَواوي فََأَخفُّ َأنَّ النـَّْفَث َوَقَع قـَْبَل اْلقيرَ  َنَّ اْلَواَو اَءةي ، َوبـَْعَدَها أَْيًضا . َوأَمَّا ريَوايَُة َهَذا اْلكيَتابي ابي  إيْشَكااًل ألي
يحي الْ  ْتييَب فـَُيْحَمُل َعَلى َأنَّ النـَّْفَث بـَْعَد اْلقيرَاَءةي قـُْلُت وََكَذا يفي َصحي ي اجْلَْمَع اَل الرتَّ ْلَواوي تـَْقَتضي قَاَل  ُبَخارييّي ابي

َنَّ تـَْقديمَي النـَّْفثي َعَلى اْلقيرَاَءةي مميَّا  ْن ُعَلَمائيَنا : َوُهَو اْلَوْجُه ألي َن  يَلق لم ِبِه َأَحد   ملَم َشاريٌح مي ، َوَلليَك اَل يـَْلَزُم مي
َن اْلَفاءي ، َوَلَعلَّ اْلَفاَء َسْهٌو ميَن اْلَكاتيبي َأوي الرَّاويي ، قـُْلُت : ىَل َأْن اَل حُيَْمُل َعَلى خَتْطيَئةي اأْلَوْ  اْلَواوي َبْل مي

لصََّوابي ، َبْل خُيَرَُّج َعلَ  َوْجٍه يفي اجْلُْمَلةي  ىالرَُّواةي َواَل اْلُكتَّابي ، َواَل يـُْفَتُح َهَذا اْلَباُب ليَئالَّ خَيَْتليَط اخلَْطَُأ ابي
ْتييَب َواْحَتجَّ بيَقْوليهي تـََعاىَل :َففيي اْلُمْغيني قَااَلْلَفرَّاُء : اَل تُفييُد اْلَفاُء ال َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها أَبُْسَنا بـََيااًت َأْو ُهْم  رتَّ

ْتييبي الذّيْكرييّي ، َوَحْيُث َصحَّ ري  َا ليلرتَّ هنَّ نَّ اْلَمْعىَن أََرْداَن إيْهاَلَكَها أَْو أبَي يَب أبَي ْلَواوي وَ قَائيُلوَن َوأُجي  ايَُة اْلُبَخارييّي ابي
َْعىَن الْ  َْعىَن اْلَواوي ، َففيي اْلَقاُموسي أَْيًضا َأنَّ اْلَفاَء أَتْيتي مبي  (1)َواوي .." ، فَاأْلَْوىَل َأْن يـَُقاَل اْلَفاُء ُهَنا مبي

ثـََنا أَبُو َبْكري ْبُن عَ  .92 ُّ َحدَّ ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َطرييٍف ( بيَفْتحي الطَّاءي اْلُمْهَمَلةي ) اْلُكويفي يَّاٍش ( َأيي : ") َحدَّ
ٍم َعْن َأيبي َوائيٍل ( َوامْسُهُ َشقييُق ْبُن َأيبي َسَلَمَة َكَما قَالَ  ٍم ) َعْن َعاصي َمامي َعاصي يُذ اإْلي ُه ميريَُك ) َعْن اْلُمْقريُئ تيْلمي

 َّ ُ َعَلْيهي َوَسلََّم  -ُحَذيـَْفَة قَاَل َلقييُت النَّيبي َككيَها ، َويفي بـَْعضي يفي بـَْعضي طُُرقي الْ  -َصلَّى اَّللَّ َمدييَنةي ( َأْي : سي
ٌد َوَأاَن َأمْحَُد َوأاََن النَُّسخي اْلَمْقُروَءةي اْلُمَصحََّحةي بيَلْفظي َطرييٍق ، َوَلَعلَّ َوْجَهُه َأْن يـُرَاَد بيهي اجلْيْنُس ) فـََقاَل َأاَن حمَُ  مَّ

ُّ الرَّمْحَةي ( ليَقْوليهي تـََعاىَل َوَما َأْرَسلْ  َن اْلُمْؤمينينيَ َنيبي نَي َأْي : مي َنَّ َما بُعيْثُت َناَك إيالَّ َرمْحًَة ليْلَعاَلمي  َواْلَكافيرييَن ؛ ألي
ْم ، َوقييَل َكْونُُه َرمْحًَة ليْلُكفَّاري أَْمنـُُهْم بي  ْم َوَمَعاديهي هي ٌب ليَصاَلحي َمَعاشي َن اخلَْْسفي بيهي َسَبُب َسَعاَدهتييْم َوُموجي هي مي

ْستيْئَصالي َعَلى َما لََكرَُه اْلبَـْيَضاوييُّ ، َويفي ] ص: َواْلَمسْ  ُّ  229خي َوَعَذابي االي ُّ الرَّمْحَةي ) َوَنيبي [ ريَوايٍَة أاََن َنيبي
َماُم : َمَعايني الثَّاَلثَةي ُمتَـَقاريبٌَة إيلي اْلَمْقُصوُد أَنَُّه  لتـَّْوبَةي  -لََّم اَّللَُّ َعَلْيهي َوسَ  َصلَّى -التـَّْوبَةي ( قَاَل اإْلي َجاَء ابي

َاُحمي َوَنصَّ َعَلْيهيَما َوَأنَّ أُمََّتُه تـَوَّابُوَن ُرمَحَاُء َكَما َوَصفَ  لرتَّ لتـَّْوبَةي َوابي ُ تـََعاىَل بيَقْوليهي التَّائيُبوَن َوالرَّمْحَةي َوأََمَر ابي ُهُم اَّللَّ
نَـُهْم .  َوبيَقْوليهي ُرمَحَاُء بـَيـْ

 

ُل َأنَّ  َفَتنْيي يفي أُمَّتيهي َتُكواَنني َمْوُجوَدَتنْيي َأْكثـََر ميْن َسائيري اأْلَُممي َوَيكْ  َواحْلَاصي فيي َهَذا اْلَقْدُر يفي َهاَتنْيي الصّي
ْن َوْصفي الشَّْيءي بيَشْيٍء نـَْفُيُه َعمَّا َعَداُه َوأَْغَرَب احْلََنفييُّ َحْيثُ  َمَع أَنَُّه اَل يـَْلَزُم مي ْختيَصاصي َنَُّه قَ  االي اَل أَْو ألي

ْستيْغَفاري ، زَاَد ميريَُك خبيياَلفي اأْلَُممي السَّابيَقةي َواْسَتَدلَّ بي  َُجرَّدي االي ُْم إيْل قَبيَل ميْن أُمَّتيهي التـَّْوبََة مبي َقْوليهي تـََعاىَل َوَلْو َأهنَّ
َ َواْستَـْغَفَر هلَُ  َن اْلُعَلَماءي  ملَم يَلق لم بِِه َأَحد  ا قـَْوٌل ُم الرَُّسوُل اآْليََة ، َوَهذَ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اَّللَّ مي
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ُنوَن َلَعلَّكُ  يًعا أَيُـَّها اْلُمْؤمي اَلُف إيمْجَاعي اأْلُمَّةي ، َوَقْد قَاَل تـََعاىَل َوتُوبُوا إيىَل اَّللَّي مجَي ْم تـُْفليُحوَن َوقَاَل َعزَّ فـَُهَو خي
التـَّْوبَُة النَُّصوُح  -اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلََّم  َصلَّى -ا الَّذييَن آَمُنوا تُوبُوا إيىَل اَّللَّي تـَْوبًَة َنُصوًحا َوَقْد قَاَل َوَجلَّ اَيأَيُـّهَ 

ْنَك فـََتْستَـْغفيُر اَّللََّ ، مُثَّ اَل تـَُعوُد إيلَْيهي أََبًدا ، َوأَرَْكانُ  نَي يـَْفُرُ  مي لتـَّْوبَةي َعَلى َما قَاَلُه ا النََّدُم َعَلى الذَّْنبي حي
ْستيْغَفاَر اللّيسَ  َّ َشْرطًا ليلتـَّْوبَةي نـََعْم ااْلُعَلَماُء َثاَلثٌَة النََّدُم َواْلَقْلُع َواْلَعْزُم َعَلى َأْن اَل يـَُعوَد ، َواَل َأَحَد َجَعَل االي يني

ُُقوقي اْلعيَبادي َوبيبَـ  ْعتيَباري تـََعلُّقيَها حبي ْنَذليَك َما ْعضي ُحُقوقي اَّللَّي ُشُروٌ  لَ ليلتـَّْوبَةي ابي ْيَس َهَذا حَمَلُّ َبْسطيَها َوأَْغَرُب مي
ْن مُجَْلةي َما َخفَّفَ  ْن َأنَّ قـَُبوَل التـَّْوبَةي بيُشُروطيَها اْلَمْذُكورَةي يفي ُكُتبي اْلفيْقهي مي ُ بيرَبََكتيهي َعَلى قَاَلُه اْبُن َحَجٍر مي ُه اَّللَّ

ُ َعَلْيهي ، وَ َهذيهي اأْلُمَّ  َنَّ آَدَم َعَلْيهي السَّاَلُم أَوَُّل َمْن اَتَب اَّللَّ ائَةي ةي ، َوَهَذا أَْيًضا َغرْيُ ُمْسَتقييٍم ؛ ألي قيصَّةُ قَاتيلي اْلمي
نَي عَ  َد َعَلى قـَْومي ُموَسى حي يَحةي نـََعْم َشدَّ ْن بَ َوتـَْوبَتيهي َمْعُروَفٌة َمْشُهورٌَة يفي الرّيَوااَيتي الصَّحي ُدوا اْلعيْجَل َفَجَعَل مي

َذيهي اأْلُمَّةي فَإينَُّه خمَُ  يصي التـَّْوبَةي هبي ْم ، َوَهَذا اَل َيُدلُّ َعَلى خَتْصي هي ْم قـَْتَل أَنـُْفسي يعي َشرَائيطي تـَْوبَتيهي َقْـَوالي مجَي اليٌف ألي
َدةي َأيي : الَّذيي قـَفَّى اأْلَئيمَّةي ) َوأاََن اْلُمَقفّيي ( بيَفْتحي اْلَقافي وََكْسري اْلَفاءي  َن اأْلَنْبيَياءي  اْلُمَشدَّ آاَثَر َمْن َسبَـَقُهمي

ُ فَبيُهَداُهُم ا ُلهُ أَنَّهُ ُمتَّبيٌع قْـ َوتَبيَع َأْطَواَر َمْن تـََقدََّمهُ ميَن اأْلَْصفيَياءي ليَقْوليهي تـََعاىَل أُولَئيَك الَّذييَن َهَدى اَّللَّ َتديهي َوَحاصي
هيْم يفي بـَْعضي اْلُفرُ  ليأْلَنْبيَياءي  يدي َوَمَكاريمي اأْلَْخاَلقي ، َوإيْن َكاَن خُمَاليًفا ليبَـْعضي تّيَفاقي ، َوقَاَل يفي َأْصلي التـَّْوحي الي وعي ابي

ُر اأْلَنْبيَياءي اْلُمتَّبيُع هَلُْم فَإيَلا قـَفَّ  ُب النّيَهايَةي ُهَو اْلُمَويلّي الذَّاهيُب ، يـَْعيني أَنَّهُ آخي َّ بـَْعَدُه ، َويفي َمْعَناُه  ىَصاحي اَل َنيبي
يَغةي اْلَمْفُعولي َكَما يفي بـَْعضي   النَُّسخي َأْي : اْلَعاقيُب َواحْلَْمُل َعَلى اْلَمْعىَن اأْلَوَّلي أَْوىَل َكَما اَل خَيَْفى َوُرويَي بيصي

ْلتُ  يبي الرّيَساَلُة يـَُقاُل : قـََفْوُت أَثـََر  إيىَل النَّاسي بـَْعَدُهْم َوُختيمَ  أاََن الَّذيي قـُفّيَي يبي َعَلى آاَثري اأْلَنْبيَياءي َأْي : أُْرسي
ُه قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل مُثَّ قَـ  ْم بيُرُسليَنا ُفاَلأٍنَْي : تَبيْعُتُه َوقـَفَّْيُت َعَلى أَثَريهي بيُفاَلٍن َأْي : أَتْـبَـْعُتُه إيايَّ َنا َعَلى آاَثريهي فَّيـْ

مي ( بيَفْتحي اْلمييمي وََكْسري احْلَاءي َفَحَذَف َحْرَف  ُّ اْلَماَلحي َلةي يفي احلَْدييثي خَتْفييًفا ) َوَنيبي اْلُمْهَمَلةي مَجُْع اْلَمْلَحَمةي  الصّي
ْشتيَباكي النَّاسي فييَها َكالسََّدى َواللُّْحَمةي يفي ا َا الي َي احْلَْرُب َلاُت اْلقيَتالي الشَّدييدي َومسُّيَي هبي ثَـّْوبي ، َوقييَل ل، َوهي

مي َدْولَتيهي َو  َلى فييَها ، َوفييهي إيَشارٌَة إيىَل َكثْـرَةي اجلْيَهادي َمَع اْلُكفَّاري يفي َأايَّ َكَذا بـَْعَدُه ُمْسَتميرٌّ يفي أُمَّتيهي ليَكثْـرَةي حُلُومي اْلَقتـْ
أْلَ  َرُهُم الدَّجَّاَل ، َواَّللَُّ أَْعَلُم ابي َّ إيىَل َأْن يـَْقُتَل آخي َي َنيبي َنَُّه َسَبٌب ْحَوالي ، َويفي اْلَقاُموسي مسُّي مي ؛ ألي  اْلَماَلحي

َنةي قَاَل اْلُعَلَما ْم ، َوقَاَل َشاريٌح : اْلَمْلَحَمةُ اْلَوقْـَعةُ اْلَعظييَمةُ يفي اْلفيتـْ ْم َواْجتيَماعيهي ْلتيَياميهي َا اقْـَتَصَر َعَلى ءُ الي  : َوإيمنَّ
َا َمْوُجوَدٌة يفي اْلُكُتبي السَّابيَقةي َوَمْعُلوَمٌة ليأْلَُممي السَّاليَفةي .."  230: َهذيهي اأْلَمْسَاءي ] ص َهنَّ  (1)[ ألي

" إهلاً واجب الوجود فائض اجلود إىل غري للك مما يثبت ابلشرع ) وكتبه ( أي ونعتقد بوجود   .93
وإمجااًل فيما عداه ،  بور واإلجنيل ،كتبه املنزلة على رسله تفصياًل فيما علم يقيناً كالقرآن والتوراة والز 

) } إان  16وأهنا منسوخة ابلقرآن ، وأنه ال جيوز عليه نسخ وال حتريف إىل قيام الساعة لقوله تعاىل : 
[ . وأما كون كالم هللا تعاىل غري خملوق ففيه اختالف  9حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون { ( ] احلجر 

يل : الكتب املنزلة مائة وأربعة كتب ، منها عشر صحائف نزلت على آدم بني املعتزلة وأهل السنة ، ق
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ومخسون على شيث وثالثون على إدريس وعشرة على إبراهيم واألربعة السابقة وأفضلها القرآن ) ورسله 
( أبن تعرف أهنم بلغوا ما أنزل هللا إليهم ، وأهنم معصومون ، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص أو تواتر 

  ، ويف غريهم إمجاالً . تفصيالً 

وهذا احلديث يدل على ترادف الرسول والنيب فإنه كما جيب اإلميان ابلرسل جيب ابألنبياء ،  .94
وعن اإلمام أمحد عن أيب أمامة قال أبو لر : ) قلت : اي رسول هللا كم وفاء عدة األنبياء ، قال : مائة 

مخسة عشر مجًا غفريًا ( ا ه . وهو ظاهر يف ألف وأربعة وعشرون ألفًا ؛ الرسل من للك ثالمثائة و 
 التغاير وعليه اجلمهور يف الفرق بينهما أبن النيب : إنسان بعثه هللا ولو مل يؤمر ابلتبليغ ، والرسول : من
أمر به فكل رسول نيب وال عكس ، فلعل وجه التخصيص أن الرسول هو املقصود ابلذات يف اإلميان 

 أعلم ابألنبياء إمنا يعرف من جهة تبليغ الرسل فإنه ال تبليغ لألنبياء وهللا من حيث إنه مبلغ وأن اإلميان
) } ولقد أرسلنا رساًل من قبلك منهم من قصصنا  16. وهذا ال ينايف حديث أمحد قوله تعاىل : 

[ ألن املنفي هو التفصيل والثابت هو اإلمجال  78عليك ومنهم من مل نقصص عليك { ( ] غافر : 
مقيد ابلوحي اجللي والثبوت متحقق ابلوحي اخلفي . فإن قلت ما فائدة لكر ما بعد الرسل  ، أو النفي

وما قبلهم مع أن اإلميان هبم املستلزم لإلميان جبميع ما جاؤا به يستلزم اإلميان جبميع للك ؟ قلت : 
ملبدأ واملعاد ، وإن اخلري االتنبيه على الرتتيب الواقع فإن هللا تعاىل أرسل امللك ابلكتاب إىل الرسول ملعرفة 

والشر جيراين على العباد مبقتضى ما قدره وقضاه وأراده ، وهلذا قدم املالئكة ال لكوهنم أفضل من الرسل 
وسائط . وهذا الرتتيب مما يقتضيه حكمة عامل التكليف وال مل يقل به أحدألنه خمتلف وال من الكتب إل 

ىل فيه ملك مقرب وال نيب مرسل ( معلوم لنبينا إل فيه إشارة إ وإال فمقام : ) يل مع هللا وقت ال يسعين
متكينه يف وقت كشوف املشاهدة واستغراقه يف حبر الوحدة حيث ال يبقى فيه أثر البشرية والكونني ، 

) } فكان قاب قوسني أو أدىن  16وهذا حمل استقامته يف مشهد التمكني الذي أخرب هللا عنه بقوله : 
وليس هناك مقام جربيل ومجيع الكروبيني وال مقام الصفي واخلليل ومن دوهنم من  [ 9{ ( ] النجم 

األنبياء ، وكان أكثر أوقاته كذلك لكن يرده هللا إىل أتديب أمته يف بعض األوقات ليجري عليهم أحكام 
نيا وهو دالتلوين وال يذوب يف أنوار كربايء األزل ) واليوم اآلخر ( أي يوم القيامة ألنه آخر أايم ال

 األحسن ليشمل أحوال الربزخ فإنه

95. ____________________ 

96.  ".(1) 
97.  " 
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( ) وعن ابن عمر ] رضي هللا عنهما [ ( مر لكره ) قال : قال رسول هللا : ) أمرت (  12)  .98
مل يذكر اآلمر للعلم به أي أمرين ريب ابلوحي اجللي ، أو اخلفي ) أن أقاتل الناس ( أي أبن أجاهدهم 

اية : ) حىت  رو وأحارهبم ؛ فأن مصدرية ، أو مفسرة ملا يف األمر من معىن القول ) حىت يشهدوا ( ] ويف
يقولوا ( [ ) أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا ( أكثر الشراح على أن املراد ابلناس عبدة األواثن 
دون أهل الكتاب ألهنم يقولون ال إله إال هللا ، وال يرفع عنهم السيف إال ابإلقرار بنبّوة حممد عليه 

واية النسائي : ) أمرت أن أقاتل املشركني ( ، وال يتم هذا الصالة والسالم ، أو إعطاء اجلزية ، ويؤيده ر 
إال على رواية مل يوجد فيها : ) وأن حممداً رسول هللا ( ، وقال الطييب : املراد األعم لكن خص منه أهل 
الكتاب ابآلية ، قيل : وهو األْوىل ألن األمر ابلقتال نزل ابملدينة مع كل من خيالف اإلسالم ، قال ابن 

) } اقرأ ابسم  16اغ يف الشامل ملا بعث النيب فرض عليه التوحيد والتبليغ وقراءة القرآن بقوله : الصب
[ مث فرض الصالة مبكة ، وفرض الصوم بعد سنتني من اهلجرة ، واحلج  1ربك الذي خلق { ( ] العلق 

لم يؤلن وأما اجلهاد ف يف السنة السادسة أو اخلامسة ، وأما الزكاة فقيل : بعد الصيام ، وقيل : قبله ،
له مبكة وألن له ابملدينة ملن ابتدأ به ، مث ابتدأهم به دون احلرم واألشهر احلرم ، مث نسخ للك وأبيح 
ابتداؤهم يف األشهر احلرم واحلرم . وقال ابن حجر : ) حىت غاية ألمرت ، أو أقاتل وهو أوىل أي إىل 

ن كانوا من أهلها ، أو يعقد هلم أمان ، أو هدنة إن كانوا من أن أيتوا أبربعة أشياء ؛ ما مل يعطوا اجلزية إ
غري أهلها كما استفيد من أدلة أخرى ( ا ه . وقوله : وهو أوىل خالف األوىل ألن الغاية تتعني للمقاتلة 
القابلة لإلستمرار وال يصح أن يكون غاية لألمر لعدم اإلستقرار ) ويقيموا الصالة ( أي املفروضة أبن 

بشرائطها وأركاهنا اجملمع عليها ، قيل : فيه دليل ملذهب الشافعي أن اترك الصالة يقتل بشرطه أيتوا 
املقرر يف الفقه ، وفيه أن الكالم يف املقاتلة ال يف القتل ، ومقاتلة اإلمام لتاركي الصالة إىل أن أيتوا هبا 

إال مفروضة  وا الزكاة ( وهي ال تكون. ) ويؤت مل يقل به أحدحمل وفاق مع أنه منقوض برتك الزكاة ، فإنه 
وفيه دليل لقتال مانعيها وال نزاع فيه ، ومن مث قاتلهم الصديق وأمجع عليه الصحابة رضي هللا عنهم ، 

 وقيل : معناه حىت

99. ____________________ 

100.  ".(1) 
الالم ف " غريه إىل فعل إمث وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه ) كان عليه ( ويف نسخة ) له ( ، .101

لالختصاص ، أو للمشاكلة من اإلمث . ) مثل آاثم من تبعه ال ينقص للك من آاثمهم شيئاً ( ( قال 
القاضي : أفعال العباد وإن مل تكن موجبة للثواب والعقاب إال أن عادة هللا سبحانه جرت بربطها هبا 

ب الثواب والعقاب كما يرتتارتبا  املسببات ابألسباب ، وفعل العبد ماله أتثري يف صدوره بوجه ، ف
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على ما يباشره يرتتب أيضاً على ما هو مسبب عن فعله ، كاإلشارة إليه واحلث عليه ، وملا كانت اجلهة 
اليت استوجب هبا املسبب األجر غري اجلهة اليت استوجب هبا املباشر مل ينقص أجره من أجره شيئاً . ا 

تضاعف أعمال أمته مما ال يعد وال حيد ، وكذا ه . وهبذا يعلم أن له من مضاعفة الثواب حبسب 
السابقون األّولون من املهاجرين واألنصار ، وكذا بقية السلف ابلنسبة إىل اخللف ، وكذا العلماء 
اجملتهدون ابلنسبة إىل أتباعهم ، وبه يعرف فضل املتقدمني على املتأخرين يف كل طبقة وحني . قال ابن 

ب ما قبلها إلمث وبقى العمل به فهل ينقطع امث داللته بتوبته ألن التوبة جتحجر : تنبيه لو اتب الداعي ل
أواًل ألن شرطها رد الظالمة واإلقالع وما دام العمل بداللته موجوداً فالفعل منسوب إليه فكأنه مل يرد 

يلزم أن ف ومل يقلع كل حمتمل ومل أر يف للك نقاًل واملنقدح اآلن الثاين . ا ه . واألظهر األّول ، وإال
حتماً  مث رد املظامل مقيداً ابملمكن وإقالع كل شيء حبسبه مل يقل به أحدنقول بعدم صحة توبته وهذا 

، وأيضاً استمرار ثواب اإلتباع مبين على استدامة رضا املتبوع به ، فإلا اتب وندم انقطع كما أن الداعي 
فار دعاة تابعة له ، وأيضاً كان كثري من الكإىل اهلدى إن وقع يف الردى نعول ابهلل منه انقطع ثواب امل

إىل الضاللة وقبل منهم اإلسالم ملا ) أن اإلسالم جيّب ما قبله ( فالتوبة كذلك بل أقوى فإن التائب 
 من الذنب كمن ال لنب له . ) رواه مسلم ( . 

 

 ( يف ( ) وعنه ( أي عن أيب هريرة ) قال : قال رسول هللا : ) بدأ اإلسالم غريباً  159)  .102
األزهار : بدا بال مهزة ، أي ظهر لكن قال النووي : ضبطناه ابهلمزة من اإلبتداء كذا نقله األهبري ، 
ويف شرح الطييب قال حميي السنة : بدأ ابهلمزة من اإلبتداء كذا ضبطناه ، قال التوربشيت : يريد أن 

لبالد ن من الصحابة فشردوهم عن ااإلسالم ملا بدأ يف أول الوهلة هنض إبقامته والذب عنه انس قليلو 
فأصبحوا غرابء ، أو فيصبح أحدهم معتزاًل مهجوراً كالغرابء مث يعود آخرًا إىل ما كان عليه ال يكاد 
يوجد من القائلني به إال اإلفراد ، وهذا معىن قوله : ) وسيعود ( أي يف آخر الزمان ) كما بدأ ( وحيتمل 

 واألخرية لقلة من كانوا يتدينون به يف األول وقلة من كانوا يعملون أن تكون املماثلة بني احلالة األوىل
 به يف اآلخر

103. ____________________ 

104.  ".(1) 
" تكره صالته إال أن يغلب عليه األخبثان كذا لكره الشراح ، لكن رجع الضمري إىل جمموع  .105

واحلال أنه ليس   ل الفتح ،اجلمع املذكور ، واملسح على اخلفني يوهم أنه مل يكن ميسح على اخلفني قب
كذلك ؛ فالوجه أن يكون الضمري إىل اجلمع فقط جتريداً عن احلال فإنه بيان للقضية الواقعة يف نفس 

                                         
 1/361مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح @   العلمية؟ املال على القاري  (1)



109 

 

األمر ، وغايته أنه يفيد استمرار حكم املسح إىل آخر اإلسالم فينتفي توهم نسخة وهللا أعلم . ) رواه 
 نه يدل على أن كل ما أريد القيام إىل الصالة ال حيبمسلم ( ولعل املناسبة بني هذا احلديث والباب أ

الوضوء على ما يتوهم من ظاهر اآلية ، ولذا قال : ) عمداً صنعته اي عمر ( وقال العلماء : تقدير اآلية 
إلا أردمت القيام إىل الصالة وأنتم حمدثون فاغسلوا اخل ، وأما ما لهب إليه ابن حجر من أن وجوب 

 يقل ملوإن مل حيدث ، مث نسخ هبذا احلديث فبعيد من السياق واللحاق مع أنه  الوضوء كان لكل فرض
 ، ويرده أيضاً حديث البخاري عن أنس على ما قدمناه .  به أحد

 

( ) وعن سويد ( مصغرًا ) ابن النعمان ( بضم النون ، ومل يذكر املصنف يف أمساء  309)  .106
صفوان ، روى عنه مساك بن حرب وعداده يف الكوفيني ) رجاله إال سويد بن قيس ، وقال : يكىن أاب 

إنه ) خرج مع رسول هللا عام خيرب ( أي عام غزوة خيرب ، وهي بلدة معروفة غري منصرف للعلمية 
والتأنيث كذا لكره األهبري ) حىت إلا كانوا ( أي النيب وأصحابه انزلني ) ابلصهباء ( بفتح املوحدة واملد 

أدىن خيرب ( أي أسفلها أو أقرهبا ، ويف نسخة صحيحة ) من أدىن خيرب ( أي  ) وهي ( أي الصهباء )
الصهباء موضع قريب من خيرب ) صلى العصر مث دعا ابألزواد ( مجع الزاد ) فلم يؤت إال ابلسويق ( 
وهو ما حيرش من الشعري واحلنطة وغريمها للزاد ) فأمر به ( أي ابلسويق ) فثرى ( أي بّل ليسهل أكله 

قال الطييب : أي بّل من الثرى وهو الرتاب الندي الذي حتت الرتاب الظاهر ، يقال : ثرى الرتاب إلا ، 
رش عليه ابملاء ) فأكل رسول هللا وأكلنا مث قام إىل املغرب فمضمض ومضمضنا ( فتستحب املضمضة 

ا فيه : ومسلم ومر م) مث صلى ومل يتوضأ ( ( وإن كان مما مسته النار ) رواه البخاري ( قال ابن حجر 
. ا ه . وقال : فيما مر بعد قول املصنف : رواه مسلم ، وعند البخاري من حديث أنس طرف منه 

 فإن كان مراده من

107. ____________________ 

108.  ".(1) 
[ بنصب يدركه ،  100" ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا { ( ] النساء  .109

الطلب فأجاز يف قوله عليه الصالة والسالم : ) ال يبولن أحدكم يف املاء وأجراها ابن مالك جمرامها بعد 
الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه ( ثالثة أوجه الرفع بتقدير مث هو يغتسل وبه جاءت الرواية ، واجلزم 
ابلعطف على فعل النهي والنصب ، قال : إبعطاء مث حكم واو اجلمع فتوهم تلميذه اإلمام النووي أن 

ملراد إعطاؤها حكمها يف إفادة معىن اجلمع ، فقال : ال جيوز النصب ألنه يقتضي أن املنهي عنه اجلمع ا
، بل البول منهي عنه سواء أراد اإلغتسال فيه أو منه أم  مل يقل به أحدبينهما دون إفراد أحدمها وهذا 
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أيضًا ، مث ما أورده إمنا جاء  ال . ا ه . وإمنا أراد ابن مالك إعطاءها حكمها يف النصب ال يف املعية
 6من قبل املفهوم ال املنطوق وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ، ونظريه إجازة الزجاج والزخمشري يف 

) } وال تلبسوا احلق ابلباطل وتكتموا احلق { ( كون تكتموا جمزوماً وكونه منصوابً مع أن النصب معناه 
ل النووي يف احلديث الذي لكره ابن مالك من أن املنهي كل النهي عن اجلمع . ا ه . وال شك أن قو 

واحد منهما صحيح وإن علم هني أحدمها من حديث آخر كما نبه عليه املغين خبالف كالم الطييب هنا 
أن البول فيه منهي عنه سواء كان فيه اغتسال أو ال فإنه ممنوع ، والصواب أن النهي عن اجلمع بدليل 

ن هذا احلديث ، وألنه لو ابل يف املستحم ومل يغتسل فيه أبن جعله مهجورًا م التعليل اآليت يف نفس
اإلغتسال فيه أو اغتسل فيه ابتداء ومل يبل فيه جيوز له للك . ) أو يتوضأ فيه ( أو للتنويع ال للشك ) 

ل سفإن عامة الوسواس ( أي أكثر وسواس الطهارة ) منه ( ( أي حيصل من البول يف املستحم . مث الغ
فيه قال ابن امللك : ألنه يصري للك املوضع جنساً فيقع يف قلبه وسوسة أبنه هل أصابه منه رشاش أم 
ال ؟ وقال ابن حجر : ألن ماء الطهارة حينئذ يصيب أرضه النجسة ابلبول ، مث يعود إليه فكره البول 

بت فيه شيء حبيث ال يثفيه لذلك ، ومن مث لو كانت أرضه حبيث ال يعود منها رشاش أو كان له منفذ 
من البول مل يكره البول فيه إل ال جير إىل وسواس ال منه من عود الرشاش إليه يف األّول ولطهر أرضه يف 
الثاين أبدىن ماء طهور مير عليها . ا ه . وهو يؤيد اعرتاضنا على الطييب وكأنه لهل عن كالم الطييب 

أعلم . ) رواه أبو داود ( وكذا ابن ماجه ) والرتمذي أو انتقل إىل كالم النووي ولذا سكت عنه وهللا 
والنسائي إال أهنما ( أي الرتمذي والنسائي وابن ماجه ) مل يذكرا ) مث يغتسل فيه أو يتوضأ فيه ( ( ولعل 
 وجه االطالق أن املفهوم من لفظ املستحم هو أن يغتسل فيه أو يتوضأ أو ابلنظر إىل األغلب الواقع . 

 

ن عبد هللا بن سرجس ( بسينني مهملتني بينهما جيم على وزن نرجس كذا ( ) وع 354)  .110
 ف
111. ____________________ 

112.  ".(1) 
" قال مريك : وهذا لفظه وكان لفظ املشكاة وقع خمالفاً للفظ املصابيح وإال فال معىن لقوله ،  .113

مهما د ، فوهذا لفظه وقال ابن حجر : روى ابن حبان وصححه ال تبادروين ابلركوع وال ابلسجو 
 أسبقكم به إلا ركعت تدركوين به إلا رفعت . 
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مام ( أي ال تسبقوه فاملغالبة  1138)  .114 ( ) وعن أيب هريرة قال : قال رسول هللا : ال تبادروا اإلي
) } وال الضالني { ( فقولوا آمني ( فيه إشارٌة إىل األمر  16للمبالغة ) إلا كرب فكربوا ، وإلا قال : 

ورد يف رواية وإلا قرأ فانصتوا . قال ابن حجر : أي إلا أراد أن يقول ملا مر يف حبث  ابالستماع ، كما
التأمني أنه يسن مقارنة أتمينه لتأمني إمامه . قلت : هذا التقدير خطأ خمالٌف للمطلوب ، فإنه حينئذ 

مام مام وال الضالني فيصري مقدماً على أتمني اإلي  يقل به أحد ومل،  يقع أتمني املأمومني ، عند قول اإلي
] من األئمة [ . ) وإلا ( ويف نسخة فإلا ) ركع فاركعوا ( الفاء التعقيبية تشري إىل مذهبنا الذي قدمنا 
. ) وإلا قال مسع هللا ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد ( وظاهره التقسيم ، والتوزيع كما عليه أئمتنا 

) } وال الضالني { ( ( يعين مع قوله فقولوا آمني  16إلا قال . ) متفق عليه إال أن البخاري مل يذكر و 
 . 
 

( ) وعن أنس أن رسول هللا ركب فرسًا فصرع ( بصيغة اجملهول أي سقط ) عنه  1139)  .115
فجحش ( بضم اجليم وكسر احلاء قال الطييب : أي اخندش وجحش متعد ) شقه األمين ( أي أتثر أتثراً 

صالة من الصلوات ( أي املكتوبة قاله القرطيب ، وهو ظاهر العبارة )  ، منعه استطاعة القيام ) فصلى
وهو ( أي النيب ) قاعد ( مجلة حالية ) فصلينا وراَءُه قعوداً فلما انصرف ( أي ابلسالم من صالته ) 
مام يف  مام ليؤمت به ( أي ليقتدي به وزاد يف املصابيح فال ختتلفوا عليه أي على اإلي قال إمنا جعل اإلي

 الصالة ابلتقدم عليه ، والتأخر عنه ، حبيث يوهم قطع القدوة . قاله ابن امللك :

116. ____________________ 

117.  ".(1) 
" والصفات واألفعال ، واآلاثر وغريه كاهلباء املنثور من أثر غبار األغيار يف أعني أعيان ،  .118

مد ( أّواًل ك ( ابطناً وظاهراً ) وله احلاملوحدين األبرار . ) ال شريك له ( يف األلوهية والربوبية ) له املل
وآخرًا ) وهو على كل شيء ( دخل حتت مشيئته وتعلق ابرداته ) قدير ( اتم القدرة كامل اإلرادة ) 
وسبحان هللا ( تنزيٌه له عن صفات النقص ، وزوال الكمال ) واحلمد هلل ( على صفتيه اجلمال واجلالل 

الظاهر  تقدمي احلمد على التسبيح ، لكن عند اإليمساعيلي ابلعكس و قال العسقالين : مل خيتلف الرواة يف
أنه من تصرف الرواة ألن الواو ال تستلزم الرتتيب . اه . وفيه إشارٌة إىل أن من قدم التسبيح راعى 
 الرتتيب فإن التصفية والتخلية ، تتقدم عادًة على التجلية والتحلية ، واحلاصل أن تقدمي سبحان هللا على

مد هلل روايةٌ شالةٌ واجلمهور على العكس كما يف احلصن للجزري أيضاً . ) وال إله إال هللا ( املوصوف احل
بصفات الكمال ، املنزه عن النقص والزوال . ) وهللا أكرب ( من كل ما خيطر ابلبال ) وال حول وال قّوة 
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الّ بعصمته  قّوة على الطاعة وحنوها ، إإال ابهلل ( يف كل األحوال ومعناه ال حتّوٌل عن املعصية وغريها وال
وإعانته ومبشيئته وإرادته . ) مث قال رب اغفر يل ( ويف نسخة اللهم اغفر يل ) أو قال مث دعا ( شك 
الراوي قاله ابن امللك يف البخاري . اللهم اغفر يل أو دعا قال الشيخ : أو للشك ، وحيتمل أن يكون 

مساعيلي ، مث قال رب اغفر يل غفر له ، أو قال فدعا استجيب له شك للتنويع ويؤيد األّول ما عند اإلي 
الوليد لكره األهبري ، ويف احلصن اللهم اغفر يل أو يدعو من غري لفظ ، مث قال وهللا أعلم ) استجيب 
له ( أي ما دعاه من خصوص املغفرة أو من عموم املسألة . قال ابن امللك : املراد هبا االستجابة اليقينية 
ألن االحتمالية اثبتٌة يف غري هذا الدعاء . ) فإن توضأ وصلى ( قال الطييب : قوله فإن توضأ جيوز أن 
يعطف على قوله دعا أو على قوله قال : ال إله إال هللا ، واألّول أظهر ، واملعىن من استيقظ من النوم 

األّول  . وكأنه اختار فقال كيت وكيت ، مث إن دعا استجيب له فإن صلى . ) قبلت صالته ( . اه
و الثاين ألن يف هذه اجلملة ، فالظاهر ه ومل يقل به أحد  لقربه اللفظي مع أنه يلزم منه الشك والرتديد 

املدار على املعاين . قال ابن امللك : وهذه املقبولية اليقينية على الصالة املتعقبة على الدعوة احلقيقية  
 ألربعة على ما يف احلصن . كما قبلها . ) رواه البخاري ( ورواه ا

a. 2  3  ) 3) الفصل الثاين   
 ( ) عن عائشة قالت : كان رسول هللا إلا استيقظ من الليل ( أي قام من نومه 1214)  .119

120. ____________________ 

121.  ".(1) 
" ابعتبار علمه ، مث أمجعوا على خالف نفيه وعلى أن لفظ قل بعد البسملة يف أول السورتني  .122

 أمجعت األمة على للك ) رواه مسلم ( . وكذا الرتمذي والنسائي . من القرآن وقد 

 

( ) وعن عائشة أن النيب كان إلا أوى ( ابلقصر وميد ) إىل فراشه ( أي أاته واستقر  2132)  .123
فيه ) كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما ( قيل : النفث إخراج ريح من الفم مع شيء من الريق . وقال 

ح النفث شبيه ابلنفخ ، وهو أقل من التفل ألن التفل ال يكون إال ومعه شيء من اجلزري : يف املفتا 
الريق . اه . ويوافقه ما يف اهلداية والقاموس ، ) فقرأ ( أي بعد النفث وعقيبه ، ) فيهما ( أي يف الكفني 

) } قل أعول برب  16) } قل أعول برب الفلق { ( و  16) } قل هو هللا أحد { ( و  16) 
اس { ( ( . قال الطييب : دل ظاهره على أن النفث مقدم على القراءة فقيل خالف السحرة أو الن

املعىن ، مث أراد النفث فقرأ فنفث . قال بعض شراح املصابيح : ويف صحيح البخاري وقرأ ابلواو وهو 
اء ولعل الفاء لفوللك ال يلزم من الواو بل من ا مل يقل به أحدالوجه ألن تقدمي النفث على القراءة مما 

                                         
 3/261مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح @   العلمية؟ املال على القاري  (1)



113 

 

سهو من الكاتب أو الراوي . قال ابن امللك : ختطئة الرواة العدول مبا عرض له من الرأي خطأ هال 
[ .  98) } فإلا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل { ( ] النحل  16قاسوا هذه الفاء على ما يف قوله : 

[ . على أن التوبة مؤخرة عن القتل  54) } فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم ( ] البقرة  16وقوله : 
، فاملعىن مجع كفيه مث عزم على النفث فيهما فقرأ فيهما . اه . وهو مآل أتويل الطييب وقوله : التوبة 
مؤخرة عن القتل ال وجه له ألن القتل إمنا هو عالمة توبتهم أو شرطها . قال ابن حجر : عطف بثم 

ريق بل  ء ليبني ، أن للك النفث ليس املراد به جمرد نفخ معلرتتب النفث فيهما على مجعهما مث ابلفا
مع قراءته فهي مرتبة على ابتداء النفث مقارنة لبقيته . وقال الطييب : وزعم أن احلديث جاء يف حديث 
البخاري ابلواو مردود ألنه فيه ابلفاء . اه . وحيتمل أن يكون يف نسخة صحيحة واملثبت مقدم على 

سح هبما ما استطاع من جسده يبدأ ( ، بيان أو بدل ليمسح ) هبما ( أي مبسحهما ) النايف ، ) مث مي
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ( أي وما أدبر منه ، ) يفعل للك ثالث مرات متفق عليه ( . 
قال اجلزري : يف احلصن ، رواه البخاري واألربعة وهللا أعلم ، ) وسنذكر حديث ابن مسعود ، ملا أسري 

 برسول هللا ف

124. ____________________ 

125.  ".(1) 
" احلج إىل العمرة ففعلت فصارت متعة مث ملا دخلت مكة حائضاً وتعذر عليها الطواف أمرها  .126

أن حترم ابحلج . ورد مالك رواية إحرامها ابلعمرة أّوله ابن عبد الرب أبنه من حيث أن فسخ العمرة 
خبالف فسخ احلج إىل العمرة فإنه خمتلف يف جوازه إىل اآلن على أن  مل يقل به أحدوجعلها حجًا 

رفضها لعمرهتا ابلكلية غري حمقق فقد قال مجاعة حيتمل أن أمره هلا برفض عمرهتا ترك التحلل منها 
وادخال احلج عليها حىت تصري قارنة لكره ابن حجر رمحه هللا وهو مردود أبنه عليه الصالة والسالم 

شعرها ومشط رأسها ورواية مسلم فامسكي عن العمرة أي عن أعماهلا ألجل رفضها . أمرها بنقض 
وأما قول ابن حجر رمحه هللا : واهنا قالت وارجع حبج العتقادها أن افراد العمرة ابلعمل أفضل ورد هذا 

حجت و  التأويل برواية أمحد وأرجع أان حبجة ليس معها عمرة وهذا صريح لقول أئمتنا إهنا تركت العمرة
مفردة وأخذوا منه أن للمرأة إلا أهلت ابلعمرة متمتعة فحاضت قبل الطواف ترتك العمرة وهتل ابحلج 
مفردة وكذا إلا ضاق الوقت ووقف القارن قبل أفعال العمرة فانه يكون رافضاً لعمرهتفيقضيها ويلزمه دم 

لما ظهرت ا أهلي ابحلج فلرفضها وال ينافيه رواية مسلم ) إهنا أهلت بعمرة فحاضت بسرف فقال هل
وطافت وسعت أي بعد الوقوف قال هلا قد حللت من حجك وعمرتك وللك ألهنا رفضت أفعال 
العمرة ال أهنا فسخت العمرة ابحلج إل ال قائل به كما قال مالك مث ملا شكت إليه أهنا جتد يف نفسها 
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 ا من التنعيم وأما رواية مسلم )أهنا مل تطف إال بعد احلج والناس يرجعون حبجة وعمرة كاملة أعمره
طوافك يسعك حلجتك وعمرتك ( أي يقوم مقامهما يف اجلملة وأهنا خترج من إحرام العمرة ) وقدلم 

 على من اليمن ببدن النيب ( وهو بضم الباء وسكون الدار بدنة واملراد هنا ما يتقرب بذحبه من 

ا يف رواية فوجد فاطمة رضي هللا عنه اإلبل ) فقال ( أي النيب لعلي ) مالا قلت ( هلا وجاء .127
فيمن حل ولبست ثيااًب صبيغًا واكتحلت فأنكرت للك عليها . قال النووي : قلنا ظنًا أنه ال جيوز 
فقالت أن أيب أمرين هبذا فكان علي رضي هللا عنه ابلعراق يقول فذهبت إىل رسول هللا حمرشًا على 

صدقت  لكرت عنه فأخربته إين أنكرت للك عليها فقالفاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول هللا فيما 
) } البقرة  16مالا قلت ) حني فرضت احلج ( أي ألزمته على نفسك ابلنية والتلبية قال تعاىل : 

[ ) قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك ( قال ابن امللك رمحه هللا : يدل على جواز تعليق  197
ل ( أي النيب ) فإن معي ( بسكون الياء وفتحها أي إلا علقت إحرام الرجل على إحرام غريه ) قا

إحرامك إبحرامي فإين أحرمت ابلعمرة ومعي ) اهلدى ( وال أقدر أن أخرج من العمرة ابلتحلل ) فال 
حتل ( هنى أو نفى أي ال حتل أنت ابخلروج من اإلحرام كما ال أحل حىت تفرغ من العمرة واحلج ) قال 

اعة اهلدى ( أي من اإلبل ) الذي قدم به ( أي بذلك اهلدى ) على من اليمن ( أي جابر ) فكان مج
 ( أي له ) والذي أتى به النيب مائة ( أي من اهلدى ) قال ( أي جابر ) فحل الناس ( أي خر

128. ____________________ 

129.  ".(1) 
130. ***" 

ل هللا صلى ن أيب هريرة: أن رسو حديثاً آخر رواه عن امَلْقرُبيّي، ع« الكامل»قلنا: أخرج له ابن عدّي يف 
 هللا عليه وسلم كان يقرأ عشر آايت يف كل ليلة من آخر آل عمران.

بَّان، وأخرج احلاكم حديثه  فإن قيل: قد ضعَّفه ابن َمعني، وأبو حامت، والُبَخاريّي. قلنا: قد وثَّقه ابن حي
«. يضتاناألمة ثنتان ، وقرؤها ح طالق»هذا عن القاسم، عن ابن عباس، عن النيّب صلى هللا عليه وسلم 

مث قال: ُمظَاهير بن َأْسَلم شيٌخ من أهل الَبْصرَة مل يذكره أحٌد من متقدمي مشاخينا جبرٍح. فإلاً احلديث 
صحيح، ومل خيرجاه. ومما يصححه أيضاً عمل العلماء على َوْفقيه من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم وغريهم.

 

قال القاسم: َعميل هبا املسلمون، وهذا إمجاٌع. وقال مالك: شهرة احلديث «: ُقْطينيّ سنن الدَّارَ »ويف 
ديث األمة اليت فإن قيل: املراد ابحل«. شرح الَكْنز»ابملدينة تـُْغيني صحة سنده، كذا لكره الزَّيـَْلعيّي يف 
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يَب عّدة األمة ال ختتلف ابحلّر والعبد؛ فالتقييد يف حّق الطَّ  يوجب التقييد يف حّق  القحتت العبد. ُأجي
َنة، عن حممد بن عبد  ومل يقل به أحد  العّدة،  فكان ابطاًل. وأّما ما روى الشافعّي عن ُسْفَيان بن ُعيَـيـْ

َنة، عن عمر قال: ينكح العبد  الرَّمحن ـ موىل أيب طلحة ـ عن سليمان بن َيَسار، عن عبد هللا بن ُعيَـيـْ
فى. مة حيضتني. فليس من أدلتنا كما تومّهه الشارح على ما ال خيامرأتني ويطلّيق تطليقتني، وتعتد األ

 نعم، يف قوله: وتعتّد األمة حيضتني استدالٌل لنا.

وبيانه ما أفحم به عيسى بن أاَبن بن َصَدقة الشافعّي فقال: أيها الفقيه إلا ملك احلّر على األمة ثالث 
لمَّا أراد واحدًة، فإلا حاضت وَطُهَرت أوقع أخرى، فتطليقات كيف يطلّيقها للسُّنَّة؟ فقال: يوقع عليها 

ك َحْسُبك، فإّن عّدهتا قد انقضت ابحليضتني، فلمَّا حترّي  أن يقول: فإلا حاضت وَطُهَرت، قال: أمسي
 رجع فقال: ليس يف اجلمع بيْدَعة وال يف التَّفريق ُسنَّة.

--- ".(1) 
"اخلضر وانه ابق فقال من احال على غائب مل ينتصف منه وما القى هذا بني الناس اال  .131

الشيطان وجياب عنه أبن قول شال خمالف جلمهور العلماء عامة املشايخ الصلحاء وسئل البخاري عن 
اخلضر والياس هل مها حيان فقال كيف يكون هذا وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم اليبقى على 

مائة سنه ممن هو اليوم على ظهر األرض أحد وسئل عن للك غريه من األئمة فقرأ وما جعلنا  رأس
لبشر من قبلك اخللد واجلواب عن الثاين ظاهر إلا املخلد من الميوت إىل األبد وكم يقلد هبذا يف حقه 

عد مضى مائة سنه بأحد وأما حبرب البخاري فلم يوجب نفى حياته يف زمانه عليه السالم وإمنا يفيد مماته 
من األايم وأجيب عنه أبنه مل يكن ح على ظهر األرض بل كان على وجه املاء وابن احلديث عام فيمن 
يشاهده الناس بدليل استثناء املالئكة وأخراج الدجال والشيطان وحاصله احنزام القرن األول فتأمل نعم 

إلسالم من الكذابني قال وسئل عنه شيخ اهو نص على بطالن املدعني من املعمرين كرتن اهلندي وغريه 
إبن تيمية فقال لو كان اخلضر حياً لوجب عليه أن أييت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وجياهد بني يديه 
ويتعلم منه وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر اللهم أن هتلك هذه العصابة التعبد يف األرض 

ذ قلت جالً معروفني ابمسائهم وأمساء اابئهم وقبائلهم فاين كان اخلضر حينئفكانوا ثالمثائة وثالثة وعشر ر 
  يقل به أحدملوهذا الكالم غريب من شيخ اإلسالم حيكم بوجوب اآليتان إىل النيّب عليه السالم فأنه 

لتعلم امن علماء األعالم فهذا خري التابعني أو يس القرىن مل يتيسر له الصحبة واملرافقة يف اجملاهدة وال 
من غري الواسطة على أان نقول أبن اخلضر كان أيتيه ويتعلم منه لكن على وجه اخلفاء لعدم كونه مأموراً 
ابيتان العالنية حلكمه اهليه اقتضت للك وقد سبق يف كالم إبن املبارك حضور اخلضر يف بعض املعارك 
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ؤمن كان وقوة األمه واال فكم من م وأما احلديث فمعناه أنه اليعبد يف األرض على وجه الطهور والغلبه
 (1)يف املدينة وغريها حينئذ ومل." 

 "وخص احللق لغلبته وسالمته من األلى وغريه قد يؤلي. .132

قال احلراين : واحللق إزالة ما يتأتى الزوال فيه ابلقطع من اآللة املاضية يف عمله والرأس جمتمع اخللقة 
ه أو لروه )كله( فإن احللق لبعض الرأس وترك بعضه مثلوجمتمع كل شئ رأسه )أو اتركوه( ويف رواية 

 ويسمى القزع فهو مكروه مطلقا تنزيها

إال لعذر سواء كان لرجل أو امرأة لكره النووي وسواء كان يف القفا أو الناصية أو الوسيط خالفا لبعضهم 
ح الصورة والتعليل قبيوأكده بقوله كله دفعا لتوهم التجوز إبرادة األكثر وللك ملا فيه من التشويه وت

بذلك كما قال القرطيب أشبه منه أبنه زي أهل الدعارة والفساد وأبنه زي اليهود وفهم من إطالقه عموم 
النهي كما لو ترك منه مواضع متفرقة أو حلق األكثر وترك حمال واحدا وهذا من كمال حمبة املصطفى 

وترك  نسان مع نفسه فنهاه عن حلق بعضصلى هللا عليه وسلم للعدل فإنه أمر به حىت يف شأن اإل
بعض ألنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاراي ونظريه املشي يف نعل واحدة وقوله احلقوه  
كله يدل على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور ولهب بعض املالكية إىل ختصيصه حبالة الضرورة حمتجا 

وس والصواب احلل بال كراهة وال خالف األوىل وأما بورود النهي عنه إال يف احلج لكونه من فعل اجمل
قول أي شامة األوىل تركه ملا فيه من التشويه وخمالفة طريق املصطفى صلى هللا عليه وسلم إل مل ينقل 
عنه أنه كان حيلقه بل إلا قصد به التقرب يف غري نسك أمث ألنه شرع يف الدين ما مل أيلن به هللا ففي 

كيف وقد حلق املصطفى صلى هللا عليه وسلم رؤوس أبناء جعفر بن أيب طالب ، حيز املنع بال ريب  
ويف أيب داود أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل اثئر الرأس فقال مه أحسن إىل شعرك أو احلقه ، 
فانظر كيف سوى بني ترجيله وحلقه وخريه بينهما ؟ وأعدل حديث يف هذا املقام قول حجة االسالم 

 حبلقه ملريد التنظيف وال أبس برتكه ملن يدهن ويرتجل يعين من قدر على دهنه وترجيله فبقاؤه ال أبس
له أوىل ومن عسر عليه كضعيف وفقري منقطع علم من بقائه أنه يتلبد وجيمع الوسخ والقمل فالتنظيف 

انت مفرتشة ك  منه حبلقه أوىل والكالم كله يف الذكر أما األنثى فحلقها له مكروه حيث ال ضرر بل إن
ومل أيلن احلليل حرم بل عده يف املطامح من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إلا حلقت رأسها بال 

 مل يقل به أحد.إلن زوجها سقط صداقها وللك صرخة من الشيطان 

لم س)د( يف الرتجيل )ن( يف الزينة )عن( عبد هللا )بن عمر( بن اخلطاب قال رأى النيب صلى هللا عليه و 
صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فذكره وقضية صنيع املؤلف أنه مل خيرج يف أحد الصحيحني وإال ملا 
عدل عنه وهو غريب فقد خرجه مسلم تلو حديث النهي عن القزع ابلسند الذي لكره وأخرجه به أبو 
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يب مسعود أداود لكنه مل يذكر لفظه بل قال ولذلك فلم يتفطن له املؤلف ومن مث عزاه احلميدي ك
 الدمشقي إىل مسلم وتبعهما املزي يف األطراف قال يف اجملموع وحديث أيب داود

 صحيح على شر  الشيخني.

امحلوا( بكسر اهلمزة وامليم أيها األولياء )النساء على أهوائهن( أي زوجوهن مبن يرتضينه ويرغنب  - 276
فء لا التمست ابلغة عاقلة التزويج من كفيه إلا كان كفأ وكذا إلا كان غري كفء ورضيت املرأة به فإ

 لزم الويل إجابتها فإن امتنع فعاضل فيزوجها السلطان.

)عد( من حديث حممد بن احلارث عن ابن السلماين عن أبيه )عن ابن عمر( بن اخلطاب قال يف امليزان 
 (1)ا.." منه حممد بن احلارث عن ابن السلماين أحاديثه منكرة مرتوك احلديث مث أورد له أخبار هذا

"الزركشي أن القاضي أاب الطيب أقيمت صالة اجلمعة فهم ابلتكبري فذرق عليه طري فقال أان  .133
حنبلي فأحرم ومل مينعه عمله مبذهبه من تقليد املخالف عند احلاجة وممن جرى على للك السبكي فقال 

اعا وز عمله به اتب: املنتقل من مذهب آلخر له أحوال : األول أن يعتقد رحجان مذهب الغري فيج
للراحج يف ظنه ، الثاين أن يعتقد رجحان شئ فيجوز ، الثالث أن يقصد بتقليده الرخصة فيما حيتاجه 
حلاجة حلقته أو ضرورة أرهقته فيجوز ، الرابع أن يقصد جمرد الرتخص فيمتنع ألنه متبع هلواه ال للدين ، 

تمع ملا لكر ولزايدة فحشه ، السادس : أن جياخلامس أن يكثر للك وجيعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع 
من للك حقيقة مركبة ممتنعة ابإلمجاع فيمتنع ، السابع أن يعمل بتقليد األول كحنفي يدعي شفعة 

 جوار فيأخذها مبذهب احلنفي فتستحق عليه فرييد تقليد اإلمام الشافعي فيمتنع خلطئه يف األوىل

 أو الثانية وهو شخص واحد مكلف.

م اآلمدي وابن حجاب منزل عليه ، وسئل البلقيين عن التقليد يف املسألة السرحيية فقال : قال : وكال
أان ال أفيت بصحة الدور لكن إلا قلد من قال بعدم وقوع الطالق كفى وال يؤاخذه هللا سبحانه وتعاىل 

رجوح وتتبعه املألن الفروع االجتهادية ال يعاقب عليها أي مع التقليد وهو لهاب منه إىل جواز تقليد 
، قال بعضهم : وحمل ما مر من منع تتبع الرخص إلا مل يقصد به مصلحة دينية وإال فال منع كبيع مال 
الغائب فإن السبكي أفىت أبن األوىل تقليد الشافعي فيه الحتياج الناس غالبا يف حنو مأكول ومشروب 

الك فيه كما للبس فاألوىل تقليد الشافعي ملإليه واألمر إلا ضاق اتسع وعدم تكرير الفدية بتكرر احملرم ا
أفىت به األبشيطي ولهب احلنفية إىل منع االنتقال مطلقا قال يف فتح القدير : املنتقل من مذهب 
ملذهب ابجتهاد وبرهان آمث عليه التعزير وبدوهنما أوىل مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف حكم مسألة 

ه ه قلدت أاب حنيفة فيما أفىت به من املسائل أو التزمت العمل بخاصة قلد فيها وعمل هبا وإال فقول
على اإلمجال وهو ال يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل وعد به أو تعليق له كأنه التزم العمل بقوله 
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فيما يقع له فإلا أراد هبذا االلتزام فال دليل على وجوب اتباع اجملتهد إبلزامه نفسه بذلك قوال أو نية 
بل الدليل اقتضى العمل بقول اجملتهد فيما حيتاجه بقوله عاىل * )فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال شرعا 

تعلمون( * واملسؤول عنه إمنا يتحقق عند وقوع احلادثة قال والغالب أن مثل هذه االلتزامات لكف 
ما مينع هذا  يالناس عن تتبع الرخص إال أن أخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليه وال يدر 

من النقل والعقل انتهى ولهب بعض املالكية إىل جواز االنتقال بشرو  ففي التنقيح للقرايف عن الزانيت 
التقليد جيوز بثالثة شرو  : أن ال جيمع بينهما على وجه خيالف اإلمجاع كمن تزوج بال صداق وال ويل 

ب وعن ، وأن ال يتتبع الرخص واملذاه ، وأن يعتقد يف مقلده الفضل مل يقل به أحدوال شهود فإنه 
غريه جيوز فيا ال ينقض فيه قضاء القاضي وهو ما خالف اإلمجاع أو القواعد الكلية أو القياس اجللي 
ونقل عن احلنابلة ما يدل للجواز وقد انتقل مجاعة من املذاهب األربعة من مذهبه لغريه منهم عبد العزيز 

مام الشافعي رمحه هللا تعاىل مصر تفقه عليه وأبو ثور من مذهب بن عمران كان مالكيا فلما قدم اإل
احلنفي إىل مذهب الشافعي وابن عبد احلكم من مذهب مالك إىل الشافعي مث عاد وأبو جعفر بن نصر 

 من احلنبلي إىل الشافعي

 والطحاوي من الشافعي إىل احلنفي واإلمام السمعاين من احلنفي إىل الشافعي واخلطيب البغدادي
واآلمدي وابن برهان من احلنبلي إىل الشافعي وابن فارس صاحب اجململ من الشافعي إىل املالكي." 

(1) 
")منه خلق ومنه يركب( أي منه ابتداء خلق اإلنسان وابتداء تركيبه وحيتمل أن املراد ابتداء  .134

األنبياء اف كخلقه ومنه يركب خلقه عند قيام الساعة وهذا أظهر مث هذا عام خص منه حنو عشرة أصن
والشهداء والصديقني والعلماء العاملني واملؤلن احملتسب وحامل القرآن فمعىن اخلرب كل ابن آدم مما 

 أيكله الرتاب وإن كان الرتاب ال أيكل أجسادا كثرية.

 )م د ن عن أيب هريرة(.

 كنت ومال)كل أحد أحق مباله من والده وولده والناس أمجعني( ال يناقضه اخلرب املار أ - 6271
 ه أحد.مل يقل بألبيك ملا سبق أن معناه إلا احتاج ملالك أخذه ال أنه يباح له ماله على اإلطالق إل 

)هق( عن أيب عبيد عن هشيم عن عبد الرمحن بن حيىي )عن حبان( بكسر املهملة وموحدة مشددة 
ل أو قصور وهو لهو وآخره نون ابن أيب جبلة بفتح اجليم واملوحدة )اجلمحي( أشار املصنف لصحته 

 فقد استدرك عليه الذهيب يف املهذب فقال : قلت مل يصح مع انقطاعه.

)كل البواكي( على مواتهن )يكذبن( أي فيما يصفن من الفضائل أو الفواضل )إال أم  - 6272
 سعد( بن معال فإهنا مل تكذب فيما وصفته به التصاف ميتها بذلك.
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راهيم مرسال( هو الزهري ، وىل قضاء واسط قال الذهيب : )ابن سعد( يف الطبقات )عن سعد بن إب
 صدوق.

)كل اخلري أرجو من ريب( أي أؤمل منه أن جيمع يف زمن اخليور ما تفرق يف سائر األنبياء  - 6273
وقد حقق هللا رجاءه وهذا قاله للعباس يف مرضه فبني به أنه يطلب للمريض أن يكون رجاؤه أقوى من 

 خوفه عكس الصحيح.

 بن سعد( يف الطبقات )وابن عساكر( يف التاريخ )عن العباس( بن عبد املطلب.)ا

)كل الذنوب يؤخر هللا تعاىل ما شاء منها( أي جزاءه إىل )يوم القيامة( فيجازي هبا فاعلها  - 6274
 (فيه إن شاء قال الطييب : من يف منها منصوبة احملل مفعولة بيؤخر وتكون ابتدائية )إال عقوق الوالدين
أي األصلني املسلمني )فإن هللا يعجله( أي يعجل عقوبته )لصاحبه( أي فاعله )يف احلياة الدنيا قبل 
املمات( وال يغرت العاق بتأخري التأثري حاال بل يقع ولو بعد حني كما وقع البن سريين أنه ملا ركبه الدين 

قيل له." بعض العباد إىل أمر فاغتم فقال : إين ألعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعني سنة ونظر 
(1) 
)لو كنت مؤمرا على أميت أحدا( أي لو كنت جاعال أحدا أمريا يعين أمريا جليش  - 7484" .135

بعينه أو طائفة معينة ال اخلالفة فإنه غري قرشي واألئمة من قريش )من غري مشورة منهم ألمرت عليهم 
 ابن أم عبد( عبد هللا بن مسعود صاحب النعل الشريف.

 )حم ت ه ك عن علي( أمري املؤمنني. -

)لو كنت( بكسر التاء )امرأة لغريت أظافرك( أي لوهنا )ابحلناء( قاله ملن مدت يدها له  - 7485
لتبايعه من وراء سرت فقبض يدها وقال : ما أدري أيد رجل أم امرأة قالت : امرأة قال ابن حجر : وإمنا 

ل بل ظاهر قول جأمرها ابخلضاب لتسرت بشرهتا فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بني كفها وكف الر 
 يقل به ملبعضهم أن من تركته فقد دخلت يف الوعيد الوارد يف املتشبهات ابلرجال أي تركه حرام لكن 

 فيما أعلم. أحد

 )حم ن( يف الزينة )عن عائشة( رمز املصنف حلسنه ظاهر سكوته عليه أن خمرجه أمحد -

 حمفوظ امليزان وعن ابن عدي أنه غري خرجه وأقره واألمر خبالفه فقد قال يف العلل : حديث منكر ويف
 وقال يف املعارضة : أحاديث احلناء كلها ضعيفة أو جمهولة.

)لو كنتم تغرفون( بغني معجمة )من بطحان ما زدمت( بضم الباء وسكون الطاء اسم واد يف  - 7486
طه من البطح وهو ااملدينة أن من منازل بين النضري اليهود كما يف املشرتك الياقوت مسي به لسعته وانبس

[ اليت تقام هبا أسواق املدينة كذا لكره القاضي  331البسط وخص ابلذكر ألنه أقرب املواضع ] ص 
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يف شرح املصابيح وما لكره من ضم أوله غري صواب ففي معجم ما استعجم هو بفتح أوله وكسر اثنيه 
قال :  ي تبع ابن قرقول حيثوهاء مهملة على وزن فعالن قال : وال جيوز غريه اه بنصه لكن القاض
 هو يف رواية احملدثني بضم الباء وحكى أهل اللغة فتحها وكسر الطاء اه.

)حم ك( يف النكاح )عن أيب حدرد( األسلمي وسببه أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم يستعينه يف  -
ثمي : هيب وقال اهليمهر فقال : كم أمهرهتا قال : مائيت درهم فذكره قال احلاكم : صحيح وأقره الذ

 رجال أمحد رجال الصحيح.

)لو مل تذنبوا جلاء هللا بقوم يذنبون( أي مث يستغفرون كما يف رواية أمحد األخرى )ليغفر هلم(  - 7487
ملا يف إيقاع العباد يف الذنوب أحياان من الفوائد اليت منها اعرتاف املذنب بذنبه وتنكيس رأسه عن 

، وهللا حيب أن يعفو فالقصد من زلل املؤمن ندمه ومن تفريطه أسفه  العجب وحصول العفو من هللا
ومن اعوجاجه تقوميه ومن أتخريه تقدميه واخلرب مسوق لبيان أن هللا خلق ابن أدم وفيه مشوخ وعلو وترفع 
وهو ينظر إىل نفسه أبدا وخلق العبد املؤمن لنفسه وأحب منه نظره له دون غريه لريجع إىل مراقبة خالقه 

خلدمة له وأقام له معقبات وكفاه كل مؤونة وعلم أنه مع للك كله ينظر لنفسه إعجااب به فكتب اب
 (1)عليه." 

"احلديث هو يف نسخ الكتاب كما ترى لكن رأيت املؤلف ساقه بعينه يف املوضوعات بلظ  .136
قط من قلم كون سهنى عن السواك بعود الرحيان والرمان وقال إنه حيرك عرق اجلزام فزاد الرمان فإما أن ي

النساخ هنا أو من قلم املؤلف نفسه ويف شرح أيب داود للموىل العراقي روى ابن أيب شيبة يف مصنفه من 
طريق ضمرة بن حبيب هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن السواك بعود الرحيان والرمان وقال حيرك 

 عرق اجلذام ، هذه عبارته.

ه من حديث احلكم بن موسى عن عيسى بن يونس عن أيب بكر )احلرث( بن أيب أسامة يف مسند -
بن أيب مرمي )عن ضمرة بن حبيب( بن صهيب الزبيدي بضم الزاي أيب عتبة الضمري اتبعي ثقة )مرسال( 

 قال ابن حجر : هذا مرسل وضعيف اه.

رحيان والرمان لوهذا أسنده أبو نعيم عن مسرة بلفظ هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التخلل بعود ا
وقال إنه حيرك عرق اجلذام ، قال ابن حممود شارح أيب داود : وهو ضعيف بل أورده ابن اجلوزي يف 
املوضوعات وأخرجه األزدي عن حممد بن احلسني احلافظ عن قبيصة بن لؤيب هنى عن السواك بعود 

 الرحيان والرمان.

لكونه وقت لكر وشغل ابلعبادة أو  )هنى عن السوم قبل طلوع الشمس( أي سوم السلعة - 9395
عن الرعي ويقويه قوله )وعن لبح لوات الدر( أي لوات اللنب وهو مصدر در اللنب إلا جرى )ه ك 
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 عن علي( أمري املؤمنني ورواه عنه أيضا ابن أيب شيبة قال يف املطامح : وسنده ضعيف.

قراره يف العديدة اليت منها عدم است)هنى عن الشرب قائما( فيكره تنزيها ملا فيه من اآلفات  - 9396
[ الكبد على األعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منه أن يربد حرارة  316املعدة حىت يقسمه ] ص 

 املعدة ويسرع

النفول إىل األسافل بغري تدريج وكل للك مضر وال ينافيه أنه فعله ألنه فعله اندرا أو حلاجة أو لريى 
ال ابلعوائد ألهنا مبنزلة اخلارج عن القياس إل هي هتدم أصوال وتبين أصو  الناس أنه غري صائم وال يعرتض

قال ابن العريب : وللمرء مثانية أحوال قائم ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد مضطجع كلها ميكن 
الشرب فيها وأمناها وأكثرها استعماال القعود والقيام فنهى الشرع عنه ملا فيه من االستعمال املؤلي 

قال يف املفهم : مل يصر أحد إىل أن النهي يف احلديث للتحرمي وال التفات البن حزم وإمنا محل  للبدن
على الكراهة واجلمهور على عدم الكراهة فمن السلف الشيخان واملرتضى مث مالك متسك بشربه من 

لفاء خلزمزم قائما وكأهنم رأوه متأخرا عن النهي فإنه يف حجة الوداع فهو انسخ وحقق للك حكم ا
الثالثة خبالفه ويبعد أن خيفى عليهم النهي مع شدة مالزمتهم له وتشديدهم يف الدين وهذا وإن مل 
يصلح للنسخ يصلح لرتجيح أحد احلديثني ومن قال ابلكراهة مجع أبن فعله بني اجلواز وهنيه يقتضي 

بعضهم  سر من الشرب ووجههالتنزيه )واألكل قائما( قال قتادة : قلنا ألنس فاألكل قائما فقال : هو أي
اه النقلة فيما علمت وعلى ما حك مل يقل به أحدأبنه يورث داءا يف اجلوف قال يف املفهم : وهذا شئ 

احلفاظ فهو رأيه ال روايته واألصل اإلابحة والقياس خلى عن اجلامع أي فال يكره حبال )الضياء( من 
 (1)حديث قتادة )عن أنس( بن مالك.." 

ب الّسادس والّتسعون واملائتان إىل املخدوم اخلواجه حمّمد سعيد قّدس سرّه يف ( املكتو 296") .137
 بساطة صفات احلّق جّل وعال ونفي تعّدد تعّلقها ابألشياء

احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على سّيد املرسلني، وآله الطّاهرين أمجعني: )اعلم(: أّن صفات 
عاىل منّزهة عن الّشبه واملثال وبسائط حقيقّية؛ مثال أّن صفة العلم الواجب تعاىل وتقّدس كذاته ت

انكشاف واحد بسيط تنكشف املعلومات األزلّية واألبديّة هبذا اإلنكشاف الواحد، وكذلك قدرة واحدة  
كاملة بسيطة توجد املقدورات األزلّية واألبديّة بواسطتها، وكذلك كالم واحد بسيط وهو سبحانه متكّلم 

الكالم من األزل إىل األبد، وعلى هذا القياس يف سائر الّصفات احلقيقّية والّتعّدد احلاصل من تعّلق هبذا 
العلم والقدرة ابملعلومات واملقدورات أيضا مفقود يف تلك املرتبة، واألشياء معلومة احلّق سبحانه 

وأرابب  ء طور نظر العقل.ومقدورته، ولكن ال تعّلق لصفة العلم والقدرة هبا أصال، وهذه املعرفة ورا
العقول ال جيّوزون مثل هذا املعىن أصال ويعّدون عدم تعّلق العلم والقدرة ابألشياء مع كوهنا معلومة احلّق 
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سبحانه ومقدورته حماال، أمل يعلموا أّن األزل واألبد حاضر يف تلك املرتبة؟ بل ال جمال لآلن فيها أيضا 
لك وأوفقه هبا، ومعلومات األزل واألبد حاضرة يف للك اآلن ويف ل سوى الّتعبري به لكونه أقرب الّشيء

اآلن احلاضر يعلم احلّق سبحانه زيدا مثال معدوما وموجودا وجنينا وصبّيا وشااّب وشيخا وحّيا ومّيتا وكائنا 
ل له صيف الربزخ واحلشر والّنار واجلّنة، ومعلوم أنّه ال تعّلق لذلك اآلن هبذه األطوار أصال فإنّه لو ح

تعّلق خلرج عن كونه آان ويسّمى زماان ويصري ماضيا ومستقبال فهذه األطوار اثبتة يف للك اآلن وغري 
اثبتة. فعلى هذا: لو ثبت انكشاف بسيط حقيقّي ال يكون له تعّلق بواحد من املعلومات ويكون مجيع 

ودة يف ع الّضّدين مفقاملعلومات منكشفة هبذا اإلنكشاف الواحد، فأّي عجب فيه فإّن استحالة مج
للك املوطن؛ فإهّنا مشروطة ابحّتاد الّزمان واجلهة، وال جمال هنا للّزمان؛ إل ال جيري عليه سبحانه زمان، 
واحّتاد اجلهة أيضا مفقود للفرق ابإلمجال والّتفصيل، وهذا كمن يقول أان أرى اإلسم والفعل واحلرف 

 ها ببعض يف مرتبة الكلمة يف آن واحد، وأجد املنصرفاّليت كّل واحد منها قسيم لآلخر مّتحدا بعض
غري منصرف، واملبيّن عني معرب، ويقول: ومع وجود هذه اجلامعّية ال تعّلق للكلمة بواحد من هذه 
األقسام ومستغنية عنها ابلّتمام ال ينكر أحد من العقالء على هذا الّشخص وال يستبعدون كالمه، فلم 

لكالم وقّفون عن قبوله؟! وهلل املثل األعلى. فإن قيل: مل يقل أحد مثل هذا ايستبعدون ما حنن فيه؟! ويت
ا ال ولكّنه ليس مبخالف لكالم اآلخرين وليس أيضا ممّ  مل يقل به أحدقلت: ما الّضرر فيه؟! فإنّه وإن 

 نيناسب ملرتبة الوجود تعالت وتقّدست، )ع(: * كل أنت خربزة والغري فالولجا * واملثال اّلذي ميك
ايراده يف املخلوقات لتوضيح هذه املعرفة: هو أهّنم قالوا: إّن العلم ابلعّلة مستلزم للعلم ابملعلوم، واملدركة 
 متوّجهة يف هذه الّصورة ابألصالة إىل العّلة ومتعّلقة هبا، وحيصل العلم ابملعلول بتبعّية العلم ابلعّلة من

 (1)غري." 
 "قوله: أفضل مطلًقا. .138

 وهو قيام داود.أي من غري قيد، 

 قوله: ومل ينسخ.

 أي وجوبه عنه صلى هللا عليه وسلم وقطع يف املستوعب والفصول بنسخه.

 قوله: وال يقومه كله.

 أي ال يستوعب الليلة كلها ابلقيام بل يقوم بعضها.

 قال يف الفروع وظاهر كالمهم وال ليايل العشر.

أنه يقوم غباو  املصنفني يف زمننا من كالم املنقح تنبيه: قال احلجاوي يف حاشية التنقيح: وقد فهم بعض
 عبارة الفروع توهم للك، وليس بوارد عن أحد انتهى.
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ويرد  قل به أحدمل ييعين املكروه ومداومة قيام الليل ال مداومة قيام بعضه كما فهم صاحب املنتهي ألنه 
 ومة قيام الليل.يث قال ويكره مداأبن كالمه يف املبدع تبًعا جلده صاحب الفروع يوافق كالم النتهى، ح

 قوله: ويصح تطوع بركته وحنوها، أي كثالث ومخس.

 قال يف اإلقناع: مع الكراهة.

 قوله: بركوع وسجود.

 أي يف حاليت الركوع والسجود، وهو خمري فيهما إن شاء من قيام أو قعود.

 [ ابجلماعة فيه.( 2( : التطوع سرًا أفضل على الصحيح من املذهب وال ]أبس )1فائدة )

__________ 

 ( يف )هـ( : "قوله".1)

 (1)( ساقط يف )هـ( .." 2) 
سمي "للتحرمية مث يقرأ الثناء مث يكرب تكبريات الزوائد ثالاًث يرفع يديه يف كل منها مث يتعول مث ي .139

بتدأ ابلبسملة ا سرا مث يقرأ الفاحتة مث سورة وندب أن تكون سبح اسم ربك األعلى مث يركع فإلا قام للثانية
مث ابلفاحتة مث ابلسورة وندب أن تكون الغاشية مث يكرب تكبريات الزوائد ثالاث ويرفع يديه فيها كما يف 
األوىل وهذا أوىل من تقدمي تكبريات الزوائد يف الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبريات على القراءة 

 فيها جاز ... ... ...

•---------------------------------• 
للتحرمية مث يقرأ( اإلمام واملؤمت )الثناء( سبحانك اللهم وحبمدك ... إخل؛ ألنه شرع يف أول الصالة فيقدم 
على تكبريات الزوائد يف ظاهر الرواية )مث يكرب( اإلمام والقوم )تكبريات الزوائد( مسيت هبا لزايدهتا على 

ة هو مذهب ابن مسعود رضي هللا عنه ويسكت بعد كل تكبري تكبري اإلحرام والركوع يكّررها )ثالاًث( و 
مقدار ثالث تكبريات يف رواية عن أيب حنيفة لئال يشتبه على البعيد عن اإلمام وال يسن لكر وال أبس 
أبن يقول سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب )يرفع يديه( اإلمام والقوم )يف كل منها( وتقدم 

)مث يتعول( اإلمام )مث يسمي سرا مث يقرأ( اإلمام )الفاحتة مث( يقرأ )سورة وندب أن تكون( سورة أنه سنة 
)سبح اسم ربك األعلى( متاما )مث يركع( اإلمام ويتبعه القوم )فإلا قام للثانية ابتدأ ابلبسملة مث ابلفاحتة 

)الغاشية(  سورة هل أاتك حديث مث ابلسورة( ليوايل بني القراءتني وهو األفضل عندان )وندب أن تكون(
م اجلمعة بسبح كان يقرأ يف العيدين ويو »رواه اإلمام أبو حنيفة يرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ورواه مرة يف العيدين فقط. )مث يكرب( اإلمام والقوم « اسم ربك األعلى وهل أاتك حديث الغاشية
املواالة  القوم )فيها كما يف( الركعة )األوىل وهذا( الفعل وهو)تكبريات الزوائد ثالاث ويرفع يديه( اإلمام و 

                                         
 255إرشاد أويل النهى لدقائق املنتهى@   النهضة؟ البـُُهويت ص/ (1)



124 

 

بني القراءتني والتكبري ثالاث يف كل ركعة )أوىل( من زايدة التكبري على الثالث يف كل ركعة و )من تقدمي 
تكبريات الزوائد يف الركعة الثانية على القراءة( ألثر ابن مسعود رضي هللا عنه وموافقة مجع من الصحابة 

رضيت ألميت »له قوال وفعال وسالمته من االضطراب وإمنا اختري قوله لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 
)فإن قدم التكبريات( يف الركعة الثانية )على القراءة جاز(؛ ألن اخلالف يف « ما رضيه ابن أم عبد

برية فإن زاد دي إىل ست عشرة تكاألولوية ال اجلواز وعدمه ولذا لوكرب اإلمام زائدا عما قلناه يتابعه املقت
 ال يلزمه متابعته؛ ألنه بعدها حمظور بيقني جملاوزته ما ورد به اآلاثر وإلا كان مسبوقا يكرب فيما فاته بقول
ات أيب حنيفة وإلا سبق بركعة يبتدئ يف قضائها ابلقراءة مث يكرب؛ ألنه لو بدأ ابلتكبري واىل بني التكبري 

ة فيوافق رأي اإلمام علي بن أيب طالب فكان أوىل وهو خمصص لقوهلم من الصحاب ومل يقل به أحد
املسبوق يقضي أول صالته يف حق األلكار وإن أدرك اإلمام راكعا أحرم قائما وكرب تكبريات الزوائد 
قائما أيضا إن أمن فوت الركعة مبشاركته اإلمام يف الركوع وإال يكرب لإلحرام قائما مث يركع مشاركا لإلمام 

الركوع ويكرب للزوائد منحنيا بال رفع يد؛ ألن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ اإلمام خبالف الفعل  يف
 (1)والرفع حينئذ سنة يف غري حمله ويفوت السنة اليت يف حملها وهي وضع اليدين على." 
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 [ وهو مكي ابلنص.87جر، اآلية: آتـَْيناَك َسْبعاً ميَن اْلَمثايني ]سورة احل

ابلنص على ما يف بعض النسخ وقد سقط من بعضها، وأورد عليه أّن املكية واملدنية إمنا يعلم من 
الصحابة والتابعني ال ابلنقل عن النيب صلى اَّلّل عليه وسلم، فإنه أمر مل يؤمر به وال يلزم بيانه كالناسخ 

و نه ال مانع من نقله عنه عليه الصالة والسالم كان يقول مبكة أواملنسوخ كما نقله يف اإلتقان، وفيه أ
ابملدينة مبال من الصحابة )أنزل علّي اليوم أو الساعة كذا( مث ينقل للك عنه عليه الصالة والسالم وقد 
وقع مثله وقيل املراد ابلنص هنا نص العلماء أي تصرحيهم أبهنا مكية فهو ابملعىن اللغوي، والنص له 

نها اللفظ املفيد ملعىن ال حيتل غريه ويقابله الظاهر، ومنها ما يقابل القياس واإلمجاع واالستنبا  معان م
فرياد به أدلة الكتاب والسنة، ويطلق يف الفروع على ما يقابل التخريج أي القول املأخول من النص،  

دها إىل آخر السورة ا قبلها وما بعكما قاله ابن أيب شريف رمحه اَّلّل، وقيل إنه هنا مبعناه املتعارف، فإّن م
ا يف حق أهل مكة، وظاهر أن اَّلّل مل ميّن على النيب صلى اَّلّل عليه وسلم إبتيانه السبع املثاين مبكة مث نزهل
ابملدينة، وما قيل عليه من أنه ال بعد يف اإلمتنان مبا هو حمقق الوقوع قبل وقوعه لبيان شأنه، وقد وقع 

[ اآلية واجملاز املتعارف يساوي احلقيقة يف جواز اإلرادة فال 1]سورة الفتح، اآلية:  قوله: إيانَّ فـََتْحنا
يعرتض عليه أبّن األصل احلقيقة سقوطه يف غاية الظهور ألنه ال يدفع الظهور، وأّما بعد صالة النيب 

نه أمر أصلى اَّلّل عليه وسلم مبكة بضع عشرة سنة بال فاحتة الكتاب، وفرض الصالة كان مبكة ففيه 
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ظين مستقّل يف إثبات مكيتها خارج عن االستدالل ابآلية والكالم فيه، وقيل املراد ابلنص صريح النقل 
عن الصحابة ألنه ثبت عن ابن عباس رضي اَّلّل عنهما، وكالم الصحابة فيما ال اجتهاد فيه له حكم 

املثاين يف   نسلم أّن املراد ابلسبعاملرفوع، فلذا أطلق عليه النص، ومبا لكرانه علم حال ما قيل من أان ال
اآلية الفاحتة لالختالف يف تفسريها وكون آتيناك فيها من قبل، واندى أصحاب اجلنة، وأنه لو سلم ال 
ينايف نزوهلا مرة أخرى ابملدينة وال خيفى عليك أّن كون ما قبلها، وما بعدها يف حق أهل مكة إمنا يكون 

كان يف حق أهل مكة، واملشهور خالفه، وكون سورة احلجر نزلت مبكة مؤيدا على القول أبّن املكي ما  
له عليه  ، وفيه نظر، ويف الوجيزاّن ترتيب السور، ووضع البسملة يف أّوهلا بوحيمل يقل به أحدبعد الفتح 

الصالة والسالم، ولو كان من الصحابة لكان حبسب النزول، وال خالف يف ترتيب اآلايت، وقال ابن 
زيدا رضي اَّلّل عنه ملا مجع القرآن يف املرة األوىل مجعه غري مرتب السور، ونقل عن القاضي  عطية: إنّ 

أن ترتيب السور اليوم من تلقاء زيد رضي اَّلّل عنه مع مشاركة عثمان رضي اَّلّل عنه، ومن معه يف املرة 
 (1)األخرية.."  عرضةالثانية، ولكر حنوه مكي أيضا والصحيح أنه بوحي له عليه الصالة والسالم يف ال
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حيتمل أنه لكر اَّلّل للك حكاية عن العباد تعليما هلم، فحصول التميز والتعّلق على ظاهره لكن قوله 
خوطب ليس على ظاهر إل هو تعاىل ليس مبخاطب يف تلك املرتبة بل املراد منه حكاية خطابه تعليما، 

راد لكر العباد للك يف مقام احلمد والقراءة كما علمهم، فحصول التمييز والتعلق ابلنسبة وحيتمل أن ي
إىل من عنده التمييز والعلم ابعتبار التفات جديد الزم للقراءة واخلطاب على ظاهره، وقيل وجه سببية 

أوجبت متيزه  الذكر والوصف املستلزمني للتميز والعلم التنزيل الغائب بواسطة أوصافه املذكورة اليت
وانكشافه حىت صار كأنه يبدل خفاء غيبته جبالء حضوره منزلة املخاطب يف التميز والظهور فيصح 
إطالق ما هو موضوع للمخاطب عليه، وظاهره أّن احلق سبحانه ال خياطب حقيقة وال يظهر وجه 

ب األعمى م أن ال خياطلصحته كيف وال يشرت  يف اخلطاب إاّل السماع ال املشاهدة والعيان، وإاّل يلز 
 انتهى. ومل يقل به أحدحقيقة وال من هو خارج الدار من يف داخلها 

)أقول( هذا مشكل من أهّم املهمات بيانه وكالم كتب املعاين كلها أو جّلها انطق مبثل ابردة، فال بّد 
اجتمع املتخاطبان  امن بيان معىن اخلطاب املدلول عليه بضمائره وحنوها فإنه إن قيل إّن حقيقته توجد إل

حبيث يرى كل منهما اآلخر، ويسمعه مل يكن خطاب الداعني َّلّل حقيقيا، وكذا خطاب األعمى ومن 
هو خارج الدار وحنوه والبداهة شاهدة خبالفه، فإن مل يشرت  للك لزم أّن كل من وجه له اخلطاب غائبا  

جمازه،  راد منه حىت تتميز حقيقته منكان أو حاضرا خماطب حقيقة، وفساده ظاهر فال بّد من بيان امل
                                         

 1/43حاشيه الشهاب علي تفسري البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي@   العلمية؟ الشهاب اخلفاجي  (1)



126 

 

والذي الح يل بعد إمعان النظر فيه أّن كل شيء له حتقق يف اخلارج ونفس األمر وحتقق لهنا ابعتبار 
داللة العبارة عليه، وال تالزم بينهما فتحقق اخلطاب يف األّول حبيث يعّد حقيقة يكفي فيه مساع 

واحد ومل يركل منهما اآلخر فالعبد خياطب اَّلّل يف دعائه  املخاطب ووجوده عنده، وإن مل حيومها مكان
حقيقة لسماعه دعاءان وهو معنا، وأّما ابعتبار استعمال ما وضع للخطاب كضمائره، فإن وقع للك 
ابتداء يف حال التكّلم كان مدلوهلا خماطبا حقيقة، وإاّل فال، وإن وقع يف أثناء الكالم ينظر ملا قبله فإن  

عا للمخاطب، فكذلك هو حقيقّي حىت يعّد ما خالفه التفاات، وإاّل فهو جمازي، ألّن كان لفظا موضو 
احلكم وقع عليه أّوال من غري داللة على توجه النفس إليه توجه اخلطاب سواء كان كذلك أو ال حسبما 

إيّل  نيقتضيه احلال أال ترى الرجل بني يدي امللك ملهانته خياطب بعض خّدامه، ويقول أان راج أن حيس
 السلطان وخيلصين بعدله من العدوان، وال يعّد التعبري ابلغيبة فيه جمازا والتفاات مع أنه مبسمع منه ومرأى،
وهكذا جرى القياس ومتعارف الناس، وملا كان الغالب املتعارف كون املخاطب حاضرا حمسوسا وغريه 

املعينة  ريق الغيبة جعل إجراء األوصافليس كذلك جعلوه معيار احلقيقة واجملاز، وملا لكر اَّلّل هنا بط
لتميزه يف قّوة التعبري عنه مبا يدل على اخلطاب، وملا مل يكن كذلك حقيقة جعل التفاات وهو الذي عناه 
للك الفاضل، فبينه وبني ما أورد عليه بعد املشرقني، وقد وضح الصبح لذي عينني، وهذا سّر حديث:." 

(1) 
 315، ص: 1، ج "عناية القاضي وكفاية الراضي .142

الشك حوله أبنه هدى للمتقني أو تستتبع كل واحدة منها ما تليها استتباع الدليل للمدلول، وبيانه أنه 
ملبانيه أّوال على إعجاز املتحّدي به من حيث أنه من جنس كالمهم، وقد عجزوا عن معارضته استنتج 

ى شبث الريب أّن األنسب أن يعطف هدمنه أنه الكتاب البالغ حّد الكمال واستلزم الكمال أنه ال يت
للمتقني على ال ريب فيه الشرتاكهما يف أهنما أتكيد لذلك الكتاب عندهم وال امتناع فيه إمنا املمتنع 
عطف التوكيد على املؤكد ال عطف أحد التأكيدين على اآلخر والتفصي عنه أن يقال ملا كان ال ريب 

تربا لة السابقة اليت يتوهم العطف عليها هي للك الكتاب معفيه مؤكدا للجملة األوىل احتد هبا، فاجلم
 معه ما هو من تتمته، وإليه أشار يف املفتاح.

)أقول( قد استحسن هذا بعض الفضالء، وقال: إنه يظهر منه وجه عدم العطف يف حنو قوله تعاىل: 
احتاد كلهم وأمجعون يف التأكيد به [ مع 30َفَسَجَد اْلَمالئيَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن ]سورة احلجر، اآلية: 

للمالئكة، وليس االستحسان حبسن فإّن التأكيد إلا تعّدد سواء كان من نوع أو ال ال يصح عطفه إل 
من النحاة مث إنه قيل عليه أنه يقتضي أن يكون من أسباب الفصل كون  ومل يقل به أحدمل يسمع، 

لى أنه مل يعطف على ال ريب فيه لئال يتوهم عطفه عالثانية مؤكدة ملا أكد ابجلملة األوىل، ولو قيل 
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للك الكتاب جاز، وهو أحسن مما لكره السيد وأقرب وال يلزمه اخرتاع سبب آخر للفصل، مث إنه قيل 
إّن سبب عدول صاحب املفتاح عما يف الكشاف أنه ال جيوز أن يكون للتأكيد أتكيد يف املفرد املقيس 

 ره ألّن بني اللفظي واملعنوي مباينة تقتضي الفصل، وأنه ال يصحعليه، وإن ترك العطف فيما اختا
العطف على أمر هو من تتمة أمر آخر، وال خيفى أنه يرد عليه أنه خمالف لذلك أيضا يف اجلملة األوىل، 
ويف تقدمي التأكيد املعنوي على اللفظي، واملعروف خالفه، وقد وجه مبا تركه أحسن من لكره، فاحلق 

منزلة الشيء ال يلزم أن يكون مثله من مجيع الوجوه وما استصعبوه أهون من أن يستصعب  أّن ما ينزل
فافهم ترشد. قوله: )أو تستتبع كل واحدة إخل( هذا معطوف على قوله تقّرر الالحقة منها السابقة. 
ء اوقوله: )استتباع( ابلنصب مفعول مطلق وعامله تستتبع، وهو إّما نوعي أو تشبيهي كخبط خبط عشو 

ألّن االستتباع طلب التبعية، واملراد به االستلزام، وهو على ضروب منها استلزام الدليل ملدلوله أو املراد 
ما يقرب منه، ويشبهه ملا بينهما من التالزم الستلزام اإلعجاز غاية الكمال، وغاية كمال الكالم البليغ 

ملعاين حبسب إرشاده فإن نظر إىل احتاد اببعده من الريب والشبه لظهور حقيته، وللك مقتض هلدايته، و 
املآل كان الثاين مقّررا لألّول، فيرتك عطفه وهو الوجه األّول، وإن نظر ألّن األّول مقتض ملا بعده للزومه 
له بعد التأّمل الصادق، فاألّول الستلزامه ملا يليه، وكونه يف قّوته جبعله منزال منه منزلة بدل االشتمال ملا 

ملالبسة، واملالزمة فوازنه وزان حسنها يف أعجبتين اجلارية حسنها، فيرتك العطف لشّدة بينهما من ا
 (1)االتصال، كما قّرره أهل املعاين يف قوله:." 
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لعني ابوالرفع وابلفتح والنصب ومها لغتان فيها وغشوة ابلكسر مرفوعة وابلفتح مرفوعة ومنصوبة وغشاوة 
[ وعيدو )أقول( ما لكره قّدس سرّه من 176الغري املعجمة َوهَلُْم َعذاٌب َعظييٌم ]سورة آل عمران، اآلية: 
 قوله علفتها تبنا وماء ابردا، كقوله متقلدا سيفا ورحما.

وقوله: فزججن احلواجب والعيوان، وهو أصل من أصول العربية معناه أنه إلا عطف على معمول عامل 
خر ال يليق عطفه عليه حبسب الظاهر ملانع منه معنوّي أو صناعّي، ففيه طرق أحدها التقدير، معمول آ

والثانية أن يضمن العامل املذكور معىن عامل عام هلما، أو يتجوز به عنه كأنلتها يف األّول وحامال، 
 كون ما هنا من ه يتعنيوحسّن فيما بعده، ولكر الثعاليب رمحه اَّلّل أنه من املشاكلة، ووجه ما قاله من أن

هذا القبيل إّن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد صرّح يف غري هذه اآلية إبخراج اإلبصار عن حكم اخلتم 
إىل التغشية املغايرة له مبعنييه، وهذا أيىب جعله مصدر اخلتم من معناه، كما يف البحر ويقتضي عدم 

ان فيه تعسف اشرتاك القلوب واألمساع فيه، وإاّل كانتصابه بنزع اخلافض ألنه إن مل يقدر له فعل اقتضى 
ألنه إلا ارتكب التقدير فليقدر فعل متعد بنفسه، وقد قيل عليه إنه يزيفه الوفاق على الوقف على 
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مسعهم، وفوت نكتة ختصيص اخلتم مبا عدا األبصار، وحيتمل أن تكون غشاوة مفعول ختم والظروف 
 ألمور لئال يتصّرف فيها ابلرفع واإلزالة اهـ وفيه نظر. قوله:أحوال أي ختم غشاوة كائنة على هذه ا

)وقرئ ابلضم والرفع إخل( أي قرئ يف الشوال بضم الغني، ورفعه وبفتح الغني املعجمة ونصبه، وضم الغني 
وفتحها لغتان، وقرئ غشوة بكسر املعجمة مرفوعا، وبفتحها مرفوعا، ومنصواب، والتخصيص يف مثله 

العشي ابلفتح  ننقلّي ال يسئل عن وجهه، وغشاوة بفتح املهملة والرفع وجّوز فيه الكسر والنصب م
والقصر، وهو الرؤية ابلنهار دون الليل ومنه األعشى واملعىن أهنم يبصرون األشياء ابصار غفلة ال تنظر 
غري الواضح ال إبصار عربة، أو أهنم ال يردون آايت اَّلّل يف ظلمات كفرهم، ولو زالت تلك الظلمات 

 َعْن ن كذا عمي قال تعاىل َوَمْن يـَْعشُ أبصروها، وقال الراغب: العشاء ظلمة تعرض يف العني وعشى ع
[ وعلى هذا معناه ظاهر. قوله: )وعيد وبيان 36ليْكري الرَّمْحني نـَُقيّيْض َلُه َشْيطاانً ]سورة الزخرف، اآلية: 

ملا يستحقونه إخل( الظاهر أنه معطوف على ما قبله فيكون بياان إلصرارهم أبّن مشاعرهم ختمت وأّن 
 ليهم حتمت، وهو غيّن عن البيان، وليس استئنافا وال حاال، وقيل إنه دفع ملا يتوهمالشقوة يف الدارين ع

من عدم استحقاقهم العقاب على كفرهم ألنه خبتم اَّلّل وتغشيته ويف استعمال الالم املفيدة للنفع وجعل 
مقابلة على يف  فائدهتم ونفعهم العذاب العظيم هتكم هبم، وال وجه له فإّن الالم إمنا تفيد النفع وتقع يف

 هنا وال يقال عليهم العذاب فال هتكم فيه، وهي الم االستحقاق ويف ومل يقل به أحدالدعاء وما يقاربه 
[ واألمر َّلّل 1املغين الم االستحقاق هي الواقعة بني معىن ولات حنو احلَْْمُد َّلليَّي ]سورة الفاحتة، اآلية: 

ْزٌي ]سورة البقرة، اآلية: 1اآلية:  وَوْيٌل ليْلُمَطفّيفينَي ]سورة املطففني، نْيا خي [ ومنه 114[ وهَلُْم يفي الدُّ
وللكافرين النار أي عذاهبا اهـ وهذه اجلملة امسية قّدم خربها استحساان ألّن النكرة موصوفة ولو أخر 

 (1)جاز كما يف قوله تعاىل." 
 469، ص: 1"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .144

عهود هم الذين كفروا، ومن موصولة أريد هبا ابن أيب وأصحابه على أّن من الناس يقولون، أو للعهد وامل
 رجاال كذا وكذا دون رجال يشهد هلم، وقد مّر نبذ من هذا يف قوله َومميَّا َرَزْقناُهْم يـُْنفيُقوَن.

 ن)أقول( إلا أطبقوا على نصب ما بعد الظرف بعد دخول إّن تعني كونه مبتدأ بال تكلف ملا مّر م
جعل احلرف مبتدأ ميال مع املعىن، وإن كان الرضي نقله عن العالمة، ولو كانت من مبعىن بعض كانت 

من النحاة كما يف غريه من احلروف فاألوىل أن يقال إّن بعض الناس كناية عن  ومل يقل به أحدامسا، 
سرت لئال يفتضحوا، ويمعىن مفيد مثل منحصر ومنقسم إلا وقع يف حمل التقسيم، ومثل معلوم لكنه خيفى 

وقد جنح إليه القائل أنه تفصيل معنوّي ألنه تقّدم لكر املؤمنني مث لكر الكافرين، مث عقب ابملنافقني 
فصار نظري التفصيل اللفظي حنو ومن الناس من يعجبك قوله َوميَن النَّاسي َمْن َيْشرَتيي ]سورة لقمان، 
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ن خيتفي وكافر ومنافق ولك أن حتمله على الثاين فاملعىن م[ فهو يف قّوة تفصيل الناس إىل مؤمن 6اآلية: 
من املنافقني معلوم لنا ولو ال أّن من الكرم السرت عليه فضحناه فيكون مفيدا وملّوحا إىل هتديد ّما وقد 

 أبرز هذا القائل:

 وأقول بعض الناس عنك كناية ... خوف الوشاة وأنت كل الناس

 

م ال صفة هلم وللتقليل وللتكثري، ولذا قيل املراد بكوهنم من الناس أهن والتبعيض يكون للتعظيم وللتحقري
متيزهم سوى صورة اإلنسانية أو املراد أّن تلك تنايف اإلنسانية كما مّر، وأّما ما استشهدوا به، فال دليل 

نينَي ريجاٌل ليس مما حنن فيه ألّن شهادة اَّلّل للصادقني ابإلمي ان مفيدة، وليست  فيه ألّن قوله ميَن اْلُمْؤمي
كجعلهم من الناس وكذا بيت احلماسة واآلية أّما البيت، فألنه يريد أّن األسود املعروفون ابجلراءة من 
الرجال مع أّن بعضهم كاهلشيم احملتطب، وكذا اآلية ملا قال: إّن املؤمنني املتقني قليل منهم من صدق 

رف الثاين، فألنه تتمة، وأّما تقديرهم املوصوف يف الظ وقع يف الذهن الرتّدد يف أكثرهم فبينه وسيأيت هلذا
إمنا يقام مقام موصوفه إلا كان بعض اسم جمرور مبن أوىف قبله قال يف التسهيل يقام النعت مقام املنعوت 
بظرف أو مجلة بشر  كون املنعوت بعض ما قبله من جمرور مبن، أو يف وإلا مل يكن كذلك مل يقم الظرف 

اّل يف الشعر، فال حاجة ملا قيل من أّن منا  الفائدة البعضية، ورّده أبّن البعضية أوضح واجلملة مقامه إ
من أن يفيد االخبار هبا أو أّن مناطها الوجود أي أهنم موجودون بينهم، أو أهنم من الناس ال من اجلّن 

هنم يعدوهنم ك، واملعىن أألّن النفاق ال يكون منهم، أو املراد ابلناس املسلمون، ألنه حيث ورد يراد به لل
مسلمني أو أهنم يعاملوهنم معاملة املسلمني فيما هلم، وعليهم ملا فيه من التعسف. قوله: )ومن موصوفة 
إل ال عهد إخل( هذا برّمته من الكشاف كما مسعته آنفا، وحاصله أّن الالم يف الناس إّما للجنس، أو 

نكرة موصوفة وإن كانت للعهد فهي موصولة،  للعهد اخلارجي ال الذهين، فإن كانت للجنس، فمن
واستشكله الناس قدميا وحديثا أبنه ال وجه هلذا التخصيص جلواز أن تكون موصولة على تقدير اجلنس، 
وموصوفة على تقدير العهد، وتبعهم ابن هشام يف املغين، مث اختلفوا فمعرتف ابلورود ألّن بعض اجلنس 

 (1)قد يتعني." 
 613، ص: 1اية الراضي، ج "عناية القاضي وكف .145

السحاب، واملشهور أّن سببه إضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إلا حدهتا الريح من قلت: مل يزد 
شيئا على ما لكروه، فإّن ما تصلف به هو معىن تطبيقه بعينه غايته أنه جعل جزء الوجه وجها مستقال، 

 الظرف هنا عه بتذكريه ألنه لفظ واملراد أنّ وقوله وارتفاعها فضمري املؤنث لظلمات، ويف نسخة وارتفا
إلعتماده على املوصوف جيوز كون املرفوع بعده وهو ظلمات فاعال له كما جيوز أن يكون مبتدأ فيه 
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خرب مقّدم عليه ألنه نكرة خبالف ما إل مل يعتمد فإّن للنحاة يف جواز كونه فاعال خالفا فعند سيبويه 
من أهل  به أحد مل يقلو املراد ال أّن الفاعلية هنا متعينة ابإلتفاق إل واجلمهور يتعني أنه مبتدأ هذا ه

العربية، ويف التسهيل اشرت  سيبويه مع االرتفاع كون املرفوع حداث وليس هذا حمل تفصيله، وما بعد 
ظلمات مما عطف عليه حكمه حكمه، ومل يتعّرضوا له لظهوره. قوله: )واملشهور أّن سببه إخل( ملا لكر 

حقيقة الرعد الصوت املسموع من السحاب بني سببه بناء على ما اشتهر بني احلكماء من أّن  أنّ 
الشمس إلا أشرقت على األرض اليابسة حللت منها أجزاء انرية خيالطها أجزاء أرضية فريكب منهما 

يه، فدخان، وخيتلط ابلبخار ويتصاعدان معا إىل الطبقة الباردة فينعقد مثة سحااب وحيتقن الدخان 
ويطلب الصعود إن بقي على طبعه احلاّر والنزول إن ثقل وبرد، وكيف كان ميزق السحاب بعنفه فيحدث 
منه الرعد، وقد تشتعل بشّدة حرمته وحماكته انر المعة، وهي الربق إن لطفت والصاعقة إن غلظت  

ه اضطراب اء، وقولكذا قّرره يف حكمة العني وهلم فيه أقوال أخر غري مرضية كما أشار إليه يف الشف
افتعال من الضرب أي ضرب بعضه بعضا، ولذا فّسره بقوله واصطكاكها ألنه يكون مبعىن احلركة العنيفة 

 مطلقا ومنه أستعري االضطراب النفسايّن. قوله:

)إلا حدهتا الريح( أصل احلدو من احلداء، وهو غناء للعرب معروف تنشط به اإلبل، مث استعمل مبعىن 
ملراد هنا وفيه إستعارة مكنية حسنة لتشبيه السحاب إببل وركاب تساق وهو كثري يف  السوق، وهو ا

 كالم العرب كقول بعضهم:

 ركائب حتدوها الشمال زمامها ... بكف الصبا حىت أتيحت على جند

 

« 1» «الرعد ملك موكل ابلسحاب يسوقها كما يسوق احلادي اإلبل»ويف احلديث كما رواه ابن جرير 
اء أيضا إّن بعض الرايح كالشمال مربّدة حلرارة السحاب، وحتدث فيه رعدا وبرقا قيل ما وقال احلكم

لكره املصنف رمحه اَّلّل تبع فيه الزخمشرّي، واحلكماء وال عربة به، والذي عليه التعويل كما قاله الطييب، 
ديد أو اق من حما ورد يف األحاديث الصحيحة من طرق خمتلفة يف السنن أّن الرعد ملك، والربق خمر 

 ، وعن ابن«2»من انر أو من نور يضرب به السحاب 

______________________________ 

عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده ضعيف،  775وأبو الشيخ يف العظمة  427( أخرجه ابن جرير 1)
 فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف.

وأبو الشيخ يف  12429اين يف الكبري والطرب  9072والنسائي يف الكربى  3117( أخرجه الرتمذي 2)
سّلم أقبلت يهود إىل النيب صّلى اَّلّل عليه و »من حديث ابن عباس بلفظ  274/ 1وأمحد  769العظمة 
 فقالوا:
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وأبو الشيخ يف  12429والطرباين يف الكبري  9072والنسائي يف الكربى  3117( أخرجه الرتمذي 2)
سّلم أقبلت يهود إىل النيب صّلى اَّلّل عليه و »من حديث ابن عباس بلفظ  274/ 1وأمحد  769لعظمة ا

 (1)فقالوا:." 
 41، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .146

احلكم وقصره عليه فإّن العامل واجلاهل املتمكن من العلم سواء من التكليف واعلم أّن مضمون اآليتني 
 سبحانه وتعاىل والنهي عن االشراك به واالشارة إىل ما هو العلة واملقتضى وبيانه هو األمر بعبادة اَّللّ 

ىل أنه رتب األمر ابلعبادة على صفة الربوبية اشعارا أبهنا العلة لوجوهبا مث بني ربوبيته أبنه سبحانه وتعا
إّن الثمرة أعّم ملالبس فخالقهم وخالق أصوهلم وما حيتاجون إليه يف معاشهم من املقلة واملظلة واملطاعم وا

من املطعوم والرزق أعّم وهو مبيّن على مذهب الشافعّي يف املفهوم وعندان التقييد على الوجهني للتوبيخ 
قلت: كأنه ملا كان التوبيخ معناه كما مّر اإلنكار ملا يف الواقع ألنه ال ينبغي أشار العالمة إىل أنه جار 

هم بعبادة األصنام أمر منكر مناد على غاية جهلهم وسخافة عقلهم يف األّول ألّن ما هم عليه من داينت
وأما الثاين فمفعوله املقّدر وهو عدم املماثلة أو عدم القدرة على مصنوعاته ليس مبنكر يف نفسه وإمنا 
قصد به إلزامهم احلجة، أو يقال إنه اقتصر على بيان التوبيخ فيه ألنه الراجح عنده املهتم بيانه ويعلم 

اين ابلقياس عليه كما يومئ إليه قوله آكد أبفعل التفضيل واملصنف رمحه اَّلّل ملا رآه يؤول إليه معىن الث
جعل التوبيخ مشرتكا بينهما توضيحا ملا يف الكشاف أو بياان ألنه غري متعني وأّما ختصيصه ابلثاين 

واإلدراك الذي هو  ّرد العقلوجعله مبنيا على مذهبه يف مفهوم املخالفة فليس بشيء ألّن األّول ليس جم
منا  التكليف كما تومهوه بل سالمة الفطرة وغاية الدهاء والذكاء فلو جعل قيدا كما قالوه كان البليد 

 ففساده ظاهر ملن له أدىن بصرية. قوله: )واعلم أنّ  مل يقل به أحدوالغّر األمحق غري مكلف وهو مما 
محه ف إال أنه فيه جعله مقّدمة لتفسري اآليتني واملصنف ر مضمون اآليتني اخل( هذا مأخول مما يف الكشا

اَّلّل جعله خامتة وفذلكة ومراده بسطه ولكّل وجهة، وفيه إشارة إىل أّن املقصود من اآليتني أي من قوله 
أييها الناس إىل هنا األمر ابلعبادة الدال عليه قوله اعبدوا، والنهي عن اختال الشريك للواحد القهار 

من قوله ال جتعلوا اخل وأدرج النفي يف النهي لتقارب معنييهما وألنه املراد من النفي ألنه خرب املستفاد 
مبعىن اإلنشاء وألنه يعلم ابملقايسة عليه ويف عبارته إشارة إىل أّن األمر والنهي صريح فيهما وعلة احلكم 

مر على صفة الربوبية ترتيب األ وهو السبب الداعي إليه واملقتضي املستلزم له ليس بصريح وإمنا يعلم من
 وتعليقه هبا فإنه يقتضي عليتها وتقّدمه رتبة وإن أتخر يف الذكر، ولذا قال املصنف رمحه اَّلّل: رتب األمر
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ابلعبادة على صفة الربوبية، واملراد ابلعلة يف قوله إشعارا أبهنا العلة لوجوهبا الدليل الدال على وجوهبا، 
ريق إشارة إىل قوله الذي خلقكم اخل وهو وصف للرب مبني له ومثبت له بط وقوله مث بني ربوبيته اخل

الربهان، وما حيتاجون إليه يف معاشهم أي يف تعيشهم وحياهتم من الرزق واألمور الضرورية كامللبس 
واملسكن واملأكل واملشرب وهو إشارة إىل قوله الذي جعل لكم األرض فراشا اخل واملقلة بزنة اسم الفاعل 

أقله إلا محله هي األرض ألهنم عليها وهي حتملهم واملظلة بزنته من قوهلم أظله إلا جعل عليه ظلة  من
وهي كالسقف ال من أظل مبعىن أقبل ودان كأنه ألقى ظله عليه كما توهم ألنه معىن جمازي ال يلتجأ إليه 

 (1)" مع ظهور احلقيقة وهي مبينة يف اللغة واالستعمال واملراد هبا السماء وقد.
 114، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .147

مبعىن متطهرة ومطهرة أبلغ من طاهرة ومتطهرة لالشعار أبّن مطهرا طهرهّن وليس هو إال اَّلّل عز وجل 
والزوج يقال للذكر واألنثى وهو يف األصل ملاله قرين من جنسه كزوج اخلف فإن قيل فائدة املطعوم هو 

فائدة املنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغىن عنها يف اجلنة قلت مطاعم التغذي ودفع ضرر اجلوع و 
اجلنة ومناكحها وسائر أحواهلا إمنا تشارك نظائرها الدنيوية يف بعض الصفات واالعتبارات وتسمى 
د أبمسائها على سبيل االستعارة والتمثيل وال تشاركها يف متام حقيقتها حىت تستلزم مجيع ما يلزمها وتفي

 فائدهتا َوُهْم فييها جلري للك على الظاهر كما أشار إليه واإلفراد على أتويل اجلماعة واملعىن مجاعة عني
أزواج مطهرة ألّن األكثر خصوصا يف مجع العاقالت القلة أو الكثرة فعلن وحنوه ومجاعة لفظ مفرد وإن  

هرات يف قوله وقرئ مط كان معناه اجلمع. قوله: )ومطهرة بتشديد الطاء اخل( معطوف على مطهرات
ويف الكشاف وقرأ زيد بن علّي مطهرات وقرأ عبيد بن عمري مطهرة مبعىن متطهرة، ويف كالم بعض 
العرب ما أحوجين إىل بيت اَّلّل فأطهر به أطهرة أي فأتطهر به تطهرة فهو يف هذه القراءة بتشديد الطاء 

ها أدغمت الطاء فيه يف الطاء بعد قلباملفتوحة وبعدها هاء مكسورة مشّددة أيضا وأصله متطهرة ف
والفعل أطهر وأصله تطهر فلما أدغمت التاء يف الطاء اجتلبت مهزة الوصل واملصّدر اطهرة بفتح الطاء 
وضم اهلاء املشّددتني وأصله تطهرة فأدغم واجتلبت له مهزة الوصل وهو معروف يف كتب الصرف. قوله: 

أيضا ألحد املزدوجني وهلما معا واملراد األّول واألفصح ما لكر  )والزوج يقال للذكر واألنثى اخل( ويكون
ويقال: زوجة يف الناس يف لغة قليلة، وقوله أبلغ من البالغة ال من املبالغة وإن صح وهو دفع ملا يلوح 
 اليف ابدي النظر من أّن تلك أبلغ منها إلشعارها أبّن الطهارة لاتية ال بفعل الغري ألّن املطهر هو اَّلّل و 

 يكون للك إال خبلق الطهارة العظيمة وما يفعله العظيم عظيم كما قيل:

 على قدر أهل العزم أتيت العزائم
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قوله: )فإن قيل اخل( يعين أنه يكفي يف صحة اإلطالق االشرتاك يف بعض الصفات ولو يف الصورة فإهنا 
ع حقيقته وال لوازمه تستلزم رفمن الصفات أيضا وقد قيل: عليه أنه مبيّن على أّن فقد فوائد الشيء و 

من   يقل به أحدملوجه له والقول أبّن تسمية نعم اجلنة أبمساء نعم الدنيا على سبيل اجملاز واالستعارة 
أهل اللغة والعربية وقوله ال تشاركها يف متام حقيقتها غري مسلم أيضا مع أنه خمالف ملا قّدمه من قوله 

اليت هي منا  االسم فإنه صريح يف أّن إطالق اسم الثمار على  إّن التشابه بينهما حاصل يف الصورة
أمثاهلا من الفواكه املطعومة حقيقة وهذا خمالف له وقد وقع ما يشبه هذا لبعضهم حيث قال: اعلم أّن 
أمور اآلخرة ليست كما يزعم اجلهال فأنكر عليه غاية النكري حىت جّرهم للك إىل التكفري )قلت( كون 

يست كأمور الدنيا من مجيع الوجوه مما ال شبهة فيه كما أشار إليه سيد البشر صلى اَّلّل أمور اآلخرة ل
( مث إنه إلا أشبه شيء شيئا حبسب الصورة 1« )ما ال عني رأت وال ألن مسعت»عليه وسلم بقوله: 

 (1)واملنافع إال أّن بينه وبينه." 
 259، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .148

 األنعام عليهمويبالغ يف 

َن َلَك ألجل قولك أو لن نقّر لك َحىتَّ نـََرى اَّللََّ َجْهرًَة عياان وهي يف األصل  َوإيْل قـُْلُتْم اي ُموسى َلْن نـُْؤمي
مصدر قولك جهرت ابلقراءة استعريت للمعاينة ونصبها على املصدر ألهنا نوع من الرؤية أو احلال من 

ح على أهنا مصدر كالغلبة أو مجع جاهر كاملكتبة فتكون حاال الفاعل أو املفعول وقرىء جهرة ابلفت
والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السالم للميقات وقيل عشرة آالف من قومه واملؤمن 
به إّن اَّلّل الذي أعطاك التوراة وكلمك أو أنك نيّب فََأَخَذْتُكُم الصَّاعيَقُة لفر  العناد والتعنت وطلب 

رئها فأمروا بذبح أنفسهم كما تذبح البقر. قوله: )الذي يكثر توفيق التوبة اخل( أصل معىن حكمة اب
التّواب الرجاع فهو يف العبد الرجوع عن الذنب ويف اَّلّل الرجوع بلطفه إىل العبد وتوفيقه لذلك واإلحسان 

يق التوبة اإلضافة قوله: توفبقبوله والكثرة مأخولة من املبالغة ويبالغ يف اإلنعام اخل هو معىن الرحيم و 
المية أو هو من قبيل مكر الليل. قوله: )ألجل قولك أو مل نقر لك( ملا كان اإلميان يتعدى بنفسه أو 
ابلباء كما مر ال ابلالم وجهه أبّن الالم ليست للتعدية بل تعليلية أو صلة له بتضمينه معىن اإلقرار ألنه 

عدي م فال يرد عليه ما قيل األوىل أن يقول لن نذعن لك إل املتيتعدى للمقر به ابلباء وللمقر له ابلال
ابلالم هو اإللعان وأما اإلقرار فتعديته ابلباء فال بد من أتويله ابإللعان. قوله: )وهي يف األصل مصدر 
قولك جهرت اخل( ظاهره أنه حقيقة يف رفع الصوت جتوز به عن املعاينة جبامع الظهور فيهما، وقال 

ه اَّلّل: أنه يقال لظهور الشيء إبفرا  حاسة البصر أو حاسة السمع إما للبصر فنحو رأيته الراغب رمح
جهارا وأران اَّلّل جهرة وإما للسمع فكقوله سواء منكم من أسّر القول ومن جهر به وإلا كان حاال من 
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ي بفتح اهلاء أ الفاعل فمعناه معاينني وإلا كان من املفعول فمعناه ظاهر. قوله: )وقرئ جهرة ابلفتح(
قال ابن جين: يف احملتسب قرأ سهل بن شعيب السهمي جهرة وزهرة يف كل موضع حمركا ومذهب 
أصحابنا يف كل حرف حلق ساكن بعد فتح ال حيرك إال على أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر، 

ر وما أرى احلق لبحر والبحومذهب الكوفيني أنه جيوز حتريك الثاين لكونه حرفا حلقيا قياسا مطردا كا
إال معهم وكذا مسعته من عقيل ومسعت الشجرّي يقول: إاّن حمموم بفتح احلاء وقالوا اللحم يريدون اللحم 
وقالوا: سار حنوه بفتح احلاء ولو كانت الفتحة أصلية ما صحت الالم أصال انتهى. وظاهر كالم املصنف 

: ه ال قياس وقوله: فتكون حاال أي من الفاعل. قولهرمحه اَّلّل على األول فإنه يقتضي أنه لغة في
)والقائلون هم السبعون اخل( وفيه قوالن لكرمها اإلمام. األّول أّن هذا كان بعد أن كلف عبدة العجل 
ابلقتل بعد رجوع موسى عليه الصالة والسالم من الطور وحتريق عجلهم وقد اختار منهم سبعني خرجوا 

ه فلما نه كان بعد القتل وتوبة بين إسرائيل وقد أمره اَّلّل أن أييت بسبعني رجال معمعه إىل الطور، والثاين أ
من أئمة  مل يقل به أحدلهبوا معه قالوا له للك وما يف شرح املقاصد من أّن القائلني ليسوا مؤمنني 

يارهم تاملفسرين لكن قوله لن نؤمن صريح فيه خصوصا على التفسري الثاين فتأمل واختلفوا يف سبب اخ
 (1)ووقته فقيل: كان حني خرج إىل امليقات ليشاهدوا ما هو عليه وخيربوا به وهذا هو." 

 293، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .149

اإلثبات مطلقا وقيل ماضيا والصحيح أنه كسائر األفعال وال ينايف قوله وما كادوا يفعلون قوله فذحبوها 
لوا  ما قاربوا أن يفعلوا حىت انتهت سؤاالهتم وانقطعت تعلالهتم ففعالختالف وقتيهما إل املعىن أهنم 

 كاملضطر امللجأ إىل الفعل

فع َوإيْل قـَتَـْلُتْم نـَْفساً خطاب اجلمع لوجود القتل فيهم فَادَّارَْأمُتْ فييها اختصمتم يف شأهنا إل املتخاصمان يد
مت التاء يف وأصله تدارأمت فأدغ بعضهم بعضا أو تدافعتم أبن طرح كل قتلها عن نفسه إىل صاحبه

الدال فقيل: هي يف اإلثبات نفي ويف النفي إثبات وأنه إلا قيل: كاد زيد خيرج فمعناه ما خرج وهو 
فاسد ألن معناها مقاربة اخلروج وهو مثبت وأما عدمه فأمر عقلّي خارج عن مدلوله، ولو صح ما قاله 

ويف  ي يف اإلثبات إثبات ويف النفي املاضي إثباتوقيل: ه ومل يقل به أحدلكان قارب وحنوه كذلك 
املستقبل على قياس األفعال متسكا هبذه اآلية، ورد أبن املعىن وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا وفعلهم 
بعد للك مستفاد من قوله فذحبوها فالصحيح أهنا يف اإلثبات والنفي كغريها من األفعال، وللشيخ عبد 

 سيأيت تفصيله يف سورة النور.القاهر هنا كالم لطيف 

قوله: )وال ينايف قوله وما كادوا يفعلون اخل( قيل: فيه إشكال ألّن الظاهر أّن قوله وما كادوا يفعلون 
حال من فاعل فذحبوها فتجب مقارنة مضمونة ملضمون العامل فال يصح القول ابختالف وقتيهما، 
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ا مل يقرن هبا مثبتا قرن بقد لتقرّبه منه وإن كان منفي واجلواب أهنم صرحوا أبنه قد يقيد ابملاضي فإن كان
ألن األصل استمرار النفي فيفيد املقارنة، وهذا ال يدفع السؤال ألّن عدم مقاربة الفعل ال يتصّور مقارنته 
للفعل هنا فال حمصل ملا لكره سوى التطويل بال طائل فالذي ينبغي أن يعول عليه أّن قوهلم مل يكد 

ية عن تعسره وثقله عليهم وتربّمهم به كما يدل عليه كثرة سؤاهلم ومراجعتهم وهو مستمر يفعل كذا كنا
ابق قال ابن مالك رمحه اَّلّل يف شرح التسهيل: قد يقول القائل مل يكد زيد يفعل ومراده أنه فعل بعسر 

لفعل عسريا اال بسهولة وهو خالف الظاهر الذي وضع له اللفظ ويف التسهيل، وأتيت كاد إعالما بوقوع 
ولبعضهم هنا كالم حمتل طويل الذيل. قوله: )خطاب اجلمع لوقوع القتل فيهم اخل( وإل قتلتم نفسا 
معطوف على إل قال موسى ونفسا مبعىن شخصا حقيقة، وقيل: إنه جمازا وبتقدير لا نفس واسم املقتول 

ن ند إىل الكل ما صدر معاميل بن شراحيل وقوله: لوجود القتل فيهم إشارة إىل أنه جماز حيث أس
ْنساُن أَإيلا ما ميتُّ َلَسْوَف أُْخرَُج  البعض كما صرح به الزخمشرّي يف سورة مرمي يف قوله تعاىل: َويـَُقوُل اإْلي

[ قال ملا كانت هذه املقالة موجودة فيمن هو من جنسهم صح إسنادها 66َحياا ]سورة مرمي، اآلية: 
 لوا فالان وإمنا القاتل رجل منهم لكن قال بعضهم: ال حيسن إسنادإىل مجيعهم كما يقولون بنو فالن قت

فعل أو قول صدر عن البعض إىل الكل إال إلا صدر عنه مبظاهرهتم أو رضا منهم وليس كما قال: فإن 
ما لكرانه من اآليتني ليس كذلك وقد انقض هذا القائل نفسه يف مواضع كثرية نعم ال بد إلسناده إىل 

هي إّما كون الصادر عنه أكثرهم أو كونه برضاهم أو غري للك فتأّمل. قوله: )اختصمتم الكل من نكتة و 
يف شأهنا إل املتخاصمان اخل( أصل ادارأمت تدارأمت تفاعل من الدرء وهو الدفع فاجتمعت التاء مع الدال 

 (1)مع تقارب خمرجهما." 
 370، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .150

زمه تلفة فلما أصبحوا تبينوا خطأهم وعلى هذا لو أخطأ اجملتهد مث تبني له اخلطأ مل يلفصلوا إىل أحناء خم
 التدارك وقيل توطئة لنسخ القبلة وتنزيه املعبود أن يكون يف حيز وجهة

ُ َوَلداً نزلت ملا قال اليهود عزير ابن اَّلّل والنصارى املسيح ابن اَّلّل ومشركو العرب  ملالئكة اَوقاُلوا اختَََّذ اَّللَّ
بنات اَّلّل وعطفه على قالت اليهود أو منع أو مفهوم قوله ومن أظلم وقرأ ابن عامر بغري واو ُسْبحانَُه 
تنزيه له عن للك فإنه يقتضي التشبيه واحلاجة وسرعة الفناء أال ترى أّن األجرام الفلكية مع إمكاهنا 

هت ة املسافر على الراحلة أو على من اشتبوفنائها ملا كانت ابقية ما دام العامل مل تتخذ ما على صال
عليه القبلة وأّن تولوا منزل منزلة الالزم فال حيتاج إىل حذف مفعوليه وتقدير فأينما تولوا وجوهكم شطر 
املسجد احلرام، والتولية الصرف من جهة إىل أخرى ومث مبيّن على الفتح اسم إشارة للمكان كهناك، 

فهو  يت ارتضاها للتوجه إليها وأمر هبا وهي القبلة أو مبعىن لاته كما مّر أيووجه اَّلّل إّما مبعىن جهته ال
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حاضر مطلع على عبادتكم وإمنا أّول بذلك لتنزهه عن املكان واجلهة وقوله: فإحاطته ابألشياء أي 
قبله.  ابقدرته أو برمحته فإسناد السعة إليه جماز مبعىن اإلحاطة املذكورة وقوله يف األماكن كلها الربطة مب

قوله: )وعن ابن عمر رضي اَّلّل تعاىل عنهما أهنا نزلت يف صالة املسافر على الراحلة( وأينما ظرف كما 
يف الوجه الذي قبله واملعىن يف أّي مكان فعلتم أّي تولية ألّن حذف املفعول به يفيد العموم ال أّن املعىن 

من أهل  أحد مل يقل بهتعمال كما توهم فإنه إىل أّي جهة تولوا وأينما مفعول به على ما شاع يف االس
العربية كما صرّح به النحرير وكذا يف القول اآلخر يف أهنا يف حق من اشتبهت عليه القبلة فيصلي إىل 
أّي جهة أّدى إليها اجتهاده واملسألة مع لزوم اإلعادة وعدمها مفصلة يف الفروع، واملراد ابلتدارك اإلعادة 

قبلة ظاهر ألنه إلا كان حميطا بكل جهة فله أن يرتضي ما شاء منها وتبديل وكوهنا توطئة لنسخ ال
التوجيه إليه يدّل على أنه ليس يف جهة إل لو كان لوجب التوجه هلا، وقيل: هذا أصح األقوال ألنه 

« ليهاما والهم عن قبلتهم اليت كانوا ع»روي عن ابن عباس رضي اَّلّل عنهما أهنا نزلت ملا قال اليهود: 
 وفيه نظر. قوله:« 1»

)نزلت ملا قال اليهود اخل( يف بعض احلواشي فالضمري راجع إىل الثالثة لسبق لكرهم وال تقل مل يسبق 
لكر املشركني كما قال الذين ال يعلمون، وقرأ اجلمهور ابلواو وقرأ ابن عامر برتكها على االستئناف 

ه: ومن املذكورة هنا، وإمنا قال على مفهوم قولواستحسنوا عطفها على اجلملة اليت قبلها لبعد الوجوه 
أظلم ألهنا استفهامية إنشائية امسية وهذه خربية فأشار إىل أهنا مؤّولة بفعلية خربية أي ظلم الذين منعوا 
ظلما عظيما وقالوا أيضا اختذ اَّلّل ولدا فإّن االستفهام ليس مقصودا حقيقته ومنه علم وجه عطف تلك 

أيضا ولذا حسن ترك الواو ولو جعله من عطف القصة مل حيتج إىل أتويل كما مّر  اجلملة على ما قبلها
 واالستئناف بياين كأنه قيل: بعدما عّدد من

______________________________ 

من طريق أيب طلحة وإسناد. منقطع  12/ 2والبيهقي  62( أخرجه الواحدي يف أسباب النزول 1)
 (1)عباس.." ألن أيب طلحة مل يسمع من ابن 

 524، ص: 2"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .151

مث هبا ثالاث للرتاخي يف الذكر دون الوقت على أنه ميكن أن يقال: إّن يف قوله فلذلك لكرها أي لكر 
الثالثة األخرية حبرف اجلمع إشارة إىل ما لكره ألّن لكر أّوهلا حبرف يفيد اجلمع بينه وبني ما هو عطف 

دة وقتهما وإال لكاان سؤالني مبتدأين كما ال خيفى )أقول( هذا الذي حناه هذا القائل عليه يقتضي وح
[ 215مأخول من قول العالمة يف شرح الكشاف يعين: َيْسئَـُلوَنَك ما لا يـُْنفيُقوَن ]سورة البقرة، اآلية: 

ري ]سورة البقرة،  [ َيْسئَـُلوَنكَ 217َيْسئَـُلوَنَك َعني الشَّْهري احْلَرامي ]سورة البقرة، اآلية:  َعني اخْلَْمري َواْلَمْيسي
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[ ويسألونك 220[ َوَيْسئَـُلوَنَك ما لا يـُْنفيُقوَن َوَيْسئَـُلوَنَك َعني اْلَيتامى ]سورة البقرة، اآلية: 219اآلية: 
عن احمليض فالثالثة األخرية اليت فيها الواو مجعت مع األخري مما ليس فيه الواو وهو قوله: يسألونك عن 

مر وامليسر فقد فرقت بني الثالثة ومجعت بني األربعة فلذلك قال جيمعون لك بني السؤال عن اخلمر اخل
وامليسر اخل ومل يرتضه الشارح النحرير، وأشار إىل أّن السؤال عليه ابق مل يندفع. مث اعلم أنه ال غبار 

ع مجل مل اقتضى أربعلى كالم الكشاف ألنه سأل عن العطف ثالث مرّات والعطف إلا ثلث بني اجل
ضرورة وقد عدها أربعا فكيف يقال: إنه وهم وأما كالم املصنف رمحه اَّلّل فإنه صرح ابحتاد الوقت يف 
ثالثة فورد السؤال عليه فلعله مل ير أّن العاطف األّول عاطف على اثلث الثالثة بل عطف جمموع 

حظ أن على القصة، أو يقال: إنه الاألسئلة املتحدة الوقت على األسئلة املختلفة فيه عطف القصة 
السؤال عن اإلنفاق قد تقّدم فلم بعده معها واألّول أوىل وما لكره هؤالء تكلف ال طائل حتته ولذا مل 
يلتفت إىل هذا السؤال املدقق يف الكشف مع تشنيع صاحب االنتصاف فتأمل. مث إّن وجه العطف 

ألهم عني األّول يف اجملردة لكنه أوال أجيب ابملصرف ا والرتك ما يف االنتصاف، وهو أّن أّول املعطوفات
وإن كان املسؤول عنه املنفق مث أعيد ليذكر املسؤول عنه صرحيا وهو العفو الفاضل عن حاجته فتعني 
عطفه لريتبط ابألّول، والسؤال عن اليتامى ملا كان له مناسبة مع النفقة ابعتبار أهنم إلا خالطوهم أنفقوا 

ى ما قبله، وملا كانوا اعتزلوا عن خمالطة اليتامى انسب لكر اعتزال احليض ألنه هو عليهم عطفه عل
الالئق ابالعتزال فلذا عطفه الرتباطه مبا قبله، وإلا نظرت إىل األسئلة األول وجدت بينها كمال املناسبة 

إن قيل: الوجه فإل املسؤول عنه النفقة والقتال واخلمر فذكرت مرسلة متعاطفة وهذا من بدائع البيان، 
الذي لكره املصنف تبعا للكشاف ما وجهه إل يكفي فيه اجتماع اجلمل يف الوقوع مع وجود اجلامع 
سواء كانت يف وقت واحد أوال مع أّن الواو العاطفة ال تفيد املعية وكون احتاد الوقت يقتضي العطف 

 من أهل املعاين، قيل: مل يقل به أحدوعدمه يقتضي تركه 

ملا كان كل منها سؤاال مبتدأ من غري تعلق ابآلخر وال مقارنة معه مل يقصد إىل مجعها بل أخرب  املراد أنه
عن كل على حدة بل جيوز أن يكون اإلخبار عن هذا قبل وقوع اآلخر خبالف السؤاالت األخر حيث 

غين يوقعت يف وقت واحد عرفا كشهر كذا ويوم كذا مثال فقصد إىل مجعها وهذا عندي ال يسمن وال 
 (1)من جوع فال بّد من حتقيقه على وجه آخر ولعله يتيسر هلا." 

 154، ص: 3"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .152

ا يـَْعَمُلوَن عامل أبعماهلم، ودرجاهتم ريٌ مبي ُ َبصي  بينهم من التفاوت يف الثواب والعقاب أو هم لوو درجات َواَّللَّ
 صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها

نينَي أنعم على من آمن مع الرسول صّلى اَّلّل عليه وسّلم، من قومه وختصيصهم  َلَقْد َمنَّ  اَّللَُّ َعَلى اْلُمْؤمي
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مع أّن نعمة البعثة عاّمة لزايدة انتفاعهم هبا، وقرئ ملن مّن اَّلّل على أنه خرب مبتدأ حمذوف مثل منه أو 
هيْم من نسبه ْم َرُسواًل ميْن أَنـُْفسي وا كالمه بسهولة، م أو من جنسهم عربيا مثلهم ليفهمبعثه إيْل بـََعَث فييهي

ويكونوا واقفني على حالة يف الصدق، واألمانة مفتخرين به، وقرئ من أنفسهم أي من أشرفهم ألنه 
ْم آايتيهي أي القرآن بعدما كانوا  ُلوا َعَلْيهي عليه الصالة والّسالم كان من أشرف قبائل العرب وبطوهنم يـَتـْ

لوحي َويـُزَكّييهيْم يطهرهم من دنس الطباع، وسوء العقائد واألعمال َويـَُعلّيُمُهُم اْلكيتاَب جهاال مل يسمعوا ا
ْن قـَْبُل َلفيي َضالٍل ُمبينٍي إن هي املخففة والالم هي الفارقة، واملعىن  َواحلْيْكَمَة القرآن والسنة َوإيْن كانُوا مي

املسلمون  ه وسّلم يف ضالل يف شرح املواقف اتفقوأّن الشأن كانوا من قبل بعثة الرسول صّلى اَّلّل علي
على أنه مسيع بصري لكن اختلفوا يف معنامها فقالت الفالسفة والكعيب وأبو احلسن البصري: إهنما عبارة 
عن علمه تعاىل ابملبصرات واملسموعات وقال اجلمهور: منا ومن املعتزلة والكرامية إهنما صفتان زائداتن 

ثانية لمنا شيئا علما جليا مث أبصرانه جند فرقا بني احلالتني ابلبديهة وأّن يف احلالة العلى العلم فإان إلا ع
حالة زائدة هي اإلبصار. قوله: )أنعم على من آمن اخل( يعين أن املنة على مؤمين قومه، وهم العرب 

كون اإلمامة فيهم ك  املستفاد من قوهلم من أنفسهم لزايدة انتفاعهم هبا يف الدنيا ابلغنائم والعز السرمدي
وعلمهم ما مل يكونوا يعلمون لفهم لسانه، ويف اآلخرة مبا ال عني رأت وال ألن مسعت، والقراءة األخرى 
مبن اجلارة ملّن املشّدد النون وإعراهبا ما لكره املصنف رمحه اَّلّل وترك احتمال كون إل مبتدأ املذكور يف 

 تكلفه. قوله:الكشاف ملا فيه من خمالفة مجهور النحاة مع 

)من نسبهم أو من جنسهم اخل( يعين كونه منهم إّما نسبا فيخص قريشا أو جنسا فيعم العرب، وكونه 
صّلى اَّلّل عليه وسّلم من أشرف القبائل غيّن عن البيان، والبطن ما دون القبيلة كالفخذ وتفصيله يف 

مطلقا  كمة ابلسنة واملراد هبا الشريعةاللغة واملراد من دنس الطباع ما كان فيهم من اجلاهلية، وفسر احل
املعروفة بغري وحي متلو ملقابلة الكتاب. قوله: )وإن هي املخففة والالم هي الفارقة( أي املزيدة للتأكيد 
والفرق بني أن املخففة والنافية، وإن هذه إن دخلت على مجلة امسية جاز إعماهلا يف االسم الظاهر 

مذهبهم، وأّما عملها يف ضمري شأن أو غريه مقدرا فذكره مكي خالفا للكوفيني والسماع يبطل 
هنا إلا دخلت على من النحاة وإ مل يقل به أحدوالزخمشرّي، وتبعه املصنف رمحه اَّلّل ورّده أبو حيان أبنه 

الفعلية كما هنا وجب إمهاهلا واألكثر كون مدخوهلا ماضيا انسخا ككان ودونه أن يكون مضارعا 
 كاد الذين كفروا وهو قياسّي، ودونه أن يكون ماضيا غري انسخ حنو:انسخا حنو وإن ي

 (1)شلت ميينك إن قتلت ملسلما." 
 202، ص: 3"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .153

طاب، ومعناها اإللن لكل انكح يريد اجلمع أن ينكح ما شاء من العدد املذكور متفقني فيه، وخمتلفني  
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كقولك: اقتسموا هذه البدرة درمهني درمهني، وثالثة ثالثة، ولو أفردت كان خربا أو حاال أو وصفا، 
وشذ أن تلي العوامل، وأن تضاف وقوله وقيل لتكرير العدل هو مذهب الزخمشرّي، ورّده أبو حيان أبنه 

، وهو منقول ب الرابعمن النحاة، وليس من املذاهب األربعة يف شيء، وأجيب أبنه املذه مل يقل به أحد
 ، ولو قال ال نظري له صح، وأشار املصنفمل يقل به أحدعن ابن السراج، فال وجه لقول أيب حيان 

رمحه اَّلّل لضعفه من غري بيان لوجهه وتكراره خبروجه عن وزنه وإفراده بوزن آخر مكّرر معناه، وعرب عن 
فاعل  النحرير. قوله: )منصوبة على احلال من العدل يف املعىن بعدهلا عن تكرارها، وقريب منه ما لكره

طاب( وهو ضمري ما، ويعلم منه جواز احلالية منها، وقد مّر أنه ال يباشر العوامل وال يضاف، ومل يسمع 
من العرب إدخال األلف والالم عليه، كما صرح به أبو حيان رمحه اَّلّل وخطأ الزخمشري يف قوله: تنكح 

نه ذا قال النحرير إنه ال بّد للزخمشرّي من إثباته واالستشهاد عليه، والقول أباملثىن والثالث والرابع، ول
غفلة غفلة، وهلذا لهب بعض النحاة إىل أنه معرفة، فال يكون عنده حاال، وقوله: بني هذه األعداد 

نع ما قأي بعضها ال جمموعها، واملراد املعدودات ولروا اجلمع أي اتركوا اجلمع بني النساء احلرائر، وامل
يقنع، ويكتفي به وهو بفتح امليم مصدر، ومبعىن الرضا أريد به املرضي، ويستوي فيه الواحد وغريه، 
فيقال شاهد مقنع وشهود مقنع، وقدم تقدير اختاروا على انكحوا مع أنه املتبادر مما قبله لداللته على 

ل له إىل أّن اخلطاب لألحرار ألّن العبد ال حي جواز العزوبة فتأّمل، وقوله: َأْو ما َمَلَكْت أمَْيانُُكْم إشارة
أكثر من اثنتني. قوله: )ومعناها اإللن لكل انكح اخل( قال الزخمشرّي فإن قلت الذي أطلق للناكح يف 
اجلمع أن جيمع بني ثنتني أو ثالث أو أربع فما معىن التكرير يف مثىن وثالث ورابع قلت اخلطاب 

كح يريد اجلمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجميع فوجب التكرير ليصيب كل ان
للجماعة اقتسموا هذا املال وهو ألف درهم درمهني درمهني وثالثة ثالثة وأربعة أربعة ولو أفردت مل يكن 
له معىن فإن قلت فلم جاء العطف ابلواو دون، أو قلت كما جاء ابلواو يف املثال الذي حذوته لك ولو 

موا هذا املال درمهني درمهني أو ثالثة ثالثة أو أربعة أربعة أعلمت أنه ال يسوغ هلم أن لهبت تقول اقتس
يقتسموه إال على أحد أنواع هذه القسمة، وليس هلم أن جيمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية 

يه الواو لوبعضه على تثليث، وبعضه على تربيع ولهب معىن جتويز اجلمع بني أنواع القسمة اليت دلت ع
وحتريره أّن الواو دلت على إطالق أن أيخذ الناكحون من أراد وإنكاحها من النساء على طريق اجلمع 

 إن شاؤوا خمتلفني يف تلك األعداد وإن شاؤوا متفقني فيها حمظورا عليهم ما وراء للك اه.

يغة تفيد هذا املعىن ص وحاصله أن أبيح لكل واحد أن أيخذ ما أراد من هذه العدة، وال يتجاوزها وإمنا
العدل والعطف ابلواو ألنه حال فلو أفرد وقيل اقتسموا هذا املال درمها وثالثة وأربعة مل يصح جعله حاال 

 (1)من املال الذي هو ألف درهم خبالف، ما إلا كّرر فإّن املقصود فيه." 
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 235، ص: 3"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .154

[ أو ما أشار إليه النيب صّلى اَّلّل عليه وسّلم بقوله: 229البقرة، اآلية: َتْسرييٌح إبييْحساٍن ]سورة 
 «أخذمتوهّن أبمانة اَّلّل واستحللتم فروجهن بكلمة اَّللّ »

َوال تـَْنكيُحوا ما َنَكَح آابؤُُكْم وال تنكحوا اليت نكحها آابؤكم وإمنا لكر ما دون من ألنه أريد به الصفة، 
َن النّيساءي بيان ما نكح على لوجهني إيالَّ ما َقْد َسَلَف وقيل ما مصدرية على إرادة ا ملفعول من املصدر مي

استثناء من املعىن الالزم للنهي، وكأنه قيل تستحقون العقاب بنكاح ما نكح آابؤكم إال ما قد سلف، 
 أو من اللفظ للمبالغة يف التحرمي والتعميم كقوله:

 ول من قراع الكتائبوال عيب فيهم غري أّن سيوفهم ... هبّن فل

 

 وقوله: )أو ما أوثق اَّلّل فعليه إسناد األخذ إليهن جمازّي وقوله عليه الصالة والّسالم:

 النساء اتقوا اَّلّل يف»اخل( أخرجه مسلم من حديث جابر رضي اَّلّل تعاىل عنه بلفظ: « أخذمتوهن»
أمانة عندكم وكلمة اَّلّل أمره أو  واملراد أبمانة اَّلّل أي بسبب أن جعلهم اَّللّ « 1« »فإنكم أخذمتوهن

العقد. قوله: )وإمنا لكر ما دون من اخل( يعين أن ما إلا كانت واقعة على من يعقل فضد من جوزه 
مطلقا ال كالم وكذا من جوزه إلا أريد معىن صفة مقصودة منه، وليس املراد ما تضمنه الصلة كما مّر 

ه: نكاح آابئكم واملراد منكوحاهتم بتأويله ابملفعول. قول وقيل: ما مصدرية واملراد مثل نكاح آابئكم أو
)بيان ما نكح اخل( املراد ابلوجهني املوصولية واملصدرية وظاهره أن من بيانية قبل أو تبعيضية والبيان 
معنوي، ونكتة البيان مع عدم االحتياج إليه إلا املنكوحات ال يكن إال نساء قيل التعميم. قوله: )استثناء 

عىن الالزم اخل( يعين أّن النهي للمستقبل وما قد سلف ماض فكيف يستثىن منه فيل: إّن االستثناء من امل
متصل ابلتأويل الذي لكره على إرادة املبالغة فقيل: هو متصل أو منقطع، واملختار أنه متصل ألنه لو 

لف منه قبل ال  لكن ما سمل يدخل فيه ال حتصل املبالغة املذكورة وسيأيت ما قيل من أنه منقطع، واملعىن
لم فتعاقبون وتالمون عليه ألّن اإلسالم يهدم ما قبله فيثبت به أحكام النسب وغريه وأما التقرير عليه 

من األئّمة، وقد رّد القول أبهنم أقّروا عليه أّوال، مث أمروا مبفارقتهن، والزخمشرّي لكر هذا  يقل به أحد
قوله: ه هنا، وقال شراحه إمنا اختاره هناك وتركه هنا ألنه ليل هنا بالتوجيه يف إال ما قد سلف اآليت وترك

إنه كان فاحشة فيقتضي أنه غري معفّو خبالفه مثة فإنه ليل بقوله: إنه كان غفورا رحيما، فاقتضى هذا 
التأويل وهو متجه واملصنف خالفه وأشار إىل وجه املخالفة أبّن التذييل لتعليل النهي بقطع النظر عن 

ستثناء فلم يره متجها وفيه نظر. قوله: )أو من اللفظ للمبالغة اخل( يعين أنه من ابب أتكيد الشيء اال
 َسمّي مبا يشبه نقيضه كما يف بيت النابغة وهو من تعليق الشيء ابحملال كقوله تعاىل: َحىتَّ يَليَج اجلََْمُل يفي 

ال فيقتضي ما لكر من التأكيد والتعميم ألنه [ واملعلق على احملال حم40اخلْييا ي ]سورة األعراف، اآلية: 
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 ال شيء من احملال بواقع. قوله: )وال عيب اخل( هو من قصيدة للنابغة الذبياين أّوهلا:

______________________________ 

من حديث جابر يف أثناء خرب صفة حجة النيب صّلى اَّلّل  1218( هو بعض حديث أخرجه مسلم 1)
 (1)عليه وسّلم.." 

 487، ص: 3"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .155

َدًة مجاعة متفقة على دين واحد يف مجيع األعصار من غري نسخ،  ُ جَلََعَلُكْم أُمًَّة واحي املتقّدمة َوَلْو شاَء اَّللَّ
وحتويل ومفعول لو شاء حمذوف دل عليه اجلواب، وقيل: املعىن لو شاء اَّلّل اجتماعكم على اإلسالم 

ُلوَُكْم يفي ما آاتُكْم من الشرائع املختلفة املناسبة لكل عصر وقرن، هل تعملو  ألجربكم عليه ن َولكيْن لييَـبـْ
هبا مذعنني هلا معتقدين أّن اختالفها مقتضى احلكمة اإلهلية أم تزيغون عن احلق، وتفّرطون يف العمل 

يعاً استئناف  التقّدم إيىَل فَاْسَتبيُقوا اخلَْرْياتي فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق و  ُعُكْم مجَي اَّللَّي َمْرجي
مجع األوصاف، وقيل املنهاج الدليل املوصل إىل معرفة الدين. قوله: )واستدّل به اخل( ألنه الظاهر من 
جعله لكل شرعة ألّن اخلطاب يعم األمم إل املعىن لكل أّمة ال لكل واحد من أفراد األمم فيكون لكل 

و كان متعبدا بشريعة أخرى مل يكن للك االختصاص قيل، واجلواب بعد تسليم داللة أّمة دين خيصه، ول
الالم على االختصاص احلصري منع املالزمة جلواز أن نكون متعبدين بشريعة من قبلنا مع زايدة 
خصوصيات يف ديننا هبا يكون االختصاص، وفيه أنه ال حاجة يف إفادة احلصر ملا لكر مع تقّدم املتعلق، 

يضا إّن اخلصوصيات املذكورة ال تنايف تعبدان بشرع من قبلنا ألّن القائلني به يّدعون أنه فيما مل يعلم وأ
على اإلطالق، ولذا مجع بني أضراب هذه اآلية  مل يقل به أحدنسخة، وخمالفة ديننا له ال مطلقا إل 

اعة متفقة على وحنوها. قوله: )مجوبني ما خيالفها حنو اتبعوا ملة إبراهيم أبّن االتباع يف أصول الدين، 
دين واحد اخل( قيده بذلك ليال مث ما قبله وجوز الزخمشرّي أن تكون األمة مبعىن امللة بتقدير مضاف 
ْنهاجاً  ْرَعًة َومي ْنُكْم شي أي لوي ملة وارتكبه وإن كان خالف الظاهر ألنه أوفق بقوله تعاىل: ليُكلٍّ َجَعْلنا مي

 ]سورة املائدة، اآلية:

[ واملعىن لو شاء أن جيعلكم أمة جلعلكم لكنه مل يشأ، وعرب عن للك بقوله ليبلوكم أي أراد ليبلوكم، 48
وقدر أراد دون شاء ليصح تعلق الالم به، وتقدير مفعول شاء مأخولا من اجلواب هو املطرد، وأّما 

فصح من جرب. لقهر أخالفه فقد رّده بعضهم، وقد تقّدم بسط الكالم فيه، وأجرب ابهلمز من اجلرب وا
قوله: )من الشرائع املختلفة اخل( إشارة إىل أّن اختالف الشرائع ليس بداء بل حلكم اهلية يقتضيها كل 
عصر، والزيغ العدول عن احلق، والتفريط يف العمل إمهاله والتقصري فيه، وحيازة فضل السبق ألنه يصري 

صة أي ون أولئك املقرّبون، وقوله انتهازا للفر سالكا سنة يشرك من بعده يف أجرها، والسابقون السابق
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 اغتنام ما ميكن قال:

 انتهز الفرصة أّن الفرصة ... تصري أن مل تنتهزها غصه

 

وقوله: )تعليل األمر اخل( قيل أي لطلبه ال للزومه لظهور أن ليس املعىن أنه يلزمكم االستباق ألجل أّن 
جب عليكم هلذه العلة، وفيه نظر ألنه ال معىن للوجوب مرجعكم إىل اَّلّل بل إين آمركم به، أو أنه وا

سوى اللزوم فما املانع من اعتباره. قوله: )استئناف فيه تعليل األمر ابالستباق( أي أنه جواب سؤال 
 مقّدر بعد ما قّرر أّن اختالف الشرائع الختبار املطيع الناظر

______________________________ 

 (1)عن ابن عباس بدون إسناد.."  394« باب النزولأس»( لكره الواحدي يف 1)
 202، ص: 4"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .156

ا كانُوا يـَْعَمُلوَن بسبب أعماهلم أو  لخرية هلم عنده ال يعلم كنهها غريه َوُهَو َولييـُُّهْم مواليهم أو انصرهم مبي
 متوليهم جبزائها فيتوىل إيصاله إليهم.

يعًا نصب إبضمارا لكر أو نقول والضمري ملن حيشر من الثقلني، وقرأ حفص عن  َويـَْوَم حَيُْشرُُهمْ  مجَي
ْنسي أي من  عاصم، وروح عن يعقوب حبشرهم ابلياء اي َمْعَشَر اجلْيني يعين الشياطني َقدي اْسَتْكثـَْرمُتْ ميَن اإْلي

اجلنود  األمري من إغوائهم وإضالهلم أو منهم أبن جعلتموهم أتباعكم فحشروا معكم كقوهلم استكثر
ْنسي الذين أطاعوهم َربَـَّنا اْسَتْمَتَع بـَْعُضنا بيبَـْعٍض أي انتفع اإلنس ابجلّن أبن د َن اإْلي لوهم َوقاَل أَْوليياُؤُهْم مي

على الشهوات وما يتوصل به إليها، واجلّن ابإلنس أبن أطاعوهم وحصلوا مرادهم، وقيل استمتاع اإلنس 
م يف املفاوز وعند املخاوف واستمتاعهم ابإلنس اعرتافهم أبهنم يقدرون على هبم أهنم كانوا يعولون هب

ْلَت لَنا أي البعث، وهو اعرتاف مبا فعلوه من طاعة مبا لكره املصنف  إجارهتم َوبـََلْغنا َأَجَلَنا الَّذيي َأجَّ
[ واملراد 91رة، اآلية: سورة البقفمؤكدة، وعاملها مقّدر كما أشار إليه بتمثيله بقوله: َوُهَو احلَْقُّ ُمَصدّيقاً ]

ابلعوج يف قوله ال عوج العوج املعنوي، وقوله مطرد إشارة إىل أّن االستقامة مبعىن االطراد والدوام وال 
امل يف احلال والع ومل يقل به أحدوجه ملا قيل إن كل حال مؤكدة حيتمل أن تكون مقيدة هبذا االعتبار 

يه، وقوله دار اَّلّل إشارة إىل أّن الّسالم امسه تعاىل أضيف إليه على كل حال معىن اإلشارة أو التنب
للتشريف، أو مبعىن السالمة من املكاره أو دار حتيتهم به فيكون الّسالم مبعىن التسليم لقوله تعاىل: 

ا [. قوله: )يف ضمانه اخل( أي معىن العندية أنه تكفل هب10حتَييـَّتـُُهْم فييها َسالٌم ]سورة يونس، اآلية: 
تفضال مبقتضى وعده فال يرد عليه إنه تبع الزخمشري فيه وهو على مذهبه يف الوجوب على اَّلّل، أو إهنا 

ْن قـُرَّةي أَْعنُيٍ ]سورة السجدة، اآلية:  [ وفسر 17مدخرة هلم لقوله تعاىل: َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس ما ُأْخفيَي هَلُْم مي
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عيْنَد اَّللَّي ]سورة  ون قوله عند اَّلّل فيما سبق من قوله: َصغارٌ أبهنم يف منزلة وضيافته وكرامته وحيتمل أن يك
[ هبذا املعىن على سبيل التهكم. قوله: )بسبب أعماهلم اخل( يعين الويّل إن كان 124األنعام، اآلية: 

مبعىن املوايل أي احملب أو الناصر فالباء للسببية وإن كان مبعىن املتويل فهي للمالبسة بتقدير مضاف أي 
يتوالهم ملتبسا جبزاء أعماهلم أي يعّد هلم الثواب، ويوم حنشرهم منصوب على الظرفية، والعامل فيه الكر 
مقّدرا أو نقول أو كان ما ال يذكر لشناعته كما ارتضاه الزخمشري وقوله من إغوائهم يعين أنه بتقدير 

م على ا. قوله: )أبن دلوهمضاف إل ال معىن الستكبارهم حبسب الظاهر أو هو عبارة عن جعلهم أتباع
الشهوات اخل( هذا حمصل ما يف الكشاف، ومعىن يعولون أّن الرجل منهم كان إلا نزل واداي وخاف 
قال: أعول برب هذا الوادي يعين كبري جنه، ومعىن إجارهتم إنقالهم كما ينقذ اجلار جاره وأصل معناه 

 املنع كما قال:

 جلارهم فوق السماكني منزلهم املانعون اجلار حىت كأهنم ... 

 

 (1)وقوله: )وهو اعرتاف اخل( يعين قوله: )ربنا استمتع( إىل هنا وإمنا جعله للتحسر لعدم." 
 225، ص: 4"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .157

ون كفاتسع فيه ابلتعميم أَْتُل أقرأ ما َحرََّم َربُُّكْم منصوب أبتل، وما حتتمل اخلربية واملصدرية، وجيوز أن ت
استفهامية منصوبة حبّرم، واجلملة مفعول أتل ألنه مبعىن أقل أّي شيء حّرم ربكم َعَلْيُكْم متعلق حبّرم أو 
أتل َأالَّ ُتْشريُكوا بيهي أي ال تشركوا به على األصل تعريضا هلم أبهنم يف حضيض اجلهل ولو مسعوا ما يقول 

جلملة أقل( ملا كان أتل مبعىن أقل صح أن يعمل يف ا ترقوا إىل لروة العلم وقمة العز. قوله: )ألنه مبعىن
بناء على املذهب الكويف من أنه حيكي اجلمل بكل ما تضمن معىن القول، وغريهم يقّدر فيه قائال وحنوه 
فمن اعرتض أبن الناصب للجملة إمنا هو املاّدة املخصوصة ال ما يكون من أقسامها فإن التالوة واألمر 

مع كوهنا من ابب القول مل يصب واسم االستفهام معمول حّرم تقّدم عليه ال أتل والنهي تنصب املفرد 
لئال تبطل صدارته واملعىن أقل لكم وأبني جواب هذا االستفهام. قوله: )أي ال تشركوا اخل( أي أّن إن 
ن و هنا تفسريية ال مصدرية فلذا عرب أبي التفسريية الستيفاء شرطها وهو تقّدم ما فيه معىن القول د

حروفه. قال النحرير: نظم الكالم ال خيلو عن خفاء ألّن إن إّما مصدرية أو مفسرة فإن جعلت مصدرية  
كانت بياان للمحّرم بدال من ما أو عائده احملذوف، وظاهر أّن احملّرم هو اإلشراك ال نفيه وإن األوامر 

حمّرما فاحتيج  املأمور به بعده معطوفة على ال تشركوا فيه عطف الطليب على اخلربي، وجعل الواجب
إىل تكلف كجعل ال مزيدة وعطف األوامر على احملّرمات ابعتبار حرمة أضدادها، وتضمني اخلرب معىن 
الطلب وأما جعل ال انهية وصلة ألن املصدرية كما جوزه سيبويه رمحه اَّلّل إل عمل اجلازم يف الفعل 
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يرد، فإن جعلت  ومل مل يقل به أحددة ال الناهية والناصب يف ال مع الفعل، فال سبيل إليه هنا ألن زاي
مفسرة وال انهية والنواهي بيان لتالوة احملّرمات أشكل عطف، وإّن هذا صراطي مستقيما اخل على أن 
ال تشركوا مع أنه ال معىن لعطفه على أن املفسرة مع الفعل وعطف األوامر املذكورة على النواهي، فإهنا 

حملّرمات بل الواجبات، والزخمشري اختار كوهنا مفسرة، وعطف األوامر ألهنا معىن ال تصلح بياان لتالوة ا
نواه. وال سبيل حينئذ جلعل إن مصدرية ملا مّر وأجاب عن اإلشكال األّول أبّن هذا صراطي تعليل 
 للالتباع متعلق ابتبعوه على حذف الالم وجاز عود ضمري اتبعوه إىل الصرا  لتقّدمه يف اللفظ، فإن قي

فعلى هذا يكون اتبعوه عطفا على ال تشركوا ويصري التقدير وفاتبعوا صراطي ألنه مستقيم، وفيه مجع 
بني حريف عطف أعين الواو والفاء وليس مبستقيم، وإن جعلنا الواو استئنافية اعرتاضية قلنا ورود الواو 

ْ ]سورة مع الفاء عند تقدمي املعمول فصال بينهما شائع يف الكالم مثل: َوَربَّكَ  [ 3املدثر، اآلية:  َفَكربّي
َد َّلليَّي َفال َتْدُعوا َمَع اَّللَّي َأَحداً ]سورة اجلن، اآلية:  [ فإن أثبت اجلمع البتة ومنعت زايدة 18وَأنَّ اْلَمساجي

الفاء فاجعل املعمول متعلقا مبحذوف واملذكور ابلفاء عطفا عليه مثل عظم فكربوا دعوا اَّلّل فال تدعوا 
 وآثروه فاتبعوه، وعن اإلشكال الثاين أبن عطف األوامر على النواهي الواقعة بعد أن املفسرة مع اَّللّ 

لتالوة احملّرمات مع القطع أبن املأمور به ال يكون حمّرما دل على أن التحرمي راجع إىل أضدادها مبعىن 
رتكوا العدل وال وامليزان وال ت أن األوامر قصد لوازمها حىت كأنه قيل ال تسبوا الوالدين وال تبخسوا الكيل

 (1)تنكثوا العهد، ومثله وإن." 
 269، ص: 4"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .158

وأتكيد  من فاعل أخرج وإسناد النزع إليه للتسبب إينَُّه يَراُكْم ُهَو َوقَبييُلهُ ميْن َحْيُث ال تـََرْوهَنُْم تعليل للنهي
رؤيتهم،  تهم إايان من حيث ال نراهم يف اجلملة ال تقتضي امتناعللتحذير من فتنته، وقبيله جنوده ورؤي

ُنوَن مبا أوجدان بينهم من التناسب، أو إبرساهلم عليهم  ومتثلهم لنا إيانَّ َجَعْلَنا الشَّياطينَي َأْوليياءَ ليلَّذييَن ال يـُْؤمي
 احلكايةومتكينهم من خذالهنم، ومحلهم على ما سولوا هلم واآلية مقصود القص وفذلكة 

َشًة فعلة متناهية يف القبح كعبادة الصنم، وكشف العورة يف الطواف قاُلوا َوَجْدان َعَلْيها  َوإيلا فـََعُلوا فاحي
ا اعتذروا واحتجوا أبمرين تقليد اآلابء واالفرتاء على اَّلّل سبحانه وتعاىل فأعرض عن ُ أََمَران هبي  آابَءان َواَّللَّ

عام فتأّمل. قوله: )حال من أبويكم أو من فاعل أخرج( الشتماله على األّول لظهور فساده، ورّد األن
ضمرييهما وكل منهما صحيح معىن والصناعة مساعدة عليه ولفظ املضارع قالوا إنه حلكاية احلال املاضية 
ألهنا قد تقضت وانقطعت، ورّد أبنه ليس على حكاية احلال املاضية على ما توهم وإن كان األمر  

ه يقارن اإلخراج يف البقاء، وهو كاف يف مقارنة احلال لعاملها وليس بوارد ألّن النزع كذلك يعين أن
السلب وهو ماض ابلنسبة إىل اإلخراج وإمنا الباقي عريهما واإلسناد إليه جمازي لكونه سببا يف للك إل 
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 أمثاله، يف مل ينزعه عنهما وهو ظاهر، وقوله: )تعليل للنهي( كما هو معروف يف اجلملة املصدرة أبنّ 
 وأتكيد للتحذير ألّن العدّو إلا أتى من حيث ال يرى كان أشّد وأخوف. قوله:

)ورؤيتهم إايان اخل( رّد على الزخمشري وغريه من املعتزلة املنكرين لرؤية اجلّن لرقة أجسامهم ولطافتها وإن  
عارض نص ة وهي ال تكانوا يروننا لكثافة أجسامنا، وقد ثبتت رؤيتهم ابألحاديث الصحيحة املشهور 

القرآن هنا كما قالوا ألّن املنفّي فيه رؤيتهم إلا مل يتمثلوا لنا كما أشار إليه املصنف رمحه اَّلّل تعاىل، وهو 
أتكيد للضمري املسترت، وقبيله يف قراءة الرفع معطوف عليه ال على البارز ألنه ال يصح للتأكيد، وجيوز 

إىل القول أبنه عطف على حمل اسم أّن، وعلى قراءة النصب أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب وال حاجة 
فهو عطف على اسم إن والضمري ال يلبس ال للشأن كما يف الكشاف ألنه ال يصح العطف عليه وال 
يتبع بتابع، أو الواو واو مع، والقبيل اجلماعة، فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة، ومن البتداء الغاية 

الرؤية ومجلة ال تروهنم يف حمل جّر ابإلضافة، ونقل عن أيب إسحاق أّن حيث  وحيث ظرف ملكان انتفاء
نه كاملوصول غريه إال أن يريد أ مل يقل به أحدموصولة وما بعدها صلة هلا ورده أبو علّي الفارسّي أبنه 

ينهم اخل( بوالصلة وهذه القضية عاّمة مطلقة ال دائمة فال تدل على ما لكره املعتزلة. قوله: )مبا أوجدان 
أي املواالة عبارة عما يتسبب عن هذا إل ال مواالة بينهم حقيقة، وقوله مقصود القصة أي السابقة على 
هذه فهي مجلة مستأنفة وجيوز أن يقصد هبا التعليل أيضا والفذلكة اإلمجال كما مّر. قوله: )اعتذروا 

اَّلّل ال  ض عن التصريح برّده، وإال فقوله إنّ واحتجوا اخل( أعرض عن األّول ألنه غيّن عن الرّد واملراد أعر 
أيمر ابلفحشاء متضمن لرّده ألنه إلا أمر مبحاسن األفعال فكيف يرتك أمره جملّرد اتباع اآلابء فيما هو 
قبيح عقال فال ينايف هذا قوله فيما سيأيت وعلى الوجهني ميتنع التقليد، وقال اإلمام: مل يذكر جوااب عن 

 (1)ا." حجتهم األوىل ألهن
 138، ص: 5"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .159

إيالَّ ُهَو واعلموا أن ال إله إال اَّلّل ألنه العامل القادر مبا ال يعلم، وال يقدر عليه غريه، ولظهور عجز آهلتهم. 
ولتنصيص هذا الكالم الثابت صدقه ابعجازه عليه، وفيه هتديد وإقنا  من أن جيريهم من أبس اَّلّل 

فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسليُموَن اثبتون على اإلسالم راسخون فيه خملصون إلا حتقق عندكم إعجازه مطلقا، آهلتهم 
وجيوز أن يكون الكّل خطااب للمشركني والضمري يف مل يستجيبوا ملن استطعتم أي: فإن مل يستجيبوا لكم 

ه إال اَّلّل أنه نظم ال يعلم إىل املظاهرة لعجزهم، وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن املعارضة، فاعلموا
وأنه منزل معىن قول املصنف رمحه اَّلّل ألنه إلا التبس بعلمه ال يعلمه إال هو، واملراد مبا ال يعلمه غريه، 
وال يقدر عليه سواه الكيفيات، واملزااي اليت هبا اإلعجاز والتحّدي، ومن ضم إليه املغيبات ألهنا ال يعلمها 

عليه  ّن به التحّدي لكنه ال ينافيه، وضّم املصنف رمحه اَّلّل إليه قوله، وال يقدرسواه فلبيان الواقع ال أل
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سواه مع أّن املذكور يف النظم العلم دون القدرة قيل ألّن نفي العلم ابلشيء يستلزم نفي القدرة ألنه ال 
الذي يظهر  شييقدر أحد على ما ال يعلم فتأّمل. قوله: )ال يعلمه إال اَّلّل( قال صاحبنا الفاضل احمل

من هذه العبارة أن يكون كال جانيب احلصر بعد الباء فال يكون حمموال على استفادة احلصر من أمنا 
املفتوحة كما لكره العالمة يف سورة الكهف بل هو مستفاد من اإلضافة كما يف قوله فال يظهر على 

)ألنه العامل  ن هنا اه. قوله:غيبه أحدا أي على غيبه املخصوص بعلمه كما أفصح عنه خامتة املفسري
القادر مبا ال يعلم وال يقدر اخل( دليل للحصر املفيد العلم هلم ألنه علم ما ال يعلمه غريه وقدر على ما 
ال يقدر عليه سواه فقوله مبا ال يعلم انظر إىل العلم، وال يقدر إىل القادر وعطفه عليه على حّد قوهلم 

لى ما ال يقدر اخل. فال يرد أّن قادرا ال يتعّدى إىل قوله مبا مل يعلم. متقلدا سيفا، ورحما أي والقادر ع
قوله: )ولظهور عجز آهلتهم اخل( هذا خمصوص ابملشركني دون من آمن من أهل الكتاب فلهذا صرّح 
به، وإن دخل فيما قبله فال يقال إنه ال حاجة لذكره فاملؤكد إلمياهنم قوله فاعلموا إمنا أنزل بعلم اَّلّل، 
وقوله، ولتنصيص اخل عليه متعلق بتنصيص، واملراد هبذا الكالم القرآن ال قوله ال إله إال اَّلّل حىت يقال 

، وهذا دليل آخر على الوحدانية مركب من السمعّي، والعقلي لكنه مل يقل به أحدإعجاز بعض آية 
د وما بعده مبيّن على تهديقيل عليه ال يتوجه به تفريعه على عدم االستجابة، وهو املقصود فتأّمل، وال

تفسريه مبا مّر. قوله: )اثبتون على اإلسالم اخل( هذا بناء على أّن اخلطاب للمسلمني، وقوله مطلقا 
ابلنسبة إليهم، وإىل من دعوهم ملعاونتهم، وإىل غريهم من املسلمني ألهنم وإن مل يباشروا املعارضة علم 

ه من أمارات إعجازه. قوله: )وجيوز أن يكون الكّل من عجز من هو يف مرتبتهم أو عرفوه مبا فهمو 
خطااب( أي يف لكم للمشركني، والضمري الغائب يف يستجيبوا ملن دعوهم فيعود على من يف من استطعتم، 
ويكون للك من مقوله داخال يف حيز قل، وعلى األّول هو من قول اَّلّل للحكم يعجزهم كقوله: فَإيْن ملَْ 

[ وقوله، وقد عرفتم اخل جزم به، ومل يقل وعرفتم عطفا على 24َعُلوا ]سورة البقرة، اآلية: تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَفْ 
 (1)مل يستجيبوا لداللة استعانتهم املفروضة على ثبوت." 

 190، ص: 5"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .160

ءها َوال مَتَسُّوها بيُسوٍء وتشرب مامنها تقّدمت عليها لتنكريها َفَذُروها أَتُْكْل يفي أَْرضي اَّللَّي ترع نباهتا 
 فـََيْأُخذَُكْم َعذاٌب َقرييٌب عاجل ال يرتاخى عن مسكم هلا ابلسوء إال يسريا، وهو ثالثة أايم

ٍم األربعاء واخلميس و  اجلمعة فـََعَقُروها َفقاَل مَتَتـَُّعوا يفي داريُكْم عيشوا يف منازلكم أو يف داركم الدنيا َثالثََة أايَّ
 ون لليَك َوْعٌد َغرْيُ َمْكُذوٍب أي غري مكذوب فيه فاتسع فيه ابجرائه جمرى املفعول به كقوله:مث هتلك

 ويوم شهدانه سليما وعامرا
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أو غري مكذوب على اجملاز، وكأّن الواعد قال له: أيف بك فإن وىف به صدقه وإال كذبه، أو وعد غري  
 كذب، على أنه مصدر كاجمللود واملعقول

ئيٍذ أي وجنيناهم من خ فـََلمَّا جاءَ  ْزيي يـَْومي نَّا َوميْن خي اً َوالَّذييَن آَمُنوا َمَعُه بيَرمْحٍَة مي زي يومئذ أَْمُران جَنَّْينا صاحلي
وهو معنواي، وأما ما يلزمه من اختالف عامل احلال، وعامل صاحبها، فقد فصل يف غري هذا احملل، 

ؤكدة، كهذا أبوك، عطوفا لداللة انقة اَّلّل على  وهذه حال مؤسسة وهو ظاهر، وجوز فيها أن تكون م
كوهنا آية، وأن يكون العامل معىن التنبيه أيضا. قوله: )ولكم حال منها تقّدمت عليها لتنكريها( قيل: 

من النحاة ألن احلال تبني هيئة الفاعل أو املفعول،  مل يقل به أحدعليه أّن جميء احلال من احلال 
وأجيب عنه أبهنا مفعول لإلشارة يف املعىن ألهنا مشار إليها وال يرد عليه أن وليست احلال شيئا منهما، 

املشار إليه الناقة ال اآلية ألن املراد من اآلية الناقة وقول الزخمشري: بعد ما جعلها حاال من آية أهنا 
لا تعلقت هبا إمتعلقة هبا أراد التعلق املعنوي ال النحوي، فال يرد عليه ما قيل عليه إنه تناقض ألهنا 

تكون ظرفا لغوا ال حاال، وقيل: لكم حال من انقة اَّلّل، وآية حال من الضمري فيه، فهي متداخلة وهي 
انفعة هلم وخمتصة هبم هي ومنافعها فال يرد عليه أنه ال اختصاص لذات الناقة ابملخاطبني، وإمنا املختص 

ن ا مبعىن معلمة، واألظهر كون لكم بيان مهبم كوهنا آية هلم، وقيل لكم حال من الضمري يف آية ألهن
هي آية له كما لكر يف األعراف، وقد مر فيها أيضا جتويز كون انقة اَّلّل بدال أو عطف بيان من اسم 
اإلشارة، ولكم خربه، وآية حال من الضمري املسترت فيه. قوله: )ترع نباهتا وتشرب ماءها( ابجلزم بدل 

اللة املقام ففيه اكتفاء أو جعل األكل جمازا عن التغذي مطلقا، من أتكل مفسر له، ولكر الشرب لد
 والقول أبن اجملاز حيتاج إىل قرينة مشرتك اإللزام ألن التقدير كذلك.

قوله: )وال متسوها بسوء( مر حتقيقه يف األعراف، وأن النهي عن املس الذي هو مقدمة االصابة ابلسوء 
[ وقد مر الكالم عليه مثة، وقوله: 152اَل اْلَيتييمي ]سورة األنعام، اآلية: مبالغة كما يف قوله: َوال تـَْقَربُوا م

عاجل إشارة إىل أنه مبعىن السرعة ألّن القرب كثر استعماله يف املكان، وقوله: عيشوا تفسري له ألّن 
وله: مث هتلكون قالتمتع واالستمتاع انتفاع ممتد الوقت، واملراد ابلدار املنزل أو الدنيا ألهنا تطلق عليهما، و 

ألّن بيان مّدة احلياة يستلزم بيان اهلالك بعدها والعقر قطع عضو يؤثر يف النفس، والعاقر هلا برضاهم 
 (1)شخص امسه قدار كهمام ابلدال." 

 241، ص: 5"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .161

ه ملن ما على أّن أصل ابلعكس، وما مزيدة بينهما للفصل وقرأ ابن عامر وعاصم، ومحزة ملا ابلتشديد
فقلبت النون ميما لإلدغام فاجتمعت ثالث ميمات فحذفت أوالهّن، واملعىن اجلمع إليه فليس التقدير  
كل واحد، وكل إلا نّونت تنوينها عوض عن املضاف إليه املعلوم من الكالم عند قوم من النحاة، وقيل 
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حد املذهبني، وقوله ابلتخفيف مع األعمال هو أ إنه تنوين متكني لكنه ال مينع تقدير املضاف إليه أيضا،
واآلخر أّن املكسورة إلا خففت بطل عملها، واآلية حجة عليه، واعتبار األصل يف العمل لشبه الفعل 
فال يبطل مقتضاه بزوال صورة الشبه اللفظي، وكون الالم األوىل موطئة للقسم أحد ما قيل هنا، وهو 

ا اشتهر عاىل، وتبعه الزخمشرّي، واملصنف رمحهما اَّلّل تعاىل، وهو خمالف ملمنقول عن الفارسّي رمحه اَّلّل ت
عن النحاة من أهنا الداخلة على شر  مقّدم على جواب قسم تقّدم لفظا أو تقديرا لتؤلن أبّن اجلواب 
له حنو واَّلّل لئن أكرمتين أللزمنك، وليس ما دخلت عليه جواب القسم بل ما أييت بعدها، وليس هذا 

تفق عليه فإّن أاب علي يف احلجة جعلها هنا موطئة فالالم املوطئة ال جيب دخوهلا على الشر ، وإمنا مب
هي ما دلت على أّن ما بعدها صاحل ألن يكون جوااب للقسم وقال األزهري أنه مذهب األخفش كما 

لفارقة ألهنا  ايف الكشف، ومن مل يرتض ابملخالفة فيه قال إهنا الم التأكيد الداخلة على خرب أن ال
الداخلة يف خرب أن املخففة إلا أمهلت لتفرق بينها، وبني النافية، وهي عاملة هنا، واحتمال إمهاهلا، 
ونصب كال بفعل مقّدر أي، وأن أرى كال خالف الظاهر وإن لكره ابن احلاجب والم ليوفينهم الم 

جوابه واقعة على من يعقل، والقسم و جواب القسم وما زائدة للفصل بني الالمني أو موصولة أو موصوفة 
صلة أو صفة واملعىن، وإن كال للذي أو خللق موىف جزاء عمله، ورجح هذا كثري من املفسرين. قوله: 
)والثانية للتأكيد أو ابلعكس اخل( أراد بقوله للتأكيد أهنا جواب القسم وعرب به ألهنا تفيد التأكيد، 

، ثانية موطئة كانت األوىل مؤكدة ال جوابية، وهي الم االبتداءوليتأّتى قوله ابلعكس فإنه إلا كانت ال
واعرتض عليه أبّن الم ليوفينهم ال ميكن أن تكون إال الم جواب القسم ال موطئة على ما ال خيفى على 
من عرف معناها، واجلواب عنه أبّن املوطئة إلا مل يشرت  دخوهلا عى شر  قبله قسم كما مّر كان معىن 

لتها على أّن يف الكالم قسما مقّدرا مدخوهلا جوابه ليس بشيء ألنه اصطالح جديد فيه التوطئة دال
 فال يندفع مبثله االعرتاض. قوله: ومل يقل به أحدإطالق املوطئة على الم اجلواب، 

)ابلتشديد على أّن أصله ملن ما اخل( يف مغين اللبيب أنه ضعيف ألّن حذف هذه امليم استثقاال مل 
ابن احلاجب: إهنا ملا اجلازمة اليت مبعىن مل، والفعل اجملزوم هبا حمذوف تقديره ملا يهملوا،  يثبت، وقال

واألحسن ملا يوفوا أعماهلم إىل اآلن، وسيوفوهنا لقّوة دليله وقربه، ومن هنا جّوز فيها فتح امليم على أهنا 
قاله  ملن الذين واَّلّل ليوفينهم موصولة، وما زائدة وكسرها على أهنا اجلارة، وما موصولة أو موصوفة أي

الفراء، ومجاعة وعلى الوجهني اإلعالل ما لكر، وكالم املصنف رمحه اَّلّل حممول على الثاين رواية ودراية، 
ومحله على األّول تكلف إل محل قوله ملن الذين على فتح امليم، وجعل الذين بدل من قبل الصلة، وهو 

 (1)سخيف إن سلم." 
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الذبح فقال: ستجدين إن شاء اَّلّل من الصابرين فوقي وكان رسوال نبيا يدل على أّن الرسول ال يلزم أن 
 يكون صاحب شريعة فإّن أوالد إبراهيم كانوا على شريعته.

رب الناس أقوكان أيمر أهله ابلصالة والزكاة اشتغاال ابألهّم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو 
إليه ابلتكميل قال اَّلّل تعاىل: وأنذر عشريتك األقربني وأمر أهلك ابلصالة قوا أنفسكم وأهليكم انرا 

 وقيل: أهله أّمته فإّن األنبياء آابء األمم وكان عند ربه مرضيا الستقامة أقواله وأفعاله

إدريس  ه أخنوخ واشتقاقوالكر ىف الكتاب إدريس وهو سبط شيث وجّد أيب نوح عليهم الّسالم وامس
من الدرس يرّده منع صرفه نعم ال يبعد أن يكون معناه يف تلك اللغة قريبا من للك فلقب به لكثرة 
درسه إل روي أنه تعاىل أنزل عليه ثالثني صحيفة، وأنه أّول من خط ابلقلم ونظر يف علم النجوم 

 واحلساب إنه كان صديقا نبيا

 وعده ووىف به، وهذا أعظم ما يتصّور فيه وانهيك مبعىن يكفيك يف ورفعناه مكاان عليا يعين فصّدق
صدقه هذا فكيف ومعه أمور أخر. قوله: )يدل على أّن الرسول ال يلزم أن يكون صاحب شريعة( أي 
مستقلة مأمورا بتبليغها ملا لكر وقد اشتهر خالفه بل اشرت  بعضهم فيه أن يكون صاحب كتاب أيضا 

فيه ال أنه أمر الم، وما قيل إّن املراد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة  فهو مبيّن على األغلب
ابلنسبة إىل املبعوث إليهم وإمسعيل صّلى اَّلّل عليه وسّلم، كذلك ألنه بعث إىل جرهم بشريعة أبيه ومل 

أّمل. قوله: تيبعث إبراهيم عليه الصالة والّسالم إليهم ال خيفى أنه ال يتم به اجلواب إال بضميمة أخرى ف
)اشتغاال ابألهّم( يعين لكر األهل ليس للتخصيص بل ألنه األهم، وقوله: على نفسه أدرجه يف األهل 
الستلزام إصالح الغري إلصالح النفس أو املراد ابألهل أّمة اإلجابة لكون النيّب مبنزلة األب ألّمته فال 

وله: لولد وأخنوخ بضم اهلمزة وفتحها. قينايف هذا قوله أنه ليس من أهلك بل يؤيده، والسبط ولد ا
)واشتقاق إدريس من الدرس يرّده اخل( ألنه لو كان مشتقا كان عربيا وهو أعجمي ملنع صرفه ابالتفاق 

ن ، وقوله: قريبا من للك أي من للك املعىن ال ممل يقل به أحدوجراين االشتقاق يف غري العريب مما 
 إدريس املشتق من الدراسة، وقوله:

ر  شرف النبّوة فالعلّو معنوّي قيل: والثاين أقرب ألّن الرفعة املقرتنة ابملكان ال تكون معنوية، وفيه نظيعين
 ألنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كقوله:

 وكن يف مكان إلا ما سقطت ... تقوم ورجلك يف عافيه ...

 

الف االختالف يف السماء الختوالرفع إىل اجلنة جبسده بناء على أنه حّي اآلن فيها، وما لكره من 
«. 1»الرواية يف حديث املعراج ورؤية األنبياء عليهم الصالة والّسالم لكن كونه يف الرابعة يف الصحيحني 
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 قوله: )بيان للموصول( وهو الذين أنعم اَّلّل عليهم ألّن مجيع األنبياء عليهم

______________________________ 

والنسائي  164ومسلم  3887و 3207ه فيما سبق وهو عند البخاري ( حديث اإلسراء تقدم خترجي1)
من حديث أنس  48وابن حبان  599/ 19، والطرباين يف الكبري 210و 208/ 4، وأمحد 217/ 1

 (1)بن مالك عن مالك بن صعصعة.." 
 323، ص: 6"عناية القاضي وكفاية الراضي، ج  .163

 واالستشهاد بقوله:

 ... ... ال قّدس اَّلّل أخالق املالعني ...إّن السفاهة طاها يف خالئقكم 

ضعيف جلواز أن يكون قسما كقوله: حم ال ينصرون، وقرئ طه على أنه أمر للرسول صّلى اَّلّل عليه 
وسّلم أبن يطأ األرض بقدميه فإنه كان يقوم يف هتجده على إحدى رجليه وأّن أصله طأ فقلبت مهزته 

ة وهي ك املرتع مث بين عليه األمر وضم احلقد واخلالئق مجع خليقهاء أو قلبت يف يطأ ألفا كقوله: ال هنا
الطبيعة وال قّدس اَّلّل مجلة دعائية أي ال طهرها وال زكاها، واملالعني مجع ملعون وقد رّد أبو حيان ما 

 من النحاة. قوله: )واالستشهاد اللخ( أي أّن السفاهة اي ومل يقل به أحدخّرجه عليه أبنه ال نظري له 
ء يف طبائعكم ال يطهرها اَّلّل فإنكم مالعني ويف الكشاف أنه مصنوع ال شاهد فيه مع بعده، هؤال

واحتماله لغري ما لكر. قوله: )أن يكون قسما( أي ابحلروف املقطعة أو اسم السورة على أنه شعر 
 غزوة يف إسالمّي، كقوله: حم ال ينصرون وهو حديث رواه النسائّي عن النيّب صّلى اَّلّل عليه وسّلم

أي إلا هجم عليكم العدّو ليال « 1»األحزاب أنه قال إلا بيتكم العدّو فليكن شعاركم حم ال ينصرون 
م وخفتم أن ال يعرف بعضكم بعضا فيقتله، فليكن التلفظ هبذا اللفظ عالمة فيما بينكم يعرف هبا املسل

ه، ادون هبا، إلا ضلوا وحنو دون غريه، وهذا معروف اآلن يف العساكر إل جيعل لكل طائفة لفظة ين
والتشبيه به يف القسمية على وجه فيه، وليس يف سياق احلديث دليل عليه، وقيل: إنه منصوب بفعل 
مضمر أي قولوا حم وقوله: ال ينصرون مستأنف يف جواب مالا يكون، وهذا أنسب أبّوله ويشهد له 

 قوله:

 تقّدم ...يذكرين حاميم والرمح شاجر ... فهال تال حاميم عند ال

 

قوله: )وقرئ طه( أي بفتح الطاء وسكون اهلاء كبل وهي قراءة عكرمة وورش واحلسن وكونه أمرا سيأيت 
بيانه، وقيل: هو مبعىن اي رجل أيضا، وقوله: فإنه كان يقوم يف هتجده على إحدى رجليه اخل هذا مروّي 

م اختالف ل هذه اآلية ويف ألفاظهعن ابن عباس رضي اَّلّل عنهما كما لكره البزار وغريه يف سبب نزو 
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[ كان يقوم حىت توّرمت قدماه فكان 2فروي أنه ملا نزل اي أيها املزمل قم الليل ]سورة املزمل، اآلية: 
 يبّدل االعتماد على إحدى رجليه، وقيل:

كان يقوم على صدور قدميه، وقيل: إنه قام على رجل واحدة فنزلت، وقوله: فقلبت مهزته هاء كما 
: يف أرقت وألنك هرقت وهلنك وحنوه، وقوله: أو قلبت أي اهلمزة يف فعله املاضي واملضارع ألفا  قالوا

كما قالوا يف سأل سال ويف هنأك هناك فحذفت يف األمر لكونه معتّل اآلخر كارم وق، وقوله: بين 
ور فاهلاء أصلية. هعليه األمر أي بين على املضارع وأجرى جمراه جبعل آخره ألفا ألنه مأخول منه على املش

قوله: )ال هناك املرتع( هو دعاء عليه أي ال هناك اَّلّل مبحل أنت ترتع فيه، وأصله مهموز فأبدلت مهزته 
 ألفا وهو مطرد يف الساكنة ويكون

______________________________ 

 (1)( أييت خترجيه يف سورة غافر إن شاء اَّلّل.." 1)
 577، ص: 7 "عناية القاضي وكفاية الراضي، ج .164

الكرب َوال يـُنـَْقُص ميْن ُعُمريهي من عمر املعمر لغريه أبن يعطي له عمر انقص من عمره، أو ال ينقص من 
عمر املنقوص عمره جبعله انقصا والضمري له وإن مل يذكر لداللة مقابله عليه، أو للعمر على التسامح 

ا فصله يف قبه إال حبق، هدى للمتقني كمفيه ثقة بفهم السامع كقوهلم: ال يثيب اَّلّل عبدا وال يعا
الكشف. قوله: )من عمر املعمر لغريه( الالم متعلقة بينقص وال حاجة جلعله للبيان أي هذا النقص  
كائن لغريه فالضمري راجع للمعمر، والنقص لغريه إل من عمر ال يتصّور النقص من عمره فليس يف 

، وقوله بعد أتويله ابلصريورة مستغىن عنه أيضا فتدبر إرجاع الضمري له إابء عنه كما توهم، وليس هذا
أبن يعطي اخل أوله به أبنه ال ميكن الزايدة والنقص يف شيء واحد. قوله: )والضمري له( أي للمنقوص 

 عمره ال للمعمر كما يف الوجه السابق وهو وإن مل يصرّح به يف حكم املذكور كما قيل:

 وبضّدها تتبني األشياء

 

 على ما علم من السياق. قوله: )أو للمعمر على التسامح اخل( فهو كقوهلم له علّي درهم فيعود الضمري
ونصفه أي نصف درهم آخر فيعود الضمري إىل نظري املذكور ال إىل عينه كما جّوزه ابن مالك يف 

نه ألالتسهيل، وإن قال ابن الصائغ، هو خطأ ألّن املراد مثل نصفه فالضمري عائد إىل ما قبله حقيقة 
مناقشة يف املثال وليس املراد ابملعمر أو ضمريه، من من شأنه أن يعمر ألنه لو كان كذلك عاد الضمري 
عليه بعد التجّوز وليس مبراد، وحمصل كالمهم هنا أنه اختلف يف معىن معمر فقيل املزاد عمره بدليل ما 

شخص  صان فعلى الثاين هويقابله من قوله ينقص اخل، وقيل من جيعل له عمر وهل هو واحد أو شخ
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واحد قالوا مثال يكتب عمره مائة مث يكتب حتته مضى يوم مضى يومان وهكذا فكتابة األصل هي 
 التعمري والكتابة بعد للك هو النقص كما قيل:

 حياتك أنفاس تعّد فكلما ... مضى نفس منها انتقصت به جزأ

 

قول لذي جعل اَّلّل له عمرا طال أو قصر وعلى الوالضمري يف عمره حينئذ راجع إىل املذكور واملعمر هو ا
األّول هو شخصان واملعمر الذي يزيد يف عمره، والضمري حينئذ راجع إىل معمر آخر إل ال يكون املزيد 
من عمره منقوصا من عمره، وهذا قول الفرّاء وبعض النحويني وهو استخدام أو شبيه به وقد قيل عليه 

ّول أليس قد نسب النقص يف املعمر إىل املعمر كما قلتم هو الذي زيد يف هب أّن املعمر الثاين غري األ
عمره وأجيب أبّن األصل حينئذ وما يعمر من أحد فسمي معمرا ابعتبار ما يؤول إليه وعاد الضمري 
ابعتبار األصل احملّول عنه ومن العجيب ما قيل هنا إّن املعمر املقّدر له عمر طويل وهو جيوز فيه أين 

يه حّد للك العمر وأن ال يبلغه، وال يلزمه تغيري ما قّدر له ألّن املقّدر أنفاس معدودة ال أايم بلغ ف
ع أنه غري بعض جهلة اهلنود م ومل يقل به أحدحمدودة وعّده سرا دقيقا وهو مما ال يعّول عليه عاقل 

م حبيبة رضي اَّلّل عنها أل« 1»خمالف ملا ورد يف احلديث الصحيح من قول النيب صّلى اَّلّل عليه وسّلم 
 وقد دعت بطول عمر سألت

______________________________ 

مطوال عن ابن مسعود عن أم حبيبة زوج رسول اَّلّل صّلى اَّلّل عليه وسّلم.."  2663( أخرجه مسلم 1)
(1) 
" ( على أنه يستعمل يف حتديد األماكن إىل حمذوفًا منها العاطف كما يف البيت األخري فإّن  .165

 واو العطف حمذوفة من إىل الثانية على خالف القياس . 

مل يكن  وإن ومل يقل به أحدوظاهر كالمه أن الواو ال تستعمل مع إىل يف التحديد املذكور  .166
ل : جيوز بدل يستعمل على أّن لكر حتديد األماكن ال فائدة هذا الظاهر مراده فكان ينبغي له أن يقو 

 اجلواز مسع أبو زيد بن من العرب : أكلت خبزاً حلماً متراً وهو مذهب الفارسّي ومن تبعه . 

 واملنع وهو قول ابن جين يف سر الصناعة ومن تبعه وأتول ما لكر على أنه من بدل البداء .  .167

 لث ألنه موضع الشاهد وحذف ما قبله . وكان ينبغي االكتفاء ابلبيت الثا .168

وهذه األبيات مطلع قصيدة للنابغة اجلعدي الصحايب كذا أوردها األصبهاين يف األغاين وزاد  .169
بعدها بيتًا وهو : ) ليايل تصطاد الّرجال بفاحٍم ** وأبيض كاإلغريض مل يتثّلم ( ورواها ابن الشجري 

 اسلمي ** حنّييك عن شحٍط وإن مل تكّلمي ( ) عفت يف أماليه كذا : ) أاي دار سلمى ابحلزون أال
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بعد حيٍّ من سليٍم وعامٍر ** تفانوا ودّقوا بينهم عطر منشم ( ) ومسكنها بني الفرات إىل الّلوى ** إىل 
شعٍب ترعى هبّن فعيهم ( ) أقامت به الربدين مّث تذّكرت ** منازهلا بني اجلواء فجرمث ( ) ليايل تصطاد 

** وأبيض كاإلغريض مل يتثّلم ( ولنتكلم عن الرواية األوىل أوالً : أاي : حرف نداء والدار  الّرجال بفاحمٍ 
 : املنزل مؤنث مساعي . وسلمى : اسم امرأة والباء من قوله ابحلرويّة متعلقة

 

170.  ".(1) 
" على أّن هّنا فيه ظرف زمان مقطوع عن اإلضافة واألصل الت هّنا تلمح فحذف تلمح  .171

له عليه فهّنا يف موضع نصب على أنّه خرب الت هّنا لكرى جبرية حذفت اجلملة وبقي لداللة ما قب
 أثرها كما تقدم بيانه يف البيت الذي قبل هذا . 

فإن قلت : لو كان هّنا مقطوعة عن اإلضافة كما زعم الشارح احملّقق لوجب أن يلحقها التنوين  .172
كقبل   إلضافة : إّن الظروف اليت فيها معىن النسبةعوضاً من املضاف إليه اجلملّي كما قال هو يف ابب ا

وبعد إن قطعت عن اإلضافة بنيت على الضم وإن كانت غري للك وجب إبدال التنوين عوضًا من 
 املضاف إليه كإل وأوان . 

وقال يف شرح بيت الت أواًن قبل هذا : وال يعّوض التنوين يف املبنيات من املضاف إليه إالّ  .173
 إلا كان مجلة . 

وال  مل يقل به أحدفإن قلت : أّي ضرورة إىل اّدعاء حذف اجلملة املضاف إليها هّنا مع أنه  .174
 ابن احلاجب . 

قلت : ّلما حّقق أن هّنا قد جتردت لظرف الزمان كان الظرف ال بّد له من مظروف والنفي  .175
 في الظرف . دة يف نيف احلقيقة متوّجه إليه ولوال اعتباره ملا كان معىًن لقولنا الت هّنا إل ال فائ

وهذا احملذوف ملحوظ أيضًا عند من جعل هّنا إشارة للمكان فإنّه ال يتم املعىن بدونه إل ال  .176
 بّد لإلشارة من مشار إليه فيكون املنفّي يف احلقيقة هو املشار إليه . 

ّل كهذا ما أمكنين أن أفهم يف كالمه يف الت هّنا وهلل درّه ما ادق نظره وألطف فكره وفوق   .177
 لي علم عليم . وهللا أعلم .

 

178.  ".(2) 
179.  " 
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وأنشد بعده وهو  ) الشاهد الثالث بعد الثالمثائة (  الوافر ) أال قبح اإلله بين زايٍد ** وحّي  .180
أبيهم قبح احلمار ( على أّن لفظ حّي من حّي زيٍد يستعمل يف التأكيد مبعىن لاته وعينه وإن كان ميتاً 

 كما شرحه الشارح .   بعد أن كان مبعىن ضّد املّيت

بل صرّح  قل به أحد  فلم يوكأنه فهم أّن ما بعد حّي يف البيتني مّيت فبىن كالمه هذا عليه وإالّ  .181
ابن السكيت يف كتاب املذّكر واملّؤنث أبن مثل هذا ال يقال إاّل واملضاف إليه حّي موجود غري معدو 

اف إليه ى املذّكر واملؤّنث لكن إلا كان املضم وأنشد هذين البيتني بعينهما وجعل لفظ حّي مما يقع عل
مؤنّثًا فال بّد من أتنيث فعله . قال : رأيت العرب قد أفردت مما يقع على املذكر واملؤنث شيئًا ال 

 يكادون يذكرون فعله ولفظه املذكر . 

من للك قولك : أتيتك وحّي فالنة شاهجة وحّيك وحّي زيد قائم . ومل أمسع وحي فالنة  .182
 أي : بتذكري شاهد وللك أهنم إمّنا قصدوا ابخلرب عن فالنة إلا كانت حّية غري ميتة . شاهٌد 

 انتهى .  .183

ومثله البن جيّن يف احملتسب عند إنشاده هذا البيت قال : أي وقبح أابهم احلّي الذي يقال  .184
 له أبوهم . 

ّمى بقوهلم الذي يسومنه قول اآلخر : البسيط وحّي بكٍر طعّنا طعنًة حبرا أي : اإلنسان احلّي  .185
 بكر . 

وقال يف اخلصائص أي : والشخص املسّمى بكراً طعنا . فحّي هاهنا مذكر حّية أي : وشخص  .186
 بكر احلّي طعنا .

 

187.  ".(1) 
 " كمشي املرأة املتبخرتة الفضل .  .188

قال ابن الشجري يف أماليه : الوجه نصب الثغرة ابلسالك كقولك : الضارب الرجل وجيوز  .189
خفضها على التشبيه ابحلسن الوجه . واليقظان صفة الثغرة نصبتها أو خفضتها وارتفع به كالئها وجاز 

 للك لعود الضمري على املوصوف . 

ك ألن شئت نصبته ابلسالوقوله : مشي اهللوك منصوب بتقدير : متشي مشي اهللوك وإن  .190
 السالك يقطع األرض ابملشي . انتهى . 

 وقال العيين : ال جيوز نصبه ابلسالك ألنه موصوف ابليقظان وال تعمل الصفة بعد وصفها .  .191

 أقول : هذا سهو منه فإنه قال اليقظان صفة الثغرة كما نقلنا .  .192
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شي كما يف إليها والتقدير متوالفضل نعت للهلوك على املوضع ألهنا فاعلة للمصدر الذي أض .193
 ميشي اهللوك الفضل . 

وبه أنشد ابن الناظم يف شرح األلفية . وزعم مجاعة أنه مرفوع على اجملاورة للمرفوع الذي هو  .194
 من احملققني . وسيأيت الكالم عليه إن شاء هللا تعاىل أبوسع (  مل يقل به أحداخليعل . وهذا شيء 

 من هذا يف آخر هذا الباب .  .195

 لى تفسري الفراء والسكري للفضل بكون صفة للخيعل . وع .196

وقد تكلم أبو علي يف اإليضاح الشعري على املصراع األول بغري ما لكران متريناً للطالب أحببنا  .197
لكره هنا قال : إن نصبت كالئها مل جيز أن جتعلها حااًل من السالك وأنت قد وصفته ابليقظان ألن 

ل حفظه ل ولكن جيوز أن تنصبه حاالً عما يف يقظان كأنه يتيقظ يف حاحينئذ تفصل بني الصلة واملوصو 
 إايها . وجيوز إلا نصبت كالئها أيضاً أن جتعله بداًل من اليقظان . 

فإن قلت : أفيجوز إلا نصبت كالئها أن أجعل الكالئ حااًل من املوصول الذي هو السالك  .198
حااًل  له صفة للثغرة فال يلزم حينئذ إلا جعلتهعلى أن ال أجعل اليقظان صفة لأللف والالم ولكن أجع

 أن أكون قد فصلت بني الصلة واملوصول .

 

199.  ".(1) 
200.  " 
الشاهد الثامن عشر بعد األربعمائة ) لعمري ألنت البيت أكرم أهله ** وأقعد يف أفيائه  .201

ابألصائل ( على أن الكوفيني جوزوا أن يكون االسم اجلامد املعرف ابلالم موصوالً كما قالوا يف هذا : 
بصريني ال إن التقدير ألنت الذي أكرم أهله لكنه موصول غري مبهم كسائر األمساء املوصولة . وعند

الالم غري مقصود قصده واملضارع صفة له . وفيه أمور : األول : كان ينبغي أن يقول : ألنت البيت 
وإمنا  ل به أحدمل يقالذي أكرم أهله فإن صنيعه يوهم أن البيت عند الكوفيني مبعىن الذي وهو ابطل 

 أو جمرور .  املوصول مفهوم من اسم اجلنس املعرف ابلالم إلا وقع بعده فعل أو ظرف

الثاين : قوله لكنه موصول غري مبهم مل ينقله أحد عنهم ولو كان قوهلم ملا رد به البصريون  .202
 عليهم كما أييت . 

الثالث : كون اجلواب عند البصريني جبعل الالم للجنس واجلملة املضارعية صفة للبيت غري  .203
 منحصر فيه عندهم كما أييت أيضاً . 
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ل اخلالف : لهب الكوفيون إىل أن االسم املعرف ابلالم يوصل  قال ابن األنباري يف مسائ .204
كالذي واستدلوا بقوله : لعمري ألنت البيت أكرم أهله ورد البصريون عليهم أبنه ال جيوز للك ألن 
االسم الظاهر يدل على معىن خمصوص يف نفسه وليس كالذي ألنه ال يدل على معىن خمصوص إال 

 يكن يف معناه فال جيوز أن يقام مقامه .  بصلة توضحه ألنه مبهم وإلا مل

وأما البيت املذكور فال حجة هلم فيه من وجهني : أحدمها : أن يكون البيت خرب املبتدأ الذي  .205
 هو أنت وأكرم خرباً آخر . 

 والثاين : أن يكون البيت مبهماً ال يدل على معهود وأكر وصفاً له فكأنه قال : .206

 

207.  ".(1) 
وت تصرحيه بذلك بل لثب ومل يقل به أحدتكاليف تكليفا مبا ال يطاق، "الستلزامه كون مجيع ال .208

يف كتاب النوادر، والقول أبن جتويز التكليف به فرع تصّوره، وأن من أصحابنا من قال به يناىف القول 
 أبن كثريا من أدلتهم نصب هلا يف غري حمل النزاع؛ وقد استدلوا عليه بوجوه:

واَل »لعباد ما ال يطيقونه ملا جاز منهم سؤال دفعه، وقد جّوزه هللا يف قوله: األول: أنه لو مل جيز تكليف ا
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بيهي )  كما يف قواعد الغزايل، وإمنا يستعال عما وقع يف اجلملة.(« 1حُتَمّي

ن كأىب يؤمالثاين: ما مر من اإلرشاد وغريه من تكليف من أخرب أنه ال يؤمن، وأمره أن يؤمن أبنه ال 
 هلب.

الثالث: أن األمر بتحصيل اإلميان مع العلم بعدمه أمر جبمع الوجود والعدم الستحالة وجود اإلميان مع 
العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضى املطابقة، وللك بعدم اإلميان كما يف املطالب العالية، وأشار اإلمام 

وال يليق  يف املقام بقوله فيها )و( هللا )ال يعاقبهم(إىل إثبات املرام، واجلواب عما متسك به املخالفون 
حبكمته أن يعاقبهم )مبا مل يكن هلم أن يعلموا( ومل يتمكنوا من العلم به )وال يسأهلم عما مل يعلموا( مما 
مل ينصب دليله )وال رضى هلم ابخلوض( والدخول يف التفكر )فيما ليس هلم به علم( وال متّكن منه فضال 

لق به )وهللا يعلم( يف األزل )مبا حنن فيه( من االختيار يف إيقاع الفعل وتركه فيتحقق اخل عن التكليف
حبسبه جلرى عادته تعاىل على للك كما بينه )وقال يف الفقه األكرب: يعلم من يكفر( بصرف قدرته 

ع األشياء على يواختياره إليه مع كونه مأمورا ابإلميان وصرف قدرته فيه )يف حال كفره كافرا( لعلمه جبم
ما هي عليه )وإلا آمن بعد للك( بصرف اختياره إىل اإلميان املأمور به )علمه مؤمنا يف حال إميانه 
وأحبه( يف للك، فأشار إىل أّن التكليف ال يتعلق إال مبا هو مقدور الوقوع يف زمان وجوده وحتصيله 

من العلم به  إال على ما يتمكن العبدمبعىن ترتب العقاب على تركه، فإن العقاب ال يليق يف احلكمة 
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وحتصيله والقدرة عليه فال يكلف العباد ما ال يطيقونه وال يطلب دفعه على احلقيقة، وسؤال دفعه مبعىن 
طلب اإلعفاء عما يشق أو عن العقوبة، وإليه أشار بقوله: وال رضى هلم ابخلوض فيما ليس هلم به علم؛ 

 وإىل منع وقوع التكليف مبعىن ترتب

__________ 

 (1).." 286( سورة البقرة آية 1)
وت تصرحيه بذلك بل لثب ومل يقل به أحد"الستلزامه كون مجيع التكاليف تكليفا مبا ال يطاق،  .209

يف كتاب النوادر، والقول أبن جتويز التكليف به فرع تصّوره، وأن من أصحابنا من قال به يناىف القول 
 أبن كثريا من أدلتهم نصب هلا يف غري حمل النزاع؛ وقد استدلوا عليه بوجوه:

واَل »يف قوله:  ه، وقد جّوزه هللااألول: أنه لو مل جيز تكليف العباد ما ال يطيقونه ملا جاز منهم سؤال دفع
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بيهي )  كما يف قواعد الغزايل، وإمنا يستعال عما وقع يف اجلملة.(« 1حُتَمّي

الثاين: ما مر من اإلرشاد وغريه من تكليف من أخرب أنه ال يؤمن، وأمره أن يؤمن أبنه ال يؤمن كأىب 
 هلب.

ميان مع العلم بعدمه أمر جبمع الوجود والعدم الستحالة وجود اإلميان مع الثالث: أن األمر بتحصيل اإل
العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضى املطابقة، وللك بعدم اإلميان كما يف املطالب العالية، وأشار اإلمام 

وال يليق  (إىل إثبات املرام، واجلواب عما متسك به املخالفون يف املقام بقوله فيها )و( هللا )ال يعاقبهم
حبكمته أن يعاقبهم )مبا مل يكن هلم أن يعلموا( ومل يتمكنوا من العلم به )وال يسأهلم عما مل يعلموا( مما 
مل ينصب دليله )وال رضى هلم ابخلوض( والدخول يف التفكر )فيما ليس هلم به علم( وال متّكن منه فضال 

يتحقق اخللق ن االختيار يف إيقاع الفعل وتركه فعن التكليف به )وهللا يعلم( يف األزل )مبا حنن فيه( م
حبسبه جلرى عادته تعاىل على للك كما بينه )وقال يف الفقه األكرب: يعلم من يكفر( بصرف قدرته 
واختياره إليه مع كونه مأمورا ابإلميان وصرف قدرته فيه )يف حال كفره كافرا( لعلمه جبميع األشياء على 

لك( بصرف اختياره إىل اإلميان املأمور به )علمه مؤمنا يف حال إميانه ما هي عليه )وإلا آمن بعد ل
وأحبه( يف للك، فأشار إىل أّن التكليف ال يتعلق إال مبا هو مقدور الوقوع يف زمان وجوده وحتصيله 
مبعىن ترتب العقاب على تركه، فإن العقاب ال يليق يف احلكمة إال على ما يتمكن العبد من العلم به 

 ه والقدرة عليه فال يكلف العباد ما ال يطيقونه وال يطلب دفعه على احلقيقة، وسؤال دفعه مبعىنوحتصيل
طلب اإلعفاء عما يشق أو عن العقوبة، وإليه أشار بقوله: وال رضى هلم ابخلوض فيما ليس هلم به علم؛ 

 وإىل منع وقوع التكليف مبعىن ترتب

                                         
 2/250(1098إشارات املرام من عبارات اإلمام @   األزهرية ) (1)



158 

 

__________ 

 (1).." 286( سورة البقرة آية 1)
 "النسفية يف فصل صالحية القدرة للضدين. .210

وصرّح به إمام احلرمني يف اإلرشاد حيث قال: فإن قيل: ما جّوزمتوه عقاًل من تكليف احملال هل اتفق 
وقوعه شرعاً؟ قلنا: عند شيخنا للك واقٌع شرعاً، فإن الرب تعاىل أمر أاب هلب أبن يصدّيق حممًد، ويؤمن 

كر ُأخرب عنه أبنه ال يؤمن، فقد أمره ان يصدقه أبنه ال يصدّيقه، وهكذا ل  به يف مجيع ما خيرب عنه، وقد
 اإلمام الرازي يف ))املطالب العالية((.

وحترير حمل النزاع أن ما ال يُطاق عندهم إما أن يكون ممتنعاً لذاته، كإعدام القدمي، وقلب احلقائق، ومجع 
فاء ًا لنفسه، لكن ال جيوز وقوعه عن املكّلف النتالضدين، وإما أن يكون ممتنعًا لغريه أبن يكون ممكن

شرطه، كخلق اجلسم، والصعود إىل السماء، أو ال جيوز وقوعه عنه لوجود مانع عنه من علم هللا أنه ال 
يقع أو إخباره بذلك، وال نزاع يف وقوع التكليف ابلقسم األخري؛ لتكليف العصاة والكّفار، لكنه ليس 

دان؛ ألن العبد قادٌر على القصد وصرف االختيار إليه، واإلخبار ابلشيء اتبع تكليفًا مبا ال يُطاق عن
 للعلم به، التابع للمعلوم يف املاهية، كما سيأيت اإلشارة إليه.

وأما القسمان األوالن فجمهورهم على عدم وقوع التكليف به، واآلايت انطقة به، وجيوز التكليف به 
ا يرجع يف ابلقسم الثاين دون األول، وبعضهم بوقوع التكليف مبعند بعضهم، وقال بعضهم جبواز التكل

إىل القسم األول، كما مّر من )اإلرشاد واملطالب العالية((، ولكره اآلمدي وغريه، فال إمجاع على عدم 
التكليف به كما قيل، وال ينحصر اجلواز عندهم على الثاين، بل صرّح البيضاوي يف ))مرصاد األفهام(( 

عة النزاع يف املمتنع لذاته، وليس منسوابً إىل األشعري؛ لقوله بعدم أتثري قدرة اعبد، وكون االستطاأبنه إمنا 
مل يَلق ل به و مع الفعل والتكليف قبله كما قيل؛ الستلزامه كون مجيع التكاليف تكليفًا مبا ال يُطاق، 

فرع تصوره، وأن  تكليف به، بل لثبوت تصرحيه بذلك يف كتاب ))النوادر((، والقول أبن جتويز الأحد  
من أصحابنا من قال به ينايف القول أبن كثرياً من أدلتهم نصب هلا يف غري حمل النزاع، وقد استدلوا عليه 

 بوجوٍه:

األول: أنه لو مل جيز تكليف العباد ما ال يطيقونه ملا جاز منهم سؤال دفعه، وقد جّوزه هللا يف قوله: 
ْلَنا َما اَل طَ  [، كما يف قواعد الغزايل، وإمنا ُيستعال عما وقع يف 286اَقَة لََنا بيهي{ ]البقرة: }َواَل حُتَمّي

 اجلملة.
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الثاين: ما مّر من ))اإلرشاد(( وغري من تكليف من أخرب أنه ال يؤمن، وأمره أن يؤمن أبنه ال يؤمن كأيب 
 (1)هلب. @." 

وت تصرحيه بذلك بل لثب ه أحدومل يقل ب"الستلزامه كون مجيع التكاليف تكليفا مبا ال يطاق،  .211
يف كتاب النوادر، والقول أبن جتويز التكليف به فرع تصّوره، وأن من أصحابنا من قال به يناىف القول 

 أبن كثريا من أدلتهم نصب هلا يف غري حمل النزاع؛ وقد استدلوا عليه بوجوه:

واَل » قوله: ل دفعه، وقد جّوزه هللا يفاألول: أنه لو مل جيز تكليف العباد ما ال يطيقونه ملا جاز منهم سؤا
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بيهي )  كما يف قواعد الغزايل، وإمنا يستعال عما وقع يف اجلملة.(« 1حُتَمّي

الثاين: ما مر من اإلرشاد وغريه من تكليف من أخرب أنه ال يؤمن، وأمره أن يؤمن أبنه ال يؤمن كأىب 
 هلب.

يل اإلميان مع العلم بعدمه أمر جبمع الوجود والعدم الستحالة وجود اإلميان مع الثالث: أن األمر بتحص
العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضى املطابقة، وللك بعدم اإلميان كما يف املطالب العالية، وأشار اإلمام 

قبهم( وال يليق اإىل إثبات املرام، واجلواب عما متسك به املخالفون يف املقام بقوله فيها )و( هللا )ال يع
حبكمته أن يعاقبهم )مبا مل يكن هلم أن يعلموا( ومل يتمكنوا من العلم به )وال يسأهلم عما مل يعلموا( مما 
مل ينصب دليله )وال رضى هلم ابخلوض( والدخول يف التفكر )فيما ليس هلم به علم( وال متّكن منه فضال 

يتحقق اخللق يه( من االختيار يف إيقاع الفعل وتركه فعن التكليف به )وهللا يعلم( يف األزل )مبا حنن ف
حبسبه جلرى عادته تعاىل على للك كما بينه )وقال يف الفقه األكرب: يعلم من يكفر( بصرف قدرته 
واختياره إليه مع كونه مأمورا ابإلميان وصرف قدرته فيه )يف حال كفره كافرا( لعلمه جبميع األشياء على 

بعد للك( بصرف اختياره إىل اإلميان املأمور به )علمه مؤمنا يف حال إميانه ما هي عليه )وإلا آمن 
وأحبه( يف للك، فأشار إىل أّن التكليف ال يتعلق إال مبا هو مقدور الوقوع يف زمان وجوده وحتصيله 
مبعىن ترتب العقاب على تركه، فإن العقاب ال يليق يف احلكمة إال على ما يتمكن العبد من العلم به 

حتصيله والقدرة عليه فال يكلف العباد ما ال يطيقونه وال يطلب دفعه على احلقيقة، وسؤال دفعه مبعىن و 
طلب اإلعفاء عما يشق أو عن العقوبة، وإليه أشار بقوله: وال رضى هلم ابخلوض فيما ليس هلم به علم؛ 

 وإىل منع وقوع التكليف مبعىن ترتب

__________ 

 (2)" ..286( سورة البقرة آية 1)

                                         
 215(ص/1098إشارات املرام من عبارات اإلمام@   العلمية ) (1)
 250(ص/1098إشارات املرام من عبارات اإلمام@   مصطفى البايب ) (2)
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212. ......................................................." 

•---------------------------------• 
َعلى  «األَخصّ »َعلى جواب ُسوال ُمقدَّر، كأنَّ قائيال يقْول: « َوهَو أَعمّ »( قْوَلُه: 1وَلَك أْن حَتميل )

ْدقا كلياا، وال َيْصُدق ُهَو َعلى لالكلّي الذيي يْصُدق علْيه ك»( سابيقا، ُهَو 2ماُعليم ) لك لّي آَخر صي
رْي ا«اآلَخر كذلك جلُْزئي ، واجلُْزئّي اإلَضايّف ال يَلَزم أْن َيكْون كّلياا؛ بْل قد َيكْون جزئيياا حقيْيقًيا، فَتفسي
. فأَجاب بَقْوله: « األَخصّ »( بـ 3اإلَضايف ) رْي ابألَخصّي أي األَخّص  ،«وُهَو أعمُّ »هبذا امَلعىن تفسي

 ( من األَخصّي امَلعلْوم سابيقا آنيًفا.4امَلذكْور ههنا أَعّم )

(. وهذا مين 6( أّن اجلُْزئي هبذا امَلعىن أَعّم مين اجلُزئّي احلَقيقّي، فُيعَلم بَيان النْسَبة التيزاما )5ومْنه يُعَلم )
نا، طاَب هللا ثـَرَاه.  فوائيدي بعضي مَشائيخي

__________ 

على جواب سوال مقدر، « وهو أعم»قولُه: )ولك أن حتمل( أي: جيوز لك محل قول املصنف ( 1)
تقريره: أنه ال جيوز التعريف ابألخص؛ ألنه ال يكون جامعا، وههنا كذلك؛ إل مل يفهم من السابق معىن 

، ا؛ واجلزئي اإلضايف قد يكون حقيقيا أيض«وهو كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا»األخص إال 
 من تعريف اجلزئي اإلضايف؛ فلم يكن التعريف جامعا؟ ودفعه بـ: أن املراد من« اجلزئي احلقيقي»فخرج 

، أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا، وال يصدق «األعمُّ من السابق»ههنا « األخص»
 للك اآلخر عليه كذلك؛ وهذا شامل للجزئي احلقيقي أيضا. )سل، شاه(

على ما علم إخل( يرد عليه: مل يُعلم من السابق هذا؛ بل علم منه إطالق األخص ( قولُه: )األخص 2)
اد: ؟ واجلواب: أن املر «كليا يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا»مطلقا ومن وجه، مع أن األخري ليس 

األخص مطلقا ال من وجه أيضا؛ وإال لزم أن يكون األبيض جزئيا إضافيا ابلقياس إىل احليوان؛ وابلعكس 
 . )سل، شاه(مل يقل به أحدع أنه م

ليس مساواًي « ءاألخص من الشي»( قولُه: )فتفسري اجلزئي اإلضايف( أي: تعريف اجلزئي اإلضايف بـ 3)
له؛ بل أخص منه؛ لعدم مشوله للجزئي احلقيقي املندرج حتته، مع أن املعرّيف ُشري  مساواته للمعرَّف. 

 )سل(

ْدقًا كليا، وال يصُدُق هو عليه، وهذا شامل ( قولُه: )أعم( أي: الذي يصدق عل4) يه شيء آخر صي
ْدقا كليا، وال يصُدُق للك  للجزئي احلقيقي أيًضا؛ فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه املفهوم العام صي

 اجلزئي عليه كذلك. )سل(

ا صار ملَّ  -الذي هو تعريف للجزئي اإلضايف  -« األخص من الشيء»( قولُه: )ومنه يعلم إخل( فإّن 5)
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لكلي ، فيشمل ا-أي: كلي يصدق عليه كلي آخر صدقا كليا  -املعلوم سابقا، « األخصّي »أعمَّ من 
 (1)واجلزئي؛ =." 

213. .........................................................." 

•---------------------------------• 
ه كلي آخر صدقًا كليا وال يصدق هو ( هو الكلي الذى يصدق علي1األخص على ما علم سابًقا )

على للك اآلخر كذلك، واجلزئي اإلضايف ال يلزم أن يكون كليا بل قد يكون جزئيا حقيقيا فتفسري 
األخص  أي« وهو أعم»( ابألخص هبذا املعىن تفسري ابألخص، فأجاب بقوله: 3( )2اجلزئي اإلضايف )

( أّن اجلزئي هبذا املعىن أعم من اجلزئي 5منه يعلم )( من املعلوم سابًقا آنًفا، و 4املذكور ههنا أعم )
 احلقيقي فيعلم بيان النسبة التزاًما ... ... ...

__________ 

( قوله: ]على ما علم سابقا[ يرد عليه مل يُعَلم من السابق هذا بل علم منه إطالق األخص على 1)
اد صدقا كليا واجلواب أن املر  األخص مطلقا ومن وجه مع أن األخري ليس كليا يصدق عليه كلي آخر

األخص ال من وجه أيضا وإال لزم أن يكون األبيض جزئيا إضافيا ابلقياس إىل احليوان وابلعكس مع 
 . )حتفة(مل يقل به أحدأنه 

وقد »( قوله: ]فتفسري اجلزئي اإلضايف ... إخل[ ومل يقل تعريف اجلزئي اإلضايف إشارة إىل أن قوله: 2)
تعريف لفظي للجزئي اإلضايف إل قد علم يف بيان النسب األربع معىن األخص « يقال اجلزئي لألخص

 فتفسري اجلزئي اإلضايف به بظاهره أنه تعريف الشيء بنفسه. )حتفة(

( قوله: ]فتفسري اجلزئي اإلضايف ... إخل[ أي: تعريف اجلزئي اإلضايف ابألخص من الشيء ليس 3)
معرَّف. ي احلقيقي املندرج حتته مع أن املعرّيف شر  مساواته للمساواي له بل أخص منه لعدم مشوله للجزئ

 )تذهيب(

( قوله: ]أعم من املعلوم[ أي: الذي يصدق عليه شيء آخر صدقا كليا وال يصدق هو عليه وهذا 4)
شامل للجزئي احلقيقي أيضا فإن كل جزئي حقيقي يصدق عليه املفهوم العاّم صدقا كليا وال يصدق 

 كذلك. )تذهيب(  للك اجلزئي عليه

( قوله: ]ومنه يعلم أن اجلزئي ... إخل[ أي: ومن كون األخص املذكور ههنا أعم من األخص املذكور 5)
آنفا، يعلم أن اجلزئي اإلضايف أعم من اجلزئي احلقيقي، وللك؛ ألنه إلا علم: أن األخص املذكور هنا 

ر يستقد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا وهو تفسري للجزئي اإلض لزم عموم املفسَّر، ايف وعموم املفسّي

                                         
 75(ص/1015شرح التهذيب على هتذيب املنطق@   اهلند ) (1)
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« علم بيان النسبةفي»علم أن اجلزئي اإلضايف قد يكون كليا وقد يكون جزئيا حقيقيا، وهذا معىن قوله: 
 (1)أي: بني اجلزئيني التزاما. وال خيفى: أن هذا أمنا يصّح لو كان هذا تعريفا حقيقيا وأما =." 

214. ............................."............................. 

•---------------------------------• 
مثاًل إلا أبصرت شيئا من بعيد وتيقنت أنه حيوان لكن ترددت يف أنه هل هو إنسان أو فرس أو غريمها 
تقول: "أّي حيوان هذا؟ "، فيجاب عنه مبا خيصصه ومييزه عن مشاركاته يف احليوان، إلا عرفت هذا 

( هو يف لاته؟ " كان املطلوب لاتيا من لاتيات اإلنسان مييزه 1ا قلنا: "اإلنسان أّي شيء )فنقول: إل
عما يشاركه يف الشيئية فيصح أن جياب أبنه "حيوان انطق" كما يصح أن جياب أبنه "انطق"، فيلزم 

لفصل ( يلزم أن ال يكون تعريف ا3( وقوع احلّد يف جواب "أّي شيء هو يف لاته"، وأيًضا )2صحة )
 ( اإلمام الرازي ... ... ...5(، وهذا مما استشكله )4مانعا لصدقه على احلّد )

__________ 

( قوله: ]اإلنسان أّي شيء هو يف لاته[ "اإلنسان" مبتدأ و"أي شيء" مبتدأ اثٍن "هو" خربه، 1)
 "أّي شيء لي ظرف مستقر يف موضع احلال عن هو بتأوي« يف لاته»واجلملة خرب املبتدأ األول، وقوله: 

هو معتربا ومالحظا يف لاته مع قطع النظر عن عوارضه" على مذهب من ال جيوز وقوعها عن املبتدأ و 
 أما عنده من جّوزه فال حاجة إىل التأويل. )حتفة(

وع بل إمنا جياب بـ"احلّد" إلا سئل عن الن ومل يقل به أحد( قوله: ]فيلزم صحة وقوع احلد ... آه[ 2)
 ّر. )حتفة(مبا هو، كما م

( قوله: ]وأيضا يلزم أن ال يكون ... إخل[ كما يلزم وقوع احلد التاّم يف جواب"أي شيء" صّح أنه 3)
 ال يقع يف جواب "أي شيء" بل يقع يف جواب "ما هو؟ ". )حتفة(

( قوله: ]لصدقه على احلّد[ فإن جمموع احليوان الناطق حّد يصدق حينئذ عليه أنه املقول على الشيء 4)
جواب "أي شيء هو يف لاته" مع أن احلد ليس بفصل؛ ألنه مركب من الفصل واجلنس واملركب من  يف

الشيء وغريه مغائر لذلك الشيء. وأيضا الكليات اخلمسة قسم للكلي املفرد ال املركب. واحلّد مركب 
 خارج عن اخلمسة فههنا إشكاالن اخللط وعدم مانعة تعريف الفصل ابحلد. )حتفة(

]وهذا مما استشكله اإلمام الرازي[ وينبغي تقرير اإلشكال أبن املطلوب مين "أي شيء هو  ( قوله:5)
يف لاته" إن كان ما مييز متييزا اتما خيرج الفصل البعيد عن تعريف الفصل، وإن كان ما مييز متييزا يف 

«. د واجلنسحلو هبذا خيرج ا»اجلملة فيصدق التعريف على اجلنس واحلد التام، وإىل هذا يشري قوله: 

                                         
 109(ص/1015شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب @  ابكستان ) (1)
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واجلواب على هذا التقرير عن هذا اإلشكال أن املراد من االمتياز االمتياز ابلذات يف اجلملة فاملراد =." 
(1) 
(. وال 1"وحيرم أخذ أجرة عليه الجعالة وال على رقية كما جيوز األخذ يف الكل بال شر  ) .215

قد قل عن أحد من األئمة األلن يف للك و يصح االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت؛ ألنه مل يُن
قال العلماء رمحهم هللا تعاىل: إن القارئ إلا قرأ ألجل املال فال ثواب له فأي شيء يُهدى إلىلميت وإمنا 

ا تنازعوا يف من األئمة وإمن مل يقل به أحد  يصل إىل امليت العمل الصاحل واالستئجار على جمرد التالوة 
 (.2االستئجار على التعليم )

تنبيه: وأخذ رزق على منفعة متعدية كقضاء وتدريس وإمامة جائز كما جيوز األخذ من الوقف على من 
يقوم هبذه املصاحل؛ ألنه ليس بعوض بل القصد به اإلعانة على الطاعة وال خيرج للك عن كونه قربة وال 

لك كما أخذه على ليقدح يف اإلخالص؛ ألنه لو قدحت ما استحقت الغنائم خبالف األجر فيمتنع 
 تقدم.

قال شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية تغمده هللا تعاىل برمحته: ما يؤخذ من بيت املال فليس عوضاً 
 ( )3هلل تعاىل أُثيب ) 19وأجرة بل رزق لإلعانة على الطاعة فمن عمل منهم /

__________ 

 .94/ 3 ، منتهى اإلرادات513/ 2، اإلقناع 136/ 8( انظر: املغين 1)
 .152( انظر: االختيارات / 2)
 (2).." 153( انظر: االختيارات / 3)
216. " 
فنكاح البغااي قسمان وحينئذ حيتمل أن تكون أم عمرو بن العاص رضي هللا عنه من القسم  .217

الثاين من نكاح البغااي فإنه يقال إنه وطئها أربعة وهم العاص وأبو هلب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن 
عى كلهم عمرا فأحلقته ابلعاص وقيل هلا مل اخرتت العاص قالت ألنه كان ينفق على بنايت حرب واد

وحيتمل أن يكون من القسم األول ويدل على ما قيل إنه أحلق ابلعاص لغلبة شبهه عليه وكان عمرو 
يعري بذلك عريه بذلك علي وعثمان واحلسن وعمار بن يسار وغريهم من الصحابة رضي تعاىل عنهم 

 يأيت للك يف قصة قتل عثمان عند الكالم على بناء مسجد املدينة وس

قال وجاء أنه صلى هللا عليه وسلم قال مل أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات  .218
 أي ويف رواية مل يزل هللا ينقلين من األصالب احلسيبة إىل األرحام الطاهرة 

                                         
 123(ص/1015شرح التهذيب مع حاشية فرح التقريب @  ابكستان ) (1)
 33(ص/1094إفادة اإلشارة اجلليلة عن أحكام اإلجارة الطويلة@ت احليد ) (2)
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ه وقد ران فقران حىت كنت يف القرن الذي كنت فيوروى البخاري بعثت من خري قرون بين آدم ق .219
تقدم يف قوله تعاىل } وتقلبك يف الساجدين { قيل من ساجد إىل ساجد وتقدم ما فيه ومن مجلته 
قول أيب حيان إن للك استدل به بعض الرافضة على أن آابء النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا مؤمنني 

 أي متمسكني بشرائع أنبيائهم 

احلافظ السيوطي قال الذي تلخص أن أجداده صلى هللا عليه وسلم من آدم إىل مرة  مث رأيت .220
بن كعب مصرح إبمياهنم أي يف األحاديث وأقوال السلف وبقى بني مرة وعبداملطلب أربعة أجداد مل 

 أظفر فيه بنقل وعبداملطلب سيأيت الكالم فيه 

 وقد لكر يف عبداملطلب ثالثة أقوال  .221

أنه مل تبلغه الدعوة أي ألنه سيأيت أنه مات وسنه صلى هللا علهي وسلم أحدها وهو األشبه  .222
 مثان سنني 

 والثاين أنه كان على ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم أي مل يعبد األصنام  .223

والثالث أن هللا تعاىل أحياه له بعد البعثة حىت آمن به مث مات وهذا أضعف األقوال وأوهاها مل  .224
 من أئمة السنة وإمنا حكى عن بعض الشيعة  ومل يقل به أحديرد قط يف حديث ضعيف وال غريه 

قال بعضهم وقوله صلى هللا عليه وسلم من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات دليل على  .225
 آابء النيب صلى هللا عليه وسلم وأمهاته إىل آدم وحواء ليس فيهم كافر ألنأن 

226. ____________________ 

227.  ".(1) 
" وال يقدم الوتر عليها للرتتيب أي وال يقدم الوتر على صالة العشاء لوجوب الرتتيب بينهما  .228

مها يف موضعني أحدألهنما فرضان عنده وإن كان أحدمها اعتقادا واآلخر عمال وفائدة اخلالف تظهر 
أنه لو صلى الوتر قبل العشاء انسيا أو صالمها فظهر فساد العشاء ال الوتر فإنه يصح ويعيد العشاء 
وحدها عنده ألن الرتتيب يسقط مبثل هذا العذر وعندمها يعيد الوتر أيضا ألنه اتبع هلا فال يصح قبلها 

ل الوتر عنده  ال جتوز صالة الفجر ما مل يصوالثاين أن الرتتيب واجب بينه وبني غريه من الفرائض حىت
 وعندمها جتوز إل ال ترتيب بني الفرائض والسنن كذا يف الدرر 

ومن مل جيد وقتهما ال جيبان عليه قال الزيلعي من مل جيد وقت العشاء والوتر أبن كان يف موضع  .229
يناين أن برهان الدين املرغ يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس أو قبل أن يغيب الشفق مل جيبا عليه ولكر

الكبري أفىت أبن عليه صالة العشاء مث إنه ال ينوي القضاء يف الصحيح وفيه نظر ألن الوجوب بدون 
نتهى أقول ا ومل يقل به أحدالسبب ال يعقل وكذا إلا مل ينو القضاء يكون أداء ضرورة وهو فرض الوقت 
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آخر  يل على الشيء ال يستلزم انتفاءه جلواز دليلما لكره واضح ولكن ميكن التوجيه أبن انتفاء الدل
وهو أن هللا تعاىل كتب على عبده كل يوم صلوات مخسا وال بد أن يصلي العشاء حىت يوجد االمتثال 
ألمره تعاىل وال ينوي القضاء ألنه مشرو  بدخول الوقت وعدم األداء فيه ومل يوجد الوقت حىت ينوي 

 القضاء تدبر 

لفجر لقوله عليه الصالة والسالم أسفروا ابلفجر فإنه أعظم لألجر قال ويستحب اإلسفار اب .230
املطرزي أسفر الصبح إلا أضاء ومنه أسفر ابلصالة إلا صالها يف اإلسفار والباء للتعدية وإطالقه يدل 

 على أن البدء واخلتم ابإلسفار هو املستحب وهو ظاهر الرواية قال الطحاوي

231. ____________________ 

232.  ".(1) 
"وقيل مقدار الشهادتني وقيل أدىن ما يطلق عليه االسم كالركوع واألول هو الصحيح وهي أي  .233

هذه األفعال ما عدا التحرمية أركان ركن الشيء ما يقوم به للك الشيء ويف أكثر الكتب أن القعدة 
سجود لاألخرية فرض ال ركن لعدم توقف املاهية عليها شرعا ألن من حلف ال يصلي حينث ابلرفع من ا

بدون توقف على القعدة انتهى لكن أقول ميكن توجيه كالم املصنف أبن يراد من الركن الركن الزائد ال 
 األصلي كما تقرر آنفا وهبذا تبني قصور ما قيل إن هذه األركان أصلية

واخلروج من الصالة أو التحرمية بصنعه أي بفعله االختياري املنايف لصالته فرض عند اإلمام على ما 
لكره الربدعي أخذه من اثين عشرية اآلتية خالفا هلما ألن اخلروج قد يكون مبعصية فال جيوز وصفه 

 ابلفرضية وقال الكرخي إنه ليس بفرض عندهم وهو الصحيح

وواجبها أي واجب الصالة الذي ال يلزم فسادها برتكه وإمنا يلزم اإلمث إن كان عمدا وسجديت السهو 
 فال تفسد الصالة برتكها عندان إن كان خطأ قراءة الفاحتة

وعند األئمة الثالثة أهنا فرض لقوله عليه الصالة والسالم ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ولنا قوله 
تعاىل فاقرءوا ما تيسر من القرآن والزايدة خبرب الواحد ال جتوز ولكنه يوجب العمل فعملنا بوجوهبا وما 

 رووهم حممول على نفي الفضيلة

ويف اجملتىب إلا ترك الفاحتة يؤمر إبعادة الصالة والظاهر أنه خالف املذهب فلذلك قال يؤمر ومل يقل 
 يبطل

وضم مقدار سورة من آية طويلة أو ثالث آايت قصار إىل الفاحتة فال تفسد الصالة برتكها بل جيب 
 سورةلفاحتة على السجود السهو إن تركها ساهيا كما تقرر آنفا وفيه إشعار أبن الواجب تقدمي ا

 وعند األئمة الثالثة الضم سنة وعن الشافعي مستحب
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فمن أين  حدمل يقل به أوعن مالك فرض كما يف عيون املذاهب فال وجه العرتاض بعض الفضالء أبنه 
 علم هذا

 وتعيني القراءة يف األوليني يف الرابعية والثالثية وعند

 ".____________________(1) 
كره يدل داللة واضحة على أن هذا اجلليل القدر ما تصّور معىن الواحد احلقيقي "أقول: إن ما ل  .234

فيمن ادعى إنه يتكلم ابملنطق مع قدوة احلكماء  -كما قال الشيخ  -وكونه مصدر الشي ء، وإن مثله
أرسطاطاليس، وهو واضعه. إن هذا الرجل يتمنطق على املشائني. فهو أيضا يتمنطق على مثل الشيخ 

اضل الفالسفة أ ليس للك منه غّيا وضالال ومحقا وسفاهة؟ فإاّن قد قرران أن املصدرية ابملعىن الرئيس ف
املذكور نفس ماهية العلة البسيطة، واملاهية من حيث هي ليست إال هي. فإلا كان البسيط احلقيقي 

ه، فيكون لاتمصدرا ال مثال وملا ليس )آ( كانت مصدرية ملا ليس )آ( غري مصدرية )ال( اليت هي نفس 
 لاته غري لاته.

قال العالمة الدواين يف تتميم كالم الشيخ: إن صدور )ال آ( ليس صدور )آ( فهو ال صدور )آ( فما 
اتصف بصدور )ال آ( فقد اتصف بال صدور )آ(، فإلا كان له حيثيتان جاز أن يكون متصفا من 

احدة مل ا إلا مل يكن له إال حيثية و حيثية بصدور )آ( ومن حيثية أخرى بال صدوره من غري تناقض. وأم
 يصح أن يتصف هبما للزوم التناقض.

وتفصيله: إن اتصاف الشي ء أبمر هو ال اتصافه آبخر، فهو من حيث االتصاف بذلك الشي ء ال 
 يتصف ابآلخر. فال جيوز إمجاعهما من حيثية واحدة وفيه حبث:

، سواء كان من جهتني أو من جهة واحدة. أما أوال: فألن اجتماع النقيضني يف لات واحدة مستحيل
 وشرو  التناقض ووحداته مشهورة ومل يشرت  أحد يف النقض كون املوضوع واحدا حقيقيا.

وأما اثنيا: فالنتقاضه ابجتماع كل مفهوم من متخالفني كالسواد، وحيركه يف موضوع واحد كاجلسم من 
 .ومل يقل به أحداف هبما تناقضا جهة واحدة جلراين خالصة الدليل فيه. فيلزم كون االتص

وأما اثلثا: فألن نقائض املعاين املصدرية والروابط من املفهومات اليت من شأهنا احلمل على الذوات 
اشتقاقا ال مواطأة. إمنا يعترب حبسب هذا احلمل، فنقيض صدور الشي ء عن العلة رفع صدوره عنها ال 

أي كونه موجودا عدمه ال ال وجوده وإن كان كل إلصداره ]صدوره[، كما أن نقيض وجود الشي ء 
من الالصدور والالوجود نقيضا لنفس الصدور والوجود، لكن ال يغري يف اتصاف املوضوع هلما على 

 (2)هذا الوجه ألهنما ليسا بنقيضني حبسب احلمل املذكور.." 
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