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كتب ورسائل

عبد المحسن بن حمد العباد البدر
القرآن الكريم:
آيات متشاهبات األلفاظ يف القرآن الكريم وكيف التمييز بينها.
1ـ ٌ
 2ـ من كنوز القرآن الكريم.
احلديث (القسم األول):
 3ـ عرشون حديث ًا من صحيح البخاري ،دراسة أسانيدها ورشح متوهنا.
 4ـ عرشون حديث ًا من صحيح مسلم ،دراسة أسانيدها ورشح متوهنا.
احلديث (القسم الثاين):
 5ـ رشح حديث جربيل يف تعليم الدِّ ين.
وتتمة اخلمسني ،للنووي وابن
 6ـ فتح القوي املتني يف رشح األربعني َّ

رجب رمحهام اهلل.

 7ـ كيف نستفيد من الكتب احلديثية الستة.
 8ـ اجتناء ال َّث َمر يف مصطلح أهل األثر.
نَّض اهلل امرء ًا سمع مقالتي )) رواية ودراية.
 9ـ دراسة حديثَّ (( :
العقيدة:
 10ـ قطف اجلنى الداين رشح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القريواين.
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وأرضاهم.

 11ـ عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام
 12ـ التحذير من تعظيم اآلثار غري املرشوعة.

 13ـ احلث عىل اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها.
 14ـ عقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر.
 15ـ مقدمة وتعليقات عىل تطهري االعتقاد ورشح الصدور للصنعاين
والشوكاين.
الفقه:
 16ـ أمهية العناية بالتفسري واحلديث والفقه.
 17ـ منهج شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب يف التأليف.
 18ـ رشح رشوط الصالة وأركاهنا وواجباهتا ،لشيخ اإلسالم حممد بن
عبد الوهاب

.

 19ـ رشح كتاب آداب امليش إىل الصالة ،املشتمل عىل أحكام الصالة
والزكاة والصيام ،لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

.

أخالق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم:
 20ـ من أخالق الرسول الكريم
النبي
 21ـ فضل الصالة عىل ِّ
فيها.

.
وبيان معناها وكيفيتها ويشء مما ُأ ِّلف

 22ـ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة واجلامعة.
 23ـ فضل املدينة وآداب سكناها وزيارهتا.
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 24ـ ثالث كلامت يف اإلخالص واإلحسان وااللتزام بالرشيعة.
 25ـ أثر العبادات يف حياة املسلم.
 26ـ العربة يف شهر الصوم.
 27ـ من فضائل احلج وفوائده.
بأي عقل ودين يكون التفجري والتدمري جهاد ًا؟!
 28ـ ِّ
 29ـ بذل النصح والتذكري لبقايا املفتونني بالتكفري والتفجري.
 30ـ رفق ًا أهل السنة بأهل السنة.
 31ـ العدل يف رشيعة اإلسالم وليس يف الديمقراطية املزعومة.
 32ـ كيف يؤ ِّدي املوظف األمانة؟
.

 33ـ من أقوال املنصفني يف الصحايب اخلليفة معاوية
 34ـ عامل جهبذ و َملِ ٌك فذ (الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،وامللك
فيصل رمحهام اهلل).
 35ـ الشيخ عبد العزيز بن باز
 36ـ الشيخ حممد بن عثيمني
 37ـ الشيخ عمر بن حممد فالته

نموذج من الرعيل األول.
من العلامء الربانيني.
وكيف عرفته.
الردود:

أغلو يف بعض القرابة وجفاء يف األنبياء والصحابة؟!
 38ـ ٌّ
 39ـ االنتصار للصحابة األخيار يف ر ِّد أباطيل حسن املالكي.
 40ـ االنتصار ألهل السنَّة واحلديث يف ر ِّد أباطيل حسن املالكي.
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 41ـ الدفاع عن الصحايب أيب بكرة

ومروياته ،واالستدالل ملنع

والية النساء عىل الرجال.
 42ـ الرد عىل الرفاعي والبوطي يف كذهبام عىل أهل السنة ودعوهتام إىل
البدع والضالل.
 43ـ الرد عىل من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف املهدي.
 44ـ الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى.

من أراد طباعة هذه املجلدات أو بعضها للتوزيع جمان ًا أو للبيع بسعر
معتدل فله ذلك برشط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة
وتزويدي بنسخة مما تتم طباعته.

الفوائد املنتقاة من فتح الباري
وكتب أخرى

انتقاء
عبد احملسن بن محد العباد البدر
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مقدمة
احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن
س ِّيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال َّ
مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن

ال إله َّإال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد َّ
حممد ًا عبده ورسوله ،أرسله
أن َّ
باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدِّ ين ك ِّلهَّ ،
صىل اهلل وس ّلم وبارك عليه وعىل
آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى هبديه إىل يوم الدِّ ين.
أ َّما بعد:
االشتغال بالعلم النَّافع املست ََّمد من كتاب اهلل عز ّ
َ
َّ
حممد
فإن
وجل وسنَّة نب ِّيه ّ

 ،والعمل هبذا العلم هو سبيل الفالح وسبب السعادة يف الدنيا واآلخرة
َّ
ألن هذا العلم هو مرياث النبوة الذي من أخذ به أخذ ٍّ
َّ
وألن العمل
بحظ وافر؛
ُ
سري
نور
مبني عىل جا َّدة قويمة ورصاط مستقيم،
والعلم ٌ
ُ
هبذا العلم ٌّ
والعمل به ٌ
وحمجة واضحة.
إىل اهلل عىل هدى
َّ
أهم الوسائل لتحصيل العلم النافعُ :
شغل الوقت بالتعلم والتعليم،
ومن ِّ

ودوام املذاكرة يف العلم ،وكثرة القراءة يف الكتب النّافعة ،وتدوين الفوائد منها

مر ًة أخرى.
ال سيام عند قراءة الكتب َّ
يتيس للمرء أن يقرأها َّ
املطولة التي قد ال ّ
كتاب فتح
املتنوعة
ُ
أهم الكتب املشتملة عىل العلم الواسع والفوائد ِّ
ومن ِّ
 ،ومؤ ِّل ُفه ذو باع
الباري للحافظ ابن حجر العسقالين املتو ى سنة 852هـ
األخص
طويل وا ّطالع واسع يف العلوم املختلفة ال سيام احلديثية منها ،وعىل
ّ

ما أبان عنه من مقاصد اإلمام البخاري يف صحيحه واستقرائه ملنهجه
ومصطلحاته فيه فكان جدير ًا بأن يوصف بأنَّه كتاب العلم الذي حيصل النَّاظر
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اجلمة النَّفيسة ،لكن مع التّنبه ملا اشتمل عليه من أخطاء يف مباحث
فيه الفوائد َّ
الصفات اإلهلية وغريها واهلل املسؤول أن يغفر له ما أخطأ فيه وجيزل له املثوبة

عىل صوابه الكثري ونفعه العميم.
َّ
عيل أن و ّفقني لتدريس صحيح اإلمام البخاري يف
وإن من فضل اهلل َّ
َّبي ابتداء من شهر شوال عام (1407هـ) حتى شهر ذي القعدة
مسجد الن ِّ
يس اهلل يل قراءة كتاب فتح الباري ،وأثناء
عام (1412هـ) ،وخالل تلك املدَّ ة َّ
نت يف
دو ُ
متنوعة من هذا الكتاب ،كام ُ
دو ُ
كنت قد َّ
نت فوائدَ كثرية ِّ
القراءة َّ
أوقات خمتلفة فوائد أخرى عند وقويف عليها يف كتب متعدِّ دة.
وقد رأيت من املفيد أن ُتطبع هذه الفوائد يف كتاب لي ُع َّم نفعها ،وقد
قسمت هذه الفوائد إىل مخسة عرش موضوع ًا ،هي:
َّ
 1ـ اتباع السنَّة.
 2ـ العقيدة.
 3ـ التفسري وعلوم القرآن.
 4ـ احلديث.
 5ـ منهج البخاري يف صحيحه.
 6ـ فوائد تتعلق بصحيح البخاري وكالم ابن حجر يف فتح الباري.
 7ـ فوائد تتع َّلق بالصحيحني ومنهج مسلم يف صحيحه.
 8ـ مناهج خمتلفة.
 9ـ مصطلح احلديث.
 10ـ الفقه وأصوله.
 11ـ التاريخ.
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 12ـ لطائف وطرائف.
 13ـ كلامت ذات ِعرب ِ
وعظات.
 14ـ اللغة العربية والرصف.
 15ـ فوائد متفرقة.
وقد ُطبعت هذه الفوائد بعنوان :الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب
أخرى عام (1413هـ) ،ويف تلك الطبعة اكتفيت يف كثري من الفوائد باإلشارة
إىل الكتب التي ُذكرت فيها ،وذلك بذكر اجلزء والصفحة منها ،وقد قام أحد
اإلخوة الكرام بنقل الفوائد املشار إليها من تلك الكتب وكتابة الفوائد ك ِّلها
عىل الكمبيوتر ،وراجعها أحد املشايخ الفضالء ،ثم ا َّطلعت عىل الكتاب
ورأيت من املناسب طباعته عىل هذه الصفة التي هي أكمل وأتم نفع ًا من
الطبعة السابقة.
عز َّ
وجل أن ينفع هبذه الفوائد طالَّب العلم ،وأن جيعل عميل
وأسأل اهلل َّ
خالص ًا لوجهه ،وأن يرزقني الصدق يف القول واإلخالص يف العمل ،وأن
عزهم ونرصهم عىل أعدائهم ،وصىل اهلل وس َّلم وبارك
يو ِّفق املسلمني ملا فيه ّ
عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
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( )1اتِّباع السُّنَّة
قصة الرهط

 1ـ روى البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك
الثالثة الذين قال أحدهم :أ ّما أنا فأنا أصيل الليل أبد ًا ،وقال آخر :أنا أصوم
الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبد ًا ،وقول النبي

هلم (( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل إين ألخشاكم هلل و أتقاكم له ،لكنّي
ِ
ب عن سنّتي فليس
أصوم وأفطر ،وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن َرغ َ
منّي )).
قال ابن حجر يف رشحه (( :املراد بالسنة الطريقة ال التي تقابل الفرض،
والرغبة عن اليشء :اإلعراض عنه إىل غريه ،واملراد :من ترك طريقتي وأخذ
بطريقة غريي فليس مني ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]105 ،104/9 :
ويف ع ِ
رف الفقهاء عىل
 2ـ تطلق السنّة عىل كل ما جاء عن الرسول
ُ
املأمور به غري الواجب.
قال احلافظ يف الفتح (( :وفيه ـ أي حديث عتق بريرة ـ تسمية األحكام سنن ًا
وإن كان بعضها واجب ًا ،وأن تسمية ما دون الواجب سنة ،اصطالح حادث ))
[الفتح.]416/9 :
 2ـ قال ابن حجر يف رشح حديث عبد اهلل بن أيب أو ى
قال:

((

الس َلم
يف َ

ويف حديث ابن أيب أو ى جواز مبايعة أهل الذ ّمة والسلم إليهم،
 ،وأن

النبي
ورجوع املختلفني عند التنازع إىل السنّة واالحتجاج بتقرير ّ
السنّة إذا وردت بتقرير حكم كان أص ً
يَّضه خمالفة أصل آخر )).
ال برأسه ال ّ
[الفتح.]432/4:

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
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 4ـ روى البخاري يف صحيحه من حديث أسلم العدوي :أن عمر بن
قال للركن (( :أما واهلل ّإين ألعلم أنك حجر ال تَّض وال تنفع،
اخل ّطاب
استلمك ما استلمتك )) ،فاستلمه ثم قال (( :ما لنا

النبي
ولوال ّأين رأيت َّ
وللرمل؟ إنّام كنّا راءينا به املرشكني ،وقد أهلكهم اهلل )) ،ثم قال (( :يش ٌء صنعه
النبي

فال نحب أن نرتكَه )) .وحديث ابن عمر

النبي
استالم هذين الركنني يف شدّ ة وال رخاء منذ رأيت َّ

قال (( :ما تركت

يستلمهام )).

قال ابن حجر يف رشحه (( :إن عمر كان َه َّم برتك الرمل يف الطواف ألنّه
فه َّم أن يرتكه لفقد سببه ،ثم رجع عن ذلك الحتامل
عرف سببه وقد انقىضَ ،
أن تكون له حكمة ما ا ّطلع عليها ،فرأى أن االتباع أوىل من طريق املعنى،
وأيض ًا أن فاعل ذلك إذا فعله تذكّر السبب الباعث عىل ذلك فيتذكّر نعمة اهلل
عىل إعزاز اإلسالم وأهله ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]472 ،471/3 :
 5ـ عن سعيد بن يسار أنه قال (( :كنت أسري مع عبد اهلل بن عمر بطريق
فلام خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم حلقته ،فقال عبد اهلل
مكة فقال سعيدّ :
بن عمر :أين كنت؟ فقلت :خشيت الصبح فنزلت فأوترت .فقال عبد اهلل:
أليس لك يف رسول اهلل

أسوة حسنة؟ فقلت بىل واهلل .قال :فإن رسول اهلل

كان يوتر عىل البعري ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]488/2 :
 6ـ قال البخاري :وقال إسامعيل بن أمية :قلت للزهري :إن عطاء يقول
النبي
جتزئه املكتوبة من ركعتي الطواف ،فقال (( :السنّة أفضل ،مل يطف ّ
ُسبوع ًا قط َّإال صىل ركعتني )).
ـ وروى البخاري يف صحيحه عن عمرو بن دينار قال :سألنا ابن عمر
 :أيقع الرجل عىل امرأته يف العمرة ،قبل أن يطوف بني الصفا واملروة؟

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
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قال (( :قدم رسول اهلل

ثم صىل خلف املقام ركعتني،
فطاف بالبيت سبع ًاّ ،

وطاف بني الصفا واملروة ،وقال :لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة )).
[صحيح البخاري مع الفتح.]484/3 :
 7ـ روى البخاري يف صحيحه أن حفص بن عاصم قال:سافر ابن عمر
النبي فلم أره يس ّبح يف السفر ،وقال اهلل ّ
جل ذكره:
وقال :صحبت ّ

[          األحزاب.]21:

قال احلافظ (( :أي يتن ّفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها )).

[صحيح

البخاري مع الفتح.]577/2 :
 8ـ طاف عبد اهلل بن عباس مع معاوية

 ،فكان معاوية يستلم األركان

كلها ويقول (( :ليس يشء من البيت مهجور ًا )) ،فقال له ابن ع ّباس   :

 ،      فقال:صدقت.
مبني بالسنّة،
قال ابن حجر :وقال بعض أهل العلم (( :اختصاص الركنني ّ ٌ

ومستند التعميم القياس )) ،وأجاب الشافعي عن قول من قال (( :ليس يشء
من البيت مهجور ًا )) (( :بأنّا مل ندع استالمهام هجر ًا للبيت ،وكيف هيجره وهو
يطوف به ،ولكنّا نتّبع السنّة فع ً
ال أو ترك ًا ،ولو كان ترك استالمهام هجر ًا هلام،
لكان ترك استالم ما بني األركان هجر ًا هلا وال قائل به ))[ .الفتح474/3 :ـ
.]475
 9ـ قال الدارمي يف سننه :أخربنا احلكم بن املبارك ،أخربنا عمرو بن حييى
قال :سمعت أيب حيدّ ث عن أبيه قال (( :كنّا نجلس عىل باب عبد اهلل بن
مسعود قبل صالة الغداة ،فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد ،فجاءنا أبو موسى
األشعري فقال :أخرج إليكم أبو عبد الرمحن بعد؟ قلنا :ال ،فجلس معنا حتّى
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فلام خرج قمنا إليه مجيع ًا ،فقال له أبو موسى :يا أبا عبد الرمحنّ ،إين
خرجّ ،
رأيت يف املسجد آنف ًا أمر ًا أنكرته ،ومل أر واحلمد هلل َّإال خري ًا ،قال :فام هو؟
فقال :إن عشت فسرتاه ،قال :رأيت يف املسجد قوم ًا حلق ًا جلوس ًا ينتظرون
الصالة ،يف ّ
فيكربون
كربوا مائةّ ،
كل حلقة رجل ،ويف أيدهيم حىص ،فيقولّ :
مائة ،فيقول :ه ّللوا مائة ،فيه ّللون مائة ،ويقول :س ّبحوا مائة فيس ّبحون مائة،
قلت هلم شيئ ًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك ،قال:
قال :فامذا قلت هلم؟ قال :ما ُ
أفال أمرهتم أن يعدّ وا سيئاهتم ،وضمنت هلم أن ال يضيع من حسناهتم شيئ ًا،
ثم مىض ومضينا معه حتّى أتى حلقة من تلك احللق ،فوقف عليهم ،فقال :ما
ّ
هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا :يا أبا عبد الرمحن ،حىص نعد به التكبري
والتهليل والتسبيح ،قال :فعدّ وا س ّيئاتكم ،فأنا ضامن أن ال يضيع من
حسناتكم يشء ،وحيكم يا أ ّمة حممد ،ما أرسع هلكتكم ،هؤالء صحابة نب ّيكم
متوافرون ،وهذه ثيابه مل تبل ،وآنيته مل ُتكس ،والذي نفيس بيده إنكم لعىل
م ّلة هي أهدى من م ّلة حممد ،أو مفتتحوا باب ضاللة .قالوا :واهلل يا أبا عبد
الرمحن ،ما أردنا َّإال اخلري ،قال :وكم من مريد للخري لن يصيبه ،إن رسول اهلل
حدّ ثنا أن قوم ًا يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ،وأيم اهلل ما أدري ّ
لعل
ثم ّ
توىل عنهم ،فقال عمرو بن سلمة :رأينا عا ّمة أولئك احللق
أكثرهم منكمّ ،
يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج ))[ .سنن الدارمي ،61/1 :حديث رقم ،]210
[سلسلة األحاديث الصحيحة :رقم .]2005
 10ـ روى الدارمي يف سننه عن عبد اهلل بن مسعود

قال (( :اتّبعوا وال

تبتدعوا فقد ُكفيتم ))[ .سنن الدارمي ،61/1:حديث رقم.]211
 11ـ قال عمرو بن ميمون :قال يل عبد اهلل بن مسعود :أتدري ما اجلامعة؟
قلت :ال ،قال (( :إن مجهور اجلامعة الذين فارقوا اجلامعة ،اجلامعة ما وافق
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احلق ،وإن كنت وحدك ))[ .إعالم املوقعني.]409/3 :
ّ
 12ـ روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن املغ ّفل أنّه رأى رج ً
ال
هنى عن اخلذف ،أو كان يكره
خيذف فقال له :ال ختذف ،فإن رسول اهلل
عدو ،ولكنّها قد تكس
اخلذف ،وقال (( :إنّه ال ُيصا ُد به صيدٌ  ،وال ُينْك َُأ به ٌّ
ُ
وتفقأ العني )) ،ثم رآه بعد ذلك خيذف ،فقال له :أحدّ ثك عن رسول اهلل
الس ّن
أنّه هنى عن اخلذف أو كره اخلذف ،و أنت ختذف؟ ال أك ّلمك كذا وكذا.

[صحيح البخاري مع الفتح.]607/9:
قال احلافظ (( :ويف احلديث جواز هجران من خالف السنّة وترك كالمه،
وال يدخل ذلك يف النهي عن اهلجر فوق ثالث ،فإنّه يتع ّلق بمن هجر حلظ
نفسه ))[ .الفتح607/9:ـ .]608
 13ـ قال ابن حجر عند رشح حديث عبد اهلل بن عمر (( :إذا استأذنكم
نساؤكم بالليل إىل املسجد ،فأذنوا هلن )) ،ويف رواية ملسلم ،فقال له ابنه (( :واهلل
لنمنعهن )) ،فأنكر عليه:
وأخذ من إنكار عبد اهلل عىل ولده :تأديب ِ
املعرتض عىل السنن برأيه وعىل
العامل هبواه ،وتأديب الرجل ولده وإن كان كبري ًا إذا تك ّلم بام ال ينبغي له،
وجواز التأديب باهلجران ،فقد وقع يف رواية ابن أيب نجيح عن جماهد عند أمحد
(( فام ك ّلمه عبد اهلل حتّى مات )) ،وهذا إن كان حمفوظ ًا حيتمل أن يكون أحدمها
مات عقب هذه القصة بيسري[ .الفتح.]349/2:
 14ـ روى البخاري يف صحيحه أن معقل بن يسار كانت أخته حتت رجل
ثم خطبها ،فحمي معقل من ذلك
ثم خىل عنها ح ّتى انقضت عدّ هتاّ ،
فط ّلقهاّ ،
ثم خيطبها؟ فحال بينه وبينها ،فأنزل اهلل
َأ َنف ًا ،فقال :خىل عنها وهو يقدر عليها ّ
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تعاىل[          :البقرة ،]232:إىل آخر
اآلية ،فدعاه رسول اهلل

فقرأ عليه ،فرتك احلمية ،واستقاد ألمر اهلل[ .صحيح

البخاري مع الفتح.]482/9:
 (( :يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء،
 15ـ قال ابن عباس
أقول :قال رسول اهلل  ،وتقولون :قال أبو بكر وعمر )) .قاله جواب ًا ملن قال:
أن أبا بكر وعمر يريان إفراد احلج وهو

يرى وجوب التمتّع.

[ مسند

أمحد[ ،]337/1:زاد املعاد[ ،]206 ،195/1:كتاب التوحيد مع رشحه فتح املجيد ص.]375 :
 16ـ روى البخاري يف صحيحه عن سامل بن عبد اهلل بن عمر قال (( :كتب
احلجاج أن ال خيالف ابن عمر يف احلج ،فجاء ابن عمر وأنا معه
عبد امللك إىل ّ
احلجاج ،فخرج وعليه
يوم عرفة حني زالت الشمس ،فصاح عند رسادق
ّ
ملحفة معصفرة ،فقال :مالك يا أبا عبد الرمحن؟ فقال :الرواح إن كنت تريد
ثم
السنّة ،قال :هذه الساعة؟ قال :نعم ،قال :فأنظرين حتّى أفيض عىل رأيس ّ
احلجاج ،فسار بيني وبني أيب ،فقلت :إن كنت تريد
أخرج ،فنزل حتّى خرج ّ
فلام رأى ذلك
السنّة فأقرص اخلطبة ّ
وعجل الوقوف ،فجعل ينظر إىل عبد اهللّ ،
عبد اهلل ،قال :صدق ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]511/3:
ـ وروى البخاري تعليق ًا فقال (( :وقال الليث :حدّ ثني عقيل عن ابن
احلجاج بن يوسف ـ عام نزل بابن الزبري
شهاب قال :أخربين سامل :أن ّ
سأل عبد اهلل

ـ

 :كيف تصنع يف املوقف يوم عرفة؟ فقال سامل :إن كنت تريد

فهجر بالصالة يوم عرفة ،فقال عبد اهلل بن عمر :صدق ،إهنم كانوا
السنّة ّ
جيمعون بني الظهر والعرص يف الس َّنة ،فقلت لسامل :أفعل ذلك رسول اهلل
فقال سامل :وهل يتّبعون بذلك َّإال سنّته! ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]513/3:

؟

18

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 17ـ حديث أيب سعيد اخلدري (( أن النبي

كان خيرج يوم الفطر

واألضحى إىل امل ّ
فأول يشء يبدأ به الصالة  ،)) ...قال أبو سعيد (( :فلم
صىلّ ،
يزل الناس عىل ذلك حتّى خرجت مع مروان وهو أمري املدينة ،يف أضحى أو
ّ
املصىل إذا منرب بناه كثري بن الصلت ،فإذا مروان يريد أن يرتقيه
فلام أتينا
فطرّ ،
قبل أن ّ
يصيل ،فجبذت بثوبه ،فجبذين ،فارتفع فخطب قبل الصالة ،فقلت له:
غريتم واهلل ،فقال :أبا سعيد ،قد ذهب ما تعلم ،فقلت :ما أعلم واهلل خري ممّا ال
ّ

أعلم ،فقال :إن الناس مل يكونوا جيلسون لنا بعد الصالة ،فجعلتها قبل الصالة )).

قال ابن حجر يف رشح هذا احلديث :وفيه إنكار العلامء عىل األمراء إذا
صنعوا ما خيالف السنّة  ...وجواز عمل العامل بخالف األوىل إذا مل يوافقه احلاكم
ّ
فيستدل به عىل أن البداءة
عىل األوىل ،ألن أبا سعيد حَّض اخلطبة ومل ينرصف،
صحتها[ .صحيح البخاري مع الفتح449 /2:ـ .]450
بالصالة فيها ليس برشط يف ّ
 18ـ روى البخاري يف صحيحه عن ُه َزيل بن رشحبيل قالُ :سئل أبو
موسى عن :ابنة ،وابنة ابن ،وأخت.فقال :لالبنة النصف ،ولألخت النصف،
وأت ابن مسعود فسيتابعني.
ضللت إذ ًا وما أنا
فسئل ابن مسعود ،و ُأخرب بقول أيب موسى ،فقال :لقد
ُ
ُ
 :لالبنة النصف ،والبنة االبن

النبي
من املهتدين ،أقيض فيها بام قىض ّ
السدس تكملة الثلثني ،وما بقي فلألخت .فأتينا أبا موسى ،فأخربناه بقول ابن
مسعود ،فقال :ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم.

قال ابن حجر :قوله (لقد ضللت إذ ًا) قاله جواب ًا عن قول أيب موسى أنّه
سيتابعه وأشار إىل أنّه لو تابعه ،خلالف رصيح السنّة عنده ،وأنه لو خالفها
عامد ًا َّ
ضل.
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النبي
وقال أيضا :قال ابن ب ّطال (( :وفيه :أن ّ
احلجة عند التنازع سنّة ّ
الرجوع إليها ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]17/12:
فيجب ّ
 19ـ روى البخاري يف صحيحه عن أيب سلمة قال (( :رأيت أبا هريرة قرأ
    

النبي
لو مل أر ّ

فسجد هبا ،فقلت :يا أبا هريرة ،أمل أرك تسجد؟! قال:

يسجد مل أسجد )).

قال ابن حجر :قول أيب سلمة (أمل أرك تسجد) قيل :هو استفهام إنكار من
الرب (( :وأي
أيب سلمة ،يشعر بأن العمل
استمر عىل خالف ذلك  ...قال ابن عبد َ
ّ
النبي
عمل ُيدّ عى مع خمالفة ّ
الفتح.]556/2 :

واخللفاء الراشدين بعده ))[ .صحيح البخاري مع

 20ـ قال احلافظ ابن حجر يف رشح حديث أيب سعيد (( :كنّا نعطيها ـ يعني
صاع ًا من طعام ،أو صاع ًا من متر ،أو صاع ًا
النبي
زكاة الفطر ـ يف زمان ّ
فلام جاء معاوية وجاءت السمراء ،قالُ :أرى
من شعري ،أو صاع ًا من زبيبّ ،

ُمدّ ًا من هذا يعدل مدّ ين )).

كنت
ويف رواية ملسلم (( :فأنكر ذلك أبو سعيد وقال :ال أخرج َّإال ما ُ
ُأخرج يف عهد رسول اهلل )).
قال ابن حجر (( :ويف حديث أيب سعيد :ما كان عليه من شدّ ة االتباع
والتمسك باآلثار ،وترك العدول إىل االجتهاد مع وجود النّص .ويف صنيع
ّ
معاوية وموافقة الناس له ،داللة عىل جواز االجتهاد ،وهو حممود ،لكنّه مع

وجود النّص فاسد االعتبار ))[ .الفتح.]374/3:
حجاج البرصي عن أيب بكر اهل ُ َذيل عن الشعبي
 21ـ روى الدارمي عن ّ
قال :شهدت رشحي ًا وجاءه رجل من مراد ،فقال :يا أبا أمية ،ما دي ُة األصابع؟
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قال :عرش عرش ،قال :يا سبحان اهلل! أسوا ٌء هاتان؟ مجع بني اخلنرص واإلهبام.

رشيح :يا سبحان اهلل أسواء أذنك ويدك؟ فإن األذن يوارهيا الشعر
فقال ُ َ
والك ََمة والعاممة ،فيها نصف الدّ ية ،ويف اليد نصف الدّ ية ،وحيك إن السنّة
سبقت قياسكم فاتّبع وال تبتدع ،فإنّك لن ّ
تضل ما أخذت باألثر ،قال أبو
بكر :فقال يل الشعبي (( :يا ُه َذيل لو أن أحنفكم ُقتِل وهذا الصبي يف مهده،
أكان ديتهام سواء؟ قلت :نعم ،قال :فأين القياس؟ ))[ .سنن الدارمي،59/1:
حديث رقم ([ ،])204الفتح.]226 /12 :

 22ـ قال ابن حجر عند ذكر ما ُن ِق َل عن ابن عمر من كراهة الطيب عند
اإلحرام ،وما ُن ِقل عن عمر من كراهية استدامة الطيب بعد اإلحرام ،وإنكار

يمس الطيب عند اإلحرام )) ،وروايتها
عائشة عليهام وقوهلا (( :البأس بأن ّ
احلديث يف ذلك عن رسول اهلل

.

وقال (( :قال ابن ُع َي ْينة :أخربنا عمرو بن دينار عن سامل أنّه ذكر قول عمر
ثم قال :قالت عائشة ،فذكر احلديث ،قال سامل :سنّة رسول اهلل
يف الطيبّ ،

أحق أن ُتتَّبع ))[ .الفتح397/3:ـ .]398

 23ـ كان عروة بن الزبري يقول (( :السنن السننَّ ،
فإن السنن ِقوا ُم الدين )).

[الفتح.]301/13 :

 24ـ قال ثابت البناين (( :كان أنس يصنع شيئ ًا مل أركم تصنعونه )) ،يريد
بذلك إطالة القيام بعد الركوع وإطالة اجللوس بني السجدتني.
قال احلافظ ابن حجر (( :يف قول ثابت ،إشعار بأن من خاطبهم كانوا ال
متسك هبا
يطيلون اجللوس بني السجدتني ،و لكن السنّة إذا ثبتت ،ال يبايل من ّ
بمخالفة من خالفها ))[ .الفتح.]301/2:

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

21

 25ـ قال أبو عثامن النيسابوريَ (( :من أ ّمر السنّة عىل نفسه قوالً وفعالً،
نطق باحلكمة ،و َمن أ ّمر اهلوى عىل نفسه قوالً وفعالً ،نطق بالبدعة ))[ .حلية
األولياء[ ،]244/10 :الكالم عىل مسألة السامع البن القيم ص.]278 :
 26ـ قال سهل بن عبد اهلل التسرتي (( :ما أحدث أحدٌ يف العلم شيئ ًا َّإال
ُس ِئ َل عنه يوم القيامة ،فإن وافق السنّة سلِم وإالّ فال ))[ .الفتح.]290/13:
 27ـ قال البخاري يف صحيحه :وقال أبو ِ
الزنادَّ (( :
إن السنن ،ووجوه
احلق لتأيت كثري ًا عىل خالف الرأي ،فام جيد املسلمون بدّ ًا من اتِّباعها ،من ذلك:
ِّ
أن احلائض تقيض الصيام وال تقيض الصالة )).
قال ابن حجر يف رشحه :وقول أيب ِ
الزنادَّ (( :
إن السنن لتأيت كثري ًا عىل
عيل (( :لو كان الدين بالرأي ،لكان باطن
خالف الرأي )) ،كأنّه يشري إىل قول ٍّ
أحق باملسح من أعاله )) ،أخرجه أمحد وأبو داود ،والدار قطني ورجال
اخلف َّ
ِّ
إسناده ثقات ،ونظائر ذلك يف الرشعيات كثرية[ .صحيح البخاري مع الفتح 191/4 :ـ
.]192
 28ـ يف جامع الرتمذي أن يوسف بن عيسى قال :سمعت وكيع ًا يقول
حني روى هذا احلديث ـ يعني حديث ابن عباس يف إشعار اهلدي ـ قال :ال
تنظروا إىل قول أهل الرأي يف هذا ،فإن اإلشعار سنّة ،و َ
قوهلم بدع ٌة.
وفيه أيض ًاَّ :
أن أبا السائب قال :كنّا عند وكيع ،فقال لرجل عنده ممن ينظر
يف الرأيْ :أش َع َر رسول اهلل  ،ويقول أبو حنيفة هو ُم ْث َلة ،قال الرجل :فإنه
فرأيت وكيع ًا
قد ُر ِو َي عن إبراهيم النّخعي أنه قال :اإلشعار ُمث َلة .قال:
ُ
وتقول :قال
غضب غضب ًا شديد ًا وقال (( :أقول لك :قال رسول اهلل
ثم ال خترج حتّى تنـزع عن قولك هذا ))[ .جامع
إبراهيم؟! ما أح ّقك بأن ُ ْحت َبس ّ
الرتمذي.]241 /3:
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 29ـ قال ابن القيم :والفرق بني احلكم املنزل الواجب االتباع ،واحلكم
املؤول الذي غايته أن يكون جائز االتباع:
ّ
وحك ََم به بني عباده ،وهو
أن احلكم املن ّزل :هو الذي أنزله اهلل عىل رسولهَ ،
حكمه الذي ال حكم له سواه.
وأما احلكم املؤول :فهو أقوال املجتهدين املختلفة التي ال جيب اتباعها وال
ّ
ُي َك َّفر وال ُي َف َّسق من خالفها ،فإن أصحاهبا مل يقولوا :هذا حكم اهلل ورسوله،
بل قالوا :اجتهدنا برأينا فمن شاء َقبِ َله ،و َمن شاء مل يقبله ،ومل ُي ِ
لزموا به األ ّمة،
ني
بل قال أبو حنيفة :هذا رأيي ،فمن جاءنا بخري منه قبلناه ،ولو كان هو َع ْ ُ
حكم اهلل ملا ساغ أليب يوسف وحممد وغريمها خمالفته فيه .وكذلك مالك
استشاره الرشيد أن حيمل الناس عىل ما يف املوطأ ،فمنعه من ذلك ،وقال :قد
تفرق أصحاب رسول اهلل يف البالد ،وصار عند ِّ
علم غري ما عند
كل قوم ٌ
ّ
اآلخرين.
وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ،ويوصيهم برتك قوله إذا جاء
ودوهنا ،ويقول:
احلديث بخالفه .وهذا اإلمام أمحد ينكر عىل َمن كتب فتاواه ّ
ال تق ّلدين ،وال تق ّلد فالنا وال فالنا ،وخذ من حيث أخذوا ،ولو علموا
حلرموا عىل أصحاهبم خمالفتهم ،وملا ساغ ألصحاهبم
أن أقواهلم جيب اتباعهاّ ،
ثم يفتي بخالفه،
أن يفتوا بخالفهم يف يشء ،وملا كان أحدهم يقول القول ّ
ُفريوى عنه يف املسألة القوالن والثالثة وأكثر من ذلك ،فالرأي واالجتهاد
املنزل ال ّ
حيل ملسلم أن خيالفه وال
أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه .واحلكم ّ
خيرج عنه ،وأ ّما احلكم املبدّ ل وهو احلكم بغري ما أنزل اهلل ،فال ّ
حيل تنفيذه وال
العمل به ،وال يسوغ اتباعه ،وصاحبه بني الكفر والفسوق والظلم[ .الروح البن
القيم :ص 399ـ .]400
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وإهدار أقوال

العلامء وإلغائها:
أن ال تقدّ م عىل ما جاء به َ
أن جتريد املتابعةْ :
َّ
قول أحد وال رأ َيه كائن ًا من
صح لك ،نظرت يف معناه ثاني ًا ،فإذا
صحة احلديث ّأوالً فإذا َّ
كان ،بل تنظر يف ّ
تبني لك مل تعدل عنه ،هذا مع حفظ مراتب العلامء ومواالهتم واعتقاد حرمتهم
ّ
وأمانتهم واجتهادهم يف حفظ الدين وضبطه ،فهم دائرون بني األجر
واألجرين واملغفرة ،لكن ال يوجب هذا إهدار النصوص ،وتقديم قول
الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم هبا منك ،فإن كان كذلك ،فمن ذهب إىل
النص أعلم به منك ،فه ّ
ال وافقته إن كنت صادق ًا ،فمن عرض أقوال العلامء
عىل النصوص ووزهنا هبا ،وخالف منها ما خالف النص مل هيدر أقواهلم ومل
هيضم جانبهم ،بل اقتدى هبم ،فإهنم ك ّلهم أمروا بذلك ،فمتّبعهم حق ًا من
امتثل ما أوصوا به ،ال من خالفهم ،فخالفهم يف القول الذي جاء النص
بخالفه أسهل من خمالفتهم يف القاعدة الك ّلية التي أمروا ودعوا إليها ،من
يتبني الفرق بني تقليد العامل يف ّ
كل ما قال،
تقديم النص عىل أقواهلم ،ومن هنا ّ

فاألول يأخذ قوله من غري نظر
وبني االستعانة بفهمه واالستضاءة بنور علمهّ ،
فيه وال طلب لدليله من الكتاب والسنّة ،بل جيعل ذلك كاحلبل الذي يلقيه يف
سمي تقليد ًا ،بخالف من استعان بفهمه واستضاء
عنقه ويق ّلده به ،و لذلك ّ
فإنه جيعلهم بمنزلة الدليل إىل الدليل
بنور علمه يف الوصول إىل الرسول
ّ
استدل
األول ،فإذا وصل إليه استغنى بداللته عن االستدالل بغريه ،فمن
ّ
معنى .قال
بالنجم عىل القبلة فإنه إذا شاهدها مل يبق الستدالله بالنجم
ً
الشافعي (( :أمجع الناس عىل أن َمن استبانت له سنّة رسول اهلل مل يكن له أن
يدعها لقول أحد ))[ .الروح :ص 395ـ .]396
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صح احلديث فهو مذهبي ))[ .حاشية ابن عابدين:
 31ـ قال أبو حنيفة (( :إذا ّ

.]67/1
وقال أيضا (( :إذا قلت قوالً خيالف كتاب اهلل وخرب الرسول

فاتركوا

قويل ))[ .إيقاظ مهم أويل األبصار للفالين ص.]62 :
 32ـ روى اخلطيب البغدادي بسنده إىل مالك أنه قال (( :س ّن رسول اهلل
ووالة األمر بعده سنن ًا ،األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل  ،واستكامل
وقوة عىل دين اهلل ،من عمل هبا مهتد ،ومن استنرص هبا منصور،
لطاعة اهللّ ،
ومن خالفها ا َّت َب َع غري سبيل املؤمنني ،ووالّه اهلل ما ّ
توىل ))[ .رشف أصحاب
احلديث للخطيب البغدادي ص.]7 :
 33ـ قال ابن املاجشون :سمعت مالك ًا يقول (( :من ابتدع يف اإلسالم
بدعة يراها حسنة ،فقد زعم ّ
أن حممد ًا خان الرسالة ،ألن اهلل يقول  :
   

اآلية ،فام مل يكن يومئذ دين ًا فال يكون اليوم دين ًا )).

[االعتصام للشاطبي.]28/1 :
بأهنا
 34ـ قال ابن كثري يف تعيني الصالة الوسطى (( :وقد ثبتت السنّة ّ

فتعني املصري إليها )) ،ثم نقل عن الشافعي أنّه قال (( :كل ما قلت فكان
العرصّ ،
النبي أوىل ،وال تق ّلدوين ))،
النبي بخالف قويل ممّا ّ
يصح ،فحديث ّ
عن ّ

صح احلديث وقلت قوالً ،فأنا راجع عن قويل ،وقائل بذلك
وقال أيض ًا (( :إذا ّ
)) ،ثم قال ابن كثري :فهذا من سيادته وأمانته ،وهذا نفس إخوانه من األئمة
رمحهم اهلل وريض عنهم أمجعني آمني.
ومن ههنا قطع القايض املاوردي بأن مذهب الشافعي

أن صالة

نص يف اجلديد وغريه أهنا الصبح
الوسطى هي صالة العرص ،وإن كان قد ّ
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لصحة األحاديث أهنا العرص ،وقد وافقه عىل هذه الطريقة مجاعة من حمدثي
ّ
املذهب ،وهلل احلمد واملنّة.
وقال ابن كثري قبل كالمه السابق عند ذكر قول من قال :إن صالة
الوسطى جمموع الصلوات اخلمس ،قال (( :والعجب أن هذا القول اختاره
الشيخ أبو عمر ابن عبد الرب الن ََمري إمام ما وراء البحر ،وإهنا إلحدى ال ُك َرب،
إذ اختار مع ا ّطالعه وحفظه ما مل يقم عليه دليل من كتاب وال سنّة وال أثر )).
[تفسري ابن كثري ،294/1:عند تفسري قوله.]       :
صح احلديث فهو مذهبي )) ،وقول بعض
 35ـ قول الشافعي (( :إذا ّ
صح احلديث فهو مذهب الشافعي ،من ذلك:
أصحابه يف بعض املسائل ،وقد ّ
صحة
حديث االشرتاط يف احلج ،ع ّلق الشافعي القول باالشرتاط عىل
ّ
احلديث.
قال ابن حجر (( :فصار الصحيح عنه القول به ،وبذلك جزم الرتمذي
صحة احلديث ،وقد مجعتها
عنه ،وهو أحد املواضع التي ع ّلق القول هبا عىل ّ
يف كتاب مفرد مع الكالم عىل تلك األحاديث ))[ .الفتح،])611/9( ،)9/4(:
[طبقات احلنابلة[ ،]51/2:تفسري ابن كثري.]231/1:
 36ـ قال ابن خزيمة يف رفع اليدين عند القيام من الركعتني (( :هو سنّة
وإن مل يذكره الشافعي ،فاإلسناد صحيح ،وقد قال :قولوا بالسنّة ودعوا قويل
))[ .الفتح.]222 /2:
 37ـ روى البيهقي يف (املعرفة) عن الربيع قال :قال الشافعي (( :قد روي
حديث فيهَّ :
أن النساء يرتكن إىل العيدين فإن كان ثابت ًا قلت به )).
قال البيهقي (( :قد ثبت وأخرجه الشيخان ـ يعني حديث أم عطية ـ فيلزم
الشافعية القول به ))[ .الفتح.]470/2:
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 38ـ قال ابن حجر :وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال (( :أهنى الرجل
ّ
وأرخص يف
احلالل بكل حال أن يتزعفر ،وآمره إذا تزعفر أن يغسله ،قال:
عيل (( :هناين وال أقول أهناكم )).
املعصفر ألين مل أجد أحد ًا حيكي عنه َّإال ما قال ّ
عيل ،وساق حديث عبد اهلل بن عمرو
قال البيهقي :قد ورد ذلك عن غري ّ
ثوبني معصفرين ،فقال :إن هذه من ثياب الك ّفار
النبي
عيل ّ
قال (( :رأى َّ

فال تلبسهام )) .أخرجه مسلم ،ويف لفظ له (( :فقلت :أغسلهام؟ قال :ال بل
أحرقهام )) .فقال البيهقي :فلو بلغ ذلك الشافعي ،لقال به اتّباع ًا للسنّة كعادته،
وقد كره املعصفر مجاعة من السلفّ ،
ورخص فيه مجاعة ،وممّن قال بكراهته
من أصحابنا :احلليمي ،واتّباع السنّة هو األوىل.اهـ[ .الفتح.]304/10:
 39ـ قال ابن حجر بعد أن ذكر أقواالً يف حكمة رفع اليدين عند التكبري
يف الصالة قال :وقال الربيع :قلت للشافعي (( :ما معنى رفع اليدين؟ قال:
تعظيم اهلل ،واتباع سنّة نب ّيه

)) [الفتح.]218/2:

وصحته ،يذهبون إىل
 40ـ قال اإلمام أمحد (( :عجبت لقوم عرفوا اإلسناد
ّ
رأي سفيان ،واهلل يقول          :

[    النور ،]63:أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الرشك ،لع ّله إذا ر ّد
بعض قوله أن يقع يف قلبه يشء من الزيغ فيهلك )) رواه عنه :الفضل بن زياد
وأبو طالب [ .فتح املجيد رشح كتاب التوحيد:ص .]377
وعن أكابر أصحابه يف احلَّض

النبي
 41ـ قال أصبغ (( :املسح عن ّ
أثبت عندنا وأقوى من أن نتّبع مالك ًا عىل خالفه ))[ .الفتح.]306/1:

 42ـ قال ابن خزيمة (( :وحيرم عىل العامل أن خيالف السنّة بعد علمه هبا )).
[الفتح.]95/3:
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 43ـ ذهب اجلمهور من السلف واخللف إىل مرشوعية إشعار اهلدي
لثبوت السنّة بذلك.
وذكر الطحاوي يف (اختالف العلامء) كراهته عن أيب حنيفة ،وذهب غريه
إىل استحبابه لالتباع ،حتى صاحباه أبو يوسف وحممد ،فقاال :هو حسن .قال:
وقال مالك (( :خيتص اإلشعار بمن هلا سنام )) ،قال الطحاوي (( :ثبت عن
عائشة وابن عباس :التخيري يف اإلشعار وتركهّ ،
فدل عىل أنّه ليس بنسك ،لكنه
النبي ))[ .الفتح.]544/3:
غري مكروه لثبوت فعله عن ّ
يف قصة عامل النبي
 44ـ قال ابن حجر يف رشح حديث أيب هريرة
عىل خيرب الذي قال للنبي  (( :إنّا لنأخذ الصاع من التمر اجلنيب
له (( :ال تفعل ،بع اجلمع
بالصاعني من التمر اجلمع )) .وقول النبي
ثم ابتع بالدراهم جنيب ًا )) .وقد أورده البخاري يف باب الوكالة يف
بالدراهمّ ،
الرصف وامليزان.
قال :قال ابن ب ّطال (( :بيع الطعام يد ًا بيد مثل الرصف سواء أي يف اشرتاط
ذلك ـ يعني التساوي والتقابض ـ قال :ووجه أخذ الوكالة منه قوله
لعامل خيرب (( :بع اجلمع بالدراهم )) بعد أن كان باع عىل غري السنّة ،فنهاه عن
بيع الرباِ ،
وأذن له يف البيع بطريق السنّة ))[ .الفتح.]481/4:
 45ـ قال ابن عبد الرب وغريه يف االستدالل عىل املنع من التنفل بعد إقامة
احلجة عند التنازع السنّة ،فمن أدىل هبا فقد أفلح ،وترك التن ّفل عند
الصالةّ (( :
إقامة الصالة ،وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إىل اتباع السنّة ،ويتأ ّيد ذلك
من حيث املعنى ّ
هلموا إىل
حي عىل الصالة) معناه ّ
بأن قوله يف اإلقامةّ ( :
الصالة ،أي التي يقام هلا ،فأسعد الناس بامتثال هذا األمر من مل يتشاغل عنه
بغريه ،واهلل أعلم ))[ .الفتح.]150/2:
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 46ـ كالم حسن للخطيب البغدادي يف فضل أهل احلديث ويف احلث عىل
اتباع السنة وذم الرأي.
قال أبو بكر اخلطيب البغدادي (( :ولو أن صاحب الرأي املذموم شغل
نفسه بام ينفعه من العلوم ،وطلب سنن رسول رب العاملني ،واقتفى آثار
عام سواه ،واكتفى باألثر عن رأيه
الفقهاء واملحدّ ثني ،لوجد يف ذلك ما يغنيه ّ
الذي رآه ،ألن احلديث يشتمل عىل معرفة أصول التوحيد ،وبيان ما جاء من
وجوه الوعد والوعيد ،وصفات رب العاملني تعاىل عن مقاالت امللحدين،
والفجار،
واإلخبار عن صفات اجلنّة والنار ،وما أعدّ اهلل تعاىل فيها للمتقني
ّ
وما خلق اهلل يف األرضني والساموات من صنوف العجائب وعظيم اآليات،
املقربني ،ونعت الصافني واملس ّبحني.
وذكر املالئكة ّ
الزهاد واألولياء ،ومواعظ البلغاء،
ويف احلديث قصص األنبياء ،وأخبار ّ
وكالم الفقهاء ،وسري ملوك العرب والعجم ،وأقاصيص املتقدّ مني من األمم،
ورشح مغازي الرسول

 ،ورساياه ،ومجل أحكامه وقضاياه ،وخطبه

وعظاته ،وأعالمه ومعجزاته ،وعدّ ة أزواجه وأوالده وأصهاره وأصحابه،
وذكر فضائلهم ومآثرهم ،ورشح أخبارهم ومناقبهم ،ومبلغ أعامرهم ،وبيان
أنساهبم.
وفيه تفسري القرآن العظيم ،وما فيه من النبأ والذكر احلكيم ،وأقاويل
الصحابة يف األحكام املحفوظة عنهم ،وتسمية من ذهب إىل قول كل واحد
منهم ،من األئمة اخلالفني والفقهاء املجتهدين .وقد جعل اهلل تعاىل أهله أركان
الرشيعة ،وهدم هبم كل بدعة شنيعة فهم أمناء اهلل من خليقته ،والواسطة بني
وأ ّمته ،واملجتهدون يف حفظ م ّلته .أنوارهم زاهرة ،وفضائلهم
النبي
ّ
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سائرة ،وآياهتم باهرة ،ومذاهبهم ظاهرة ،وحججهم قاهرةّ ،
وكل فئة تتح ّيز إىل
هوى ترجع إليه ،أو تستحسن رأي ًا تعكف عليه ،سوى أصحاب احلديث ،فإن
يعرجون
الكتاب عدّ هتم ،والسنّة ّ
حجتهم ،والرسول فئتهم ،وإليه نسبتهم ،ال ّ
عىل األهواء ،وال يلتفتون إىل اآلراء ،يقبل منهم ما رووا عن الرسول ،وهم
املأمونون عليه والعدول ،حفظة الدين وخزنته ،وأوعية العلم ومحلته ،إذا
ْاخ ُتلِف يف حديث ،كان إليهم الرجوع ،فام حكموا به فهو املقبول املسموع،

ومنهم كل عامل فقيه ،وإمام رفيع نبيه ،وزاهد يف قبيلة ،وخمصوص بفضيلة،
وقارىء متقن ،وخطيب حمسن ،وهم اجلمهور العظيم ،وسبيلهم السبيل
املستقيم ،وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ،وعىل اإلفصاح بغري مذاهبهم ال
يتجارسَ ،من كادهم قصمه اهلل ،ومن عاندهم خذله اهلل ،ال يَّضهم من
ِ
ُ
الناظر
رص
خذهلم ،وال يفلح من اعتزهلم،
املحتاط لدينه إىل إرشادهم فقري ،و َب َ ُ
بالسوء إليهم حسري[        ،احلج[ .)) ]39:رشف
أصحاب احلديث:ص 7ومابعدها].
 47ـ قال ابن العريب املالكي :قال املالكية :ليس ذلك ـ أي الصالة عىل
الغائب ـ َّإال ملحمد ،قلنا :وما عمل به حممد تعمل به أ ّمته ،يعني ألن األصل
عدم اخلصوصية .قالواُ :طويت له األرض و ُأحَّضت اجلنازة بني يديه ،قلنا:
إن ر َبنا عليه لقادر ،وإن نب ّينا ٌ
ألهل لذلك ،ولكن ال تقولوا َّإال ما ُرويتم ،وال
خترتعوا حديث ًا من عند أنفسكم وال حتدّ ثوا َّإال بالثابتات ودعوا الضعاف ،فإهنا
سبيل إتالف إىل ما ليس له تالف[ .الفتح[ ،]189/3:نيل األوطار.]54/4:
املصىل ـ يعني ّ
ّ
مصىل العيد ـ لو ُف ِعل ل ُن ِقل
 48ـ قال ابن العريب :التنفل يف
النبي
ومن أجازه رأى أنّه وقت مطلق للصالة ،ومن تركه رأى أن َّ
يفعله ،و َمن اقتدى فقد اهتدى[ .الفتح.]476/2:

مل
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النبي يف مرضه ألصحابه
 49ـ قال ابن حجر يف رشح حديث صالة ّ
ّ
صحة إمامة القاعد املعذور بمثله وبالقائم
وهو جالس ،قال(( :
واستدل به عىل ّ
أيض ًا ،وخالف يف ذلك مالك يف املشهور عنه ،وحممد بن احلسن فيام حكاه
)) ـ وبعد ذكر أد ّلة
بالنبي
الطحاوي ،ونقل عنه أن ذلك خاص
ّ
ومناقشتها ـ قال :وقال أبو بكر بن العريب (( :ال جواب ألصحابنا عن حديث
الس ْبك ،واتّباع السنّة أوىل ))[ .الفتح.]175/2:
النبي خيلص عند َ
مرض ّ
السنن كان نقص ًا يف دينه ،فإن
 50ـ قال القرطبيَ ... (( :من َ
داو َم عىل ترك ُ
كان تركها هتاون ًا هبا ورغب ًة عنها كان ذلك فسق ًا ،يعني لورود الوعيد عليه
حيث قال َ (( :من رغب عن سنّتي فليس منّي )) ،وقد كان صدر الصحابة
يفرقون بينهام يف
السنن مواظبتهم عىل الفرائض ،وال ّ
ومن تبعهم يواظبون عىل ُ
اغتنام ثواهبام ،وإنّام احتاج الفقهاء إىل التفرقة ملا يرتتب عليه من وجوب
اإلعادة وتركها ،ووجوب العقاب عىل الرتك ونفيه ))[ .الفتح.]265/3:
 51ـ قال احلافظ ابن حجر :قال القرطبي يف املفهم ـ يف رشح حديث

((

أبغض الرجال إىل اهلل األلدّ اخلصم )) ـ (( :هذا الشخص الذي يبغضه اهلل هو
الذي يقصد بخصومته مدافعة احلق ،ور ّده باألوجه الفاسدة والشبه املومهة،
وأشدّ ذلك اخلصومة يف أصول الدين ،كام يقع ألكثر املتك ّلمني املعرضني عن
وسلف أمته ،إىل طرق
الطرق التي أرشد إليها كتاب اهلل وسنّة رسوله
مبتدعة واصطالحات خمرتعة ،وقوانني جدلية وأمور صناعية ،مدار أكثرها
عىل آراء سوفسطائية ،أو مناقضات لفظية ،ينشأ بسببها عىل اآلخذ فيها ُش َب ٌه
ر ّبام يعجز عنها ،وشكوك يذهب اإليامن معها وأحسنهم انفصاالً عنها أجدهلم
ال أعلمهم ،فكم من عامل بفساد الشبهة ال يقوى عىل ح ّلها ،وكم من منفصل
عنها ال يدرك حقيقة علمها ،ثم إن هؤالء قد ارتكبوا أنواع ًا من املحال ال
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يرتضيها البله وال األطفال ،مل ّا بحثوا عن حت ّيز اجلواهر واأللوان واألحوال،
فأخذوا فيام أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات اهلل تعاىل،
وتعديدها واحتادها يف نفسها ،وهل هي الذات أو غريها؟ ويف الكالم :هل هو
متّحد أو منقسم؟ وعىل الثاين :هل ينقسم بالنوع أو الوصف؟ وكيف تع ّلق يف
األزل باملأمور مع كونه حادث ًا ،ثم إذا انعدم املأمور هل يبقى التع ّلق ،وهل
األمر لزيد بالصالة مث ً
ال هو نفس األمر لعمرو بالزكاة؟ إىل غري ذلك ممّا
ابتدعوه ،ممّا مل يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم ،بل
هنوا عن اخلوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما ال تعلم كيفيته بالعقل،
لكون العقول هلا حدٌّ تقف عنده ،وال فرق بني البحث عن كيفية الذات وكيفية
الصفات ،ومن تو ّقف يف هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع
وجودها ،وعن كيفية إدراك ما يدرك به ،فهو عن إدراك غريه أعجز ،وغاية
علم ِ
منزه عن الشبيه ،مقدّ س
العامل أن يقطع بوجود فاعل هلذه املصنوعاتّ ،
عن النظري ،م ّتصف بصفات الكامل ،ثم متى ثبت النقل عنه بيشء من أوصافه
وأسامئه ،قبلناه واعتقدناه وسكتنا عام عداه ،كام هو طريق السلف ،وما عداه ال
يأمن صاحبه من الزلل ،ويكفي يف الردع عن اخلوض يف طرق املتكلمني ،ما
ثبت عن األئمة املتقدمني كعمر بن عبد العزيز ،ومالك بن أنس ،والشافعي،
وقد قطع بعض األئمة بأن الصحابة مل خيوضوا يف اجلوهر والعرض ،وما
يتع ّلق بذلك من مباحث املتك ّلمني ،فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضالالً.
قال :وأفىض الكالم بكثري من أهله إىل الشك ،وببعضهم إىل اإلحلاد،
وببعضهم إىل التهاون بوظائف العبادات ،وسبب ذلك إعراضهم عن
قوة العقل ما
نصوص الشارع ،وتطلبهم حقائق األمور من غريه ،وليس يف ّ
يدرك ما يف نصوص الشارع من احلكم التي استأثر هبا ،وقد رجع كثري من

32

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

أئمتهم عن طريقهم ،حتى جاء عن إمام احلرمني أنّه قال :ركبت البحر
ّ
األعظم ،وغصت يف كل يشء هنى عنه أهل العلم يف طلب احلق ،فرار ًا من
التقليد ،واآلن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف ،هذا كالمه أو معناه
وعنه أنه قال عند موته :يا أصحابنا ال تشتغلوا بالكالم ،فلو عرفت أنه يبلغ يب
ما بلغت ما تشاغلت به ،إىل أن قال القرطبي :ولو مل يكن يف الكالم َّإال
مسألتان مها من مبادئه لكان حقيق ًا بالذم :إحدامها :قول بعضهم :إن ّأول
واجب الشك إذ هو الالزم عن وجوب النظر أو القصد إىل النظر ،وإليه أشار
اإلمام بقوله :ركبت البحر.
ثانيتهام :قول مجاعة منهم :إن َمن مل يعرف اهلل بالطرق التي رتّبوها،
حرروها ،مل يصح إيامنه ،حتى لقد أورد عىل بعضهم أن هذا
واألبحاث التي ّ
يلزم منه تكفري أبيك وأسالفك وجريانك ،فقال :ال تشنع عيل بكثرة أهل
الر ّد
النار ،قال :وقد ر ّد بعض َمن مل يقل هبام عىل من قال هبام بطريق من ّ
النظري وهو خطأ منه ،فإن القائل باملسألتني كافر رشع ًا ،جلعله الشك يف اهلل
واجب ًا ،ومعظم املسلمني ك ّفار ًا حتى يدخل يف عموم كالمه :السلف الصالح
من الصحابة والتابعني ،وهذا معلوم الفساد من الدين بالَّضورة ،وإالّ فال
يوجد يف الرشعيات رضوري .وختم القرطبي كالمه باالعتذار عن إطالة
رت هبا كثري من
النفس يف هذا املوضع ،ملا شاع بني الناس من هذه البدعة حتى اغ ّ
األغامر ،فوجب بذل النصيحة ،واهلل هيدي من يشاء .اهـ[ .الفتح349/13:ـ .]350
 52ـ املالكية ال يقولون بالترتيب يف الغسل من ولوغ الكلب ،قال القرايف
صحت فيه األحاديث ،فالعجب منهم كيف مل يقولوا هبا )).
منهم (( :قد ّ
[الفتح.]276 /1:
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النبي
 53ـ قال ابن حجر يف رشح حديث الصحايب الذي قال له ّ
(( شاتك شاة حلم )) (( :وقال ابن أيب مجرة :وفيه أن العمل وإن وافق ن ّية حسنة مل
يصح َّإال إذا وقع عىل وفق الرشع ))[ .الفتح.]17/10:
 54ـ ذكر النووي يف رشح مسلم خالف العلامء يف الوضوء من حلم اإلبل
صح عن النب ّي
وقال (( :قال أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل وإسحاق بن راهويهّ :
يف هذا ـ أي الوضوء من حلم اإلبل ـ حديثان :حديث جابر وحديث
الرباء ،وهذا املذهب أقوى دلي ً
ال وإن كان اجلمهور عىل خالفه ))[ .النووي عىل
مسلم.]49/4:
 55ـ قال ابن القيم عند ذكر استواء دية املرأة والرجل فيام دون الثلث
وافرتاقهام فيام فوق ذلك ،قال (( :ال ريب أن السنّة وردت يف ذلك )) ،ثم أورد
حديث النسائي الدال عىل هذا ونقل قول سعيد بن املسيب (( :إن ذلك من
السنّة )).
ثم قال ابن القيم (( :وإن خالف فيه أبو حنيفة ،والشافعي ،والليث ،والثوري
ومجاعة ،وقالوا هي عىل النصف يف القليل والكثري ،ولكن السنّة أوىل ))[ .إعالم

املوقعني.]150/2:
 56ـ قال ابن القيم (( :فصل :يف حتريم اإلفتاء واحلكم يف دين اهلل بام خيالف
النصوص ،وسقوط االجتهاد والتقليد عند ظهور النص ،وذكر إمجاع العلامء
عىل ذلك )):
قال اهلل تعاىل             :
             
[األحزاب ،]36:وقال تعاىل           :
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: وقال تعاىل،]1:[احلجرات
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       : وقال تعاىل،]51: [النور  

: وقال تعاىل،]105: [النساء          
                
          : وقال تعاىل،]3:[األعراف

 وقال،]153: [األنعام          
 وقال،]57: [األنعام             :تعاىل
               :تعاىل
     : وقال تعاىل،]26: [الكهف      
       ،]44: [املائدة     
         ،]45: [املائدة   
وكرر هذا التقرير يف موضع
ّ ، فأكّد هذا التأكيد،]47: [املائدة 
 وقال،مَّضته وبل ّية األ ّمة به
ّ  وعموم،واحد لعظم مفسدة احلكم بغري ما أنزله
               :تعاىل
               

: فقال تعاىل،حاج يف دينه بام ليس له به علم
ّ  وأنكر تعاىل عىل من،]33:[األعراف
             

 هذا: وهنى أن يقول أحد،]66: [آل عمران       
 وأخرب أن فاعل ذلك ُم ْف َرت عىل،نصا
ًّ حالل وهذا حرام ملا مل حير ْمه اهلل ورسوله
          : فقال،اهلل الكذب
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[      النحل ،]116،117:واآليات يف هذا املعنى كثرية.
السنّة ،ففي الصحيحني من حديث ابن عباس ،أن هالل بن أمية
وأما ّ
قذف امرأته برشيك بن سحامء عند النبي
النبي

فذكر حديث اللعان ،وقول

 (( :أبرصوها ،فإن جاءت به أكحل العينني سابغ اإلليتني خدلج

الساقني ،فهو لرشيك بن سحامء ،وإن جاءت به كذا وكذا ،فهو هلالل بن أمية ))،
فجاءت به عىل النعت املكروه ،فقال النبي

 (( :لوال ما مىض من كتاب اهلل

لكان يل وهلا شأن )) ،يريد ـ واهلل ورسوله أعلم ـ بكتاب اهلل :قوله تعاىل:
[          النور ،]8:ويريد بالشأن
حيدها ملشاهبة ولدها للرجل الذي ُرميت به ،ولكن
ـ واهلل أعلم ـ :أنه كان ُ
كتاب اهلل فصل احلكومة ،وأسقط كل قول وراءه ،ومل يبق لالجتهاد بعده
موقع.
وقال الشافعي :أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه
قال :أرسل عمر بن اخلطاب إىل شيخ من زهرة كان يسكن دارنا ،فذهبت معه
إىل عمر  ،فسأله عن ِوالد من ِوالد اجلاهلية؟ فقال :أما الفراش ،فلفالن،
وأما النطفة فلفالن ،فقال عمر :صدقت ولكن رسول اهلل

قىض بالفراش.

قال الشافعي :وأخربين من ال أهتم عن ابن أيب ذئب قال أخربين خملد بن
خفاف قال :ابتعت غالما ،فاستغللته ،ثم ظهرت منه عىل عيب ،فخاصمت
فيه إىل عمر بن عبد العزيز ،فقىض يل بر ّده ،وقىض عيل بر ِّد غ ّلتِه ،فأتيت عروة،
فأخربته ،فقال :أروح إليه العش ّية فأخربه أن عائشة أخربتني أن رسول اهلل
قىض يف مثل هذا أن اخلراج بالضامن ،فعجلت إىل عمر ،فأخربته بام أخربين به
عروة عن عائشة عن رسول اهلل

عيل من قضاء
 ،فقال عمر :فام أيس هذا ّ
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قضيته ،اللهم إنك تعلم ّأين مل ُأ ِر ْد فيه َّإال احلق ،فبلغتني فيه سنّة عن رسول اهلل
فأر ّد قضاء عمر وأن ِّفذ سنّ َة رسول اهلل  ،فراح إليه عروة ،فقىض يل أن
عيل له.
آخذ اخلراج من الذي قىض به ّ
قال الشافعي :وأخربين من ال أهتم من أهل املدينة عن ابن أيب ذئب قال:
قىض سعد بن إبراهيم عىل رجل بقضية برأي ربيعة بن أيب عبد الرمحن،
فأخربته عن النبي

بخالف ما قىض به ،فقال سعد لربيعة :هذا ابن أيب

بخالف ما قضيت به ،فقال له
ذئب ،وهو عندي ثقة خيربين عن النبي
ربيعة :قد اجتهدت ومىض حكمك ،فقال سعد :واعجبا! أن ّفذ قضاء سعد بن
أم سعد وأر ّد قضاء رسول اهلل  ،بل أر ّد قضاء ابن أم سعد ،وأن ّفذ قضاء
للمقيض عليه.
رسول اهلل  .فدعا سعد بكتاب القضية ،فش ّقه وقىض
ِّ

فليوحشنا املق ّلدون ثم أوحش اهلل منهم( .كذا)

وقال أبو النرض هاشم بن القاسم :حدثنا حممد بن راشد عن عبدة بن أيب
لبابة عن هشام بن حييى املخزومي أن رجال من ثقيف أتى عمر بن اخلطاب،
فسأله عن امرأة حاضت ،وقد كانت زارت البيت يوم النحر ،أهلا أن تنفر؟
فقال عمر :ال ،فقال له الثقفي :إن رسول اهلل

أفتاين يف مثل هذه املرأة بغري

ما أفتيت به ،فقام إليه عمر يَّضبه بالدِّ َّرة ،ويقول له :مل تستفتيني يف يشء قد
أفتى فيه رسول اهلل

 .ورواه أبو داود بنحوه.

وقال أبو بكر بن أيب شيبة :ثنا صالح بن عبد اهلل ثنا سفيان بن عامر عن
عتاب بن منصور قال :قال عمر بن عبد العزيز :ال رأي ألحد مع سنّة سنَّها
رسول اهلل

.

وقال الشافعي (( :أمجع الناس عىل أن من استبانت له سنّة عن رسول اهلل
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صح
مل يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس )) ،وتواتر عنه أنه قال (( :إذا ّ
رويت عن رسول
وصح عنه أنه قال (( :إذا
احلديث فارضبوا بقويل احلائط ))،
ُ
ّ
اهلل

وصح عنه أنه قال (( :ال
حديثا ومل آخذ به فاعلموا أن عقيل قد ذهب ))،
ّ

قول ألحد مع سنّة رسول اهلل

)).

وقال إرسائيل عن أيب إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود :أن
رج ً
ال سأله عن رجل تزوج امرأة ،فرأى أ ّمها فأعجبته ،فطلق امرأته ليتزوج
أ ّمها؟ فقال :ال بأس فتزوجها الرجل ،وكان عبد اهلل عىل بيت املال ،فكان يبيع
نفاية بيت املال يعطي الكثري ،ويأخذ القليل ،حتى قدم املدينة ،فسأل أصحاب
الفضة َّإال وزنا
حممد ؟ فقالوا :ال حتل هلذا الرجل هذه املرأة ،وال تصلح ّ
بوزن .فلام قدم عبد اهلل انطلق إىل الرجل ،فلم جيده ووجد قومه فقال :إن
الذي أفتيت به صاحبكم ال حيل .وأتى الصيارفة فقال :يا معرش الصيارفة إن
الفضة َّإال وزن ًا بوزن.
الذي كنت أبايعكم ال حيل ،ال حتل ّ
ويف صحيح مسلم :من حديث الليث عن حييى بن سعيد عن سليامن بن
ّ
املتو ى
يسار :أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرمحن تذاكروا يف
عنها احلامل تضع عند وفاة زوجها ،فقال ابن عباس :تعتدّ آخر األجلني ،فقال
أبو سلمةّ :
حتل حني تضع ،فقال أبو هريرة :وأنا مع ابن أخي ،فأرسلوا إىل أم
سلمة ،فقالت :قد وضعت ُس َب ْيعة بعد وفاة زوجها بيسري ،فأمرها رسول اهلل
أن تتزوج .وقد تقدّ م من ذكر رجوع عمر

وأيب موسى وابن عباس

عن اجتهادهم إىل السنّة ما فيه كفاية.
وقال شدّ اد بن حكيم عن زفر بن ُاهل َذ ْيل :إنام نأخذ بالرأي ما مل نجد األثر،
فإذا جاء األثر تركنا الرأي وأخذنا باألثر.
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وقال حممد بن إسحاق بن خزيمة امللقب بإمام األئمة (( :ال قول ألحد مع
صح اخلرب عنه )) ،وقد كان إمام األئمة ابن خزيمة رمحه اهلل
رسول اهلل  :إذا ّ
تعاىل له أصحاب ينتحلون مذهبه ومل يكن مقلد ًا ،بل إمام ًا مستقالً ،كام ذكر
البيهقي يف مدخله عن حييى بن حممد العنربي .قال :طبقات أصحاب احلديث
مخسة :املالكية والشافعية واحلنبلية والراهوية واخلزيمية أصحاب ابن خزيمة.
وقال الشافعي :إذا حدَّ ث ال ّثقة عن ال ّثقة إىل أن ينتهي إىل رسول اهلل
فهو ثابت ،وال يرتك لرسول اهلل حديث أبد ًا َّإال حديث وجد عن رسول اهلل
آخر خيالفه .وقال يف كتاب اختالفه مع مالك :ما كان الكتاب والسنّة
موجودين فالعذر عىل من سمعهام مقطوع َّإال بإتياهنام.
وقال الشافعي :قال يل قائل :دلني عىل أن عمر عمل شيئا ،ثم صار إىل
غريه خلرب نبوي ،قلت له :حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب :أن عمر
الضحاك
كان يقول :الدّ ية للعاقلة ،وال ترث املرأة من دية زوجها ،حتى أخربه
ّ
ابن سفيان أن رسول اهلل
إليه عمر.

الضبايب من ديته ،فرجع
يورث امرأة ِّ
كتب إليه أن ِّ

وأخربنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاووس أن عمر قالُ :أذكر اهلل امر ًء
محل بن مالك بن النابغة فقال :كنت
سمع من النبي يف اجلنني شيئا ،فقام َ َ
بني جاريتني يل ،فَّضبت إحدامها األخرى ِ
بمسطح ،فألقت جنينا ميتا ،فقىض
ََ
فيه رسول اهلل ب ُغ َّرة .فقال عمر :لو مل نسمع فيه هذا ،لقضينا فيه بغري هذا،
أو قال :إن كدنا لنقيض فيه برأينا فرتك اجتهاده للنص.
وهذا هو الواجب عىل كل مسلم ،إذ اجتهاد الرأي إنام يباح للمضطر ،كام
تباح له امليتة والدم عند الَّضورة            
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[    البقرة ،]173:وكذلك القياس إنام يصار إليه عند الَّضورة،
قال اإلمام أمحد :سألت الشافعي عن القياس ،فقال :عند الَّضورة .ذكره
البيهقي يف مدخله.
وكان زيد بن ثابت ال يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع،
وتناظر يف ذلك هو وعبد اهلل بن عباس ،فقال له ابن عباس (( :إ ّما ال ،فسل
 ،فرجع زيد يضحك ويقول:

فالنة األنصارية :هل أمرها بذلك رسول اهلل
ما أراك َّإال قد صدقت )) .ذكره البخاري يف صحيحه بنحوه.

وقال ابن عمر :كنا نخابر وال نرى بذلك بأسا ،حتى زعم رافع أن رسول اهلل
هنى عنها ،فرتكناها من أجل ذلك.
وقال عمرو بن دينار :عن سامل بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب هنى عن
طيبت رسول اهلل
الطيب قبل زيارة البيت ،وبعد اجلمرة ،فقالت عائشة(( :
ُ
بيدي إلحرامه قبل أن حيرم ،وحل ّله قبل أن يطوف بالبيت ،وسنّة رسول اهلل
أحق )) .قال الشافعي :فرتك سامل قول جدّ ه لروايتها .قلت :ال كام تصنع
فرقة التقليد.

وقال األصم :أخربنا الربيع بن سليامن :ألُ ِ
عط َينَّك مجلة تغنيك إن شاء اهلل:
خالفه،
حديثا أبد ًا َّإال أن يأيت عن رسول اهلل
ال تدع لرسول اهلل

فتعمل بام قلت لك يف األحاديث إذا اختلفت.
قال األصم :وسمعت الربيع يقول :سمعت الشافعي يقول :إذا وجدتم
يف كتايب خالف سنّة رسول اهلل  ،فقولوا بسنّة رسول اهلل ودعوا ما قلت.
وقال أبو حممد اجلارودي :سمعت الربيع يقول :سمعت الشافعي يقول:
إذا وجدتم سنّة رسول اهلل

خالف قويل ،فخذوا بالسنّة ،ودعوا قويل ،فإين
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أقول هبا.

وقال أمحد بن عيل بن ماهان الرازي :سمعت الربيع يقول :سمعت
عند أهل

صح اخلرب فيها عن النبي
الشافعي يقول :كل مسألة تكلمت فيها ّ
النقل بخالف ما قلت ،فأنا راجع عنها يف حيايت وبعد مويت.
وقال حرملة بن حييى :قال الشافعي :ما قلت وقد كان النبي
يصح ،فحديث النبي
بخالف قويل ممّا ّ

قد قال

أوىل ،ال تقلدوين.

وقال احلاكم :سمعت األصم يقول :سمعت الربيع يقول :سمعت
الشافعي يقول :وروى حديثا ،فقال له رجل :تأخذ هبا يا أبا عبد اهلل؟ فقال:
متى رويت عن رسول اهلل

حديثا صحيحا ،فلم آخذ به ،فأشهدكم أن

عقيل قد ذهب ،وأشار بيده إىل رؤوسهم.
وقال احلميدي :سأل رجل الشافعي عن مسألة ،فأفتاه ،وقال :قال النبي
كذا ،فقال الرجل :أتقول هبذا؟ قال :أرأيت يف وسطي ُزنَّار ًا ،أتراين
خرجت من الكنيسة؟! أقول :قال النبي
عن النبي

 ،وتقول يل :أتقول هبذا؟! أروي

 ،وال أقول به!

اجلصاص
وقال احلاكم :أنبأين أبو عمرون السامك مشافهة أن أبا سعيد ّ
حدثهم قال :سمعت الربيع بن سليامن يقول :سمعت الشافعي يقول وسأله
رجل عن مسألة ،فقال :روي عن النبي

أنه قال كذا وكذا ،فقال له السائل:

واصفر وحال لونه ،وقال :وحيك
يا أبا عبد اهلل ،أتقول هبذا؟ فارتعد الشافعي
ّ

أي أرض تقلني ،وأي سامء تظلني ،إذا رويت عن رسول اهلل

شيئا فلم أقل

به ،نعم ،عىل الرأس والعينني  ،نعم ،عىل الرأس والعينني.
قال :وسمعت الشافعي يقول :ما من أحد َّإال وتذهب عليه سنّة لرسول اهلل
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أصلت من أصل فيه عن رسول اهلل
وتعزب عنه ،فمهام قلت من قول ،أو ّ
خالف ما قلت ،فالقول ما قال رسول اهلل

 ،وهو قويل ،وجعل ير ّدد

هذا الكالم.
نفسه إىل
وقال الربيع :قال الشافعي :مل أسمع أحد ًا ن ََس َبتْه عا َّم ٌة أو ن ََس َ
ب َ
علم خيالف يف َّ
أن فرض اهلل اتباع أمر رسول اهلل  ،والتسليم حلكمه ،فإن
اهلل مل جيعل ألحد بعده َّإال اتباعه ،وإنّه ال يلزم قول رجل قال َّإال بكتاب اهلل
وأن ما سوامها َت َب ٌع هلامّ ،
وسنّة رسولهَّ ،
وإن فرض اهلل علينا ،وعىل من بعدنا
وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسول اهلل واحد ال خيتلف فيه الفرض ،وواجب
َّإال فرقة سأصف قوهلا إن شاء اهلل[ .إعالم
قبول اخلرب عن رسول اهلل
املوقعني260/2:وما بعدها].
 57ـ قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل       :

[النور :]63:أي عن أمر رسول اهلل وهو سبيله ومنهاجه ،وطريقته وسنّته،
ورشيعته ،فتوزن األقوال واألعامل بأقواله وأعامله ،فام وافق ذلك ُقبِ َل ،وما
خالفه فهو مردود عىل قائله وفاعله كائن ًا من كان ،كام ثبت يف الصحيح عن
أنه قال (( :من عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو رد )) ،أي:
رسول اهلل
باطن ًا وظاهر ًا ،أن تصيبهم
فليحذر وليخش من خالف رشيعة الرسول
فتنة ـ أي يف قلوهبم من ُك ْفر أو نفاق أو بدعة ـ أو يصيبهم عذاب أليم ـ أي يف
الدنيا بقتل أو حدٍّ  ،أو َح ْبس أو نحو ذلك.اهـ[ .تفسري ابن كثري.]307/3:
 58ـ مسألة أخذ العرض يف الزكاة وافق فيها البخاري احلنفية مع كثرة
خمالفته هلم ،لكن قاده إىل ذلك الدليل ،قاله ابن ُر َش ْيد[ .الفتح.]312/3:
التنزه عن اللعب واللهو ،فيقترص عىل ما
 59ـ قال ابن حجر (( :األصل ّ
ورد فيه النص وقت ًا وكيفية ،تقلي ً
ال ملخالفة األصل ))[ .الفتح.]443/2:
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 60ـ قال ابن حجر يف رشح حديث التكبري والتحميد والتسبيح عقب
الصلوات ثالث ًا وثالثني ،قال (( :واستنبط من هذا َّ
أن مراعاة العدد املخصوص
يف األذكار معتربة ،وإالّ لكان يمكن أن يقال هلم أضيفوا هلا التهليل ثالث ًا
وثالثني )) ،ثم ذكر كالم ًا لبعض العلامء يف االقتصار عىل هذه األعداد والزيادة
عليها ثم قال :وقد بالغ القرايف يف القواعد ،فقال (( :من البدع املكروهة الزيادة
يف املندوبات املحدودة رشع ًاَّ ،
ألن شأن العظامء إذا حدّ وا شيئ ًا أن يوقف عنده،
و ُي َعد اخلارج عنه ُمسيئ ًا لألدب ))[ .الفتح.]330 /2:
 61ـ قال ابن حجر يف رشح حديث حتويل الرداء يف االستسقاء ،وذكر
حول رداءه ليكون أثبت عىل عاتقه عند رفع
حكمته قال (( :وقال بعضهم إنام َّ
يديه يف الدعاء ،فال يكون سنّة يف ّ
جيب َّ
بأن التحويل من جهة إىل
كل حال .و ُأ َ
األول أوىلَّ ،
فإن االتباع
جهة ال يقتيض الثبوت عىل العاتق ،فاحلمل عىل املعنى ّ

ملجرد احتامل اخلصوص ))[ .الفتح.]499/2:
أوىل من تركه ّ
ألتعجب ممّن انطلق لسانه بأنّه ـ أي النذر ـ
وإين
 62ـ قال ابن حجرّ (( :
ّ
ليس بمكروه مع ثبوت النهي الرصيح عنه ،فأقل درجاته أن يكون مكروه ًا
كراهية تنزيه ))[ .الفتح.]578/11:

 63ـ قال ابن حجر يف رشح حديث ابن عمرُ (( :أ ِمرت أن ُأقاتل الناس ،)) ...

القصة دليل
قصة مناظرة أيب بكر وعمر يف قتال مانعي الزكاة ،قال (( :ويف ّ
يف ّ
عىل َّ
أن السنّة قد ختفى عىل بعض أكابر الصحابة وي ّطلع عليها آحادهم ،وهلذا
ال يلتفت إىل اآلراء ولو قويت مع وجود سنّة ختالفها وال يقال كيف خفي ذا
عىل فالن ))[ .الفتح.]76/1 :
 64ـ قال ابن حجر (( :وأ ّما ما أحدث الناس قبل وقت اجلمعة من الدعاء
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فهو يف بعض البالد دون بعض ،واتباع

النبي
إليها بالذكر والصالة عىل ّ
السلف الصالح أوىل ))[ .الفتح.]394/2:

 65ـ كالم للحافظ ابن حجر يف لزوم ما كان عليه السلف وترك ما أحدثه
اخللف.
قال

 :قال الشافعي (( :البدعة بدعتان :حممودة ومذمومة ،فام وافق

السنّة فهو حممود وما خالفها فهو مذموم )) ،أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق
إبراهيم بن اجلنيد عن الشافعي ،وجاء عن الشافعي أيض ًا ما أخرجه البيهقي يف
مناقبه قال (( :املحدثات رضبان :ما ُأ ِ
حدث خيالف كتاب ًا أو سنّة أو أثر ًا أو
إمجاع ًا فهذه بدعة الضالل ،وما ُأ ِ
حدث من اخلري ال خيالف شيئ ًا من ذلك فهذه
حمدثة غري مذمومة )) اهـ  ...إىل أن قال :واشتدّ إنكار السلف لذلك ـ أي لعلم
الكالم ـ كأيب حنيفة وأيب يوسف والشافعي ،وكالمهم يف ذ ّم أهل الكالم
وأصحابه ،وثبت عن
مشهور ،وسببه أهنم تك ّلموا فيام سكت عنه النبي
مالك أنه مل يكن يف عهد النبي

وأيب بكر وعمر يشء من األهواء ـ يعني

متسك بام كان
بدع اخلوارج والروافض والقدرية ـ  ...إىل أن قال :فالسعيد من ّ

عليه السلف واجتنب ما أحدثه اخللف ))[ .الفتح.]253 /13:

***
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( )2العقيدة
 66ـ بحث البن القيم يف كامل الرشيعة وشموهلا.
قال ابن القيم ... (( :واحلمد هلل الذي ّنزه رشيعته عن هذا التناقض
والفساد ،وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه يف املعاش واملعاد ،وجعلها من
أعظم آياته الدّ الة عليه ،ونصبها طريق ًا مرشد ًا ملن سلكه إليه فهو نوره املبني،
تعرف هبا إىل أل ّباء
وحصنه احلصني وظ ّله الظليل وميزانه الذي ال يعول ،لقد ّ
التعرف ،وحت ّبب هبا إليهم غاية التح ّبب ،فأنِسوا هبا منه حكمته
عباده غاية ّ
البالغة ،ومتّت هبا عليهم منه نعمه السابغة.
وال إله َّإال اهلل الذي يف رشعه أعظم آية ّ
وتوحده
تفرده باإلهلية
ّ
تدل عىل ّ
املستحق لنعوت اجلالل ،الذي له
بالربوبية ،وأنّه املوصوف بصفات الكامل،
ّ
األسامء احلسنى والصفات ال ُعىل ،وله املثل األعىل ،فال يدخل السوء يف أسامئه
منزه يف
وال النقص والعيب يف صفاته ،وال العبث وال اجلور يف أفعاله ،بل هو ّ
عام يضا ّد كامله بوجه من الوجوه ،تبارك اسمه،
ذاته وأوصافه وأفعاله وأسامئه ّ
وتعاىل َجده ،وهبرت حكمته ،ومتّت نعمته ،وقامت عىل عباده حجته .واهلل
أكرب كبري ًا أن يكون يف رشعه تناقض واختالف ،فلو كان من عند غري اهلل
لوجدوا فيه اختالف ًا كثري ًا ،بل هي رشيعة مؤتلفة النظام ،متعادلة األقسام،
مطهرة من ّ
ربأة من ّ
مؤسسة عىل
كل نقصّ ،
كل َدنَسُ ،مس ّلمة الشية فيهاّ ،
م ّ
حر َمت فساد ًا،
العدل واحلكمة ،واملصلحة والرمحة ،قواعدها ومبانيها ،إذا ّ
حر َمت ما هو أوىل منه أو نظريه ،وإذا َر َعت صالح ًا َر َعت ما هو فوقه أو شبهه.
َّ
فهي رصاطه املستقيم ،الذي ال أم َت فيه وال ِعوجِ ،
وم َّلته احلنيفية السمحة
َ
ْ
ال ضيق فيها وال حرج ،بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل ،مل تأمر بيشء
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فيقول العقل :لو هنت عنه لكان أوفق ،ومل تنه عن يشء فيقول ِ
احلجى :لو
أباحته لكان أرفق ،بل أمرت بكل صالح ،وهنت عن كل فساد ،وأباحت كل
وحرمت كل خبيث ،فأوامرها غذاء ودواء ،ونواهيها ِمحية وصيانة،
ط ّيبّ ،
وظاهرها زينة لباطنها ،وباطنها أمجل من ظاهرها ،شعارها الصدق ،وقوامها
احلق ،وميزاهنا العدل ،وحكمها الفصل ،ال حاجة هبا البتّة إىل أن تكمل
سياسة َملِك ،أو رأي ذي رأي ،أو قياس فقيه ،أو ذوق ذي رياضة ،أو منام
ذي دين وصالح ،بل هلؤالء ك ّلهم أعظم حاجة إليها ،و َمن ُو ِّف َق منهم

للصواب فالعتامده وتعويله عليها.

فقد أكملها الذي أتم نعمته علينا برشعها قبل سياسات امللوكِ ،
وح َيل
ّ
املتحيلني ،وأقيسة القياسيني ،وطرائق اخلالفيني ،وأين كانت هذه ِ
احل َيل،
ّ
ِ
واألقيسة والقواعد املتناقضة ،والطرائق القدَ ُد وقت نزول قوله تعاىل  :
[           املائدة،]3:
وأين كانت يوم قوله  (( :لقد تركتكم عىل املحجة البيضاء ،ليلها كنهارها،
يقربكم
ال يزيغ عنها بعدي َّإال هالك )) ،ويوم قوله  (( :ما تركت من يشء ّ
من اجلنّة ،ويباعدكم عن النار َّإال أعلمتكموه )) .أين كانت عند قول أيب ذر
(( لقد تويف رسول اهلل  ،وما طائر يق ّلب جناحيه يف السامء َّإال ذكر لنا منه
عل ًام )) ،وعند قول القائل لسلامن (( :لقد ع ّلمكم نب ّيكم ّ
كل يشء حتى اخلراءة،
فقال :أجل ))[ .إعالم املوقعني.]375/4:
 67ـ قال ابن القيم يف حادي األرواح يف الباب السبعون :وقد ذكرنا يف
ّأول الكتاب مجلة مقاالت أهل السنة واحلديث التي أمجعوا عليها كام حكاه
األشعري عنهم ونحن نحكي إمجاعهم كام حكاه حرب صاحب اإلمام أمحد
عنهم بلفظه قال يف مسائله املشهورة  ...الخ.
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وحكاية أيب احلسن األشعري املشار إليها هي يف ص  10من حادي األرواح.
 68ـ كالم جيد أليب املظفر السمعاين يف وجوب اتباع ما جاء يف أحاديث
اآلحاد الصحيحة يف العقائد واألحكام وغريها.
قال رمحه اهلل تعاىل (( :فصل :ونشتغل اآلن باجلواب عن قوهلم ـ فيام سبق
ـ :إن أخبار اآلحاد ال تقبل فيام طريقه العلم .وهذا رأس شغب املبتدعة يف ر ّد
األخبار ،وطلب الدليل من النظر واالعتبار ،فنقول وباهلل التوفيق :إن اخلرب إذا
ورواه الثقات واألئمة ،وأسنده خلفهم عن سلفهم
صح عن رسول اهلل
ّ
وتلقته األ ّمة بالقبول ،فإنه يوجب العلم فيام سبيله العلم،
إىل رسول اهلل
ِ
وإنام هذا القول
هذا قول عامة أهل احلديث وا ُملتْقنني من القائمني عىل السنّةّ ،
الذي يذكر أ ّن خرب الواحد ال يفيد العلم بحال ،والبد من نقله بطريق التواتر
لوقوع العلم به ،يشء اخرتعته القدرية واملعتزلة ،وكان قصدهم منه ر ّد
األخبار ،وتل َّقفه منهم بعض الفقهاء الذين مل يكن هلم يف العلم قدم ثابت ،ومل
ِ
ألقروا
يقفوا عىل مقصودهم من هذا القول ،ولو أنصف أهل الف َرق من األمةّ ،
ّ
بأن خرب الواحد يوجب العلم ،فإهنم تراهم مع اختالفهم يف طرائقهم
ّ
صحة ما يذهب إليه باخلرب الواحد،
وعقائدهم،
يستدل كل فريق منهم عىل ّ
ترى أصحاب القدر يستد ّلون بقوله  (( :كل مولود يولد عىل الفطرة ))،
وبقوله (( :خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني عن دينهم )).
وترى أهل اإلرجاء يستدلون بقوله (( :من قال ال إله َّإال اهلل دخل اجلنة،
قال :وإن زنى وإن رسق؟ قال :نعم ،وإن زنى وإن رسق )).
وترى الرافضة يستدلون بقوله (( :جياء بقوم من أصحايب ،فيسلك هبم
ذات الشامل ،فأقول :أصحايب ،أصحايب ،فيقال :إنّك ال تدري ما أحدثوا
بعدك ،إهنم لن يزالوا مرتدّ ين عىل أعقاهبم )).
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وترى اخلوارج يستد ّلون بقوله (( :سباب املسلم فسوق ،وقتاله كفر ))،
وبقوله (( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،وال يسق السارق حني يسق
وهو مؤمن )) ،إىل غري ذلك من األحاديث التي يستدل هبا أهل الفرق.
ومشهور ومعلوم استدالل أهل السنة باألحاديث ،ورجوعهم إليها ،فهذا
إمجاع منهم عىل القول بأخبار اآلحاد ،وكذلك أمجع أهل اإلسالم متقدموهم
ّ
ومتأخروهم عىل رواية األحاديث يف صفات اهلل ،ويف مسائل القدر ،والرؤية،
وأصل اإليامن ،والشفاعة واحلوض ،وإخراج املوحدين املذنبني من النار ،ويف
صفة اجلنة والنار ،ويف الرتغيب والرتهيب ،والوعد والوعيد ،ويف فضائل
النبي  ،ومناقب أصحابه ،وأخبار األنبياء املتقدمني عليهم السالم ،وكذلك
أخبار الرقائق والعظات ،وما أشبه ذلك مما يكثر عدّ ه وذكره ،وهذه األشياء
كلها علمية ال عملية ،وإنام تروى لوقوع علم السامع هبا.
فإذا قلنا إ َّن خرب الواحد ال جيوز أن يوجب العلم ،محلنا أمر األمة يف نقل
األخبار عىل اخلطأ ،وجعلناهم الغني مشتغلني بام ال يفيد أحد ًا شيئ ًا ،وال
دونوا يف أمور ما ال جيوز الرجوع إليه واالعتامد عليه،
ينفعه ويصري كأهنم قد ّ
أ ّدى هذا الدين إىل
وربام يرتقي هذا القول إىل أعظم من هذا ،فإن النبي
الواحد فالواحد من أصحابه ،ليؤ ّدوه إىل األمة ،ونقلوا عنه ،فإذا مل يقبل قول
الراوي ألنه واحد ،رجع هذا العيب إىل املؤ ّدي ،نعوذ باهلل من هذا القول
الشنيع ،واالعتقاد القبيح.
ويدل عليه أن األمر مشتهر يف أن النبي بعث الرسل إىل امللوك :بعث
إىل كسى ،وقيرص ،وملك اإلسكندرية ،وإىل ُأ َك ْي ِدر دومة ،وغريهم من ملوك
ف و ُن ِق َل واشتهر .وإنام بعث واحد ًا
األطراف ،وكتب إليهم كتب ًا عىل ما ُع ِر َ
واحد ًا ،ودعاهم إىل اهلل وإىل التصديق برسالته إللزام احلجة وقطع العذر لقوله
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تعاىل:

            

[النساء .]165:وهذه املعاين ال حتصل َّإال بعد وقوع العلم بمن أرسل إليه
باإلرسال واملرسلّ ،
وأن الكتاب من ِق َبلِه والدعوة منه ،وقد كان نبينا بعث
وإنام قصد بإرسال
إىل الناس كافة ،وكثري من األنبياء بعثوا إىل قوم دون قومّ .
الرسل إىل هؤالء امللوك والكتاب إليهمّ ،
بث الدعوة يف مجيع املاملك ،ودعا
الناس عامة إىل دينه عىل حسب ما أمره اهلل بذلك ،فلو مل يقع العلم بخرب
الواحد يف أمور الدين ،مل يقترص
األمر ،وكذلك يف أمور كثرية اكتفى
ـ أنه

عىل إرسال الواحد من أصحابه يف هذا
بإرسال الواحد من أصحابه ،منها:

حيج َّن بعد العام
بعث عل ّي ًا لينادي يف موسم احلج بمنى :أال ال َّ
عهد

مرشك ،وال يطوفن بالبيت عريان ،ومن كان بينه وبني رسول اهلل
فمدّ ته إىل أربعة أشهر ،وال يدخل اجلنّة َّإال نفس مسلمة .والبد يف هذه
األشياء من وقوع العلم للقوم الذين كانوا ينادوهنم ،حتى إن أقدموا عىل يشء
من هذا بعد سامع هذا القول كان رسول اهلل

مبسوط العذر يف قتاهلم وقتلهم.

ـ وكذلك بعث معاذا إىل اليمن ليدعوهم إىل اإلسالم ويع ّلمهم إذا أجابوا
رشائعهم.
ـ وبعث إىل أهل خيرب يف أمر القتيل واحد ًا يقول هلم :إ ّما أن تؤ ّدوا أو

تؤذنوا بحرب من اهلل ورسوله.

ـ وبعث إىل قريظة أبا لبابة بن عبد املنذر يستنزهلم عىل حكمه.
ـ وجاء أهل قباء واحد وهم يف مسجدهم يصلون فأخربهم برصف القبلة
إىل املسجد احلرام ،فانرصفوا إليه يف صالهتم ،واكتفوا بقوله ،والبد يف مثل
هذا من وقوع العلم به.
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ـ وكان النبي يرسل الطالئع واجلواسيس يف ديار الكفر ،ويقترص عىل
الواحد يف ذلك ،ويقبل قوله إذا رجع ،ور ّبام أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله
ْف عليه ما ذكرنا ،وما ير ّد هذا
وحده .ومن تد ّبر أمور النبي وسريته مل َخي َ
َّإال معاند مكابر ،ولو أنّك وضعت يف قلبك أنك سمعت الصدّ يق أو الفاروق
يروي لك حديث ًا عن النبي يف أمر من
أو غريمها من وجوه الصحابة
االعتقاد مثل جواز الرؤية عىل اهلل تعاىل أو إثبات القدر ،أو غري ذلك،
لوجدت قلبك مطمئن ًا إىل قوله ،ال يتداخلك شك يف صدقه وثبوت قوله.
ويف زماننا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي خيتلف إليه ،ويعتقد فيه
التقدمة والصدق ،أنه سمع أستاذه خيرب عن يشء من عقيدته الذي يريد أن
يلقى اهلل به ،ويرى نجاته فيه ،فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه
أستاذه بحيث ال خيتلجه شبهة ،وال يعرتيه شك وكذلك يف كثري من األخبار
التي يقتضيها العلم توجد بني الناس ،فيحصل هلم العلم بذلك اخلرب ،ومن
رجع إىل نفسه علم ذلك.
واعلم أن اخلرب وإن كان حيتمل الصدق والكذب والظن فللتجوز فيه
مدخل ،لكن هذا الذي قلناه ال يناله أحد َّإال بعد أن يكون معظم أوقاته وأ ّيامه
مشتغ ً
ال بعلم احلديث ،والبحث عن سرية النقلة والرواة ،ليقف عىل رسوخهم
يف هذا العلم ،و ُكنْه معرفتهم به ،وصدق َو َر ِعهم يف أحواهلم وأقواهلم ،وشدّ ة
حذرهم من الطغيان والزلل ،وما بذلوه من شدّ ة العناية يف متهيد هذا األمر،
والبحث عن أحوال الرواة ،والوقوف عىل صحيح األخبار وسقيمها.
ولقد كانوا ـ رمحهم اهلل وأنزل رضوانه عليهم ـ بحيث لو ُقتِلوا مل يساحموا
يتقوهلا عىل رسول اهلل  ،وال فعلوا هم بأنفسهم ذلك ،وقد
أحد ًا يف كلمة ّ
نقلوا هذا الدين إلينا كام ُن ِق َل إليهم ،وأ ّدوا عىل ما ُأ ِّد َي إليهم ،وكانوا يف صدق
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العناية واالهتامم هبذا الشأن بام ّ
جيل عن الوصف ،ويقرص دونه الذكر .وإذا
وقف املرء عىل هذا من شأهنم ،وعرف حاهلم ،وخرب صدقهم وورعهم
ور َو ْو ُه ،ومل حيتج إىل يشء من هذه التي
وأمانتهم ،ظهر له العلم فيام نقلوه َ
قلناها  ،واهلل ويل التوفيق واملعونة )).

[احلجة يف بيان املحجة أليب القاسم إسامعيل

التيمي[ ،]214/2:خمترص الصواعق املرسلة.]423 ،405/2:
 69ـ قال ابن القيم (( :ال جيتمع يف دين اإلسالم مسجد وقرب ،بل أهيام طرأ
عىل اآلخر منع منه ،وكان احلكم للسابق ،فلو وضعا مع ًا مل جيز ))[ .زاد املعاد:
.]572/3
 70ـ احلكمة يف إخفاء الشجرة التي بويع النبي

حتتها.

قال احلافظ ... (( :وبيان احلكمة يف ذلك وهو ْ
أن ال حيصل هبا افتتان ملا
ِ
اجلهال هلا ،حتى ر ّبام أفىض
وقع حتتها من اخلري ،فلو بقيت ملا ُأمن تعظيم بعض ّ
رض ،كام نراه اآلن مشاهد ًا فيام هو دوهنا ،وإىل
هبم إىل اعتقاد أن هلا ّ
قوة نفع أو ٍّ
ذلك أشار ابن عمر بقوله ( :كانت رمحة من اهلل ) ،أي كان خفاؤها عليهم بعد
ذلك رمحة من اهلل تعاىل ،وحيتمل أن يكون معنى قوله (رمحة من اهلل) ،أي
كانت الشجرة موضع رمحة اهلل ،وحمل رضوانه ،لنزول الرضا عن املؤمنني
عندها )) .اهـ [الفتح.]118/6:
 71ـ كالم البن كثري يف السيدة نفيسة بنت احلسن بن زيد وغلو أهل مرص
فيها.
قال رمحه اهلل تعاىل ... (( :وأصل عبادة األصنام من املغاالة يف القبور
وأصحاهبا ،وقد أمر النبي

بتسوية القبور وطمسها ،واملغاالة يف البرش

حرام ))[ .البداية والنهاية البن كثري.]262/10:
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 72ـ الفرق بني إثبات حقائق األسامء والصفات وبني التشبيه والتمثيل.
قال ابن القيم (( :والفرق بني إثبات حقائق األسامء والصفات وبني التشبيه
والتمثيل ما قاله اإلمام أمحد ومن وافقه من أئمة اهلدى :إن التشبيه والتمثيل أن
تقول :يد كيدي أو سمع كسمعي أو برص كبرصي ونحو ذلك ،وأ ّما إذا قلت:
وبرص ويدٌ ووج ٌه واستوا ٌء ال يامثل شيئ ًا من صفات املخلوقني ،بل بني
سمع
ٌ
ٌ
الصفة والصفة من الفرق كام بني املوصوف واملوصوف ،فأي متثيل ههنا ،وأي

أن
تشبيه لوال تلبيس امللحدين .فمدار احلق الذي اتفقت عليه الرسل :عىل ْ
يوصف اهلل بام وصف به نفسه وبام وصفه به رسوله من غري حتريف وال
تعطيل ،ومن غري تشبيه وال متثيل إثبات الصفات ونفي مشاهبة املخلوقات،
فمن ش ّبه اهلل بخلقه فقد كفر ،ومن جحد حقائق ما وصف اهلل به نفسه فقد
كفر ،ومن أثبت له حقائق األسامء والصفات ،ونفى عنه مشاهبة املخلوقات
فقد ُهدي إىل رصاط مستقيم ))[ .الروح:ص .]393
 73ـ نقول حسنة يف اعتقاد السلف يف األسامء والصفات.
قال احلافظ ابن حجر (( :وقد نقل أبو إسامعيل اهلروي يف كتاب (الفاروق)
بسنده إىل داود بن عيل بن خلف قال :كنّا عند أيب عبد اهلل بن األعرايب ـ يعني
حممد بن زياد اللغوي ـ فقال له رجل[       :طه،]5:
فقال :هو عىل العرش كام أخرب ،قال :يا أبا عبد اهلل إنام معناه :استوىل ،فقال:
اسكت ،ال يقال استوىل عىل اليشء َّإال أن يكون له مضاد.
ومن طريق حممد بن أمحد بن النَّض األزدي :سمعت ابن األعرايب يقول:
أرادين أمحد بن أيب دؤاد أن أجد له يف لغة العرب ،     
بمعنى استوىل ،فقلت :واهلل ما أصبت هذا.
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وقال غريه :لو كان بمعنى استوىل مل خيتص بالعرش ،ألنه غالب عىل مجيع
املخلوقات .ونقل حمي السنّة البغوي يف تفسريه عن ابن عباس وأكثر
والفراء وغريمها بنحوه.
املفسين :أن معناه :ارتفع ،وقال أبو عبيدة ّ
ّ
وأخرج أبو القاسم الاللكائي يف كتاب السنة من طريق احلسن البرصي
عن أمه عن أم سلمة أهنا قالت (( :االستواء غري جمهول ،والكيف غري معقول،
واإلقرار به إيامن واجلحود به كفر )).
ومن طريق ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه سئل :كيف استوى عىل العرش؟
فقال (( :االستواء غري جمهول والكيف غري معقول وعىل اهلل الرسالة وعىل
رسوله البالغ ،وعلينا التسليم )).
وأخرج البيهقي بسند جيد عن األوزاعي قال (( :كنّا والتّابعون متوافرون
نقولّ :
إن اهلل عىل عرشه ونؤمن بام وردت به السنّة من صفاته )).
وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن األوزاعي أنه سئل عن قوله تعاىل:
[     األعراف]54:؟ فقال :هو كام وصف نفسه.
وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد اهلل بن وهب قال :كنّا عند مالك،
فدخل رجل فقال :يا أبا عبد اهلل ،      ،كيف
الر َحضاء ،ثم رفع رأسه فقال :الرمحن عىل
استوى؟ فأطرق مالك فأخذته ُ
العرش استوى ،كام وصف به نفسه ،وال ُيقال كيف ،وكيف عنه مرفوع ،وما
أراك َّإال صاحب بدعة ،أخرجوه.
ومن طريق حييى بن حييى عن مالك نحو املنقول عن أم سلمة لكن قال
فيه (( :واإلقرار به واجب ،والسؤال عنه بدعة )).
وأخرج البيهقي من طريق أيب داود الطياليس قال :كان سفيان الثوري
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محاد بن سلمة ،ورشيك وأبو عوانة ،ال حيدّ دون وال
محاد بن زيد ،و ّ
وشعبة ،و ّ
يش ّبهون ،ويروون هذه األحاديث ،وال يقولون :كيف؟ قال أبو داود :وهو
قولنا .قال البيهقي :وعىل هذا مىض أكابرنا.
وأسند الاللكائي عن حممد بن احلسن الشيباين قال :اتفق الفقهاء كلهم من
املرشق إىل املغرب عىل اإليامن بالقرآن وباألحاديث التي جاء هبا الثقات عن
فس شيئ ًا منها
رسول اهلل
يف صفة الرب من غري تشبيه وال تفسري ،فمن ّ

عام كان عليه النبي
وقال بقول جهم فقد خرج ّ

وأصحابه وفارق اجلامعة،

ألنّه وصف الرب بصفة ال يشء.

ومن طريق الوليد بن مسلم ،سألت األوزاعي ومالكا والثوري والليث
أمروها كام جاءت بال كيف.
بن سعد عن األحاديث التي فيها الصفة ،فقالواّ :
وأخرج ابن أيب حاتم يف مناقب الشافعي عن يونس بن عبد األعىل،
سمعت الشافعي يقول :هلل أسامء وصفات ال يسع أحد ًا ر ّدها ومن خالف بعد
احلجة فإنه يعذر باجلهل ،ألن علم
احلجة عليه فقد كفر ،وأ ّما قبل قيام ّ
ثبوت ّ
ذلك ال يدرك بالعقل وال الرؤية والفكر ،فنثبت هذه الصفات ،وننفي عنه

التشبيه ،كام نفى عن نفسه فقال[      :الشورى.]11:
وأسند البيهقي بسند صحيح عن أمحد بن أيب احلوارى عن سفيان بن عيينة
قال (( :كل ما وصف اهلل به نفسه يف كتابه ،فتفسريه تالوته والسكوت عنه ))،
الض َبعي قال (( :مذهب أهل السنة يف قوله   :
ومن طريق أيب بكر ُ

   قال :بال كيف )) .واآلثار فيه عن السلف كثرية ،وهذه طريقة
الشافعي وأمحد بن حنبل.
وقال الرتمذي يف اجلامع ،عقب حديث أيب هريرة يف النزول :وهو عىل
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العرش كام وصف به نفسه يف كتابه ،كذا قال غري واحد من أهل العلم يف هذا
احلديث وما يشبهه من الصفات.
وقال يف باب فضل الصدقة :قد ثبتت هذه الروايات ،فنؤمن هبا وال
نتوهم ،وال يقال :كيف؟ كذا جاء عن مالك ،وابن عيينة ،وابن املبارك ،أهنم
أمروها بال كيف ،وهذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلامعة ،وأما اجلهمية
ّ
فأنكروها وقالوا :هذا تشبيه .وقال إسحاق بن راهويه :إنام يكون التشبيه لو

قيل :يد كيد ،وسمع كسمع.
وقال يف تفسري املائدة :قال األئمة :نؤمن هبذه األحاديث من غري تفسري،
منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن املبارك.
وقال ابن عبد الرب :أهل السنة جممعون عىل اإلقرار هبذه الصفات الواردة
يف الكتاب والسنة ،ومل يك ّيفوا شيئ ًا منها ،وأ ّما اجلهمية واملعتزلة واخلوارج

أقر هبا مع ّطلة.
فسامهم من ّ
أقر هبا فهو مش ّبهّ ،
فقالوا :من ّ

وقال إمام احلرمني يف (الرسالة النظامية) :اختلفت مسالك العلامء يف هذه
الظواهر ،فرأى بعضهم تأويلها ،والتزم ذلك يف آي الكتاب وما يصح من
السنن ،وذهب أئمة السلف إىل االنكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر عىل
مواردها ،وتفويض معانيها إىل اهلل تعاىل ،والذي نرتضيه رأي ًا وندين اهلل به
حجة ،فلو كان
عقيدة ،اتباع سلف األمة ،للدليل القاطع عىل أن إمجاع األ ّمة ّ
تأويل هذه الظواهر حت ًام ألوشك أن يكون اهتاممهم به فوق اهتاممهم بفروع
الرشيعة ،وإذا انرصم عرص الصحابة والتابعني عىل اإلرضاب عن التأويل،
كان ذلك هو الوجه املتّبع.اهـ.
وقد تقدم النقل عن أهل العرص الثالث وهم فقهاء األمصار ،كالثوري
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واألوزاعي ،ومالك والليث ومن عارصهم ،وكذا من أخذ عنهم من األئمة،
فكيف ال يوثق بام اتفق عليه أهل القرون الثالثة ،وهم خري القرون بشهادة
صاحب الرشيعة ))[ .الفتح406/13 :ـ .]408
وما جاء يف كالم اجلويني من تفويض املعنى إىل اهلل غري صحيحّ ،
فإن
السلف ُي َف ِوضون بالكيف دون املعنى كام جاء عن مالك يف قوله (( :االستواء
ّ

معلوم والكيف جمهول

))

 74ـ األقوال يف االسم األعظم أربعة عرش قوال.
قال احلافظ يف الفتح (( :ومجلة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عرش قوالً:
األول :االسم األعظم (هو) ،نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف،
يعرب عن كالم معظم حَّضته مل يقل له :أنت قلت
ّ
واحتج له بأن من أراد أن ّ
كذا ،وإنام يقول :هو يقول ،تأ ّدب ًا معه.
الثاين( :اهلل) ألنه اسم مل يطلق عىل غريه ،وألنه األصل يف األسامء احلسنى،
ومن ثم أضيفت إليه.
ّ
ولعل مستنده ،ما أخرجه ابن ماجة عن
الثالث( :اهلل الرمحن الرحيم)
أن يعلمها االسم األعظم فلم يفعل ،فص ّلت
عائشة أهنا سألت النبي
ودعت (( اللهم إين أدعوك اهلل وأدعوك الرمحن وأدعوك الرحيم ،وأدعوك
بأسامئك احلسنى كلها ،ما علمت منها وما مل أعلم  )) ...احلديث ،وفيه أنه
قال هلا (( :إنه لفي األسامء التي دعوت هبا )) .قلت :وسنده ضعيف ،ويف
االستدالل به نظر ال خيفى.
الرابع( :الرمحن الرحيم احلي القيوم) ملا أخرج الرتمذي من حديث أسامء
بنت يزيد :أن النبي

 
 
قال (( :اسم اهلل األعظم يف هاتني اآليتني     :
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[          البقرة ،]163:وفاحتة سورة آل عمران
[         آل عمران ،)) ]2:أخرجه أصحاب السنن َّإال
وحسنه الرتمذي ،ويف نسخة ص ّححه ،وفيه نظر ألنه من رواية شهر
النسائيّ ،

ابن حوشب.

اخلامس( :احلي القيوم) ،أخرج ابن ماجة من حديث أيب أمامة (( :االسم
األعظم يف ثالث سور :البقرة ،وآل عمران ،وطه )) ،قال القاسم الراوي عن
واحتج
الرازي
ّ
أيب أمامة :التمسته منها فعرفت أنه (احلي القيوم)ّ ،
وقواه الفخر ّ
بأهنام يدالن من صفات العظمة بالربوبية ما ال يدل عىل ذلك غريمها كداللتهام.
السادس( :احلنّان املنّان بديع الساموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام احلي
القيوم) ،ورد ذلك جمموع ًا يف حديث أنس عند أمحد واحلاكم ،وأصله عند أيب
وصححه ابن ح ّبان.
داود والنسائي
ّ
السابع( :بديع الساموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام) ،أخرجه أبو يعىل
من طريق السي بن حييى عن رجل من طي وأثنى عليه قال (( :كنت أسأل
اهلل أن يريني االسم األعظم فأريته مكتوب ًا يف الكواكب يف السامء )).
الثامن( :ذو اجلالل واإلكرام) ،أخرج الرتمذي من حديث معاذ بن جبل
قال (( :سمع النبي

رجال يقول :يا ذا اجلالل واإلكرام ،فقال :قد استجيب

لك فسل )) ،واحتج له الفخر بأنه يشمل مجيع الصفات املعتربة يف اإلهلية ،ألن
يف اجلالل إشارة إىل مجيع السلوب ،ويف اإلكرام إشارة إىل مجيع اإلضافات.
التاسع( :اهلل ال إله إال هو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له
كفوا أحد) ،أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وابن ح ّبان واحلاكم من
حديث بريدة ،وهو أرجح من حيث السند من مجيع ما ورد يف ذلك.
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العارش( :رب رب) ،أخرجه احلاكم من حديث أيب الدرداء وابن عباس
بلفظ (( :اسم اهلل األكرب رب رب )) ،وأخرج ابن أيب الدنيا عن عائشة (( :إذا
قال العبد :يا رب ،يا رب ،قال اهلل تعاىل :لبيك عبدي سل تعط )) رواه مرفوعا
وموقوف ًا.
احلادي عرش( :دعوة ذي النون) ،أخرج النسائي واحلاكم عن فضالة بن
عبيد رفعه (( :دعوة ذي النون يف بطن احلوت ،ال إله َّإال أنت سبحانك إين
كنت من الظاملني ،مل يدع هبا رجل مسلم قط َّإال استجاب اهلل له )).
الثاين عرش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل اهلل أن يع ّلمه
االسم األعظم ،فرأى يف النوم (( :هو اهلل الذي ال إله إال هو رب العرش
العظيم )).
الثالث عرش :هو خمفي يف األسامء احلسنى ،ويؤ ّيده حديث عائشة املتقدّ م

ّملا دعت ببعض األسامء وباألسامء احلسنى ،فقال هلا رسول اهلل

 (( :إنه لفي

األسامء التي دعوت هبا )).
الرابع عرش( :كلمة التوحيد) ،نقله عياض كام تقدم قبل هذا )).

[الفتح:

.]224/11
 75ـ قال ابن القيم :ههنا ألفاظ وهي فاعل وعامل ،ومكتسب وكاسب،
وصانع ،وحمدث وجاعل ،ومؤثر ومنشئ ،وموجد ،وخالق ،وبارئ،
ومصور ،وقادر ،ومريد .وهذه األلفاظ ثالثة أقسام :قسم مل يطلق َّإال عىل
ّ
الرب سبحانه ،كالباري والبديع واملبدع .وقسم ال يطلق َّإال عىل العبد،

كالكاسب واملكتسب .وقسم واقع إطالقه عىل الرب والعبد ،كاسم صانع
واملصور ،فإن استعمال
وفاعل وعامل ومنشئ ومريد وقادر ،وأ ّما اخلالق
ّ
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املصور ،وإن
مطلقني غري مق ّيدين مل يطلقا َّإال عىل الرب ،كقوله اخلالق البارئ
ّ
استعمال مق ّيدين أطلقا عىل العبد ،كام يقال ملن قدّ ر شيئ ًا يف نفسه أنه خلقه قال:
وألنت تفري مـا خلقـت وبعـ

ـض القوم خيلق ثم ال يفـري

وغريك يقدّ ر أشياء وهو
أي لك قدر ٌة ُمتيض و ُتنفذ هبا ما قدرته يف نفسك
ُ

صح إطالق (خالق) عىل العبد يف
ٌ
عاجز عن إنفاذها وإمضائها .وهبذا االعتبار ّ

املصورين
قوله تعاىل[       :املؤمنون ]14:أي أحسن
ّ
واملقدّ رين[ .شفاء العليل البن القيم ص.]186:
 76ـ إطالق لفظ الس ّيد عىل اهلل وعىل املخلوق.
قال احلافظ :وما ذكره املصنف ـ أي األحاديث الواردة يف إطالق السيد
عىل املخلوق ـ حيتاج إىل تأويل احلديث الوارد يف النهي عن إطالق السيد عىل
ّ
الشخري عن أبيه ،عند أيب
مطرف بن عبد اهلل بن
املخلوق ،وهو يف حديث ّ
صححه غري
داود ،والنسائي ،واملصنف يف (األدب املفرد) ورجاله ثقات ،وقد ّ

واحد ،ويمكن اجلمع بأن ُحيمل النهي عن ذلك عىل إطالقه عىل غري املالك،
واإلذن بإطالقه عىل املالك ،وقد كان بعض أكابر العلامء يأخذ هبذا ،ويكره أن
خياطب أحد ًا بلفظه أو كتابته بالسيد ،ويتأكّد هذا إذا كان املخاطب غري تقي،
فعند أيب داود واملصنف يف (األدب) من حديث بريدة مرفوع ًا (( ال تقولوا
للمنافق س ّيد ًا )) ،احلديث ونحوه عند احلاكم.
ثم قال :قوله (( وليقل س ّيدي موالي )) ،فيه جواز إطالق العبد عىل مالكه
الرب والس ّيدّ ،
الرب من
ألن
س ّيدي ،قال القرطبي وغريه (( :إنام ّفرق بني
َّ
ّ
أسامء اهلل تعاىل اتفاق ًا ،واختلف يف الس ّيد ،ومل يرد يف القرآن أنه من أسامء اهلل
تعاىل ،فإن قلنا :إنه ليس من أسامء اهلل تعاىل فالفرق واضح إذ ال التباس ،وإن
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قلنا :إنه من أسامئه فليس يف الشهرة واالستعامل كلفظ الرب فيحصل الفرق
بذلك أيض ًا )) ،وقد روى أبو داود والنسائي وأمحد واملصنف يف (األدب
املفرد) من حديث عبد اهلل بن الشخري عن النبي قال( :السيد اهلل) ،وقال
اخل ّطايب (( :إنام أطلقه ألن مرجع السيادة إىل معنى الرياسة عىل من حتت يده
والسياسة له وحسن التدبري ألمره ،ولذلك سمى الزوج س ّيد ًا )) ،قال (( :وأما
املوىل فكثري الترصف يف الوجوه املختلفة من ويل ونارص ،وغري ذلك ،ولكن ال
يقال الس ّيد وال املوىل عىل اإلطالق من غري إضافة َّإال يف صفة اهلل تعاىل )).
[الفتح 177 /5:وما بعدها].
 77ـ قال إبراهيم احلريب :كان أهل العربية من أهل البرصة من أصحاب
األهواء َّإال أربعة فإهنم كانوا أصحاب سنّة :أبو عمرو بن العال ،واخلليل بن
أمحد ،ويونس بن حبيب واألصمعي[ .هتذيب التهذيب :ترمجة عبد امللك بن قريب
األصمعي].
 78ـ مناظرة يف الصفات بني أيب إسحاق بن َشا ْقال وأيب سليامن الدمشقي.
قال القايض أبو احلسني حممد بن أيب يعىل :قرأت بخط الوالد السعيد قال:
نقلت من خط أيب بكر بن شاقال قال :أخربنا أبو إسحاق بن شاقال ـ قراءة
عليه ـ قال :قلت أليب سليامن الدمشقي :بلغنا أنك حكيت فضيلة الرسول
يف ليلة املعراج ،وقوله يف اخلرب (( :وضع يده بني كتفي ،فوجدت بردها )) ...
وذكر احلديث.
فقال يل :هذا إيامن ون ّية ،ألنّه أريد مني روايته ،وله عندي معنى غري
مسه.
الظاهر .قال :وأنا ال أقول ّ
فقلت له :وكذا تقول يف آدم ملا خلقه بيده؟ قال :كذا أقولّ :
إن اهلل  ال
يمس األشياء.
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سويت بني آدم وسواه ،فأسقطت فضيلته ،وقد قال اهلل تعاىل:
فقلت لهّ :
[          ص ،]75:قلت له :هذا رويته
ألنه أريد منك ـ عىل رغمك ـ وله عندك معنى غري ظاهره ،وإالّ سلمت
األحاديث التي جاءت يف الصفات ،ويكون هلا معاين غري ظاهرها ،أو تر ّد
مجيعها؟
فقال يل :مثل أي يشء؟
فقلت له :مثل األصابع ،والساق ،والرجل ،والسمع والبرص ،ومجيع
الصفات التي جاءت يف األخبار الصحاح ،حتى إذا سلمتها كلمناك عىل ما
ا ّدعيته من معانيها التي هي غري ظاهرها.
فقال يل منكر ًا لقويلَ :من يقول ِر ْجل؟
فقلت :أبو هريرة عن النبي

 .فقالَ :من عن أيب هريرة؟

مهام.فقال :من عن مهام؟
فقلتّ :
فقلت :معمر.فقالَ :من عن معمر؟
فقلت :عبد الرزاق .فقال يلَ :من عن عبد الرزاق؟
فقلت له :أمحد بن حنبل .فقال يل :عبد الرزاق كان رافضي ًا.
فقلت له :من ذكر هذا عن عبد الرزاق؟ فقال يل :حييى بن معني.
خترص عىل حييى ،إنّام قال حييى :كان يتشيع ،ومل يقل
فقلت له :هذا ّ
رافضي ًا.
مهام.
فقال يل :األعرج عن أيب هريرة :بخالف ما قاله ّ
قلت له :كيف؟ قالّ :
ألن األعرج قال (يضع قدمه).
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فقلت له :ليس هذا ضد ما رواه مهام ،وإنام قال هذا (قدم) وقال هذا
(رجل) وكالمها واحد.وحيتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي
مرتني.وحدّ ث به أبو هريرة مرتني ،فسمع األعرج منه يف إحدى املرتني ذكر
(القدم) وسمع منه مهام ذكر (الرجل).
فقال يل :مهام غلط.فقلت له :هذا قول من ال يدري .ثم قال يل :واألصابع
يف حديث ابن مسعود ،تقول به؟
فقلت له :حديث ابن مسعود صحيح من جهة النقل ،رواه الناس ،ورواه
األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل.
فقال يل :هذا قاله اليهودي.
حتى

قوله ،قد ضحك رسول اهلل
فقلت له :مل ينكر رسول اهلل
بدت نواجذه تصديق ًا لقوله .فأنكر أن يكون هذا اللفظ مروي ًا من أخبار ابن
مسعود.
فقلت له :بىل ،هذا رواه منصور واألعمش مجيع ًا عن إبراهيم عن أيب
ُع َبيدة :أن هيودي ًا أتى النبي فقال (( :يا حممدّ ،
إن اهلل  يمسك الساموات
عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع ،واجلبال عىل إصبع ،واخلالئق عىل إصبع،
والشجر عىل إصبع ـ وروى :والثرى عىل إصبع ـ ثم يقول :أنا امللك.فضحك
رسول اهلل  ،تصديق ًا ملا قال احلرب )).هكذا رواه الثوري و ُف َضيل بن عياض.
فقال يل :قد نزل القرآن بالتكذيب ،ال بالتصديق ،قال اهلل تعاىل:

 

[     الزمر.]67:
فقلت له :قد نزل القرآن بالتصديق ،ال بالتكذيب ،بداللة قوله تعاىل يف
سياق اآلية:
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 ، ثم ّنزه نفسه 

عام يرشك به من ّ
كذب بصفاته ،فقال  :
ّ

 ،   وقوله ،       :ال يمنع من
إثبات األصابع صفة له ،كام ثبتت صفاته التي ال أختلف أنا وأنت فيها ،ومع
هذا :فام قدروا اهلل حق قدره ،كذلك أيضا نثبت األصابع صفة لذاته تبارك
وتعاىل ،       :فلام رأى ما لزمه قال :هذا ظن من ابن
مسعود ،أخطأ فيه.

فقلت له :هذا قول من يروم هدم اإلسالم ،والطعن عىل الرشع ،ألن من
زعم أن ابن مسعود ظن ومل يستيقن ،فحكى عن النبي

عىل ظنّه ،فقد جعل

إىل هدم اإلسالم مقالته هذه ،بأن يتجاهل أهل الزيغ ،فيتهجموا عىل كل خرب
جاء عن النبي

ال يوافق مذهبهم فيسقطونه ،بأن يقولوا :هذا ظن من

الصحابة عىل رسول اهلل

 ،إذ ال فرق بني ابن مسعود وسائر الصحابة

 ،وهذا ضد ما أمجع عليه املسلمون.
وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل يف اآلية التي شهد فيها البن مسعود
بالصدق يف مجلة الصحابة.
ثم قلت له :و(األصابع) قد رواها عن النبي

أيض ًا أصحابه ،منهم

أنس بن مالك ،يف حديث األعمش عن أيب سفيان عن أنس
رسول اهلل

قال (( :كان

يكثر أن يقول :يا مق ّلب القلوب ث ّبت قلبي عىل دينك.قال :قلنا

يا رسول اهلل ،آمنا بك وبام جئت به ،فهل ختاف علينا؟ قال :نعم ،إن القلوب
بني إصبعني من أصابع اهلل  ،يق ّلبها )).
ثم قال يل :تروي حديث أيب هريرة (( خلق آدم عىل صورته )) ويومئ إىل
أنه خملوق عىل صورة آدم.
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فقلت له :قال أمحد بن حنبل :من قال إن آدم خلقه اهلل  عىل صورة
آدم :فهو جهمي ،وأي صورة كانت آلدم قبل خلقه؟
فقال يل :قد جاء احلديث عن أيب هريرة عن النبي
عىل صورة آدم )) ،فقلت له :هذا كذب عىل النبي

 (( :إن اهلل خلق آدم

.

فقال يل :بىل قد جاء يف احلديث (( طوله ستون ذراع ًا )) ،عىل أنه آدم.
 ،ألنّك

فقلت له :قد ورد هذا ،وليس هو الذي ا ّدعيت عىل رسول اهلل
(( ّ
إن اهلل خلق آدم عىل صورة آدم )) ،ثم استدللت بقوله
قلت عن النبي
(( ستون ذراع ًا )) ،عىل أنه آدم ،وهذا خرب جاء عن النبي
الزناد عن أيب هريرة

عن النبي

من وجهني :فأبو

 (( :إن اهلل خلق آدم عىل صورته )).وروى
عن

جرير عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن ابن عمر
قال (( :ال تق ّبحوا الوجوهّ ،
فإن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن ))،
النبي
قال أبو إسحاق :وهذا احلديث يذكر عن إسحاق بن راهويه ،أنّه صحيح
مرفوع.
احلجة
وأ ّما أمحد بن حنبل فذكر أن الثوري أوقفه عىل ابن عمر ،فكالمها ّ

فيه عىل من خالفه ،فإن كان رفعه صحيحا إىل النبي

فقد سقط العذر ،وإن

كان ابن عمر القائل له ،فقد اندحض بقول ابن عمر تأويل من محل قوله (( عىل
صورته )).
قال أبو إسحاق :وهذا مل جير بيني وبينه ،وإنام ب ّينته ألصحايب ليفهموه.
تأول آلدم عىل صورة آدم،
ثم قلت له :قوله (خلق آدم عىل صورته) ،ال ُي ّ
ملا قاله أمحد (( :وأي صورة كانت آلدم قبل خلقه )) ،فقد فسد تأويلك من هذا
الوجه ،وفسد أيض ًا بقول ابن عمر عن النبي  (( :إن اهلل خلق آدم عىل
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صورة الرمحن تبارك وتعاىل )).
وأما االستدالل بقوله

 (( :طوله ستون ذراع ًا )) ،فإن كانت هذه اللفظة

فتم الكالم ،ثم قال (( طوله
حمفوظة ،فكان قوله (( :خلق آدم عىل صورته )) ّ
ستون ذراع ًا )) إخبارا عن آدم بذلك ،عىل حديث الثوري عن أيب الزناد عن
موسى بن أيب عثامن عن أبيه عن أيب هريرة

عن النبي

أنه قال (( :إن اهلل

 خلق آدم عىل صورته )) ذكرت بداللة حديث ابن عمر

 ،وما ذكرته

عن أمحد.
فقال يل جوابا عن حديث أنس (( :إن القلوب بني إصبعني من أصابع اهلل
يقلبها )) :إنام مها نعمتان.
فقلت له :هذا اخلرب ،يقول
للذات.ومل يتقدمك هبذا أحد َّإال عبد اهلل بن كالّب القطان ،الذي انتحلت
((

إن اإلصبعني نعمتان ))؟ واليدين صفة

مذهبه ،وال عربة يف التسليم لألصابع ،والتأويل هلا عىل ما ذكرت :إن القلوب
بني نعمتني من نعم اهلل .

ثم قال يل :وهذا مثل روايتكم عن ابن مسعود يف قوله 
[   القلم ]42:إن اهلل  يكشف عن ساقه يوم القيامة.

   :

فقلت له :هذا رواه ابن مسعود عن النبي  ،فأنكره عن النبي
وقال :هذا من كالم ابن مسعود ،وقد روي عن ابن عباس أنه قال( :الشدة).
فقلت له :إنام نذكر ما جاء عن الصحابة إذا مل نجد عن النبي
فقال يل :حتفظه عن النبي

.

؟

قلت :نعم ،هذا رواه املنهال بن عمرو عن أيب عبيدة بن عبد اهلل عن
عن النبي قال (( :جيمع
مسوق بن األجدع حدثنا عبد اهلل بن مسعود
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اهلل األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم ،وينزل اهلل  يف ُظلل من الغامم
ـ وذكر احلديث بطوله ـ وقال فيه (( :فيأتيهم اهلل تبارك وتعاىل فيقول هلم :ما
لكم ال تنطلقون كام انطلق الناس؟ فيقولون :لنا إله.فيقول :هل تعرفونه إن
رأيتموه؟ فيقولون :نعم ،بيننا وبينه عالمة ،إن رأيناها عرفناه .قال :فيقول :ما
هي؟ فيقولون :يكشف عن ساقه.قال :فعند ذلك يكشف عن ساقه ،قال:
فيخر كل من كان بظهره طبق ،ويبقى قوم ظهورهم كأهنا صيايص البقر ،يريدون
ّ
السجود فال يستطيعون         ،
[القلم ،]43:يف حديث فيه طول ،وقد روي أيضا من طريق أيب سعيد اخلدري
عن النبي .
فقال :أبو هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري؟
فقلت له :هذا يف صحيح البخاري ،فليس من رشطه أبو هارون العبدي،
لضعفه عنده ،وعند أئمة أهل العلم ،ومل حيَّضين إسناده يف وقت كالمي له.
وأخرجته من صحيح البخاري كام ذكرته :أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن
ابن حممد بن زياد املقرىء ـ يعرف بالن ّقاش ـ قال :حدثنا حممد بن يوسف،
قال :حدثنا حممد بن إسامعيل البخاري قال :حدثنا آدم قال :حدثنا الليث عن
خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أيب سعيد اخلدري قال :سمعت النبي يقول (( :يكشف ربنا تبارك وتعاىل
عن ساقه ،فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ،ويبقى من كان يسجد له يف الدنيا رياء
وسمعة ،فيذهب ليسجد ،فيعود ظهره طبق ًا واحد ًا )).
ثم قال يل :وتقول بحديث ابن عباس

عن النبي

 (( :رأيت ريب

))

محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن
فقلت له :رواه ّ
النبي .
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محاد بن سلمة ضعيف .فقلت :من ض ّعفه؟ فقال يل :حييى الق ّطان.
فقال يلّ :
خترص عىل حييى ،مل يقل حييى هذا ،وإالّ فمن حدّ ثك؟ فلم
فقلت له :هذا ّ

يقل َمن حدّ ثه.

محاد بن سلمة
وقال يل :أيام أثبت عندكّ ،محاد بن سلمة أو سامك؟ قلتّ :
أثبت ،وسامك مضطرب احلديث.
فنازعني يف هذا ،والذي أجبته بهَّ :
محاد بن سلمة ثقة ،وسامك مضطرب
بأن ّ
احلديث ،وهو جواب أمحد فيهام ،ومل أدر ما أراد بسامك .وخرجنا من ذلك ومل
أسأله.
ثم قلت له :هذه األحاديث تلقاها العلامء بالقبول ،فليس ألحد أن
يتأوهلا وال يسقطهاَّ ،
ألن الرسول لو كان هلا معنى عنده غري
يمنعها ،وال ّ
ظاهرها لب ّينه ،ولكان الصحابة ـ حني سمعوا ذلك من الرسول

ـ سألوه

فلام سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا،
عن معنى غري ظاهرهاّ ،
ونقبل طوع ًا ما قبلوا.
فقال يل :أنتم املش ّبهة.
فقلت :حاشا هلل ،املش ّبه الذي يقول :وجه كوجهي ،ويد كيدي ،فأ ّما نحن
فنقول :له وجه كام أثبت لنفسه وجها ،وله يد كام أثبت لنفسه يد ًا ،و 
[       الشورى ،]11:ومن قال هذا فقد سلم.
ثم قلت له :أنت مذهبك َّ
أن كالم اهلل  ليس بأمر وال هني ،وال متشابه،
وال ناسخ وال منسوخ ،وال كالمه مسموعَّ ،
ألن عندك :اهلل  ال يتكلم
بصوتَّ ،
وأن موسى مل يسمع كالم اهلل  بسمعه ،وإنام خلق اهلل  يف
فلام رأى ما عليه يف هذا من الشناعة قالّ :
فلعيل أخالف
موسى َف ْه ًام َف ِه َم بهّ ،
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ابن الكالّب القطان يف هذه املسألة من سائر مذهبه.
ثم قلت له :ومن خالف األخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بال
هتجم عىل رد
وجترأ عىل ر ّدها ،فقد ّ
قطع يف سندها ،وال جرح يف ناقليهاّ ،
اإلسالمَّ ،
ألن اإلسالم وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت.
فقال يل :األخبار ال توجب عندي ِع ْل ًام.
فقلت له :يلزمك عىل قود مقالتك :أنّك لو سمعت أبا بكر وعمر وعثامن
وعليا وطلحة والزبري وسعدا وسعيدا وعبد الرمحن بن عوف وأبا عبيدة بن
اجلراح يقولون :سمعنا رسول اهلل

يقول كذا وكذا ،أنّك ال تعلم أن النبي

قال من ذلك شيئا ،لقوهلم (سمعنا) .فلم ينكر من ذلك شيئا غري الشناعة.
ثم قال يل :أخبار اآلحاد يف الصفات اغسلها ،وهي عندي والرتاب سواء،
وال أقول منها َّإال بام قام يف العقل تصديقه.
قلت لهَ :فلِ َم أتعبت نفسك يف كتبها ،وسعيت إىل الشيوخ فيها ،وأنصبت
نفسك وأتعبتها ،وأسهرت ليلك بام ال تدين اهلل  به ،وال تزداد به
أردت خترجيها.
ِع ْل ًام؟فأجابني بأن قال :كتبته حتى ُأ َمت ِّ َم به األبواب ،إذا
ُ
فقلت له :خترج للمسلمني ما ال تدين به؟ فقال :نعم ،ألعرفه.
فقلت له :تعني املسلمني عىل قود مقالتك ،واحلق يف غري ما ذكرت؟ثم
قلت له :خرقت اإلمجاعَّ ،
ألن األ َّمة بأرسها اتفقت عىل نقلها ،ومل يكن نقل
ذلك عبثا وال لعب ًا ،ولو كان نقلهم هلا كرتك نقلهم هلا ،لكانوا عابثني ،وحاشا
هلل من ذلك ،ومن كانت هذه مقالته فقد دخل حتت الوعيد يف قوله :
             

[النساء.]115:
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وملا كانت أخبار اآلحاد يف الصفات ال توجب عمالًّ ،
دل عىل أهنا موجبة
ويتهجم عىل إسقاط كالم
للعلم ،فسقط هبذا ما ادعاه من مل ينتفع بعلمه،
ّ
الرسول بنقل العدل عن العدل موصوالً إليه ،برأيه وظنّه.
ثم ذكرت حساب الكفار ،فقال يل :قد روي عن النبي
األحوص عن عبد اهلل بن مسعود

عن النبي

حديث أيب

 (( :إن الكافر ليحاسب

حتى يقول :أرحني حتى ولو إىل النار )) ،فهال قلت به؟
فقلت له :ليس حيل ما روي صحيحا أو سقيام أن نقول به ،وإنام تعبدنا
بالصحيح دون السقيم ،والصحيح معلوم عند أهل النقل بعدالة ناقليه متص ً
ال
إىل املخرب عنه ،والسقيم معلوم بجرح ناقليه ،وهذا اخلرب الذي رويته ،رواه
إبراهيم بن مهاجر بن مسامر ـ يعني وهو مرتوك احلديث ضعيف عند أهل
العلم ـ وليس مثل هذا مما تقوم به احلجة.
فقال يل :فأي يشء معك يف أهنم ال حياسبون؟
فقلت له :إن شئت من كتاب اهلل ،وإن شئت من سنّة رسول اهلل
شئت من قول صحابته

وإن

.

فقال يل منكرا لقويل يف الصحابة :من قال هذا؟
فقلت :نعم ،قرأت عىل أيب عيسى حييى بن حممد بن سهل اخلصيب
العكربي ـ بعكربا ـ قال :حدثنا حممد بن صالح بن ذريح العكربي ،قال:
حدثنا حممد بن هناد ابن السي قال :حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة

قالت (( :من حوسب دخل اجلنة )) ،يقول اهلل تعاىل  :

            
[  االنشقاق7:ـ  ،]9ويقول لآلخرين ـ يعني الكفار ـ    
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[     الرمحن39:ـ .]41
فقال يل :قد سمعت هذا احلديث من أيب عيل الصواف قال :حدثنا أبو بكر
الوراق عن أيب معاوية
بن عبد اخلالق قال :حدثنا أبو احلسني عبد الوهاب ّ

الَّضير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ،بمثل معناه يعني

((

من

حوسب دخل اجلنة )) فقال يل :هو املسلم املحرتم.
فقلت له :مجعت بني ما ّفرق اهلل ّ ،
ألن اهلل  يقول:

 

[        القلم ،]35:قال أبو إسحاق :وكان
إن الكافر واملؤمن حياسبان ،فعىل قولهّ :
عندنا أن أبا سليامن يقولّ :
إن املؤمن ال
حياسبّ ،
وإن الكافر حياسب ،وهذه عصبية للكافر ،خرج هبا عن مجلة أهل
العلم.
قلت له :أنت تتكلم عىل املسلمني ،فتحشو أسامعهم بكالم الكلبي
ّ
الكذاب ،فيام خيرب عن مراد اهلل تعاىل عن األمم اخلالية ،التي مل يشاهدها ،فال
يكون عندك هذيان ،ثم جتيء إىل مثل حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن
عبد اهلل ـ حديث اخلرب ـ فتقول :هذا هذيان ،وهذا قول َمن تق ّلده ،خرج

عندي من الدين ،وسلك غري طريق املسلمني.

وهذا ما جرى بيننا َّإال ما أخللت به ،فلم أتيقن حفظه ،واهلل سبحانه
املوفق إلدراك الصواب[ .طبقات احلنابلة128/2:ـ .]138
 79ـ دخل ابن فورك عىل السلطان حممود فتناظرا.
قال ابن فورك ملحمود :ال جيوز أن تصف اهلل بالفوقية ،ألنّه يلزمك أن
تصفه بالتحتية ،ألنّه من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له حتت.

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

70

فقال حممود :ليس أنا وصفته بالفوقية ،فتلزمني أن أصفه بالتحتية ،وإنّام
هو وصف نفسه بذلك.قال :فبهت[ .ذيل طبقات احلنابلة.]12/1:
 80ـ هل يقال فالن خليفة اهلل أو ال؟
قال ابن القيم (( :وقوله :أولئك خلفاء اهلل يف األرض ،ودعاته إىل دينه ))،
حجة أحد القولني يف أنه جيوز أن يقال (( :فالن خليفة اهلل يف أرضه
هذا ّ
)).واحتج أصحابه أيضا بقوله تعاىل للمالئكة       :
[البقرة ،]30:واحتجوا بقوله تعاىل       :
[األنعام ،]165:وهذا خطاب لنوع اإلنسان ،وبقوله تعاىل    :
[        النمل ،]62:وبقول موسى
لقومه          :
[األعراف.]129:
وبقول النبي

 (( :إن اهلل ُمم َ ِّكن لكم يف األرض ،ومستخلفكم فيها فناظر

كيف تعملون ،فاتقوا الدنيا واتقوا النساء )).
واحتجوا بقول الراعي خياطب أبا بكر الصديق

:

خليفة الرمحان إنّا معشـر

حنفـاء نسجد بكرة وأصيال

عرب نرى هلل يف أمـوالنـا
ٌ

منـزال تنزيـال
حـ َّق الزكاة
ّ

ومنعت طائفة هذا اإلطالق وقالت :ال ُيقال ألحد إنه خليفة اهللّ ،
فإن
عمن يغيب وخيلفه غريه ،واهلل تعاىل شاهد غري غائب ،قريب
اخلليفة إنّام يكون ّ

فمحال أن خيلفه غريه ،بل هو سبحانه الذي خيلف
غري بعيد ،راء وسامعُ ،
الدجالْ (( :
إن خيرج
عبده املؤمن فيكون خليفته ،كام قال النبي يف حديث ّ
فامرؤ حجيج نفسه،
وأنا فيكم ،فأنا حجيجه دونكم ،وإن خيرج ولست فيكم
ٌ
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واهلل خليفتي عىل كل مؤمن )) ،واحلديث يف الصحيح.
ويف صحيح مسلم أيضا من حديث عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل
كان يقول إذا سافر (( :اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل ...

))

احلديث.
ويف الصحيح ّ
قال (( :اللهم اغفر أليب سلمة ،وارفع درجته
أن النبي
يف املهديني واخلفه يف أهله )).فاهلل هو خليفة العبد ّ
ألن العبد يموت فيحتاج
إىل من خيلفه يف أهله.
قالوا :وهلذا أنكر الصدّ يق

عىل َمن قال له :يا خليفة اهلل! قال :لست

بخليفة اهلل ،ولكن خليفة رسول اهلل ،وحسبي ذلك.

قالوا :وأ ّما قوله تعاىل ،       :فال خالف ّ
أن املراد

وذر ّيته.
به آدم ّ

عمن كان
ومجهور أهل التفسري من السلف واخللف عىل أنه جعله خليفة ّ

قبله يف األرض.

قيل :عن اجلن الذين كانوا سكّاهنا ،وقيل :عن املالئكة الذين سكنوها بعد
وقصتهم مذكورة يف التفاسري.
اجلنّ ،
وأ ّما قوله تعاىل ،       :فليس املراد به
بعضكم بعض ًا ،فك ّلام هلك
خالئف عن اهلل ،وإنام املراد به أنه جعلكم َخي ُل ُ
ف ُ
قرن خلفه قرن إىل آخر الدهر.
خاصة ،أي :جعلكم خالئف من
ثم قيل :إن هذا خطاب ألمة حممد
ّ
األمم املاضية ،فهلكوا ،وورثتم أنتم األرض من بعدهم.
وال ريب أن هذا خطاب لألمة ،واملراد نوع اإلنسان الذي جعل اهلل أباهم
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بعضا إىل قيام الساعة ،وهلذا
ذر ّيته خيلف بعضهم ً
عمن قبله ،وجعل ّ
خليفة ّ
جعل هذا آية من آياته ،كقوله تعاىل:

      

.    
وأما قول موسى لقومه:

   

 ،فليس ذلك

استخالفا عنه ،وإنام هو استخالف عن فرعون وقومه ،أهلكهم وجعل قوم
موسى خلفاء من بعدهم.
وكذا قول النبي

ّ (( :
إن اهلل مستخلفكم يف األرض )) أي من األمم التي

هتلك ،وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم.
قالوا :وأما قول الراعي! فقول شاعر قال قصيدة يف غيبة الصديق ال
أقره عىل هذه اللفظة أم
يدرى أبلغت أبا بكر أم ال؟! ،ولو بلغته فال ُيع َلم أنه ّ

ال؟!.

قلتْ :
إن أريد باإلضافة إىل اهلل أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة
املانعة منها ،وإن أريد باإلضافة أن اهلل استخلفه عن غريه ممن كان قبله فهذا ال
يمتنع فيه اإلضافة ،وحقيقتها خليفة اهلل الذي جعله اهلل خلفا عن غريه .وهبذا
خيرج اجلواب عن قول أمري املؤمنني (( :أولئك خلفاء اهلل يف أرضه )).
فإن قيل :هذا ال مدح فيهّ ،
ألن هذا االستخالف عام يف األ ّمة ،وخالفة اهلل

التي ذكرها أمري املؤمنني خاصة بخواص اخللق!

فاجلواب :أن االختصاص املذكور أفاد اختصاص اإلضافة ،فاإلضافة هنا
للترشيف والتخصيص ،كام يضاف إليه عباده ،كقوله تعاىل    :
[    احلجر       ،]42:

[  الفرقان ،]63:ونظائره.
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ومعلوم أن كل اخللق عباد له ،فخلفاء األرض كالعباد ،يف قوله:

 

[   آل عمران[        ،]15:غافر ،]31:وخلفاء اهلل
كعباد اهلل يف قوله ،        :ونظائره.
وحقيقة اللفظة أن اخلليفة هو الذي خيلف الذاهب ،أي جييء بعده ،يقال:
خلف ٌ
فالن فالن ًا ،وأصله خليف بغري هاء ،ألهنا فعيل بمعنى فاعل ،كالعليم
والقدير ،فدخلت التاء للمبالغة يف الوصف كراوية ،وعالّمة ،وهلذا ُمجع مجع
فعيل ،فقيل :خلفاء كرشيف ورشفاء ،وكريم وكرماء ،ومن راعى لفظه بعد
دخول التاء عليه مجعه عىل فعائل ،فقال :خالئف ،كعقيلة وعقائل ،وظريفة
وظرائف ،وكالمها َو َر َد به القرآن ،هذا قول مجاعة من النحاة.
والصواب أن التاء إنام دخلت فيها للعدل عن الوصف إىل االسم ،فإن
الكلمة صف ٌة يف األصل ،ثم ُأجريت جمرى األسامءُ ،فأحلقت التاء لذلك ،كام
كف
قالوا :نطيحة بالتاء ،فإذا أجروها صفة قالوا :شا ٌة
نطيح ،كام يقولونٌ :
ٌ
خضيب ،وإالّ فال معنى للمبالغة يف (خليفة) حتى تلحقها تاء املبالغة ،واهلل
ٌ
أعلم[ .مفتاح دار السعادة البن القيم ص.]165:
التسمي بقايض القضاة وحاكم احلكّام ونحو ذلك.
 81ـ حكم
ّ
قال ابن اجلوزي

 :ويف رمضان استقر أن يزاد يف ألقاب جالل الدولة

شاهنشاه األعظم ملك امللوك ،فأمر اخلليفة بذلك فخطب له به ،فنفر العامة
ورموا اخلطباء باآلجر ،ووقعت فتنة ،وكتب إىل الفقهاء يف ذلك ،فكتب أبو
عبد اهلل الصريمي احلنفي :أن هذه األسامء يعترب فيها القصد والنية ،وقد قال
اهلل تعاىل ،          :وقال تعاىل   :

.  
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وإذا كان يف األرض طول جاز أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم يف
القوة واإلمكان ،وجائز أن يكون بعضهم أعظم من بعض ،وليس يف ما
يوجب التكرب وال املامثلة بني اخلالق واملخلوقني.
وكتب أبو الطيب الطربي :أن إطالق ملك امللوك جائز ويكون معناه:
ملك ملوك األرض ،فإذا جاز أن يقال :كايف الكفاة وقايض القضاة ،جاز ملك
امللوك ،فإذا كان يف اللفظ ما يدل عىل أن املراد به ملوك األرض زالت الشبهة،
وفيه قوهلم :اللهم أصلح امللك ،فينرصف الكالم إىل املخلوقني.
وكتب التميمي نحو ذلك ،وقد حكي عن قايض القضاة أيب احلسن
املؤرخ أن
املاوردي أنه كتب قريب ًا من ذلك ،وذكر حممد بن عبد امللك اهلمذاين ّ
املاوردي منع من جواز ذلك ،وكان خمتص ًا بخدمة جالل الدولة ،فلام امتنع عن
الكتابة انقطع عن خدمته ،واستدعاه جالل الدولة بكرة يوم العيد ،فمىض عىل
وجل شديد يتوقع املكروه ،فلام دخل عىل امللك قال له :أنا أحتقق أنك لو
حابيت أحد ًا حلابيتني ملا بيني وبينك ،مع كونك أكثر الفقهاء م ً
ال وأوفاهم
جاه ًا وحاالً ،وما محلك عىل خمالفتي َّإال الدين ،وقد قربك ذلك مني وزاد
حملك يف قلبي ،وقدمتك عىل نظائرك عندي.
قال ابن اجلوزي :والذي ذكره األكثرون يف جواز أن يقال :ملك امللوك هو
القياس إذا قصد به ملوك الدنياَّ ،إال ّأين ال أرى َّإال ما رآه املاوردي؛ ألنه قد
صح يف احلديث ما يدل عىل املنع ،لك ّن الفقهاء املتأخرين عن النقل بمعزل ،ثم
ّ
ساق حديث أيب هريرة الذي يف الصحيحني[.املنتظم البن اجلوزي ،حوادث سنة
(429هـ).]264/15 :
وابن اجلوزي وافق عىل جواز التسمية بقايض القضاة ونحوه.وقد ذكر
شيخنا أبو عبد اهلل بن القيم قال :وقال بعض العلامء :ويف معنى ذلك ـ يعني
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ملك امللوك ـ كراهية التسمية بقايض القضاة ،وحاكم احلكّامَّ ،
فإن حاكم
احلكّام يف احلقيقة هو اهلل تعاىل.
يتورعون عن إطالق لفظ قايض
وقد كان مجاعة من أهل الدين والفضل ّ

قياسا عىل ما يبغضه اهلل ورسوله من التسمية بملك
القضاة ،وحاكم احلكّامً ،

األمالك ،وهذا حمض القياس.

قلت :وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن مجاعة
الكناين الشافعي ـ قايض الديار املرصية وابن قاضيها ـ يمنع الناس أن خياطبوه
بقايض القضاة ،أو يكتبوا له ذلك ،وأمرهم أن يبدِّ لوا ذلك بقايض املسلمني،
وقالَّ :
إن هذا اللفظ مأثور عن عيل .
يوضح ذلك :أن التلقيب بملك امللوك إنام كان من شعائر ملوك الفرس
من األعاجم املجوس ونحوهم ،وكذلك كان املجوس يسموا قاضيهم (مو َب ْذ

مو َبذان)َ ،ي ْع َ
نون بذلك :قايض القضاة ،فالكلمتان من شعائرهم ،وال ينبغي
التسمية هبام ،واهلل أعلم[ .ذيل طبقات احلنابلة84/1:ـ .]85
املسمى أو غريه؟
 82ـ االسم هل هو ّ
املسمى أو غريه؟قيل:
قال ابن القيم ... (( :فإن قيل :فاالسم عندكم هو
ّ
طاملا غلط الناس يف ذلك وجهلوا الصواب فيه.
املسمى تارة ،و ُيراد به اللفظ الدال عليه أخرى.
فاالسم ُيراد به ّ
فإذا قلت :قال اهلل كذا ،واستوى اهلل عىل عرشه ،وسمع اهلل ،ورأى
املسمى نفسه.
وخلق ،فهذا املراد به ّ
وإذا قلت :اهلل اسم عريب ،والرمحن اسم عريب ،والرمحن من أسامء اهلل،
والرمحن وزنه فعالن ،والرمحن مشتق من الرمحة ونحو ذلك ،فاالسم ههنا
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للمسمى ،وال يقال غريه ملا يف لفظ الغري من اإلمجال ،فإن ُأريد
لالسم ال
ّ
باملغايرةَّ :
أن اللفظ غري املعنى فحق ،وإن ُأريد أن اهلل سبحانه كان وال اسم له،
سامه خلقه بأسامء من صنعهم ،فهذا من أعظم
حتى خلق لنفسه اس ًام ،أو حتى ّ

الضالل واإلحلاد [ .)) ...شفاء العليل البن القيم ص.]373:
بكنيته حسن ،وذكره بوصف الرسالة أحسن.
 83ـ ِذك ُْر الرسول
[الفتح.]267/1 :
 84ـ نصوص يف نفي علم الغيب عن النبي

.

العلم
قال ابن القيم (( :وقد جاهر بالكذب بعض من يدّ عي يف زماننا
َ
ـ وهو يتشبع بام مل يعط ـ أن رسول اهلل كان يعلم متى تقوم الساعة  ...ـ إىل
أن قال ـ :ولكن هؤالء الغالة عندهمّ :
أن علم رسول اهلل منطبق عىل علم
 

 ،واهلل يقول    :
اهلل سواء بسواء ،فكل ما يعلمه اهلل يعلمه رسول اهلل
              

[   التوبة ]101:وهذا يف براءة ،وهو يف أواخر براءة ،وهي من أواخر
ما نزل من القرآن ،هذا واملنافقون جريانه يف املدينة.
ومن هذا حديث عقد عائشة
فوجدوه.

ّ ،ملا أرسل يف طلبه ،فأثاروا اجلمل

يَّضه يشء
ومن هذا حديث تلقيح النخل وقال (( :ما أرى لو تركتموه ّ
فرتكوه ،فجاء شيص ًا ،فقال (( :أنتم أعلم بدنياكم )) ،وقد قال تعاىل   :
[         األنعام ،]50:وقال   :
[      األعراف ،]188:وملا جرى ألم املؤمنني
يعلم حقيقة
عائشة ما جرى ،ورماها أهل اإلفك بام رموها به ،مل يكن
األمر ،حتى جاءه الوحي من اهلل برباءهتا.
))
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وعند هؤالء الغالة :أنّه عليه الصالة والسالم كان يعلم احلال عىل
حقيقته بال ريبة ،واستشار الناس يف فراقها ،ودعا اجلارية فسأهلا ـ وهو يعلم
احلال ـ وقال هلا (( :إن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهلل )) ،وهو يعلم عل ًام يقين ًا
تلم بذنب!
أهنا مل ّ
وال ريب أن احلامل هلؤالء عىل هذا الغلو ،إنام هو اعتقادهم أنه يك ّفر
عنهم سيئاهتم ويدخلهم اجلنة! وك ّلام غلوا وزادوا غلو ًا فيه كانوا أقرب إليه
وأخص به ،فهم أعىص الناس ألمره ،وأشدهم خمالفة لسنته ،وهؤالء فيهم
ّ
الغلو ،وخالفوا رشعه
ظاهر من النصارى الذين غلوا يف املسيح أعظم
شب ٌه
ّ
ٌ

ودينه أعظم املخالفة.

وحيرفون
واملقصود :أن هؤالء يصدّ قون باألحاديث املكذوبة الرصحيةّ ،

األحاديث الصحيحة عن مواضعها ،لرتويج معتقداهتم ))[ .املنار املنيف البن القيم

ص81:ـ .]84
 85ـ كالم للذهبي يف توقري النبي

يف غري إفراط.

رواد :قال قتيبة :حدثنا وكيع عن
يف امليزان يف ترمجة عبد املجيد بن أيب ّ
إسامعيل بن أيب خالد عن عبد اهلل البهي أن رسول اهلل

ملا مات مل يدفن

حتى ربا بطنه وانثنت خنرصاه ،قال قتيبة :حدّ ث به وكيع بمكة ،وكان سنة
حج فيها الرشيد ،فقدّ موه إليه ،فدعا الرشيد سفيان بن عيينة وعبد املجيد،
ّ
فقال :جيب أن يقتل ،فإنه مل يرو هذا َّإال ويف قلبه غش للنبي .
فسأل الرشيد سفيان ،فقال :ال جيب عليه القتل ،رجل سمع حديث ًا فرواه،
يوم االثنني ُ ِ
فرتك إىل ليلة األربعاء ،فمن
احلر ،تويف النبي
واملدينة شديدة ِّ
تغري )).
ذلك ّ
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قلت :النبي

س ّيد البرش (وهو برش) يأكل ويرشب وينام ،ويقيض

ويتسوك ليط ّيب فمه ،فهو يف هذا كسائر املؤمنني،
حاجته ،ويمرض ويتداوى،
ّ
فلام مات ـ بأيب هو وأ ّمي ـ ُع ِمل به كام ُيعمل بالبرش من الغسل والتنظيف
ّ
والكفن واللحد والدفن ،لكن ما زال ط ِّيب ًا مط ّيب ًا  ،حي ًا وم ّيت ًا ،وارختاء أصابعه
نص عىل انتفائه ،واحلي قد حيصل له
ور ْبو بطنه ،ليس معنا ٌّ
املقدّ سة ،وانثناؤهاَ ،
نص
ريح وينتفخ منه جوفه ،فال ُي َعدّ هذا ـ إن كان قد وقع ـ عيب ًا ،وإنام معنا ٌّ
عىل أنه ال يبىلَّ ،
حرم عىل األرض أن تأكل أجساد األنبياء عليهم
وأن اهلل ّ
السالم ،بل ويقع هذا لبعض الشهداء

.

أ ّما من روى حديث عبد اهلل البهي ل َي ُغ َّض به من منصب رسول اهلل
حديثَّ :
َ
ُس ِحر ،وحاول بذلك
إن النبي
فهذا زنديق ،بل لو روى الشخص
َتنَقص ًا كفر وتزندق ،وكذا لو روى حديث أنه س ّلم من اثنتني ،وقال :ما درى
كم ّ
صىل! يقصد بقوله شينه ونحو ذلك كفر.
َّ
قال (( :إنام أنا برش أنسى كام تنسون )) ،فالغلو واإلطراء
فإن النبي
منهي عنه ،واألدب والتوقري واجب ،فإذا اشتبه اإلطراء بالتوقري تو ّقف العامل
وتورع ،وسأل َمن هو أعلم منه حتى يتبني له احلق ،فيقول به ،وإالّ فالسكوت
ّ
واسع له ،ويكفيه التوقري املنصوص عليه يف أحاديث ال ُحتىص ،وكذا يكفيه
جمانبة الغلو الذي ارتكبه النصارى يف عيسى ،ما رضوا له بالنبوة حتى رفعوه
إىل اإلهلية وإىل الولدية ،وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية ،فض ّلوا وخسواَّ ،
فإن
الر ِّب ،نسأل اهلل تعاىل أن
إطراء الرسول
يؤ ّدي إىل إساءة األدب عىل ّ
كام يرىض ))[ .ميزان االعتدال:
يعصمنا بالتقوى ،وأن حيفظ علينا ح َّبنا للنبي
649/2ـ .]650
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 86ـ هل كان النبي

79

قبل أن يوحى إليه متع ّبدا برشيعة َم ْن قبله أو ال؟

قال احلافظ :قال اجلمهور :ال ،ألنّه لو كان تابع ًا ،الستبعد أن يكون
متبوعا ،وألنه لو كان َل ُن ِق َل َم ْن كان ُينسب إليه .وقيل :نعم ،واختاره ابن
احلاجب ،واختلفوا يف تعيينه عىل ثامنية أقوال:
أحدها :آدم ،حكاه ابن برهان ،الثاين :نوح ،حكاه اآلمدي ،الثالث:
إبراهيم ،ذهب إليه مجاعة ،واستدلوا بقوله تعاىل       :

[النحل ،]123:الرابع :موسى ،اخلامس :عيسى ،السادس :بكل يشء بلغه عن
وحجته :قول اهلل تعاىل:
رشع نبي من األنبياء،
ّ
[   األنعام ،]90:السابع :الوقف ،واختاره اآلمدي ،وال خيفى قوة

     

الثالث ،والسيام مع ما نقل من مالزمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي
عندهم من رشيعة إبراهيم ،واهلل أعلم[ .الفتح.]717/8:
 87ـ ملاذا يستعيذ الرسول

من أمور مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم

تأخر؟
من ذنبه وما ّ
قال احلافظ :وأجيب بأجوبة :أحدها :أنّه قصد التعليم ألمته ،ثانيهاَّ :
أن
املراد السؤال منه ألمته ،فيكون املعنى هنا :أعوذ بك ألمتي ،ثالثها :سلوك
طريق التواضع وإظهار العبودية ،وإلزام خوف اهلل وإعظامه واالفتقار إليه
وامتثال أمره يف الرغبة إليه ،وال يمتنع تكرار الطلب مع حت ّقق اإلجابةَّ ،
ألن
حيصل احلسنات ويرفع الدرجات ،وفيه حتريض ألمته عىل مالزمة ذلك
ذلك ّ
ألنّه إذا كان مع حت ّقق املغفرة ال يرتك التَّضع فمن مل يتحقق ذلك أحرى
باملالزمة[.الفتح.]319 /2:
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 88ـ كيف رأى النبي

األنبياء ليلة املعراج؟

ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذه األحاديث:
أن النبي

رأى موسى عليه السالم وهو يصيل يف قربه ،ورآه وهو

يطوف بالبيت ،ورآه يف السامء ،وكذلك بعض األنبياء.
وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ واحلديث :أنّه ينقطع عمله ،وهل ينتفع
هبذه الصالة والطواف؟ وهل رأى األنبياء بأجسادهم يف هذه األماكن أم
بأرواحهم؟
فأجاب (( :احلمد هلل رب العاملني ،أما رؤيا موسى عليه السالم يف
مفس ًا كام رأى
الطواف ،فهذا كان رؤيا منام ،مل يكن ليلة املعراج ،كذلك جاء ّ

الدجال ،وأما رؤيته ورؤية غريه من األنبياء ليلة املعراج يف
املسيح أيض ًا ،ورأى ّ
السامء ملا رأى آدم يف السامء الدنيا ،ورأى حييى وعيسى يف السامء الثانية،
ويوسف يف الثالثة ،وإدريس يف الرابعة ،وهارون يف اخلامسة ،وموسى يف

مصورة يف
السادسة ،وإبراهيم يف السابعة أو بالعكس ،فهذا رأى أرواحهم
ّ
صور أبداهنم.
وقد قال بعض الناس :لع ّله رأى نفس األجساد املدفونة يف القبور ،وهذا
ليس بيشء .لكن عيسى صعد إىل السامء بروحه وجسده ،وكذلك قد قيل يف
إدريس ،وأ ّما إبراهيم وموسى وغريمها فهم مدفونون يف األرض.
واملسيح

وعىل سائر النبيني ،البد أن ينزل إىل األرض عىل املنارة

الدجال ،ويكس الصليب ،ويقتل اخلنزير ،كام
البيضاء رشقي دمشق ،فيقتل ّ
ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة  ...ـ إىل أن قال ـ :وأ ّما كونه رأى موسى
قائام يصيل يف قربه ،ورآه يف السامء أيضا فهذا ال منافاة بينهامَّ ،
فإن أمر األرواح
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من جنس أمر املالئكة ،يف اللحظة الواحدة تصعد ،وهتبط كامللك ،ليست يف
ذلك كالبدن  ...ثم قال :وهذه الصالة ونحوها مما يتمتع هبا امليت ،ويتنعم هبا
كام يتنعم أهل اجلنة بالتسبيح ،فإهنم يلهمون التسبيح كام يلهم الناس يف الدنيا
النفس ،فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل ،بل نفس
ّ
وتتلذذ به.
هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به األنفس
وقول النبى

 (( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله َّإال من ثالث :صدقة

جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له )) ،يريد به العمل الذى يكون له
ثواب مل يرد به نفس العمل الذى يتنعم به ّ
فإن أهل اجلنة يتنعمون بالنظر إىل اهلل
ويتنعمون بذكره وتسبيحه ويتنعمون بقراءة القرآن ،ويقال لقارىء القرآن:
اقرأ وارق ورتّل كام كنت ترتّل  ى الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها،
ويتنعمون بمخاطبتهم لرهبم ومناجاته ،وإن كانت هذه األمور  ى الدنيا أعامالً
يرتتب عليها الثواب فهي  ى اآلخرة أعامل يتنعم هبا صاحبها أعظم من أكله
ورشبه ونكاحه ،وهذه ك ّلها أعامل أيضا ،واألكل والرشب والنكاح  ى الدنيا
مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصاحلة ،وهو  ى اآلخرة نفس الثواب الذى
يتنعم به ،واهلل أعلم ))[ .جمموع الفتاوى البن تيمية328/4:ـ [ ،]330الفتح414/3 :ـ

.]415
 89ـ حديث يف منع الدفن يف البيوت وكون دفنه

يف بيت عائشة

خاصا ،ويشء من خصائصه الواقعة عقيب موته.
قال (( :اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم،
عن النبي
عن عائشة
قبوراَّ ،
وإن
قبورا ،كام اختذت اليهود والنصارى يف بيوهتم ً
وال جتعلوها عليكم ً
البيت ليتىل فيه القرآن فيرتاءى ألهل السامء كام ترتاءى النجوم ألهل األرض

))

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

82

هذا حديث نظيف اإلسناد ،حسن املتن .فيه النهي عن الدفن يف البيوت ،وله
شاهد من طريق آخر ،وقد هنى عليه السالم أن يبنى عىل القبور ،ولو اندفن
الناس يف بيوهتم ،لصارت املقربة والبيوت شيئ ًا واحد ًا ،والصالة يف املقربة
فمنهي عنها هني كراهة ،أو هني حتريم ،وقد قال عليه السالم (( :أفضل صالة
الرجل يف بيته َّإال املكتوبة )) ،فناسب ذلك أال ُتتَّخذ املساكن قبور ًا.
ص
وأما دفنه يف بيت عائشة صلوات اهلل عليه وسالمه
فمختص به ،كام ُخ َّ
ٌّ
ص بأن ص ّلوا عليه فرادى بال إمام ،فكان هو
ببسط قطيفة حتته يف حلده ،وكام ُخ َّ
ص بتأخري دفنه يومني .ويكره
إمامهم حي ًا وم ّيت ًا يف الدنيا واآلخرة ،وكام ُخ َّ
ِ
التغري بخالفنا ،ثم إهنم ّ
أخروه حتى ص ّلوا ك ّلهم
تأخري أمته ،ألنّه هو ُأمن عليه ّ

عليه داخل بيته ،فطال لذلك األمر ،وألهنم تر ّددوا شطر اليوم األول يف موته
السن ِْح ،فهذا كان سبب التأخري.
حتى قدم أبو بكر الصديق من ُ

[سري أعالم

النبالء26/8 :ـ .]27

 90ـ بطالن القول بإحياء أبوي الرسول
ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية
صح عن النبي
هل ّ

وإيامهنام به.

:

َّ
أن اهلل تبارك وتعاىل أحيا له أبويه حتى أسلام عىل

يديه ثم ماتا بعد ذلك؟
فأجاب (( :مل يصح ذلك عن أحد من أهل احلديث ،بل أهل املعرفة
متّفقون عىل ّ
أن ذلك كذب ُخمْتَلق ،وإن كان قد روى يف ذلك أبو بكر ـ يعني
اخلطيب ـ يف كتابه (السابق والالحق) ،وذكره أبو القاسم السهييل يف (رشح
السرية) بإسناد فيه جماهيل ،وذكره أبو عبد اهلل القرطبي يف (التذكرة) ،وأمثال
نص
هذه املواضع ،فال نزاع بني أهل املعرفة أنه من أظهر املوضوعات كذب ًا كام َّ
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عليه أهل العلم ،وليس ذلك يف الكتب املعتمدة يف احلديث ،ال يف الصحيح
وال يف السنن وال يف املسانيد ونحو ذلك من كتب احلديث املعروفة ،وال ذكره
أهل كتب املغازي والتفسري ،وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيحَّ ،
ألن
ظهور كذب ذلك ال خيفى عىل ُمتَدَ ِّينَّ ،
فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر
اهلمم والدواعي عىل نقله ،فإنَّه من أعظم األمور خرق ًا للعادة من وجهني:
من جهة إحياء املوتى ،ومن جهة اإليامن بعد املوت ،فكان نقل مثل هذا
فلام مل َي ْر ِوه أحد من الثقات ُعلِم أنه كذب.
أوىل من نقل غريهّ ،
واخلطيب البغدادي هو يف كتاب (السابق والالحق) ،مقصوده أن يذكر
َمن تقدم و َمن ّ
تأخر من املحدثني عن شخص واحد ،سواء كان الذي يروونه
صدق ًا أو كذب ًا ،وابن شاهني يروي َّ
والسهييل إنام ذكر ذلك
والسمنيُ ،
الغث َّ
بإسناد فيه جماهيل ،ثم هذا خالف الكتاب والسنة الصحيحة ،واإلمجاع ،قال
اهلل تعاىل            :
            
            

[           النساء17:ـ .]18
فبني اهلل تعاىل أ ّنه ال توبة ملن مات كافرا ،وقال تعاىل:
َّ

   

                

[غافر ،]85:فأخرب أن سنته يف عباده أنه ال ينفع اإليامن بعد رؤية البأس ،فكيف
بعد املوت؟ ونحو ذلك من النصوص.
ويف صحيح مسلمَّ :
أن رج ً
ال قال للنبي
فلام أدبر دعاه ،فقالَّ (( :
إن أيب وأباك يف النار )).
النار ))ّ ،

 :أين أيب؟ قال (( :إن أباك يف
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ويف صحيح مسلم أيضا أنه قال (( :استأذنت ريب أن أزور قرب أمي ،فأذن
يل ،واستأذنته يف أن أستغفر هلا ،فلم يأذن يل ،فزوروا القبور فإهنا تذكّر اآلخرة ))،
ويف احلديث الذي يف املسند وغريه قالَّ (( :
إن أ ّمي مع أ ّمك يف النار )).
فإن قيل :هذا يف عام الفتح ،واإلحياء كان بعد ذلك يف حجة الوداع ،وهلذا
ذكر ذلك من ذكره ،وهبذا اعتذر صاحب التذكرة ،وهذا باطل لوجوه:
األولَّ :
عام كان ويكون ال يدخله نسخ ،كقوله تعاىل يف أيب هلب:
أن اخلرب ّ

[      املسد ،]3:وكقوله يف الوليد:

   

[املدثر ،]17:وكذلك يف (( إن أيب وأباك يف النار )) ،و(( إن أمي مع أمك يف النار ))،
وهذا ليس خرب ًا عن نار خيرج منها صاحبها كأهل الكبائر ،ألنّه لو كان كذلك
جلاز االستغفار هلام ،ولو كان قد سبق يف علم اهلل إيامهنام مل ينهه عن ذلكَّ ،
فإن
األعامل باخلواتيم ،ومن مات مؤمنا فإن اهلل يغفر له ،فال يكون االستغفار له
ممتنعا.
الثاينَّ :
أن النبي

زار قرب أ ّمه ألهنا كانت بطريقه ـ باحلجون ـ عند مكة

عام الفتح ،وأ ّما أبوه فلم يكن هناك ،ومل يزره إذ كان مدفونا بالشام يف غري
طريقه ،فكيف يقال :أحيي له؟

الثالث :أهنام لو كانا مؤمنني إيامنا ينفع ،كانا أحق بالشهرة والذكر من
اجلهال من الرافضة ونحوهم :من
عم ْيه :محزة والعباس ،وهذا أبعد مما يقوله ّ
َ

وحيتجون بام يف (السرية) من احلديث الضعيف ،وفيه أنّه
أن أبا طالب آمن،
ّ
تك ّلم بكالم خفي وقت املوت.
ولو أن العباس ذكر أنه آمن ملا كان قال للنبي

عمك الشيخ الضال
ّ :

كان ينفعك فهل نفعته بيشء؟ فقال (( :وجدته يف غمرة من نار ،فشفعت فيه
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حتى صار يف ضحضاح من نار ،يف رجليه نعالن من نار يغيل منهام دماغه،
ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار )) ،هذا باطل خمالف ملا يف الصحيح
وغريه ،فإنه كان آخر يشء قاله :هو عىل م ّلة عبد املطلبّ .
وأن العباس مل يشهد
صح لكان أبو طالب أحق بالشهرة من محزة والعباس،
موته ،مع أن ذلك لو ّ
فلام كان من العلم املتواتر املستفيض بني األمة خلفا عن سلف أنه مل ُيذكَر أبو
ّ

وعيل
طالب وال أبواه يف مجلة من ُيذكَر من أهله املؤمنني ،كحمزة والعباس،
ّ
 ،كان هذا من أبني األد ّلة عىل أن ذلك كذب.
وفاطمة ،واحلسن واحلسني
الرابع :أن اهلل تعاىل قال          :
       ـ إىل قوله ـ        :
  ...   اآلية [املمتحنة ،]4:وقال تعاىل     :

[               التوبة،]114:
بالتأيس بإبراهيم والذين معهَّ ،إال يف وعد إبراهيم ألبيه باالستغفار،
فأمر
ّ
ربأ منه ،واهلل أعلم[ .جمموع الفتاوى324/4:ـ .]327
تبني له أنه ّ
عدو هلل ت ّ
وأخرب أنه ملا ّ
 91ـ الفرق بني النبي والرسول.
 :قال بعضهم :الرسول الذي أرسل للخلق بإرسال
قال السخاوي
نبوته إهلاما ومناما.
جربائيل إليه عيانا وحماورته شفاها ،والنّبي الذي تكون ّ
فكل رسول نبي وليس كل نبي رسوال .نقله الواحدي وغريه عن الفراء.
وقال النووي :يف كالم الفراء نقصّ ،
املجردة ال تكون
فإن ظاهره أن النبوة ّ
برسالة ملك ،وليس كذلك ،وحكى القايض عياض قوالً :أهنام مفرتقان من
وجه ،إذ قد اجتمعا يف النبوة التي هي االطالع عىل الغيب واإلعالم بخواص
النبوة أو الرفعة بمعرفة ذلك وحوز درجتها ،وافرتقا يف زيادة الرسالة التي
للرسول وهو األمر باإلنذار واإلعالم.
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قال :وذهب بعضهم إىل أن الرسول من جاء برشع مبتدإ ومن مل يأت به
نبي غري رسول وإن أمر باإلبالغ واإلنذار.
وقيل :الرسول من كان صاحب معجزة وصاحب كتاب ،ونسخ رشع من
قبله ،ومن مل يكن جمتمعا فيه هذه اخلصال فهو نبي غري مرسل.
وقال الزخمرشي :الرسول من األنبياء من مجع إىل املعجزة الكتاب املنزل
عليه ،والنبي غري الرسول من مل ينزل عليه كتاب ،وإنام أمر أن يدعو إىل رشيعة
من قبله ،كل هذه األقوال قد حكاها املجد اللغوي قال :وأنا ال أذكر يف ذلك
هجرياه التحقيق والتبيني ،وديدنه إزاحة القناع
إن شاء اهلل تعاىل َّإال قول َمن ِّ

عن وجوه الدقائق بالكشف املبني.

[ القول البديع يف الصالة عىل احلبيب الشفيع

ص[ ،]30:الفتح.]358/1:
 92ـ بحث يف عصمة األنبياء.
ُسئل شيخ اإلسالم :عن رجل قال :إن األنبياء عليهم الصالة والسالم
معصومون من الكبائر دون الصغائر ،فك ّفره رجل هبذه ،فهل قائل ذلك خمطئ
أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة األنبياء مطلقا؟ وما الصواب يف ذلك؟
فأجاب (( :احلمد هلل رب العلمني ،ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين ،وال
رصح بذلك
هذا من مسائل السب املتنازع يف استتابة قائله بال نزاع ،كام ّ
اب،
الس ِّ
القايض عياض وأمثاله مع مبالغتهم يف القول بالعصمة ،ويف عقوبة ّ
ومع هذا فهم متفقون عىل أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب
ال أن يكون قائل ذلك كافر ًا أو فاسق ًاَّ ،
والعقوبة ،فض ً
فإن القول بأن األنبياء
معصومون عن الكبائر دون الصغائر ،هو قول أكثر علامء اإلسالم ومجيع
الطوائف ،حتى إنه قول أكثر أهل الكالم ،كام ذكر أبو احلسن اآلمديّ :
أن هذا
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قول أكثر األشعرية ،وهو أيض ًا قول أكثر أهل التفسري واحلديث والفقهاء ،بل
هو مل ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتابعني وتابعيهم َّإال ما يوافق هذا
القول ،ومل ينقل عنهم ما يوافق القول  )1( ...وإنام نقل ذلك القول يف العرص
املتقدم عن الرافضة ،ثم عن بعض املعتزلة ،ثم وافقهم عليه طائفة من
املتأخرين ،وعامة ما ينقل عن مجهور العلامء أهنم غري معصومني عن الصغائر،
وأول من نقل عنهم من
يقرون عليها ،وال يقولون إهنا ال تقع بحالّ ،
وال ّ
طوائف األمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قوال لذلك :الرافضة ،فإهنم
يقولون بالعصمة حتى ما يقع عىل سبيل النسيان والسهو والتأويل ،وينقلون
عيل ،واالثني عرش ،ثم
ذلك إىل من يعتقدون إمامته ،وقالوا بعصمة ّ
اإلسامعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة ،وكانوا يزعمون أهنم خلفاء َع َلويون
ذر ّية ُع َب ْيد اهلل القدّ اح ،كانوا هم وأتباعهم
فاطميون ،وهم عند أهل العلم من ّ
يقولون بمثل هذه العصمة ألئمتهم ونحوهم ،مع كوهنم كام قال فيهم أبو
حامد الغزايل ـ يف كتابه الذي صنفه يف الرد عليهم ـ قال :ظاهر مذهبهم
الرفض ،وباطنه الكفر املحض.
وقد صنّف القايض أبو يعىل وصف مذاهبهم يف كتبه ،وكذلك غري هؤالء
من علامء املسلمني ،فهؤالء وأمثاهلم من الغالة القائلني بالعصمة ،وقد
يك ّفرون من ينكر القول هبا وهؤالء الغالية هم ك ّف ٌار باتفاق املسلمني ،فمن كفر
القائلني بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا هلؤالء اإلسامعيلية ،والنصريية،
والرافضة ،واالثني عرشية؛ ليس هو قول أحد من أصحاب أيب حنيفة ،وال
مالك ،وال الشافعي وال املتكلمني ـ املنتسبني إىل السنّة املشهورين ـ كأصحاب
( (( )1بياض قدر ستة أسطر )) كذا يف حاشية جمموع الفتاوى.
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أيب حممد عبد اهلل بن سعيد بن كالّب ،وأيب احلسن ـ عيل بن إسامعيل
األشعري ،وأيب عبد اهلل حممد بن كرام ،وغري هؤالء ،وال أئمة التفسري وال
احلديث وال التصوف.
ليس التكفري هبذه املسألة قول هؤالء ،فاملك ّفر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب
وإالّ عوقب عىل ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذاَّ ،إال أن يظهر منه ما
يقتيض كفره وزندقته ،فيكون حكمه حكم أمثاله.
يعزر بعد إقامة احلجة عليهّ ،
فإن
املفسق بمثل هذا القول جيب أن ّ
وكذلك ّ

هذا تفسيق جلمهور أئمة اإلسالم.

وأما التصويب والتخطئة يف ذلك ،فهو من كالم العلامء احلافظني من علامء
املسلمني املنتسبني إىل السنة واجلامعة ،وتفصيل القول يف ذلك حيتاج إىل بسط
طويل ال حتتمله هذا الفتوى ،واهلل أعلم )).

[جمموع الفتاوى[ ،]319/4:رشح

النووي عىل مسلم.]53/3:
 93ـ هل الذبيح إسامعيل أو إسحاق؟ ووضوح األدلة أنه إسامعيل.

 :عن (الذبيح) من ولد خليل اهلل إبراهيم عليه
سئل الشيخ
السالم ،هل هو :إسامعيل أو إسحاق؟
فأجاب (( :احلمد هلل رب العاملني ،هذه املسألة فيها مذهبان مشهوران
للعلامء ،وكل منهام مذكور عن طائفة من السلف ،وذكر أبو يعىل يف ذلك
َرص أنه إسحاق ،اتباعا أليب بكر عبد العزيز ،وأبو بكر
روايتني عن أمحد ،ون َ َ
اتبع حممد بن جرير ،وهلذا يذكر أبو الفرج بن اجلوزي :أن أصحاب أمحد

وحيكى ذلك عن مالك
ينرصون أنه إسحاق ،وإنام ينرصه هذان ومن اتبعهامُ ،
نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه.
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وذكر الرشيف أبو عيل بن أيب يوسفّ :
أن الصحيح يف مذهب أمحد أنه
إسامعيل ،وهذا الذي رواه عبد اهلل بن أمحد عن أبيه ،قال :مذهب أيب أنه
إسامعيل ،ويف اجلملة فالنزاع فيها مشهور ،لكن الذي جيب القطع به أنه
إسامعيل ،وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدالئل املشهورة ،وهو الذي تدل
عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.
وأيضا فإن فيها أنه قال إلبراهيم :اذبح ابنك وحيدك .ويف ترمجة أخرى:
بكرك.وإسامعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق املسلمني وأهل الكتاب،
حرفوا فزادوا إسحاق ،فتلقى ذلك عنهم من ّ
تلقاه ،وشاع
لكن أهل الكتاب ّ
عند بعض املسلمني أنه إسحاق ،وأصله من حتريف أهل الكتاب.
ومما يدل عىل أنه إسامعيل قصة الذبيح املذكورة يف سورة الصافات ،قال
تعاىل[      :الصافات ،]101:وقد انطوت البشارة عىل ثالث:
عىل أن الولد غالم ذكر ،وأنه يبلغ احللم ،وأنه يكون حلي ًام ،وأي حلم أعظم
من حلمه حني عرض عليه أبوه الذبح فقال:

     

[  الصافات ،]102:وقيل :مل ينعت اهلل األنبياء بأقل من احللم ،وذلك
لعزة وجوده،
ّ

ولقد نعت إبراهيم به يف قوله تعاىل      :

[التوبة[        ،]114:هود ،]75:ألن احلادثة شهدت
بحلمهام قال تعاىل             :

                 ـ
إىل قوله ـ
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:إسامعيل من وجوه
:فلام استو ى ذلك قال
ّ  أنه:)(أحدها
ّ ،ًبرشه بالذبيح وذكر قصته ّأوال
 فبني،           
. وهذا ّبني، وبشارة ثانية بإسحاق، بشارة بالذبيح:أهنام بشارتان
 ويف، أنه مل يذكر قصة الذبيح يف القرآن َّإال يف هذا املوضع:)(الوجه الثاين
: كام يف سورة هود من قوله تعاىل،سائر املواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة
          

: وقال تعاىل، فلو كان الذبيح إسحاق لكان خ ْلف ًا للوعد يف يعقوب،]71:[هود
               

ّ       
 وقال تعاىل يف سورة،]29 ـ28:[الذاريات
              :احلجر
           

 البشارة: ثم ملا ذكر البشارتني مجيعا، ومل يذكر أنه الذبيح،]55 ـ53:[احلجر
 كان هذا من األدلة عىل أن إسحاق ليس هو،بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده
.الذبيح
   :ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب إلبراهيم يف قوله تعاىل
  : وقوله،]72: [األنبياء       
             

. ومل يذكر اهلل الذبيح،]27: [العنكبوت    
 وملا ذكر البشارة، أنه ذكر يف الذبيح أنه غالم حليم:)(الوجه الثالث
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بإسحاق ذكر البشارة بغالم عليم يف غري هذا املوضع ،والتخصيص البد له من
حكمة ،وهذا مما يقوي اقرتان الوصفني ،واحللم هو مناسب للصرب الذي هو
خلق الذبيح.
وإسامعيل وصف بالصرب يف قوله تعاىل:

    

[      ص ،]48:وهذا أيضا وجه ثالث فإنه قال يف الذبيح
قال تعاىل:

            

[الصافات ،]102:وقد وصف اهلل إسامعيل أنه من الصابرين ،ووصف اهلل تعاىل
إسامعيل أيضا بصدق الوعد يف قوله تعاىل:

     

[مريم ،]54:ألنه وعد أباه من نفسه الصرب عىل الذبح فو ى به.
(الوجه الرابع) :أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ،ألن العجوز عقيم،
وهلذا قال اخلليل عليه السالم         

[احلجر ،]54:وقالت امرأته [        هود ،]72:وقد
سبق أن البشارة بإسحاق يف حال الكرب ،وكانت البشارة مشرتكة بني إبراهيم
وامرأته.
وأما البشارة بالذبيح فكانت إلبراهيم عليه السالم ،وامتحن بذبحه دون
األم املبرشة به ،وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي

وأصحابه يف الصحيح

وغريه ،من أن إسامعيل ملا ولدته هاجر غارت سارة ،فذهب إبراهيم بإسامعيل
وأمه إىل مكة ،وهناك أمر بالذبح ،وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك.
ومما يدل عىل أن الذبيح ليس هو إسحاق أن اهلل تعاىل قال

 

[      هود ،]71:فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟
والبشارة بيعقوب تقتيض أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب ،وال خالف بني
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الناس أن قصة الذبيح كانت قبل والدة يعقوب ،بل يعقوب إنام ولد بعد موت
إبراهيم عليه السالم ،وقصة الذبيح كانت يف حياة إبراهيم بال ريب.
ومما يدل عىل ذلك :أن قصة الذبيح كانت بمكة ،والنبي
كان قرنا الكبش يف الكعبة ،فقال النبي

ملا فتح مكة

للسادن (( :إين آمرك أن ختمر قرين

الكبش فإنه ال ينبغي أن يكون يف القبلة ما يلهي املصيل )).وهلذا جعلت منى
حمال للنسك من عهد إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم ،ومها اللذان بنيا البيت
بنص القرآن.
ومل ينقل أحد أن إسحاق ذهب إىل مكة ،ال من أهل الكتاب ،وال غريهم،
لكن بعض املؤمنني من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام،
فهذا افرتاء ،فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك اجلبل ،وربام جعل
منسكا كام جعل املسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من املشاعر.انتهى[ .جمموع

الفتاوى.]331/4:
 94ـ التصديق بالقلب يزيد وينقص.
قال احلافظ يف الفتح :قال الشيخ حميي الدين ـ يعني النووي ـ :واألظهر
املختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح األدلة ،وهلذا كان إيامن
الصدّ يق أقوى من إيامن غريه ،بحيث ال يعرتيه الشبهة ،ويؤيده أن كل أحد
يعلم أن ما يف قلبه يتفاضل ،حتى إنه يكون يف بعض األحيان اإليامن أعظم
يقينا وإخالصا وتوك ً
ال منه يف بعضها ،وكذلك يف التصديق واملعرفة بحسب
ظهور الرباهني وكثرهتا[ .الفتح[ ،]46/1:النووي عىل مسلم.]148/1:
 95ـ استدل بقوله تعاىل         

[          الزمر ،]53:عىل غفران مجيع الذنوب
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كبريها وصغريها سواء تعلقت بحق اآلدميني أم ال ،واملشهور عند أهل السنة
أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ،وأهنا تغفر ملن شاء اهلل ولو مات عىل غري توبة،
لكن حقوق اآلدميني إذا تاب صاحبها من العود إىل يشء من ذلك تنفعه التوبة
من العود ،وأما خصوص ما وقع منه فالبد له من ر ّده لصاحبه أو حماللته منه،
نعم يف سعة فضل اهلل ما يمكن أن يعوض صاحب احلق عن حقه وال ِّ
يعذب
العايص بذلك ،ويرشد إليه عموم قوله تعاىل:

       

[       النساء ،]48:واهلل أعلم[ .الفتح.]550/8:
 96ـ بحث يف تعريف الكبرية والفرق بينها وبني الصغرية.
قال احلافظ :وتضمنت اآلية األوىل   ...    بيان
حد القذف ،والثانية

 ...     

بيان كونه من

الكبائر ،بناء عىل أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو رشع فيه حدٌّ فهو
كبرية وهو املعتمد.
عرف الكبرية بأهنا ما وجب فيها
تقرر ذلك ُع ِرف فساد من ّ
قال :وإذا ّ

احلد ،ألن أكثر املذكورات ال جيب فيها احلد ،قال الرافعي يف الرشح الكبري:

بنص كتاب أو
الكبرية هي املوجبة للحد .وقيل :ما يلحق الوعيد بصاحبه ِّ
األول أميل ،لكن الثاين
سنّة ،هذا أكثر ما يوجد لألصحاب ،وهم إىل ترجيح ّ
أقره يف الروضة ،وهو يشعر بأنّه ال
أوفق ملا ذكروه عند تفصيل الكبائر ،وقد ّ
يوجد عن أحد من الشافعية اجلمع بني التعريفني ،وليس كذلك ،فقد قال

املاوردي يف (احلاوي) :هي ما يوجب احلد أو ُت ُو ِّجه إليها الوعيد .وأو يف
كالمه للتنويع ال للشك ،وكيف يقول عامل َّ
إن الكبرية ما ورد فيها احلد مع
الترصيح يف الصحيحني بالعقوق واليمني الغموس ،وشهادة الزور وغري
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ذلك ،واألصل فيام ذكره الرافعي قول البغوي يف (التهذيب) :من ارتكب
كبرية من زنا أو لواط أو رشب مخر أو غصب أو رسقة أو قتل بغري حق ،تر ّد
مرة واحدة ،ثم قال :فكل ما يوجب احلدّ من املعايص فهو
شهادته وإن فعله ّ

كبرية ،وقيل :ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة .انتهى.والكالم

األول ال يقتيض احلرص ،والثاين هو املعتمد.
وقال ابن عبد السالم :مل أقف عىل ضابط الكبرية ،يعني يسلم من
االعرتاض ،قال :واألوىل ضبطها بام يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر
املنصوص عليها ،قال :وض َب َطها بعضهم بكل ذنب ُق ِرن به وعيد أو لعن.
قلت :وهذا أشمل من غريه ،وال يرد عليه إخالله بام فيه حدّ ّ ،
ألن كل ما
ثبت فيه احلد ال خيلو من ورود الوعيد عىل فعله ،ويدخل فيه ترك الواجبات
الفورية منها مطلقا ،واملرتاخية إذا تضيقت.
وقال ابن الصالح :هلا أمارات منها :إجياب احلدّ  ،ومنها اإليعاد عليها
بالعذاب بالنار ،ونحوها يف الكتاب أو السنة ،ومنها وصف صاحبها بالفسق،
ومنها اللعن.
قلت :وهذا أوسع مما قبله ،وقد أخرج إسامعيل القايض بسند فيه ابن هليعة
عن أيب سعيد مرفوعا (( :الكبائر ،كل ذنب أدخل صاحبه النار )) ،وبسند
صحيح عن احلسن البرصي قال (( :كل ذنب نسبه اهلل إىل النار فهو كبرية ))،
بنص
ومن أحسن التعاريف قول القرطبي يف (املفهم) (( :كل ذنب أطلق عليه ّ
كتاب أو سنّة أو إمجاع أنه كبرية أو عظيم أو أخرب فيه بشدّ ة العقاب أو علق
عليه احلدّ أو شدّ د النكري عليه فهو كبرية )) ،وعىل هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه
الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو األحاديث الصحيحة واحلسنة،

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

95

ويضم إىل ما ورد فيه التنصيص يف القرآن واألحاديث الصحاح واحلسان عىل
أنه كبرية ،فمهام بلغ جمموع ذلك عرف منه حترير عدّ ها.
وقال احلليمي يف (املنهاج) (( :ما من ذنب َّإال وفيه صغرية وكبرية ،وقد
تنقلب الصغرية كبرية بقرينة تضم إليها ،وتنقلب الكبرية فاحشة كذلكَّ ،إال
الكفر باهلل فإنه أفحش الكبائر وليس من نوعه صغرية .قلت :ومع ذلك فهو
ينقسم إىل فاحش وأفحش ،ثم ذكر احلليمي أمثلة ملا قال .)) ...

[الفتح:

181/12وما بعدها].
 97ـ احلسنات تكفر الصغائر من الذنوب.
قال احلافظ :ومتسك بظاهر قوله تعاىل:
[هود ]114:املرجئة ،وقالواّ :
إن احلسنات تك ِّفر كل سيئة كبرية كانت أو
صغرية ،ومحل اجلمهور هذا املطلق عىل املق َّيد يف احلديث الصحيحَّ (( :
إن
     

الصالة إىل الصالة ،ك ّفارة ملا بينهام ما اجتنبت الكبائر )) فقال طائفة :إن اجتنبت
الكبائر ،كانت احلسنات ك ّفارة ملا عدا الكبائر من الذنوب ،وإن مل جتتنب
الكبائر مل حتط احلسنات شيئ ًا.
وقال آخرون :إن مل جتتنب الكبائر مل حتط احلسنات شيئ ًا منها وحتط
الصغائر .وقيل :املراد َّ
أن احلسنات تكون سببا يف ترك السيئات كقوله تعاىل:
[        العنكبوت ،]45:ال أهنا تكفر
شيئا حقيقة ،وهذا قول بعض املعتزلة.
وقال ابن عبد الرب :ذهب بعض أهل العرص إىل ّ
أن احلسنات تك ّفر
الذنوب ،واستدل هبذه اآلية وغريها من اآليات واألحاديث الظاهرة يف ذلك.
[الفتح.]357 /8:
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 98ـ كالم أليب املظفر السمعاين يف القـدر.
قال رمحه اهلل تعاىل :سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنّة
دون حمض القياس وجمرد العقول ،فمن عدل عن التوقيف فيهّ ،
ضل وتاه يف
بحار احلرية ،ومل يبلغ شفاء النفس وال يصل إىل ما يطمئن به القلبّ ،
ألن القدر
رس من أرسار اهلل تعاىل التي ُ ِ
رضبت من دوهنا األستار ،اختص اهلل به ،وحجبه
ٌّ
عن عقول اخللق ومعارفهم ،ملا علمه من احلكمة ،وواجبنا أن نقف حيث حدّ
لنا ،وال نتجاوزه ،وقد طوى اهلل تعاىل علم القدر عىل العامل ،فلم يعلمه نبي
مقرب.
مرسل ،وال َم َل ٌك ّ

وقيلَّ :
رس القدر ينكشف هلم إذا دخلوا اجلنة ،وال ينكشف قبل
إن َّ
دخوهلا.واهلل أعلم[ .الفتح[ ،]477/11:رشح النووي عىل مسلم.]196/16:
 99ـ بحث يف املفاضلة بني املالئكة والبرش.
سئل شيخ اإلسالم :عن صاحلي بني آدم ،واملالئكة ،أهيام أفضل؟
فأجابّ :
بأن صاحلي البرش أفضل باعتبار كامل النهاية ،واملالئكة أفضل
باعتبار البدايةّ ،
فإن املالئكة اآلن يف الرفيق األعىل منزهني عام يالبسه بنو آدم،
الر ِّب ،وال ريب ّ
أن هذه األحوال أكمل من أحوال البرش،
مستغرقون يف عبادة ّ
وأ ّما يوم القيامة بعد دخول اجلنّة فيصري صاحلو البرش أكمل من حال املالئكة.
وسئل :عن املطيعني من أ ّمة حممد

هل هم أفضل من املالئكة؟

فأجاب :قد ثبت عن عبد اهلل بن عمرو أنه قالّ :
إن املالئكة قالت :يارب!
جعلت بني آدم يأكلون يف الدنيا ويرشبون ويتمتعون ،فاجعل لنا اآلخرة كام
جعلت هلم الدنيا ،قال( :ال أفعل) ،ثم أعادوا عليه ،فقال( :ال أفعل) ،ثم
ذر ّية من خلقت
أعادوا عليه مرتني أو ثالثا ،فقالّ (( :
وعزيت ال أجعل صالح ّ
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بيدي كمن قلت له :كن فكان )) ،ذكره عثامن بن سعيد الدارمي ،ورواه عبد اهلل
ابن أمحد يف كتاب (السنن) عن النبي

مرسال.

وعن عبد اهلل بن سالم أنه قال :ما خلق اهلل خلقا أكرم عليه من حممد،
فقيل له :وال جربيل وال ميكائيل ،فقال للسائل :أتدري ما جربيل وما
ميكائيل؟ إنّام جربيل وميكائيل خلق ُم َس َّخ ٌر كالشمس والقمر ،وما خلق اهلل
خلقا أكرم عليه من حممد

 ،وما علمت عن أحد من الصحابة ما خيالف

ذلك ،وهذا هو املشهور عند املنتسبني إىل السنّة من أصحاب األئمة األربعة
وغريهم ،وهوّ :
أن األنبياء واألولياء أفضل من املالئكة .ولنا يف هذه املسألة
مصنَّف مفرد ذكرنا فيه األدلة من اجلانبني.

[جمموع الفتاوى343/4 :ـ ،]344

[الفتح.]386/13:
فصل القول يف هذه املسألة يف [املجموع350/4:ـ .]392
وقد ّ
 100ـ هل النعيم والعذاب يف القرب ل ّلروح دون اجلسد أو هلام معا؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (( :بل العذاب والنعيم عىل النفس والبدن
مجيعا ،باتفاق أهل السنّة واجلامعة ،ف ُتنعم النفس و ُتعذب منفردة عن البدن،
و ُتعذب ُمتَّصلة بالبدن والبدن متصل هبا ،فيكون النعيم والعذاب عليهام يف
للروح منفردة عن البدن )).
هذه احلال جمتمعني ،كام يكون ّ
الفتاوى.]282/4:

[جمموع

 101ـ هل األطفال الصغار يمتحنون يف قبورهم؟
سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية

 :عن الصغري هل حييا و ُيسأل أو حييا

وال ُيسأل؟ وبامذا ُيسأل عنه؟ وهل يستوي يف احلياة ،والسؤال َمن يكلف و َمن
ال يكلف؟
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فأجاب (( :احلمد هلل رب العاملني ،أما من ليس مكلفا كالصغري واملجنون
فهل يمتحن  ى قربه ويسأله منكر ونكري؟ عىل قولني للعلامء:
أحدمها :أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة ،ذكره أبو احلسن بن
عبدوس عنهم ،وذكره أبو حكيم النهرواين وغريمها.
والثاين :أنه ال يمتحن يف قربه ،كام ذكره القايض أبو يعىل ،وابن عقيل
وغريمها ،قالواّ :
ألن املحنة إنام تكون ملن ُي َك َّلف يف الدنيا.
ومن قال باألول :يستدل بام يف املوطأ عن أبى هريرة رىض اهلل عنه أنه
صىل عىل صغري مل يعمل خطيئة قط ،فقال (( :اللهم قه عذاب القرب وفتنة القرب ))،
وهذا يدل عىل أنه يفتن.
وأيضا :فهذا مبني عىل َّ
أن أطفال الك ّفار الذين مل يكلفوا يف الدنيا يكلفون
 ى اآلخرة ،كام وردت بذلك أحاديث متعددة ،وهو القول الذي حكاه أبو
احلسن األشعري عن أهل السنة واجلامعة ،فإن النصوص عن األئمة كاإلمام
أمحد وغريه :الوقف يف أطفال املرشكني؛ كام ثبت يف الصحيحني عن النبي
أنه سئل عنهم فقال (( :اهلل أعلم بام كانوا عاملني )) ،وثبت يف صحيح البخاري
من حديث سمرة :أن منهم من يدخل اجلنة .وثبت يف صحيح مسلم أن
الغالم الذي قتله اخلَّض طبع يوم طبع كافر ًا ،فإن كان األطفال وغريهم فيهم
شقي وسعيد ،فإذا كان ذلك المتحاهنم يف الدنيا مل يمنع امتحاهنم يف القبور؛
لكن هذا مبني عىل أنه اليشهد لكل معني من أطفال املؤمنني بأنه يف اجلنة ،وإن
شهد هلم مطلقا ،ولو شهد هلم مطلقا ،فالطفل الذي ولد بني املسلمني قد
يكون منافقا بني مؤمنني ،واهلل أعلم ))[ .جمموع الفتاوى280/4:ـ .]281
وله كالم آخر يف املوضوع ص277:ـ  ،279ويف ص 303:الكالم عىل
حكم أطفال الكفار.
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 102ـ بم يتخاطب الناس يوم البعث؟ وهل خياطبهم اهلل بلسان العرب؟
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (( :ال يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ ،وال
الر ِّب َّ
جل وعال؛ ألن اهلل تعاىل مل خيربنا بيشء من
بأي لغة يسمعون خطاب ّ
ذلك ،وال رسوله عليه الصالة والسالم ،ومل يصح أن الفارسية لغة اجلهنميني

وال أن العربية لغة أهل النعيم األبدي ،وال نعلم نزاعا يف ذلك بني الصحابة
 ،بل كلهم يكفون عن ذلك؛ ألن الكالم يف مثل هذا من فضول القول )).
[جمموع الفتاوى.]300/4:
 103ـ هل حياسب الكفار يوم القيامة أو ال؟
سئل شيخ اإلسالم عن (الكفار) :هل حياسبون يوم القيامة أم ال؟
فأجاب (( :هذه املسألة ،تنازع فيها ّ
املتأخرون من أصحاب أمحد وغريهم،
فممن قال إهنم ال حياسبون :أبو بكر عبد العزيز ،وأبو احلسن التميمي،
َّ
والقايض أبو يعىل ،وغريهم ،وممن قال إهنم حياسبون :أبو حفص الربمكي من

أصحاب أمحد ،وأبو سليامن الدمشقي ،وأبو طالب املكي .وفصل اخلطاب،
َّ
أن احلسابُ :يراد به عرض أعامهلم عليهم وتوبيخهم عليها ،ويراد باحلساب:
موازنة احلسنات بالسيئات .فإن أريد باحلساب املعنى األول فال ريب أهنم
حياسبون هبذا االعتبار .وإن أريد املعنى الثاين ،فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى
هلم حسنات يستحقون هبا اجلنة ،فهذا خطأ ظاهر.
وإن أريد أهنم يتفاوتون يف العقاب؛ فعقاب من كثرت سيآته أعظم من
عقاب من ق ّلت سيآته ،ومن كان له حسنات خ ِّفف عنه العذاب كام أن أبا
ف عذابا من أيب هلب .وقال تعاىل      :
طالب أخ ّ
[      النحل ،]88:وقال تعاىل     :
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[  التوبة ،]37:والنار دركات ،فإذا كان بعض الكفار عذابه أشدّ عذابا
من بعض ـ لكثرة سيئاته وق ّلة حسناته ـ كان احلساب لبيان مراتب العذاب ،ال
ألجل دخوهلم اجلنة ))[.جمموع الفتاوى.]305/4 :
 104ـ الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث ج ّيدة أكثر من عرشين.
قاله احلافظ يف الفتح :وهم (( :املطعون ،واملبطون ،والغريق ،وصاحب
اهلدم ،والشهيد يف سبيل اهلل ،واحلريق ،وصاحب ذات اجلنب ،واملرأة متوت
بجمع يف نفاسها ،والسل ،ومن قتل دون ماله وأهله ودمه ودينه ومظلمته،
والغريب ،واملرابط يف سبيل اهلل ،واملرء يموت عىل فراشه يف سبيل اهلل،
واللديغ ،والرشيق ،والذي يفرتسه السبع ،واخلار عن دابته ،واملائد يف البحر
الذي يصيبه القيء ،ومن طلب الشهادة بنية صادقة ،ومن تر ّدى من رؤوس
اجلبال وتأكله السباع )) [الفتح43/6:ـ .]44
بأن أوالد املسلمني يف اجلنّة قاله اجلمهور[ .الفتح.]124/3:
 105ـ القول ّ
 106ـ بحث واف يف إثبات رؤية املؤمنني رهبم يف اجلنّة يف (حادي
األرواح) البن القيم .ذكره يف الباب اخلامس والستني ،وذكر اآليات
واألحاديث املتواترة يف ذلك من ص179:ـ .220
قال يف هناية الفصل الذي فيه األحاديث يف الرؤية (( :فال جيتمع يف قلب
العبد بعد االطالع عىل هذه األحاديث وفهم معناها ،إنكارها والشهادة بأن
حممد ًا رسول اهلل أبد ًا  ...واملنحرفون يف باب رؤية الرب تبارك وتعاىل نوعان:
(أحدها) من يزعم أنه يرى يف الدنيا وحيارض ويسامر(.الثاين) من يزعم
أنه ال يرى يف اآلخرة البتّة وال يك ِّلم عباده.وما أخرب اهلل به ورسوله وأمجع عليه
الصحابة واألئمة يكذب الفريقني وباهلل التوفيق )).

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

101

 107ـ حكم أطفال الكفار يف اآلخرة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 (( :و (أطفال الكفار) أصح األقوال

فيهم :اهلل أعلم بام كانوا عاملني ،كام أجاب بذلك النبي

يف احلديث

الصحيح ،وطائفة من أهل احلديث وغريهم قالوا :إهنم كلهم يف النار .وذكر
أنه من نصوص أمحد وهو غلط عىل أمحد .وطائفة جزموا بأهنم كلهم يف اجلنة.
واختار ذلك أبو الفرج بن اجلوزي وغريه ،واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي
ملا رأى إبراهيم اخلليل وعنده أطفال املؤمنني ،قيل :يا رسول اهلل ،وأطفال
املرشكني؟ قال (( :وأطفال املرشكني )).
والصواب أن يقال :اهلل أعلم بام كانوا عاملني ،وال نحكم ملعني منهم بجنة
وال نار ،وقد جاء يف عدّ ة أحاديث أهنم يوم القيامة يف عرصات القيامة يؤمرون
وينهون ،فمن أطاع دخل اجلنة ومن عىص دخل النار .وهذا هو الذي ذكره
أبو احلسن األشعري عن أهل السنة واجلامعة ،والتكليف إنام ينقطع بدخول
دار اجلزاء ،وهي اجلنة والنار .وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كام
يمتحنون يف الربزخ ،فيقال ألحدهم :من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال
تعاىل            :اآلية.
وقد ثبت يف الصحاح من غري وجه حديث جتيل اهلل لعباده يف املوقف ،إذا
قيل :ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون؛ فيتبع املرشكون آهلتهم ،ويبقى املؤمنون
فيتجىل هلم الرب يف غري الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجىل هلم يف
الصورة التي يعرفوهنا ،فيسجد له املؤمنون ،وتبقى ظهور املنافقني كقرون
البقر ،يريدون السجود فال يستطيعون .وذكر قوله:

    

      اآلية[ .جمموع الفتاوى.]303/4 :
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 108ـ تفاوت الكفار يف العذاب يف النار.
قال احلافظ :قال ـ أي القرطبي يف املفهم ـ وال شك يف ّ
أن الكفار متفاوتون
يف العذاب كام ُعلِم من الكتاب والسنّة ،وألنا نعلم عىل القطع أن عذاب من
قتل األنبياء وفتك يف املسلمني وأفسد يف األرض ليس مساويا لعذاب من كفر
فقط وأحسن معاملة املسلمني مث ً
ال[ .الفتح.]424/11:
 109ـ التناكح بني اجلن واإلنس.
قال شيخنا حممد األمني الشنقيطي (( :مسألة :اختلف العلامء يف جواز
املناكحة بني بني آدم واجلن؛ فمنعها مجاعة من أهل العلم ،وأباحها بعضهم.
قال املناوي (يف رشح اجلامع الصغري) :ففي الفتاوى الساجية للحنفية:
ال جتوز املناكحة بني اإلنس واجلن وإنسان املاء؛ الختالف اجلنس .ويف فتاوى
ورجح ابن العامد جوازه .اهـ.
البارزي من الشافعية :ال جيوز التناكح بينهامّ .
وقال املاوردي :وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين اجلنسني ،واختالف
الطبعني؛ إذ اآلدمي جسامين ،واجلني روحاين .وهذا من صلصال كالفخار،
وذلك من مارج من نار ،واالمتزاج مع هذا التباين مدفوع ،والتناسل مع هذا
االختالف ممنوع .اهـ.
صح نق ً
ال فبها ونعمت.
وقال ابن العريب املالكي :نكاحهم جائز عقالً؛ فإن ّ
قال مقيده عفا اهلل عنه :ال أعلم يف كتاب اهلل وال يف سنّة نبيه

نص ًا يدل
ّ

عىل جواز مناكحة اإلنس اجلن ،بل الذي يسرتوح من ظواهر اآليات عدم
جوازه .فقوله يف هذه اآلية الكريمة ...        :

اآلية [النحل .]72:ممتن ًا عىل بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم ـ يفهم
منه أنه ما جعل هلم أزواج ًا تباينهم كمباينة اإلنس للجن ،وهو ظاهر .ويؤيده
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قوله تعاىل            :

[    الروم .]21:فقوله         :يف
معرض االمتنان ـ يدل عىل أنه ما خلق هلم أزواج ًا من غري أنفسهم؛ ويؤيد
تقرر يف األصول من (( أن النكرة يف سياق االمتنان تعم )) ،فقوله:
ذلك ما ّ

       مجع منكر يف سياق االمتنان فهو يعم ،وإذا عم
دل ذلك عىل حرص األزواج املخلوقة لنا فيام هو من أنفسنا ،أي من نوعنا
وشكلنا[ .أضواء البيان320/3 :ـ .]321
 110ـ أبحاث متنوعة عن اجلن :وجودهم وأصلهم وتكليفهم وغري ذلك.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (باب ذكر اجلن وثواهبم وعقاهبم) أشار هبذه
الرتمجة إىل إثبات وجود اجلن ،وإىل كوهنم ُم َك َّلفني ،فأ ّما إثبات وجودهم فقد
نقل إمام احلرمني يف (الشامل) عن كثري من الفالسفة والزنادقة والقدرية أهنم
أنكروا وجودهم رأس ًا ،قال :وال يتعجب ممن أنكر ذلك من غري املرشعني إنام
العجب من املرشعني مع نصوص القرآن واألخبار املتواترة ،قال :وليس يف
قضية العقل ما يقدح يف إثباهتم ،قال :وأكثر ما اسرتوح إليه من نفاهم
حضورهم عند اإلنس بحيث ال يروهنم ولو شاءوا ألبدوا أنفسهم ،قال :وإنام
يستبعد ذلك من مل حيط علام بعجائب املقدورات .وقال القايض أبو بكر:
وكثري من هؤالء يثبتون وجودهم وينفونه اآلن [كذا] ،ومنهم من يثبتهم
وينفي تسلطهم عىل اإلنس .وقال عبد اجلبار املعتزيل :الدليل عىل إثباهتم
السمع دون العقل ،إذ ال طريق إىل إثبات أجسام غائبة ألن اليشء ال يدل عىل
غريه من غري أن يكون بينهام تعلق ،ولو كان إثباهتم باضطرار ملا وقع
كان يتدين بإثباهتم،
االختالف فيهَّ ،إال أنّا قد علمنا باالضطرار أن النبي
وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده.
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وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم يف أوائل صفة النار تفسري قوله تعاىل:
[        الرمحن ،]15:واختلف يف صفتهم فقال
القايض أبو بكر الباقالين :قال بعض املعتزلة :اجلن أجساد رقيقة بسيطة ،قال:
وهذا عندنا غري ممتنع إن ثبت به سمع .وقال أبو يعىل بن الفراء :اجلن أجسام
مؤلفة وأشخاص ممثلة ،جيوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خالفا للمعتزلة
يف دعواهم أهنا رقيقة ،وأن امتناع رؤيتنا هلم من جهة رقتها ،وهو مردود ،فإن
الر ّقة ليست بامنعة عن الرؤية ،وجيوز أن خيفى عن رؤيتنا بعض األجسام
ّ
الكثيفة إذا مل خيلق اهلل فينا إدراكها .وروى البيهقي يف (مناقب الشافعي)
بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقولَ :من زعم أنه يرى اجلن أبطلنا
شهادتهَّ ،إال أن يكون نب ّي ًا.انتهى.
وهذا حممول عىل َمن يدّ عي رؤيتهم عىل صورهم التي ُخلقوا عليها ،وأ ّما
يتطور عىل صور شتى من احليوان فال
َمن ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن َّ
بتطورهم يف الصور ،واختلف أهل الكالم يف
يقدح فيه ،وقد تواردت األخبار ّ
ذلك فقيل :هو ختييل فقط وال ينتقل أحد عن صورته األصلية ،وقيل :بل
ينتقلون لكن ال باقتدارهم عىل ذلك بل بَّضب من الفعل إذا فعله انتقل
كالسحر وهذا قد يرجع إىل األول ،وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أيب شيبة
بإسناد صحيح (( أن الغيالين ُذكروا عند عمر فقال :أن أحدا ال يستطيع أن
يتحول عن صورته التي خلقه اهلل عليها ،ولكن هلم سحرة كسحرتكم ،فإذا
رأيتم ذلك فأذنوا )) ،وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف يف أصلهم فقيل :إن
أصلهم من ولد إبليس ،فمن كان منهم كافرا سمي شيطانا ،وقيل :إن
الشياطني خاصة أوالد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده ،وحديث ابن
عباس اآليت يف تفسري سورة اجلن يقوي أهنم نوع واحد من أصل واحد،
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واختلف صنفه فمن كان كافرا سمي شيطانا وإال قيل له جني ،وأما كوهنم
مكلفني فقال ابن عبد الرب :اجلن عند اجلامعة مك ّلفون ،وقال عبد اجلبار :ال
نعلم خالفا بني أهل النظر يف ذلكَّ ،إال ما حكى زرقان عن بعض احلشوية
أهنم مضطرون إىل أفعاهلم وليسوا بمكلفني ،قال :والدليل للجامعة ما يف
القرآن من ذم الشياطني والتحرز من رشهم وما أعد هلم من العذاب ،وهذه
اخلصال ال تكون َّإال ملن خالف األمر وارتكب النهي مع متكنه من أن ال
تقرر كوهنم مكلفني
يفعل ،واآليات واألخبار الدالة عىل ذلك كثرية جدا ،وإذا ّ
فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم ال؟ فروى الطربي من طريق الضحاك
بن مزاحم إثبات ذلك ،قال :ومن قال بقول الضحاك احتج بأن اهلل تعاىل أخرب
أن من اجلن واإلنس رسال أرسلوا إليهم ،فلو جاز أن املراد برسل اجلن رسل
اإلنس جلاز عكسه وهو فاسد انتهى .وأجاب اجلمهور عن ذلك بأن معنى
اآلية أن رسل اإلنس رسل من قبل اهلل إليهم ،ورسل اجلن ب ّثهم اهلل يف األرض
فسمعوا كالم الرسل من اإلنس وب ّلغوا قومهم ،وهلذا قال قائلهم   
[   األحقاف ]30:اآلية ،واحتج ابن حزم بأنه
  
   
  
     

قال (( :وكان النبي يبعث إىل قومه )) قال :وليس اجلن من قوم اإلنس ،فثبت أنه
كان منهم أنبياء إليهم ،قال :ومل يبعث إىل اجلن من اإلنس نبي َّإال نبينا
لعموم بعثته إىل اجلن واإلنس باتفاق انتهى .وقال ابن عبد الرب (( :ال خيتلفون
أنه بعث إىل اإلنس واجلن )) وهذا مما فضل به عىل األنبياء ،ونقل عن ابن
عباس يف قوله تعاىل يف سورة غافر        
[غافر ،]34:قال :هو رسول اجلن ،وهذا ذكره .وقال إمام احلرمني يف (اإلرشاد)
يف أثناء الكالم مع العيسوية :وقد علمنا رضورة أنه ادعى كونه مبعوثا إىل
الثقلني ،وقال ابن تيمية :اتفق عىل ذلك علامء السلف من الصحابة والتابعني
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وأئمة املسلمني ،قلت :وثبت الترصيح بذلك يف حديث (( وكان النبي يبعث
إىل قومه وبعثت إىل اإلنس واجلن )) فيام أخرجه البزار بلفظ :وعن ابن كلبي
(( كان النبي يبعث إىل اإلنس فقط ،وبعث حممد إىل اإلنس واجلن )) ،وإذا تقرر
كوهنم مكلفني فهم مكلفون بالتوحيد وأركان اإلسالم ،وأما ما عداه من
الفروع فاختلف فيه ملا ثبت من النهي عن الروث والعظم وأهنام زاد اجلن،
وسيأيت يف السرية النبوية حديث أيب هريرة ويف آخره (( فقلت ما بال الروث
والعظم؟ قال مها طعام اجلن )) احلديث ،فدل عىل جواز تناوهلم للروث وذلك
حرام عىل اإلنس ،وكذلك روى أمحد واحلاكم من طريق عكرمة عن ابن
عباس قال (( :خرج رجل من خيرب فتبعه رجالن وآخر يتلومها يقول ارجعا
حتى ردمها ،ثم حلقه فقال له :إن هذين شيطانان فإذا أتيت رسول اهلل
فأقرئ عليه السالم وأخربه أنا يف مجع صدقاتنا ،ولو كانت تصلح له لبعثنا هبا
إليه .فلام قدم الرجل املدينة أخرب النبي بذلك فنهى عن اخللوة ،أي السفر
منفردا )) واختلف أيضا هل يأكلون ويرشبون ويتناكحون أم ال؟ فقيل بالنفي
وقيل بمقابله ،ثم اختلفوا ،فقيل أكلهم ورشهبم تشمم واسرتواح ال مضغ وال
بلع ،وهو مردود بام رواه أبو داود من حديث أمية بن خمشى قال ((:كان رسول اهلل
ما زال
جالسا ورجل يأكل ومل يسم ثم سمى يف آخره ،فقال النبي
الشيطان يأكل معه فلام سمى استقاء ما يف بطنه )) وروى مسلم من حديث ابن
عمر قال :قال رسول اهلل  (( :ال يأكلن أحدكم بشامله ويرشب بشامله ،فإن
الشيطان يأكل بشامله ويرشب بشامله )) ،وروى ابن عبد الرب عن وهب بن
منبه :أن اجلن أصناف فخالصهم ريح ال يأكلون وال يرشبون وال يتوالدون،
وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعاىل والغول والقطرب ،وهذا إن ثبت
كان جامعا للقولني األولني ،ويؤيده ما روى ابن حبان واحلاكم من حديث أيب
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ثعلبة اخلشني قال :قال رسول اهلل  (( :اجلن عىل ثالثة أصناف صنف هلم
أجنحة يطريون يف اهلواء ،وصنف حيات وعقارب ،وصنف حيلون ويظعنون ))،
وروى ابن أيب الدنيا من حديث أيب الدرداء مرفوعا نحوه لكن قال يف الثالث:
(( وصنف عليم احلساب والعقاب )) ،وسيأيت يشء من هذا يف الباب الذي
يليه ،وروى ابن أيب الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميني
من صغار التابعني قال :ما من أهل بيت َّإال ويف سقف بيتهم من اجلن ،وإذا
وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم والعشاء كذلك.
واستدل من قال بأهنم يتناكحون بقوله تعاىل      :

[  الرمحن ،]74:وبقوله تعاىل:
[الكهف ،]50:والداللة من ذلك ظاهرة .واعتل من أنكر ذلك بأن اهلل تعاىل
أخرب أن اجلان خلق من نار ،ويف النار من اليبوسة واخلفة ما يمنع معه التوالد.
واجلواب أن أصلهم من النار كام أن أصل اآلدمي من الرتاب ،وكام أن اآلدمي
ليس طينا حقيقة كذلك اجلني ليس نارا حقيقة ،وقد وقع يف الصحيح يف قصة
تعرض الشيطان للنبي أنه قال (( :فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه
عىل يدي )) .قلت :وهبذا اجلواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعاىل   :
[      الصافات ،]10:فقال كيف حترق النار
النار؟
      

وأما قول املصنف (وثواهبم وعقاهبم) فلم خيتلف من أثبت تكليفهم أهنم
يعاقبون عىل املعايص ،واختلف هل يثابون؟ فروى الطربي وابن أيب حاتم من
طريق أيب الزناد موقوفا قال :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار قال اهلل
ملؤمن اجلن وسائر األمم ـ أي من غري اإلنس ـ :كونوا ترابا .فحينئذ يقول
الكافر[      :النبأ .]40:وروى ابن أيب الدنيا عن ليث بن أيب
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سليم قال :ثواب اجلن أن جياروا من النار ثم يقال هلم كونوا ترابا .وروى عن
أيب حنيفة نحو هذا القول .وذهب اجلمهور إىل أهنم يثابون عىل الطاعة ،وهو
قول األئمة الثالثة واألوزاعي وأيب يوسف وحممد بن احلسن وغريهم ،ثم
اختلفوا هل يدخلون مدخل اإلنس عىل أربعة أقوال :أحدها :نعم ،وهو قول
األكثر ،وثانيها :يكونون يف ربض اجلنة وهو منقول عن مالك وطائفة،
وثالثها :أهنم أصحاب األعراف ،ورابعها :التوقف عن اجلواب يف هذا.
وروى ابن أيب حاتم من طريق أيب يوسف قال :قال ابن أيب ليىل يف هذا هلم
ثواب ،قال فوجدنا مصداق ذلك يف كتاب اهلل تعاىل    :

[  األنعام ،]132:قلت :وإىل هذا أشار املصنف بقوله قبلها:
    

[  األنعام ،]130:فإن قوله:

 

 

    ييل اآلية التي بعد هذه اآلية ،واستدل هبذه اآلية أيضا ابن
عبد احلكم ،واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعاىل    :

[            األحقاف ]18:اآلية،
فإن اآلية بعدها أيضا  ،     وروى أبو الشيخ يف
تفسريه عن مغيث بن سمي أحد التابعني قال :ما من يشء َّإال وهو يسمع زفري
جهنم َّإال الثقلني الذين عليهم احلساب والعقاب .ونقل عن مالك أنه استدل
عىل َّ
أن عليهم العقاب وهلم الثواب بقوله تعاىل       :
[الرمحن ،]46:ثم قال[       :الرمحن ،]47:واخلطاب
لإلنس واجلن ،فإذا ثبت أن فيهم مؤمنني ،واملؤمن من شأنه أن خياف مقام ربه
ثبت املطلوب ،واهلل أعلم[ .الفتح343/6:ـ [ ،]346وانظر بحث ًا حول هذا املوضوع يف

رسالة (( إيضاح الداللة يف عموم الرسالة )) البن تيمية ،وهي ضمن املجموع يف اجلزء .]19
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 111ـ روى اخلطيب البغدادي بإسناده يف الكفاية عن أيب زرعة الرازي
يقول (( :إذا رأيت الرجل ينتقص أحد ًا من أصحاب رسول اهلل فاعلم أنه
زنديق ،وذلك أن الرسول

عندنا حق ،والقرآن حق ،وإنام أ ّدى إلينا هذا

القرآن والسنن أصحاب رسول اهلل

 ،وإنام يريدون أن جيرحوا شهودنا

ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة )) [الكفاية ص.]49:
 112ـ كالم حسن يف الصحابة.
 :فأما أصحاب رسول اهلل
قال اإلمام عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي
فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسري والتأويل ،وهم الذين
اختارهم اهلل  لصحبة نب ّيه ونرصته وإقامة دينه وإظهار ّ
حقه ،فرضيهم
ما ب ّلغهم عن اهلل
له صحابة ،وجعلهم لنا أعالما وقدوة ،فحفظوا عنه
 ،وما س ّن ورشع ،وحكم وقىض وندب ،وأمر وهنى ،وحظر وأ ّدب،
ووعوه وأتقنوه ،ففقهوا يف الدين وعلموا أمر اهلل وهنيه ومراده بمعاينة رسول اهلل
 ،ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب وتأويله ،وتلقفهم منه ،واستنباطهم عنه،
فرشفهم اهلل  بام م َّن عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة ...
ـ إىل أن قال ـ :فكانوا عدول األمة ،وأئمة اهلدى وحجج الدين ،ونقلة الكتاب
والسنة ،وندب اهلل  إىل التمسك هبدهيم واجلري عىل منهاجهم ،والسلوك
لسبيلهم واالقتداء هبم ،فقال          :
[                  النساء ]115:اآلية ،ووجدنا النبي
  
   
 
    
حض عىل التبليغ عنه يف أخبار كثرية ،ووجدناه خياطب أصحابه فيها ،منها
قد ّ
نَّض اهلل امر ًءا سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها
أن دعا هلم فقالّ (( :
غريه )) ،وقال يف خطبته (( :فليب ّلغ الشاهد منكم الغائب )) ،وقال (( :ب ِّلغوا
عنّي ولو آية ،وحدّ ثوا عن بني إرسائيل وال حرج )).
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ثم تفرقت الصحابة

يف النواحي واألمصار والثغور ،ويف فتوح

البلدان واملغازي واإلمارة والقضاء واألحكام ،فبث كل واحد منهم يف
ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول اهلل
بحكم اهلل  ،وأمضوا األمور عىل ما س َّن رسول اهلل
عنه مما حَّضهم من جواب رسول اهلل

 ،وحكموا

 ،وأفتوا فيام ُسئلوا

وجردوا
عن نظائرها من املسائلّ ،

أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إىل اهلل تقدّ س اسمه ،لتعليم الناس
الفرائض واألحكام والسنن واحلالل واحلرام ،حتى قبضهم اهلل  رضوان
اهلل ومغفرته ورمحته عليهم أمجعني )) [مقدمة اجلرح والتعديل 7/1 :ـ .]8
صني متد ِّين
وقال الشيخ حييى بن أيب بكر العامري
 :وينبغي لكل ِّ
مساحمة الصحابة فيام صدر بينهم من التشاجر واالعتذار عن ُخم ْ ِطئهم وطلب
صحة إمجاع ما أمجعوا عليه عىل ما علموه ،فهم
املخارج احلسنة هلم وتسليم َّ
أعلم باحلال ،واحلارض يرى ما ال يرى الغائب ،وطريقة العارفني االعتذار عن
املعائب ،وطريقة املنافقني تتبع املثالب ،وإذا كان الالز ُم من طريقة الدين سرت

 (( :ال

عورات املسلمني ،فكيف الظن بصحابة خاتم النب ّيني مع اعتبار قوله
تس ّبوا أحد ًا من أصحايب )) ،وقوله (( :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ))،

هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاو وتلف ))[ .الرياض املستطابة يف من له

رواية يف الصحيحني من الصحابة (ص.])311:
 113ـ من أحسن ما كتب يف فضل الصحابة كتاب (فضائل الصحابة)
أليب املظفر منصور بن حممد السمعاين[ .رشح النووي عىل مسلم.]212/1 :
 114ـ حرص الصحابة عىل تل ّقي األحكام الرشعية عن النبي
عن أيب هريرة قال (( :كان رسول اهلل

.

يسكت بني التكبري وبني القراءة
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إسكاتة ـ قال :أحسبه قال :هن ّية ـ فقلت :بأيب وأمي يا رسول اهلل ،إسكاتك بني
التكبري والقراءة ،ما تقول؟  )) ...احلديث.
قال احلافظ ابن حجر :وفيه ما كان الصحابة عليه من املحافظة عىل تتبع
أحوال النبي

يف حركاته وسكناته وإرساره وإعالنه ،حتى حفظ اهلل هبم

الدين [ .صحيح البخاري مع الفتح.]230/2 :
 115ـ قال احلافظ ... (( :واتفق أهل السنة عىل وجوب منع الطعن عىل
أحد من الصحابة بسبب ما وقع هلم من ذلك ـ يعني من احلروب ـ ولو عرف
املحق منهم ألهنم مل يقاتلوا يف تلك احلروب َّإال عن اجتهاد وقد عفا اهلل تعاىل
ّ
أجرا واحدً ا ّ
وأن املصيب ُيؤجر
عن املخطىء يف االجتهاد بل ثبت أنّه يؤجر ً
أجرين ))[ .الفتح ،]34 /13:وانظر أيضا [الفتح.]67 ،42/13:

 116ـ قال ابن السمعاين يف (االصطالم) (( :التعرض إىل جانب الصحابة
عالمة عىل خذالن فاعله ،بل هو بدعة وضاللة ))[ .الفتح.]365/4 :
 117ـ قال سفيان بن عيينة يف قوله

َّ (( :
إن ابني هذا ـ يعني احلسن ـ

س ِّيد ،وسيصلح اهلل به بني فئتني عظيمتني من املسلمني )) ،قال :إن قوله  ((:من
املسلمني )) يعجبنا جدا .يريد أنه جاء يف احلديث احلكم عىل الطائفتني بكوهنام
من املسلمني[ .الفتح.]66/13 :
أن آية اإليامن حب األنصار ،وآية النفاق بغضهم.
الرس يف ّ
 118ـ ّ
قال احلافظ ابن حجر :قوله (األنصار) هو مجع نارص كأصحاب وصاحب
أو مجع نصري كأرشاف ورشيف ،والالم فيه للعهد أي أنصار رسول اهلل
واملراد األوس واخلزرج وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء
حتتانية ساكنة وهي األم التي جتمع القبيلتني ،فسامهم رسول اهلل

األنصار
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فصار ذلك َع َل ًام عليهم وأطلق أيضا عىل أوالدهم وحلفائهم ومواليهم،
ُ
وخصوا هبذه املنقبة العظمى ملا فازوا به دون غريهم من القبائل من إيواء النبي
ومن معه ،والقيام بأمرهم ومواساهتم بأنفسهم وأمواهلم وإيثارهم إياهم
يف كثري من األمور عىل أنفسهم ،فكان صنيعهم لذلك موجبا ملعاداهتم مجيع
الفرق املوجودين من عرب وعجم ،والعداوة جتر البغض ،ثم كان ما اختصوا
به مما ذكر موجبا للحسد ،واحلسد جير البغض ،فلهذا جاء التحذير من بغضهم
والرتغيب يف ح ِّبهم حتى جعل ذلك آية اإليامن والنفاق تنوهي ًا بعظيم فضلهم
وتنبيه ًا عىل كريم فعلهم وإن كان َمن شاركهم يف معنى ذلك مشاركا هلم يف
عيل أن النبي
الفضل املذكور كل بقسطه ،وقد ثبت يف صحيح مسلم عن ٍّ
قال له (( :ال حيبك َّإال مؤمن وال يبغضك َّإال منافق )) ،وهذا جار باطراد يف
أعيان الصحابة لتحقق مشرتك اإلكرام ملا هلم من حسن الغناء يف الدين.
قال صاحب املفهم (( :وأما احلروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم
بغض لبعض فذاك من غري هذه اجلهة ،بل األمر الطاريء الذي اقتىض
املخالفة ،ولذلك مل حيكم بعضهم عىل بعض بالنفاق ،وإنام كان حاهلم يف ذاك
حال املجتهدين يف األحكام ،للمصيب أجران وللمخطيء أجر واحد ،واهلل
أعلم ))[ .الفتح.]63/1:
 119ـ من كالم أيب بكر وعمر

يف فضل أهل البيت:

روى البخاري يف صحيحه عن أيب بكر
لقرابة رسول اهلل

أنه قال (( :والذي نفيس بيده

أحب إ ّيل أن أصل من قرابتي )).

وروى عنه أيض ًا أنه قال (( :ار ُقبوا حممد ًا
البخاري مع الفتح.]78/7 :

يف أهل بيته )).

[صحيح
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وقد أشار إىل هذين ابن كثري وقال (( :قال عمر بن اخلطاب للعباس

:

(( واهلل إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو أسلم ،ألن
إسالمك كان أحب إىل رسول اهلل
ثم قال :فحال الشيخني

من إسالم اخلطاب )).
هو الواجب عىل كل أحد أن يكون كذلك،

وهلذا كانا أفضل املؤمنني بعد النبيني واملرسلني

وعن سائر الصحابة

أمجعني ))[ .تفسري ابن كثري.]113/4:
 120ـ املفاضلة بني اخللفاء الراشدين وأد ّلة تفضيل أيب بكر عىل غريه.
سئل شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل :عن رجل متمسك بالسنة وحيصل له
(عيل) لقوله عليه السالم له (( :أنت مني وأنا منك ))،
ريبة  ى تفضيل الثالثة عىل ّ

وقوله ((:أنت مني بمنزلة هارون من موسى )) ،وقوله (( :ألعطني الراية رج ً
ال
حيب اهلل ورسوله  ...الخ )) ،وقوله (( :من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم وال

من وااله ،وعاد من عاداه  ...الخ )) ،وقوله (( :أذكركم اهلل  ى أهل بيتى ))،
وقوله سبحانه[        :آل عمران ]61:اآلية ،وقوله
تعاىل[       :اإلنسان ]1:اآلية ،وقوله:

  

[    احلج ]19:اآلية.
فأجاب :جيب أن يعلم َّأوالًَّ :
أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من اخلصائص
ماال يوجد مثله للمفضول ،فإذا استويا وانفرد أحدمها بخصائص كان أفضل،
وأ ّما األمور املشرتكة فال توجب تفضيله عىل غريه ،وإذا كان كذلك ففضائل
التى متيز هبا مل يرشكه فيها غريه ،وفضائل ع ّيل مشرتكة ،وذلك أن
الصديق
قوله (( :لو كنت مت ِ
َّخذ ًا من أهل األرض خليال الختذت أبا بكر خليال ))،
ُ

وقوله (( :ال يبقى  ى املسجد خوخة َّإال ُسدّ ت َّإال َخ ْو َخة أبى بكر )) ،وقوله
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(( إن َأ َم َّن الناس عيل  ى صحبته وذات يده أبو بكر )) وهذا فيه ثالث خصائص
مل يرشكه فيها أحد :األوىل :أنه ليس ألحد منهم عليه يف صحبته وماله مثل ما
أليب بكر ،الثانية :قوله (( :ال يبقى يف املسجد  ...الخ )) وهذا ختصيص له دون
ّ
لعيل مثل ذلك ،والصحيح ال
سائرهم ،وأراد بعض
الكذابني أن يروي ٍّ

نص يف أنه ال أحد
يعارضه املوضوع ،الثالثة :قوله (( لو كنت متخذا خليال )) ٌّ
استحق اخل ّلة لو أمكنت َّإال هو ،ولوكان غريه أفضل منه لكان أحق
من البرش
َّ

هبا لو تقع ،وكذلك أمره له أن يصيل بالناس مدّ ة مرضه من اخلصائص،
وكذلك تأمريه له يف املدينة عىل احلج ليقيم السنّة ويمحق آثار اجلاهلية فإنه من
ِ
خصائصه ،وكذلك قوله يف احلديث الصحيح (( :ادع ِ
وأخاك حتى أكتب
أباك
تبني أنه مل يكن يف الصحابة من
أليب بكر كتابا )) وأمثال هذه األحاديث كثرية ِّ
يساويه ،وأما قوله (( أنت مني وأنا منك )) فقد قاهلا لغريه ،وقاهلا لسلامن
واألشعريني ،وقال تعاىل:
[التوبة ،]56:وقوله

        

 (( :من غشنا فليس منا ،ومن محل علينا السالح فليس

منا )) يقتيض أن من يرتك هذه الكبائر يكون منّا ،فكل مؤمن كامل اإليامن فهو
لعيل يف ابنة محزة (( :أنت مني وأنا منك )) ،وقوله
من النبي ،والنبي منه ،وقوله ٍّ

لزيد (( أنت أخونا وموالنا )) ال خيتص بزيد بل كل مواليه كذلك ،وكذلك
قوله (( :ألعطني الراية  ...إلخ )) هو أصح حديث ُيروى  ى فضله ،وزاد فيه
بعض ّ
الكذابني أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا ،و ى الصحيح أن عمر قال:
عيل
(( ما أحببت اإلمارة َّإال يومئذ )) فهذا احلديث ر ٌّد عىل الناصبة الواقعني  ى ّ
وليس هذا من خصائصه بل كل مؤمن كامل اإليامن حيب اهلل ورسوله وحيبه
اهلل ورسوله ،قال تعاىل[         :املائدة ]54:وهم
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الر َّدة وإمامهم أبو بكر ،و ى الصحيح عن عمرو بن العاص
الذين قاتلوا أهل ِّ
 (( :أنه سأله أي الناس أحب إليك؟ قال :عائشة ،قال ِ
فمن الرجال؟ قال:
أبوها )) وهذا من خصائصه ،وأما قوله (( :أما ترىض أن تكون منّي بمنزلة
هارون من موسى )) قاله  ى غزوة تبوك ملا استخلفه عىل املدينة ،فقيل استخلفه
لبغضه إياه ،وكان النبي إذا غزا استخلف رجال من أمته ،وكان باملدينة رجال
من املؤمنني القادرين ،و ى غزوة تبوك مل يأذن ألحد فلم يتخلف أحد َّإال لعذر
أو عاص فكان ذلك االستخالف ضعيفا ،فطعن به املنافقون هبذا السبب فبني
له ّأين مل أستخلفك لنقص عندي فإن موسى استخلف هارون وهو رشيكه  ى
الرسالة ،أفام ترىض بذلك؟ ومعلوم أنه استخلف غريه قبله وكانوا منه هبذه
املنزلة ،فلم يكن هذا من خصائصه ،ولو كان هذا االستخالف أفضل من غريه
عيل وحلقه يبكي ،ومما بني ذلك أنه بعد هذا أ ّمر عليه أبا بكر سنة
مل خيف عىل ّ

تسع ،وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه ألن العادة ملا جرت أنه ال
ينبذ العهود وال يعقدها َّإال رجل من أهل بيته ،فأي شخص من عرتته نبذها
حصل املقصود ،ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول اهلل

 ،فكان أحق

الناس بالتقدم من سائرهم ،فلام أ ّمر أبا بكر بعد قوله (( أما ترىض  ...الخ

))

علمنا أنه ال داللة فيه عىل أنه بمنزلة هارون من كل وجه ،وإنام شبهه به  ى
االستخالف خاصة ،وذلك ليس من خصائصه ،وقد ش ّبه النبي

أبا بكر

بإبراهيم وعيسى ،وش ّبه عمر بنوح وموسى عليهم الصالة والسالم ملا أشارا
 ى األرسى ،وهذا أعظم من تشبيه عيل هبارون ،ومل يوجب ذلك أن يكونا
بمنزلة أولئك الرسل ،وتشبيه اليشء باليشء ملشاهبته  ى بعض الوجوه كثري  ى
الكتاب والسنّة وكالم العرب ،وأما قوله (( من كنت مواله فعيل مواله ،اللهم
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وال من وااله  ...الخ )) ،فهذا ليس  ى يشء من األمهات َّإال  ى الرتمذى،
فعيل مواله )) وأ ّما الزيادة فليست  ى احلديث،
وليس فيه َّإال (( من كنت مواله ٌّ

وسئل عنها اإلمام أمحد فقال :زيادة كوفية .وال ريب أهنا كذب لوجوه:
ُ
النبي  ،ألنه لو كان كذلك لوجب
(أحدها ) أن احلق ال يدور مع معني َّإال ّ

اتباعه  ى كل ما قال ،ومعلوم أن عل ّيا ينازعه الصحابة وأتباعه  ى مسائل وجد
فيها النص يوافق من نازعه ،كاملتو ى عنها زوجها وهي حامل .وقوله (( اللهم
انرص من نرصه  ...الخ

))

خالف الواقع ،قاتل معه أقوام يوم صفني فام

انترصوا ،وأقوام مل يقاتلوا فام خذلوا ،كسعد الذى فتح العراق مل يقاتل معه،
وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه ،فتحوا كثري ًا من بالد الكفار
ونرصهم اهلل ،وكذلك قوله (( اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه )) خمالف
ألصل اإلسالم فإن القرآن قد َّبني أن املؤمنني إخوة مع قتاهلم وبغي بعضهم
عىل بعض ،وقوله (( من كنت مواله فعيل مواله )) فمن أهل احلديث من طعن
حسنه ،فإن كان قاله ،فلم يرد به والية خمتصا
فيه كالبخارى وغريه ،ومنهم من ّ
هبا ،بل والية مشرتكة وهي والية اإليامن التي للمؤمنني ،واملواالة ضد املعاداة
وال ريب أنه جيب مواالة املؤمنني عىل سواهم ففيه ر ٌّد عىل النواصب ،وحديث
مبني بوجوه كثرية
التصدق باخلاتم  ى الصالة كذب باتفاق أهل املعرفة ،وذلك ّ
مبسوطة  ى غري هذا املوضع .وأما قوله يوم غدير خم (( أذكركم اهلل  ى أهل
بيتي )) فليس من اخلصائص ،بل هو مساو جلميع أهل البيت ،وأبعد الناس
عن هذه الوصية الرافضة ،فإهنم يعادون العباس وذريته ،بل يعادون مجهور
أهل البيت ويعينون الكفار عليهم ،وأما آية املباهلة فليست من اخلصائص ،بل
دعا عليا وفاطمة وابنيهام ،ومل يكن ذلك ألهنم أفضل األمة بل ألهنم أخص
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أهل بيته كام  ى حديث الكساء (( اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس
يعرب عنها بالنوع الواحد،
وطهرهم تطهريا )) فدعا هلم وخصهم ،واألنفس ّ
كقوله[        :النور ،]12:وقال  :

[  البقرة ،]54:أي يقتل بعضكم بعضا ،وقوله (( أنت مني وأنا منك

))

قدرا من األقارب ،فله من
ليس املراد أنه من ذاته ،وال ريب أنه أعظم الناس ً
مزية القرابة واإليامن ما ال يوجد لبقية القرابة ،فدخل  ى ذلك املباهلة ،وذلك
ال يمنع أن يكون  ى غري األقارب َمن هو أفضل منه ألن املباهلة وقعت  ى
األقارب ،وقوله:

   

اآلية فهي مشرتكة بني عيل ومحزة

وعبيدة ،بل وسائر البدريني يشاركوهنم فيها ،وأما سورة ،     
فمن قال إهنا نزلت فيه ويف فاطمة وابنيهام فهذا كذب ألهنا مكية واحلسن
واحلسني إنام ولدا  ى املدينة ،وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكينا
ويتيام وأسريا أفضل الصحابة ،بل اآلية عامة مشرتكة فيمن فعل هذا وتدل
عىل استحقاقه للثواب عىل هذا العمل مع أن غريه من ااألعامل من اإليامن
باهلل ،والصالة  ى وقتها واجلهاد أفضل منه[ .جمموع الفتاوى414 /4:ـ .]419
ـ وما ذكره

فعيل مواله )) غري مس َّلم،
عن حديث (( من كنت مواله ٌ

وما ذكره من اللوازم ليس بالزم ،بل هو صحيح ورجاله عند الرتمذي ثقات،
أخرج هلم أصحاب الكتب الستة ورواه أيضا اإلمام أمحد وابن ماجة ،وانظر
السلسلة الصحيحة رقم 1750.

 121ـ روى اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة ( :)484قثنا اهليثم بن
خارجة واحلكم بن موسى قاال :نا شهاب بن خراش قال:حدَّ ثني احلجاج بن
دينار عن أيب معرش عن إبراهيم النخعي قال (( :رضب علقمة بن قيس هذا
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ثم قال :أال إنه بلغني َّ
يفضلوين عىل أيب بكر وعمر ،ولو كنت تقدّ مت
أن ُأناس ًا ِّ
َّ

يف ذلك لعاقبت ،ولكنّي أكره العقوبة قبل التقدم ،فمن قال شيئ ًا من ذلك فهو
فرت ،عليه ما عىل املفرتيَّ ،
ثم عمر
ُم َ
إن خري الناس بعد رسول اهلل أبو بكر َّ

 .)) ...وهذا إسناد حسن ،وأبو َمعرش هو زياد بن ُكليب ،وهو ثقة.

وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ( ،)993وقال األلباين :إسناده حسن.
يف زوائد فضائل الصحابة ( )49عن عبد اهلل بن أمحد بإسناد فيه ضعف
إىل احلَكَم بن َج ْحل قال :سمعت عل ّي ًا يقول (( :ال يفضلني أحدٌ عىل أيب بكر

وعمر َّإال جلدته حدَّ املفرتي )).

وهو أيضا كذلك يف السنة البن أيب عاصم ( ،)1219وهو قريب يف املعنى
من الذي قبله عن علقمة.

يفضله عىل
عيل َملِن ِّ
وقد أشار إبراهيم النخعي إىل هذه العقوبة من ٍّ
إيل من أيب بكر وعمر ،فقال له
عيل أحب َّ
الشيخني بقوله لرجل قال لهٌّ (( :
إبراهيم :أما َّ
إن عل ّي ًا لو سمع كالمك ألوجع ظهرك ،إذا جتالسوننا هبذا فال
جتالسونا )) رواه عنه ابن سعد يف الطبقات ( )275/6بإسناده إليه عن أمحد بن
ومفضل بن ُم َه ْل َهل عن مغرية عنه ،ورجاله ثقات
يونس عن أيب األحوص
َّ

املفضل بن مهلهل فهو من رجال
حمتج هبم ،وهم من رجال الصحيحنيَّ ،إال ّ
ٌّ
مسلم ،وفيه عنعنة املغرية عن إبراهيم ،وهو مد ّلس[ .ذكره ابن تيمية يف منهاج
السنة.]138/6 :
 122ـ قال البغوي :قال مالكَ (( :من يبغض أحد ًا من أصحاب رسول اهلل
حق يف ِ
يفء املسلمني ،ثم قرأ قوله سبحانه
وكان يف قلبه عليه ِغ ٌّل فليس له ٌّ
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          ـ إىل قوله ـ   :

           

[احلرش7:ـ  ]10اآلية ،وذكر بني يديه ٌ
رجل ينتقص أصحاب رسول اهلل

فقرأ

مالك هذه اآلية [           الفتح،]29:
ثم قالَ :من أصبح من الناس يف قلبه ِغ ٌّل عىل أحد من أصحاب النبي فقد

أصابته هذه اآلية ))[ .رشح السنة للبغوي.]229/1 :

 123ـ قال ابن أيب حاتم :حدثنا أبو زرعة حدثنا عثامن بن أيب شيبة حدثنا
من الكبائر.

جرير عن مغرية قال :كان يقال :شتم أيب بكر وعمر

سب
قلت (القائل ابن كثري) :وقد ذهب طائفة من العلامء إىل تكفري من ّ
.
الصحابة ،وهو رواية عن مالك بن أنس
وقال حممد بن سريين (( :ما أظن أحد ًا يبغض أبا بكر وعمر وهو حيب
رسول اهلل

     

     
)) رواه الرتمذي [ .تفسري ابن كثري عند قوله تعاىل   :

[      النساء.] ]31:
.

وعيل
 124ـ األقوال يف املفاضلة بني عثامن ّ
نخري بني الناس يف زمن
ذكر البخاري بسنده إىل ابن عمر
قال (( :كنا ّ
)).
فنخري أبا بكر ثم عمر بن اخلطاب ثم عثامن بن ع ّفان
النبي ّ ،
قال احلافظ ابن حجر :ويف احلديث تقديم عثامن بعد أيب بكر وعمر كام هو
عيل عىل
املشهور عند مجهور أهل السنة ،وذهب بعض السلف إىل تقديم ّ
عثامن ،وممن قال به :سفيان الثوري ويقال :إنه رجع عنه ،وقال به ابن خزيمة
وطائفة قبله وبعده ،وقيل :ال يفضل أحدمها عىل اآلخر ،قاله مالك يف
(املدونة) ،وتبعه مجاعة منهم :حييى القطان ،ومن املتأخرين ابن حزم.
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وقال أيضا (( :إن اإلمجاع انعقد بآخرة بني أهل السنة أن ترتيبهم يف الفضل
كرتتيبهم يف اخلالفة

أمجعني ))[ .الفتح.]34 ،16/7 :

عيل يف الفضل،
 125ـ املعروف عند مجهور أهل السنة تقديم عثامن عىل ّ

عيل عليه ،ومنهم األعمش وعبد الرزاق وابن
ومن العلامء من قال بتقديم ّ
خزيمة وابن أيب حاتم[ .هتذيب التهذيب[ ،]34/9:لسان امليزان.]433/3:

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر العقيدة الواسطية ... (( :وإن كانت
وعيل ـ ليست من األصول التي يض ّلل
هذه املسألة ـ مسألة املفاضلة بني عثامن ّ
املخالف فيها عند مجهور أهل السنة  ،لكن التي يض ّلل فيها مسألة اخلالفة )).

[العقيدة الواسطية.]42/1 :
(املرصاة) بأنه من رواية أيب هريرة ومل
 126ـ االعتذار عن األخذ بحديث
ّ

يكن كابن مسعود وغريه من فقهاء الصحابة فال يؤخذ بام رواه خمالفا للقياس
اجليل.

قال ابن حجر يف الرد عىل هذا القائل (( :وهو كالم آذى قائله به نفسه ،ويف
حكايته غنى عن تك ّلف الر ّد عليه ))[ .الفتح[ ،]364/4:وانظر الدفاع عن أيب هريرة يف
املستدرك.]513/3:
 127ـ قال عمرو بن مرزوق لرجل من اخلوارج (( :ما أرى اهلل إال
خمزيك ،شتمت رجال من أصحاب رسول اهلل ))[ .الفتح.]82/3:
 128ـ إذا ارتد صحايب ثم عاد إىل اإلسالم ومل يلق النبي بعد عوده،
فالصحيح أنه معدود يف الصحابة إلطباق املحدثني عىل عدّ األشعث بن قيس
ونحوه ممن وقع له ذلك ،وإخراجهم أحاديثهم يف املسانيد[ .الفتح.]4/7:
 129ـ سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن يشء من األهواء فقال (( :الزم
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عام سوى ذلك )).
دين الصبي يف ال ُكتّاب واألعرايب وا ْل ُه ّ

[رواه ابن سعد يف

صحح إسناده النووي يف هتذيب األسامء واللغات ،قسم األسامء.]22/2 :
الطبقاتّ ،]374/5 :
ـ كان الرازي مع تبحره يف العلوم يقول (( :من التزم دين العجائز فهو
الفائز ))[ .لسان امليزان.]427/4:
 130ـ كالم حسن أليب املظفر السمعاين يف بيان فساد طريقة املتكلمني يف
تقسيم األشياء إىل جسم وجوهر وعرض.
قال

 :قالوا :فاجلسم ما اجتمع من االفرتاق ،واجلوهر ما محل

العرض ،والعرض ماال يقوم بنفسه ،وجعلوا الروح من األعراض ،وردوا
األخبار يف خلق الروح قبل اجلسد ،والعقل قبل اخللق ،واعتمدوا عىل
حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم ،ثم يعرضون عليه النصوص ،فام وافقه قبلوه
وما خالفه ر ّدوه ـ ثم ساق هذه اآليات ونظائرها من األمر بالتبليغ ـ قال:
وكان مما أمر بتبليغه التوحيد ،بل هو أصل ما أمر به ،فلم يرتك شيئا من أمور
الدين ،أصوله وقواعده ورشائعه َّإال ب َّلغه ،ثم مل يدع إىل االستدالل بام متسكوا
به من اجلوهر والعرض ،وال يوجد عنه وال عن أحد من أصحابه من ذلك
حرف واحد فام فوقه ،فعرف بذلك أهنم ذهبوا خالف مذهبهم ،وسلكوا غري
سبيلهم بطريق حمدث خمرتع مل يكن عليه رسول اهلل

وال أصحابه

ويلزم من سلوكه العود عىل السلف بالطعن والقدح ،ونسبتهم إىل قلة املعرفة
واشتباه الطرق ،فاحلذر من االشتغال بكالمهم ،واالكرتاث بمقاالهتم ،فإهنا
رسيعة التهافت كثرية التناقض ،وما من كالم تسمعه لفرقة منهم َّإال وجتد
خلصومهم عليه كالما يوازنه أو يقاربهٌ ،
وبعض ببعض
فكل بكل مقابل،
ٌ
معارض ،وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا عىل ما قالوه،
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وألزمنا الناس بام ذكروه ،لزم من ذلك تكفري العوام مجيعا ألهنم ال يعرفون َّإال
االتباع املجرد ،ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضال عن أن
يصري منهم صاحب نظر ،وإنام غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم يف
عقائد الدين ،والعض عليها بالنواجذ ،واملواظبة عىل وظائف العبادات
ومالزمة األذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك ،فرتاهم ال
حييدون عام اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا ،فهنيئا هلم هذا اليقني ،وطوبى هلم
هذه السالمة ،فإذا كفر هؤالء وهم السواد األعظم ومجهور األمة ،فام هذا َّإال
طي بساط اإلسالم ،وهدم منار الدين ،واهلل املستعان[ .الفتح.]507/13:
 131ـ بحث حول البدع ودعاء غري اهلل ،لشمس احلق العظيم أبادي يف
رشحه لسنن الدارقطني.
قال

 :ومن أقبح املنكرات ،وأكرب البدعات ،وأعظم املحدثات ،ما

اعتاد به أهل البدع من ذكر الشيخ عبدالقادر اجليالين رمحه اهلل تعاىل ،بقوهلم:
ياشيخ عبد القادر اجليالين شيئا هلل[ ،والصالة املنكوسة إىل بغداد] (كذا)،
وغري ذلك مما ال يعد ،وهؤالء عبدة غري اهلل ،ما قدروا اهلل حق قدره ،ومل
ال يقدر ألحد عىل جلب نفع له ،وال

يعلموا هؤالء السفهاء أن الشيخ
ذرة ،فلِم يستعينون به ،ومل يطلبون منه احلوائج ،أليس
لدفع رضر عنه مقدار ّ
اهلل بكاف عبده؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن أرشك بك أو نع ِّظم أحد ًا من
خلقك كعظمتك.
(البزازية) وغريها من كتب الفتاوى :من قال إن أرواح املشائخ
قال يف ّ
حارضة تعلم ،يكفر ،كذا قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثامن اجلياين بن
سليامن احلنفي يف رسالة ،ومن ظ َّن َّ
يترصف يف األمور دون اهلل
أن امليت
ّ
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واعتقد بذلك ،ك َف َر .كذا يف البحر الرائق.
وقال القايض محيد الدين ناكوري اهلندي يف (التوشيح) :منهم الذين
يدعون األنبياء واألولياء عند احلوائج واملصائب ،باعتقاد أن أرواحهم
حارضة تسمع النداء ،وتعلم احلوائج ،وذلك رشك قبيح ،وجهل رصيح ،قال
اهلل تعاىل          :اآلية [األحقاف.]5:
ويف البحر :لو تزوج بشهادة اهلل ورسوله ،ال ينعقد النكاح ،ويكفر العتقاد
أن النبي

يعلم الغيب ،وهكذا يف فتاوى قايض خان ،والعيني ،والدر

املختار والعاملكريية ،وغريها من كتب العلامء احلنفية .وأما اآليات الكريمة
والسنة املطهرة يف إبطال أساس الرشك ،والتوبيخ عىل فاعله ،فأكثر من أن
حتىص  ، ...ثم قال :ومن البدعات املحدثة انعقاد جملس مولد النبي

يف

شهر ربيع األول ،قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد الشهري بابن احلاج يف (املدخل):
ومن مجلة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكرب العبادات،
وإظهار الشعائر ،ما يفعلونه يف شهر ربيع األول من املولد ،وقد احتوى عىل
مفصالً ،ثم قال بعد ذلك :وهذه املفاسد مركبة
بدع وحمرمات مجلة ،ثم ذكرها ّ
عىل فعل املولد إذا عمل بالسامع ،فإن خال منه وعمل طعاما فقط ،ونوى به
املولد ،ودعا إليه اإلخوان ،وسلم من كل ما تقدّ م ذكره ،فهو بدعة بنفس نيته
فقط ،إذ أن ذلك زيادة يف الدين ،وليس من عمل السلف املاضني ،واتباع
السلف أوىل ،بل أوجب؛ من أن يزيد نية خمالفة ملا كانوا عليه ،ألهنم أشد
الناس اتباعا لسنة رسول اهلل

وتعظيام له ولسنته

 ،وهلم قدم السبق يف

املبادرة إىل ذلك ،ومل ينقل عن أحد منهم أنه نوى املولد ،ونحن هلم تبع ،فيسعنا
ما وسعهم ،وقد علم أن اتباعهم يف املصادر واملوارد ،انتهى كالمه.
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ثم قال :ومن البدعات املحدثة القول بوجوب التقليد ألحد من األئمة
األربعة رمحهم اهلل تعاىل ،وقد صنّف شيخنا العالّمة الدهلوي يف ذلك كتاب ًا
سامه :معيار احلق[ .التعليق املغني عىل سنن الدار قطني 225/4:ـ .]226
ّ
 132ـ العيسوية :طائفة من اليهود حدثت يف آخر دولة بني أمية ،فاعرتفوا
بأن حممد ًا رسول اهلل لكن إىل العرب فقط ،وهم منسوبون إىل رجل يقال
له :أبو عيسى ،أحدث هلم ذلك[ .الفتح.]90/2:
 133ـ كالم اخلطايب يف أصناف أهل الر ّدة ،ويف أحوال خطاب اهلل للنبي
.
قال

 :هذا احلديث أصل كبري يف الدين وفيه أنواع من العلم وأبواب

من الفقه ،وقد تعلق الروافض وغريهم من أهل البدع بمواضع شبه منه،
ونحن نكشفها بإذن اهلل ونبني معانيها ،واهلل املعني عليه املوفق له.
مما جيب تقديمه يف هذا :أن يعلم أن أهل الر ّدة كانوا صنفني ،صنف منهم
ارتدوا عن الدين ونابذوا امل ّلة وعادوا إىل الكفر ،وهم الذين عناهم أبو هريرة
بقوله :وكفر من كفر من العرب .وهذه الفرقة طائفتان :إحدامها :أصحاب
مسيلمة من بني حنيفة ،وغريهم الذين صدّ قوه عىل دعواه يف النبوة،
وأصحاب األسود العنيس ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغريهم.
وهذه الفرقة بأرسها منكرة لنبوة نبينا حممد
أبو بكر

مدعية النبوة لغريه .فقاتلهم

حتى قتل اهلل مسيلمة بالياممة ،والعنيس بصنعاء ،وانفضت

مجوعهم وهلك أكثرهم .والطائفة األخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الرشائع
وتركوا الصالة والزكاة إىل غريمها من مجاع أمر الدين وعادوا إىل ما كانوا عليه
يف اجلاهلية ،فلم يكن يسجد هلل تعاىل عىل بسيط األرض َّإال يف ثالثة مساجد:
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مسجد مكة ومسجد املدينة ومسجد عبد القيس يف البحرين يف قرية يقال هلا
(جواثا) ففي ذلك يقول األعور الثريني يفتخر بذلك:
واملسجد الثالث الرشقي كان لنا

ِ
ُ
القول يف اخلطب
وفصل
واملنربان

أيـام ال منرب للنــاس نـعرفــــه

َّإال بطيبة واملحجوج ذي احلجب

وكان هؤالء املتمسكون بدينهم من األزد حمصورين بجواثا إىل أن فتح اهلل
سبحانه عىل املسلمني الياممة ،فقال بعضهم وهو رجل من بني بكر بن كالب
يستنجد أبا بكر

:

أال أبلغ أبا بكر رسـوال

وفتيان املديــنة أجـمـعيـنـا

فهل لـكــم إلـى قــوم

قعـود يف جـواثـا حمصـرينا

كأن دمـاءهم يف ِّ
ّ
فج
كل ٍّ

دمـاء البدن تغشى الناظرين

توكلنا عىل الرحـمن إنّا

وجدنا النـرص للمتـوكّلني

فأقروا بالصالة،
والصنف اآلخر هم الذين ّفرقوا بني الصالة والزكاة ّ
وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إىل اإلمام .وهؤالء عىل احلقيقة أهل
بغي وإنام مل ُيدعوا هبذا االسم يف ذلك الزمان خصوصا لدخوهلم يف غامر أهل
الر ّدة فأضيف االسم يف اجلملة إىل الر ّدة إذ كانت أعظم األمرين وأمههام.
 ،إذ كانوا منفردين
و ُأ ِّرخ مبدأ قتال أهل البغي يف زمن عيل بن أيب طالب
يف زمانه مل خيتلطوا بأهل الرشك .وقد كان يف ضمن هؤالء املانعني للزكاة من
كان يسمح بالزكاة وال يمنعها َّإال أن رؤساءهم صدّ وهم عن ذلك الرأي
وقبضوا عىل أيدهيم يف ذلك ،كبني يربوع فإهنم قد مجعوا صدقاهتم وأرادوا أن
وفرقها فيهم ،ويف
يبعثوا هبا إىل أيب بكر  ،فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك ّ
أمر هؤالء عرض اخلالف ووقعت الشبهة لعمر  ،فراجع أبا بكر
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وناظره واحتج عليه بقول النبي  (( :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال
إله َّإال اهلل ،فمن قال :ال إله َّإال اهلل فقد عصم نفسه وماله )) ،وكان هذا من عمر
تعلق ًا بظاهر الكالم قبل أن ينظر يف آخره ويتأ ّمل رشائطه ،فقال له أبو بكر
ّ :
إن الزكاة حق املال ،يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة
بإيفاء رشائطها ،واحلكم املعلق برشطني ال حيصل بأحدمها واآلخر معدوم ،ثم
قايسه بالصالة ور ّد الزكاة إليها ،وكان يف ذلك من قوله دليل عىل ّ
أن قتال
املمتنع من الصالة كان إمجاعا من الصحابة ،وكذلك ر ّد املختلف فيه إىل املتفق
بالعموم ومن أيب بكر
عليه ،فاجتمع يف هذه القضية االحتجاج من عمر
بالقياسّ ،
ودل ذلك عىل أن العموم خيص بالقياس ،وأن مجيع ما تضمنه
اخلطاب الوارد يف احلكم الواحد من رشط واستثناء مراعى فيه ومعترب صحته
وبان له صوابه تابعه عىل قتال
صحة رأي أيب بكر
فلام استقر عند عمر ّ
بهّ .
القوم ،وهو معنى قوله (( :فلام رأيت اهلل قد رشح صدر أيب بكر للقتال عرفت
أنه احلق )) ،يشري إىل انرشاح صدره باحلجة التي أدىل هبا ،والربهان الذى أقامه
نص ًّا وداللة .وقد زعم زاعمون من الرافضة ّ
ّأول من سبى
أن أبا بكر
املسلمنيّ ،
متأولني يف منع الصدقة ،وكانوا يزعمون أن
وأن القوم كانوا ِّ
ِ
اخلطاب  ى قوله تعاىل           :
[       التوبة ،]103:خطاب خاص يف مواجهة النبي دون
 
    
 
 
غريه وأنه مق ّيد برشائط ال توجد فيمن سواه؛ وذلك أنه ليس ألحد من التطهري
والتزكية والصالة عىل املتصدق ما للنبي  ،ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان
مما يعذر فيه أمثاهلم ويرفع به السيف عنهم ،وزعموا ّ
أن قتاهلم كان عسفا ،قال
 :وهؤالء الذين زعموا ما ذكرناه ،قوم ال خالق هلم يف الدين،
اخلطايب
وإنام رأس ماهلم ال ُبهت والتكذيب والوقيعة يف السلف ،وقد ب ّينّا َّ
الر ّدة
أن أهل ّ
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كانوا أصناف ًا :منهم من ارتدَّ عن امل َّلة ودعا إىل نبوة ُم َس ْيلمة وغريه ،ومنهم من
سامهم الصحابة
ترك الصالة والزكاة وأنكر الرشائع ك َّلها .وهؤالء هم الذين ّ
سبي ذرارهيم ،وساعده عىل ذلك أكثر
ك ّف ًارا ولذلك رأى أبو بكر

جارية من سبي بني حنيفة فولدت
عيل بن أبى طالب
الصحابة .واستولد ّ
له حممد ًا الذى يدعى ابن احلنفية .ثم مل َينْ َقض عرص الصحابة حتى أمجعوا عىل
أن املرتدَّ ال ُيسبى .فأ ّما مانعو الزكاة منهم املقيمون عىل أصل الدين ،فإهنم
الر ّدة قد أضيفت
أهل بغي ومل يسموا عىل االنفراد منهم ك ّف ًارا ،وإن كانت ِّ
إليهم ملشاركتهم املرتدّ ين  ى منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن
الر ّدة اسم لغوي ،وكل من انرصف عن أمر كان مقبال عليه فقد ارتد عنه ،وقد
ِّ
وجد من هؤالء القوم االنرصاف عن الطاعة ،ومنع احلق ،وانقطع عنهم اسم
الثناء واملدح بالدين ،وعلق هبم االسم القبيح ملشاركتهم القوم الذين كان
ارتدادهم حق ًا .وأما قوله تعاىل       :وما ادعوه من كون
اخلطاب خاص ًا لرسول اهلل فإن خطاب كتاب اهلل تعاىل عىل ثالثة أوجه:
خطاب عام كقوله تعاىل          :اآلية،
وكقوله تعاىل         :وخطاب خاص
للنبي ال يرشكه فيه غريه وهو ما أبني به عن غريه بسمة التخصيص وقطع
الترشيك كقوله تعاىل ،        :وكقوله تعاىل:
ّبى وهو ومجيع أمته
   
  
 
            وخطاب مواجهة الن ّ
 ى املراد به سواء ،كقوله تعاىل       :وكقوله تعاىل:
 ،         وكقوله تعاىل  :
      ونحو ذلك من خطاب املواجهة .فكل ذلك
  

 
بل تشاركه فيه األ ّمة ،فكذا قوله تعاىل  :
غري خمتص برسول اهلل
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بأمر األ ّمة أن حيتذي حذوه  ى أخذها
 ،    فعىل القائم بعده
 
     
باخلطاب أنه هو الداعي إىل اهلل تعاىل
ّبي
منهم وإنام الفائدة  ى مواجهة الن ّ
واملبني عنه معنى ما أراد ،فقدّ م اسمه يف اخلطاب ليكون سلوك األمر  ى رشائع
الدين عىل حسب ما ينهجه ويبينه هلم .وعىل هذا املعنى قوله تعاىل:
 ،      فافتتح اخلطاب بالنبوة باسمه
خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته باحلكم عموما ،وربام كان اخلطاب له مواجهة
واملراد غريه ،كقوله تعاىل          :
،              
وال جيوز أن يكون قد شك قط يف يشء مما أنزل إليه ،فأما التطهري والتزكية
والدعاء من اإلمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة
اهلل وطاعة رسوله فيها ،وكل ثواب موعود عىل عمل بر كان  ى زمنه
فإنه باق غري منقطع .ويستحب لإلمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق
بالنامء والربكة  ى ماله ،ويرجى أن يستجيب اهلل ذلك وال خييب مسألته .فإن
 

قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة عىل الوجه الذى ذهبت إليه
وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من املسلمني  ى زماننا فرض
الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا :ال ،فإن َمن
أنكر فرض الزكاة يف هذه األزمان كان كافر ًا بإمجاع املسلمني .والفرق بني
هؤالء وأولئك ،أهنم إنام عذروا ألسباب وأمور ال حيدث مثلها يف هذا الزمان،
منها قرب العهد بزمان الرشيعة الذي كان يقع فيه تبديل األحكام بالنسخ،
جهاال بأمور الدين ،وكان عهدهم باإلسالم قريب ًا
ومنها أن القوم كانوا ّ
فدخلتهم الشبهة فعذروا .فأما اليوم وقد شاع دين اإلسالم واستفاض  ى
املسلمني علم وجوب الزكاة حتى عرفها اخلاص والعام واشرتك فيه العامل
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واجلاهل ،فال يعذر أحد بتأويل يتأوله يف إنكارها .وكذلك األمر يف كل من
أنكر شيئا مما أمجعت األمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منترش ًا
كالصلوات اخلمس وصوم شهر رمضان واالغتسال من اجلنابة وحتريم الزنا
واخلمر ونكاح ذوات املحارم ونحوها من األحكام َّإال أن يكون رجال حديث
عهد باإلسالم وال يعرف حدوده ،فإنه إذا أنكر شيئا منها جهال به مل يكفر،
وكان سبيله سبيل أولئك القوم يف بقاء اسم الدين عليه .فأما ما كان اإلمجاع
فيه معلوما من طريق علم اخلاصة كتحريم نكاح املرأة عىل عمتها وخالتها،
وأن القاتل عمد ًا ال يرث ،وأن للجدة السدس ،وما أشبه ذلك من األحكام
فإن من أنكرها ال يكفر ،بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها  ى العامة.
تأوله عىل الوجه الذى حكيناه
قال اخلطابى  :وإنام عرضت الشبهة ملن ّ
عنه لكثرة ما دخله من احلذف يف رواية أيب هريرة وذلك ألن القصد به مل يكن
سياق احلديث عىل وجهه ،وذكر القصة  ى كيفية الر ّدة منهم ،وإنام قصد به
وما تنازعاه يف استباحة قتاهلم ،ويشبه
حكاية ما جرى بني أيب بكر وعمر
أن يكون أبو هريرة إنام مل يعن بذكر مجيع القصة اعتامدا عىل معرفة املخاطبني
هبا إذ كانوا قد علموا كيفية القصة ،ويبني لك أن حديث أيب هريرة خمترص ،أن
روياه بزيادة مل يذكرها أبو هريرة ،ففي حديث ابن
عبد اهلل بن عمر وأنس ًا
عن رسول اهلل قال (( :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن
عمر
ال إله َّإال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم َّإال بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل )) ويف
(( أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله َّإال اهلل وأن حممدا
رواية أنس
عبده ورسوله ،وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صالتنا ،فإذا
فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم َّإال بحقها هلم ما للمسلمني
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وعليهم ما عىل املسلمني )) ،واهلل أعلم.
بعدها].

[رشح النووي عىل مسلم 202 /1:وما

 134ـ بحث ق ّيم البن القيم يف قتل الزنديق ،وعدم قبول توبته بعد القدرة

عليه.

قال

 :وأما قوله (من حكم عىل الناس بخالف ما ظهر عليهم مل يسلم

من خالف التنزيل والسنة) ،فإنه يشري بذلك إىل قبول توبة الزنديق وحقن دمه
بإسالمه وقبول توبة املرتد وإن ولد عىل اإلسالم ،وهاتان مسألتان فيهام نزاع
بني األ ّمة مشهور.
احلجة عىل قبول توبتهام ،ومن مل يقبل توبتهام يقول إنه
وقد ذكر الشافعي ّ
مظهرا لإلسالم فلم
ال سبيل إىل العلم هبا ،فإن الزنديق قد علم أنه مل يزل
ً
يتجدد له بإسالمه الثاين حال خمالفة ملا كان عليه ،بخالف الكافر األصيل فإنه
إذا أسلم فقد جتدّ د له باإلسالم حال مل يكن عليها ،والزنديق إنام رجع إىل
إظهار اإلسالم وأيضا فالكافر كان معلنا لكفره غري مسترت به وال خمف له فإذا
أسلم تيقنّا أنه أتى باإلسالم رغبة فيه ال خوفا من القتل.
رتا به ،فلم نؤاخذه بام يف قلبه
والزنديق بالعكس ،فإنه كان خمفيا لكفره مست ً
إذا مل يظهر عليه ،فإذا ظهر عىل لسانه واخذناه به ،فإذا رجع عنه مل يرجع عن
مظهرا له غري خائف من إظهاره وإنام رجع خوفا من القتل ،وأيضا
أمر كان
ً
فإن اهلل تعاىل س َّن يف عباده أهنم إذا رأوا بأسه مل ينفعهم اإلسالم ،وهذا إنام
وأقر بأنه قال كذا وكذا
أسلم عند معاينة البأس وهلذا لو جاء من تلقاء نفسه ّ
سن يف املحاربني أهنم
وهو تائب منه قبلنا توبته ومل نقتله ،وأيضا فإن اهلل تعاىل ّ
إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت توبتهم وال تنفعهم التوبة بعد القدرة
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عليهم .وحماربة الزنديق لإلسالم بلسانه أعظم من حماربة قاطع الطريق بيده
وسنانه فإن فتنة هذا يف األموال واألبدان ،وفتنة الزنديق يف القلوب واإليامن،
فهو أوىل أالّ ُتقبل توبته بعد القدرة عليه ،وهذا بخالف الكافر األصيل فإن
مظهرا لكفره غري كاتم له ،واملسلمون قد أخذوا
أمره كان معلو ًما ،وكان
ً
حذرهم منه وجاهروه بالعداوة واملحاربة ،وأيضا فإن الزنديق هذا دأبه دائام
فلو قبلت توبته لكان تسليطا له عىل بقاء نفسه بالزندقة واإلحلاد ،وك ّلام ُقدر
عليه أظهر اإلسالم وعاد إىل ما كان عليه ،وال سيام وقد علم أنه أمن بإظهار
اإلسالم من القتل فال يزعه خوفه من املجاهرة بالزندقة والطعن يف الدين
ومس ّبة اهلل ورسوله ،فال ينكف عدوانه عن اإلسالم َّإال بقتله ،وأيضا فإن من
سب اهلل ورسوله فقد حارب اهلل ورسوله وسعى يف األرض فسا ًدا ،فجزاؤه
ّ
القتل حدًّ ا ،واحلدود ال تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقا ،وال ريب أن حماربة
هذا الزنديق هلل ورسوله وإفساده يف األرض أعظم حماربة وإفسا ًدا ،فكيف تأيت
الرشيعة بقتل من صال عىل عرشة دراهم لذ ّمي أو عىل بدنه وال تقبل توبته وال
تأيت بقتل َمن دأبه الصول عىل كتاب اهلل وسنّة رسوله والطعن يف دينه ،وتقبل
توبته بعد القدرة عليه؟ وأيضا فاحلدود بحسب اجلرائم واملفاسد ،وجريمة
هذا أغلظ اجلرائم ،ومفسدة بقائه بني أظهر املسلمني من أعظم املفاسد.
وههنا قاعدة جيب التنبيه عليها لعموم احلاجة إليها ،وهي أن الشارع إنام
ظاهر مل يعارضه ما هو أقوى
قبل توبة الكافر األصيل من كفره باإلسالم ،ألنه
ٌ
واملعارض منتف ،فأ ّما الزنديق
منه ،فيجب العمل به ،ألنه مقتض حلقن الدم
ُ
فإنه قد أظهر ما يبيح دمه ،فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة واإلسالم ال يدل
عىل زوال ذلك الكفر املبيح لدمه داللة قطعية وال ظنية ،أما انتفاء القطع
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فظاهر ،وأما انتفاء الظنّ ،
فألن الظاهر إنام يكون دليال صحيحا إذا مل يثبت أن
الباطن بخالفه ،فإذا قام دليل عىل الباطن مل يلتفت إىل ظاهر قد علم أن الباطن
بخالفه ،وهلذا اتفق الناس عىل أنه ال جيوز للحاكم أن حيكم بخالف علمه،
وإن شهد عنده بذلك العدول ،وإنام حيكم بشهادهتم إذا مل يعلم خالفها.
إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول ملن هو أس ّن منه:
أقر ً
وكذلك لو ّ

هذا ابني،مل يثبت نسبه وال مرياثه اتفاقا ،وكذلك األدلة الرشعية مثل خرب

الواحد ال َعدْ ل واألمر والنهي والعموم والقياس إنام جيب اتباعها إذا مل يقم
دليل أقوى منها خيالف ظاهرها.
وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل عىل فساد عقيدته ،وتكذيبه،
واستهانته بالدين ،وقدحه فيه ،فإظهاره اإلقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس
فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا ،وهذا القدر قد بطلت داللته بام أظهره من
الزندقة ،فال جيوز االعتامد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعامل الدليل
الضعيف الذي قد ظهر بطالن داللته.
وصحة هذا املأخذ ،وهذا مذهب
وال خيفى عىل املنصف قوة هذا النظر
ّ
أهل املدينة ومالك وأصحابه والليث بن سعد ،وهو املنصور من الروايتني عن
أيب حنيفة ،وهو إحدى الروايات عن أمحد نرصها كثري من أصحابه ،بل هي
أنص الروايات عنه ،وعن أيب حنيفة وأمحد أنه يستتاب ،وهو قول الشافعي،
وعن أيب يوسف روايتان؛ إحدامها أنه يستتاب ،وهي الرواية األوىل عنه ،ثم
قال آخر :أقتله من غري استتابه ،لكن إن تاب قبل أن يقدر عليه ُقبلت توبته،
وهذا هو الرواية الثالثة عن أمحد.
وياهلل العجب! كيف ُي ِ
قاو ُم دليل إظهاره لإلسالم بلسانه بعد القدرة عليه
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مرة ،وإظهاره كل وقت لالستهانة باإلسالم
مرة بعد ّ
أدلة زندقته وتكررها منه ّ
والقدح يف الدين والطعن فيه يف كل جممع؟ مع استهانته بحرمات اهلل
واستخفافه بالفرائض وغري ذلك من األدلة؟ وال ينبغي لعامل قط أن يتوقف يف
قتل مثل هذا ،وال ترتك األدلة القطعية لظاهر قد تبني عد ُم داللته وبطالهنا،
وال تسقط احلدود عن أرباب اجلرائم بغري موجب.
نعم لو أنه َق ْب َل رفعه إىل السلطان ظهر منه من األقوال واألعامل ما يدل
وتكرر ذلك منه ،مل يقتل كام قاله أبو
عىل حسن اإلسالم وعىل التوبة النصوحةّ ،
يوسف وأمحد يف إحدى الروايات ،وهذا التفصيل أحسن األقوال يف املسألة.
ومما يدل عىل أن توبة الزنديق بعد القدرة ال تعصم دمه قوله تعاىل  :
            
[      التوبة ، ]52:قال السلف :يف هذه اآلية  

 ، بالقتل إن أظهرتم ما يف قلوبكم ،وهو كام قالوا؛ ّ
ألن العذاب عىل ما
يبطنونه من الكفر بأيدي املؤمنني ال يكون َّإال بالقتل ،فلو ُقبِلت توبتهم بعد ما
ظهرت زنذقتهم مل يمكن للمؤمنني أن يرتبصوا بالزنادقة أن يصيبهم اهلل
بأيدهيم؛ ألهنم كلام أرادوا أن يعذبوهم عىل ذلك أظهروا اإلسالم فلم يصابوا
بأيدهيم قط ،واألدلة عىل ذلك كثرية جدا.
وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون :نحن أسعد بالتنزيل والسنة من
خمالفينا يف هذه املسألة املشنعني علينا بخالفها وباهلل التوفيق ))[ .إعالم
املوقعني141/3:ـ .]145
 135ـ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرافضة (( :الرافضة أمة خمذولة،
ليس هلا عقل رصيح ،وال نقل صحيح ،وال دين مقبول ،وال دنيا منصورة )).
[اقتضاء الرصاط املستقيم .]352/2 ...
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عيل
 136ـ أصل بدعة اخلوارج أنه ملا َقبِ َل ٌّ
طلبه أهل الشام ،خرجوا عن مجاعة املسلمني وأنكروا التحكيم وقالوا :ال
حكم َّإال هلل ثم اجتمعوا يف مكان ُيقال له حروراء ،وهلذا يقال للخوارج
ومن معه التحكيم الذي

عيل عبد اهلل بن ع ّباس فناظرهم،
حرورية نسبة إىل ذلك املكان ،فأرسل إليهم ٌّ

فرجع كثري منهم.

ومن بدعهم تكفري مرتكب الكبرية واحلكم بخلوده يف النار .انظر التفصيل
فيهم يف [الفتح283/12:ـ .]286
 137ـ قال الذهبي (( :ومن حدود سبعني وثالثامئة ،إىل زماننا هذا تصادق
الرفض واالعتزال وتواخيا )) ،والذهبي تويف سنة 748هـ.
وتعقبه ابن حجر يف لسان امليزان بأن تصادق الرفض واالعتزال قبل ذلك
يف زمن املأمون[ .ميزان االعتدال[ ،]149/3:لسان امليزان.]248/4:
 138ـ قال الشعبي (( :ائتني بشيعي صغري ُأخرج لك منه رافضيا كبريا،
وائتني برافيض صغري ُأخرج لك منه زنديقا كبريا ))[ .لسان امليزان.]427/3:
 139ـ من املرجئة اإلحباطية الذين يقولون:
احلسنات ))[ .الفتح.]110/1:

((

إن السيئات يبطلن

 140ـ تعريف القدر عند أهل السنة وبيان مذهب القدرية.
قال احلافظ ابن حجر (( :والقدر مصدر تقول :قدرت اليشء ،بتخفيف
وقدرا ،إذا أحطت بمقداره .واملراد:
قدرا ً
الدال وفتحها ،أقدره بالكس والفتح ً
أن اهلل تعاىل علم مقادير األشياء وأزماهنا قبل إجيادها ،ثم أوجد ما سبق يف
علمه أنه يوجد ،فكل حمدَ ث صادر عن علمه وقدرته وإرادته ،هذا هو املعلوم
من الدين بالرباهني القطعية ،وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعني
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إىل أن حدثت بدعة القدر يف أواخر زمن الصحابة ،وقد روى مسلم القصة يف
ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن حييى بن يعمر قال :كان ّأول من قال
يف القدر بالبرصة معبد اجلهني ،قال :فانطلقت أنا ومحيد احلمريي ،فذكر
اجتامعهام بعبد اهلل بن عمر وأنه سأله عن ذلك ،فأخربه بأنه بريء ممن يقول
ذلك ،وأن اهلل ال يقبل ممن مل يؤمن بالقدر عمال .وقد حكى املصنفون يف
املقاالت عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عاملا بيشء من أعامل
العباد قبل وقوعها منهم ،وإنام يعلمها بعد كوهنا .قال القرطبي وغريه :قد
انقرض هذا املذهب وال نعرف أحدً ا ينسب إليه من املتأخرين ،قال :والقدرية
اليوم مطبقون عىل ّ
أن اهلل عامل بأفعال العباد قبل وقوعها ،وإنام خالفوا السلف
يف زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة هلم وواقعة منهم عىل جهة االستقالل،
األول ،وأما ّ
املتأخرون منهم
وهو مع كونه مذهبا باطال أخف من املذهب ّ
فرارا من تعلق القديم باملحدث وهم
فأنكروا تعلق اإلرادة بأفعال العباد ً
خمصومون بام قال الشافعي إن سلم القدري العلم خصم يعني يقال له :أجيوز
تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة،
أن يقع يف الوجود خالف ما ّ
وإن أجاز لزمه نسبة اجلهل تعاىل اهلل عن ذلك ))[ .الفتح.]118/1:
 141ـ بدعة اإلرجاء قديمة ودليل ذلك.
قال احلافظ ابن حجر (( :وأليب داود الطياليس عن شعبة عن ُز َبيد قال :ملا
ظهرت املرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له .فظهر من هذا أن سؤاله كان
عن معتقدهم وأن ذلك كان حني ظهورهم ،وكانت وفاة أيب وائل سنة تسع
وتسعني وقيل سنة اثنتني وثامنني ،ففي ذلك دليل عىل أن بدعة اإلرجاء قديمة )).
[الفتح.]112/1:
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ـ كالم للذهبي يف نشأة فرق الضالل.
قال  (( :كان الناس أمة واحدة ودينهم قائام يف خالفة أيب بكر وعمر،
وانكس الباب ،قام رؤوس الرش عىل
فلام استشهد ُق ْفل باب الفتنة عمر
ّ
صربا وتفرقت الكلمة ،ومتت وقعة اجلمل ،ثم وقعة
الشهيد عثامن حتى ُذبح ً
صفني فظهرت اخلوارج و ُك ِّفرت سادة الصحابة ،ثم ظهرت الروافض
والنواصب ،ويف آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ،ثم ظهرت املعتزلة
بالبرصة ،واجلهمية واملجسمة بخراسان يف أثناء عرص التابعني مع ظهور السنة
وأهلها إىل بعد املئتني ،فظهر املأمون اخلليفة ـ وكان ذكيا متكلام له نظر يف
وعرب حكمة اليونان ،وقام يف ذلك وقعد
املعقول ـ فاستجلب كتب األوائل َّ
وخب ووضع ،ورفعت اجلهمية واملعتزلة رؤوسها بل والشيعة ،فإنه كان
َّ
كذلك وآل به احلال أن محل األ ّمة عىل القول بخلق القرآن ،وامتحن العلامء،
رشا وبال ًء يف الدينّ ،
فإن األ ّمة ما زالت
فلم ُي ْمهل ،وهلك لعامه وخىل بعده ًّ
عىل أن القرآن العظيم كالم اهلل تعاىل ووحيه وتنزيله ،ال يعرفون غري ذلك،
حتى نبغ هلم القول بأنه كالم اهلل خملوق جمعول ،وأنه إنام يضاف إىل اهلل تعاىل
إضافة ترشيف ،كبيت اهلل ،وناقة اهلل ،فأنكر ذلك العلامء ،ومل تكن اجلهمية
فلام ويل املأمون كان منهم وأظهر
يظهرون يف دولة املهدي والرشيد واألمنيّ ،
املقالة [ .)) ...سري أعالم النبالء.]236/11:
 142ـ قال عبد اهلل بن داود اخلريبي (( :ما يف القرآن آية أشدّ عىل أصحاب
جهم من هذه اآلية ،      :فمن بلغه القرآن فكأنام سمعه
من اهلل تعاىل ))[ .الفتح.]526/13:
النبي
 143ـ قال احلسن البرصي (( :لو كان ما يقول اجلعد ح ًّقا لب ّلغه ّ
[الفتح.]504/13:
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 144ـ ُحماالت الكالم ثالثة :كسب األشعري ،وأحوال أيب هاشم ،وطفرة
النظام[ .شفاء العليل ص.]79:
قال الثعالبي :طفرة النظام :هي أنه كان يقول :بأن اجلزء ينتقل من املكان
يمر باملكان الثاين بطفرة ،فصارت طفرة
ّ
األول إىل املكان الثالث ،من غري أن ّ
ِ
النظام مث ً
ال فيمن ُيغذ السري ويقطع املسافة البعيدة يف املدّ ة القريبة[ .ثامر القلوب
يف املضاف واملنسوب ص.]171:
 145ـ ال ُع َب ْي ِديون املتسلطون وعددهم وأصلهم وأسامؤهم ومدّ ة تسلطهم.
قال ابن كثري

 (( :وقد كانت مدّ ة ملك الفاطميني مائتني وثامنني سنة

وكسا فصاروا كأمس الذاهب كأن مل يغنوا فيها ،وكان ّأول من ملك منهم
ً
املهدي وكان من سلمية حدّ ا ًدا اسمه عبيد وكان هيودي ًا ،فدخل بالد املغرب
وتسمى ب ُع َبيد اهلل ،وا ّدعى أنه رشيف علوي فاطمي ،وقال عن نفسه إنّه
ّ
املهدي كام ذكر ذلك غري واحد من العلامء واألئمة بعد األربعامئة ،كام قد
أن هذا الدعي ّ
بسطنا ذلك فيام تقدم ،واملقصود ّ
الكذاب راج له ما افرتاه يف
تلك البالد ،ووازره مجاعة من اجلهلة وصارت له دولة وصولة ،ثم متكَّن إىل
سامها املهدية نسبة إليه ،وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض
أن بنى مدينة ّ
وينطوي عىل الكفر املحض ،ثم كان من بعده ابنه القائم حممد ثم ابنه املنصور
املعز معد وهو ّأول من دخل ديار مرص منهم ،وبنيت له
إسامعيل ،ثم ابنه ّ
القاهرة ا ُمل َع ِّز َّية والقرصان ،ثم ابنه العزيز ّنزار ،ثم ابنه احلاكم منصور ،ثم ابنه
الطاهر عيل ،ثم ابنه املستنرص معد ،ثم ابنه املستعيل أمحد ،ثم ابنه اآلمر منصور
ابن عمه احلافظ عبد املجيد ،ثم ابنه الظافر إسامعيل ،ثم الفائز عيسى ،ثم ابن
عمه العاضد عبداهلل وهو آخرهم ،فجملتهم أربعة عرش ملكا ومدهتم مائتان
ّ
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أيضا ،ولكن
ونيف وثامنون سنة ،وكذلك عدّ ة خلفاء بني أمية أربعة عرش ً
كانت مدهتم نيفا وثامنني سنة.
ثم قال :وقد كان الفاطميون أغنى اخللفاء وأكثرهم ماالً ،وكانوا من أغنى
اخللفاء وأجربهم وأظلمهم وأنجس امللوك سرية وأخبثهم رسيرة ،ظهرت يف
دولتهم البدع واملنكرات وكثر أهل الفسادَّ ،
وقل عندهم الصاحلون من العلامء
والع ّباد ،وكثر بأرض الشام النرصانية والدرزية واحلشيشية ،وتغ ّلب الفرنج
عىل سواحل الشام بكامله حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبالد
غزة وعسقالن وكرك الشوبك وطربية وبانياس وصور وعكّا وصيدا وبريوت
ّ
وصفد وطرابلس وإنطاكية ومجيع ما واىل ذلك إىل بالد إياس وسيس،
واستحوذوا عىل بالد آمد والرها ورأس العني وبالد شتى غري ذلك ،وقتلوا
من املسلمني خلقا وأمما ال حيصيهم َّإال اهلل ،وسبوا ذراري املسلمني من النساء
والولدان ما ال حيدّ وال يوصف ،وكل هذه البالد كانت الصحابة قد فتحوها
وصارت دار إسالم ،وأخذوا من أموال املسلمني ما ال حيدّ وال يوصف،
وكادوا أن يتغلبوا عىل دمشق ولكن اهلل س ّلم ،وحني زالت أيامهم وانتقض

إبرامهم ،أعاد اهلل 

هذه البالد ك ّلها إىل املسلمني بحوله وقوته وجوده

ورمحته ))[ .البداية والنهاية455/16:ـ .]457
 146ـ يف سنة سبع وستني ومخسامئة مات العاضد آخر الوالة العبيديني،
والعاضد :القاطع ،وبه قطعت دولتهم[ .البداية والنهاية.]450/16:
سامه (( :كشف ماكان عليه
 147ـ مما ُأ ِّل َ
ف يف العبيديني كتاب أليب شامة ّ

بنو عبيد من الكفر والكذب واملكر والكيد )) ،ذكره ابن كثري وقال :وكذا
صنّف العلامء يف الر ّد عليهم كتب ًا كثرية ،من ِّ
أجل ما وضع يف ذلك كتاب
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سامه (( :كشف األرسار وهتك األستار )).
القايض أيب بكر الباقالين الذي ّ

[البداية والنهاية.]458/16:

 148ـ حممد بن إسامعيل الدرزي أبو عبد اهلل :أحد أصحاب الدعوة لتأليه
احلاكم بأمر اهلل العبيدي الفاطمي ،وإليه نسبة الطائفة الدرزية ،ودخل يف
خدمة احلاكم ،وصنّف له كتاب ًا قال فيهَّ (( :
عيل بن أيب
إن روح آدم انتقلت إىل ّ
متقمصة من واحد إىل آخر حتى انتهت إىل
طالب ومنه إىل أسالف احلاكم ّ

احلاكم ))[ .معجم املؤلفني.]55/9:

 149ـ يف سنة ست وستني ومخسامئة قطع صالح الدين األذان بحي عىل
خري العمل من مرص كلها[ .البداية والنهاية.]263/12:
قوم،
 150ـ عن أيب جعفر أنه كان عند جابر بن عبد اهلل هو وأبوه وعنده ٌ
فسألوه عن الغسل ،فقال :يكفيك صاع .فقال ٌ
رجل :ما يكفيني .فقال جابر:
وخري منك ،ثم أ ّمنا يف ثوب.
كان يكفي من هو أو ى منك َش ْعر ًا،
ٌ
الر ّد بعنف عىل من يامري بغري علم إذا
قال احلافظ ابن حجر (( :فيه جواز ّ
الراد إيضاح احلق ،وحتذير السامعني من مثل ذلك ))[ .الفتح.]366/1:
قصد ّ
 151ـ اجلواب عن اإلشكال يف قول عامر بن األكوع:
فاغفر فداء لك ما اتقينا

. ... ... ... ... ... ...

إذ َّ
أن التفدية ال تتصور َّإال فيمن جيوز عليه الفناء.
قال احلافظ :وقد استشكل هذا الكالم ألنه ال يقال يف حق اهلل ،إذ معنى
فداء لك نفديك بأنفسنا ،وحذف متعلق الفداء للشهرة ،وإنام يتصور الفداء
ملن جيوز عليه الفناء ،وأجيب عن ذلك :بأهنا كلمة ال يراد هبا ظاهرها بل املراد
هبا املحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ .وقيل :املخاطب هبذا
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واملعنى :ال تؤاخذنا بتقصرينا يف حقك ونرصك ،وعىل هذا

ّبي
الشعر الن ّ
فقوله( :اللهم) مل يقصد هبا الدعاء ،وإنام افتتح هبا الكالم ،واملخاطب بقول
ّبي
الشاعر :لوال أنت الن ّ

الخ ،ويعكّر عليه قوله بعد ذلك:

فأنزلن سكينة علينا

وث ِّبت األقدام إن القينا

ينزل ويث ّبت.
فإنه دعا اهلل تعاىل ،وحيتمل أن يكون املعنى :فاسأل ر ّبك أن ّ
واهلل أعلم.
وأما قوله( :ما اتقينا) فبتشديد املثناة بعدها قاف لألكثر ،ومعناه :ما تركنا
من األوامر ،و(ما) ظرفية ،ولألصييل والنسفي هبمزة قطع ثم موحدة ساكنة،
أي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من اآلثام ،أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم
نتب منه ،وللقابيس (ما لقينا) بالالم وكس القاف ،واملعنى :ما وجدنا من
املناهي ،ووقع يف رواية قتيبة عن حاتم بن إسامعيل (ما اقتفينا) أي تبعنا من
اخلطايا ،من قفوت األثر إذا اتبعته ،وكذا ملسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات
يف هذا الرجز ))[ .الفتح.]465/7 :
وحيتمل عىل رواية (ما أبقينا) أن يكون متعلقا بفداء لك وليس بـ (فاغفر)،
أن ّ
واملعنىَّ :
كل ما ملكناه وأبقيناه نقدّ مه لك فداء ألنفسنا.
 152ـ ليس للذين ُم ِسخوا قردة وخنازير ٌ
نسل كام ثبت ذلك يف الصحيح.
روى البخاري بسنده إىل عمرو بن ميمون أنه قال (( :رأيت يف اجلاهلية
ِق ْر َد ًة اجتمع عليها ِق َر َد ٌة قد زنت فرمجوها ،فرمجتها معهم )).
قال احلافظ ابن حجر بعد أن ساق احلديث بتاممه :قال ابن التنيَّ :
لعل
هؤالء كانوا من نسل الذين مسخوا ،فبقي فيهم ذلك احلكم .ثم قال :إن
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املمسوخ ال ينسل .قلت :وهذا هو املعتمد ملا ثبت يف صحيح مسلم أنَّ املمسوخ
ال نسل له .وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا (( أن اهلل مل هيلك قوما
فيجعل هلم نسال )) ،وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العريب إىل أن
املوجود من القردة من نسل املمسوخ ،وهو مذهب شاذ ،اعتمد من ذهب إليه
عىل ما ثبت أيض ًا يف صحيح مسلم (( أن النبي

ملا أيت بالضب قال :لعله من

القرون التي ُمسخت )) ،وقال يف الفأرُ (( :فقدت ٌ
أمة من بني إرسائيل ال أراها
قال ذلك قبل أن يوحى إليه
َّإال الفأر )) ،وأجاب اجلمهور عن ذلك بأنه
بحقيقة األمر يف ذلك ،ولذلك مل يأت اجلزم عنه بيشء من ذلك بخالف النفي،
فإنه جزم به كام يف حديث ابن مسعود [ .)) ...الفتح.]160/7:
 153ـ يف قوله  (( :رأس الكفر نحو املرشق )) ،قال ابن حجر (( :يف
ذلك إشارة إىل شدّ ة كفر املجوس؛ َّ
ألن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب
التكرب
كانت من جهة املرشق بالنسبة إىل املدينة ،وكانوا يف غاية القسوة و ّ
كتاب النبي واستمرت الفتن من ِق َبل املرشق )).
والتجرب حتى َم َّزق مل ُكهم َ
ّ
[الفتح.]352/6:

 154ـ أورد البخاري حديث ابن مسعود الذي فيه دعاء النبي

عىل

وسمى بعضهم.
قريش ّ
قال احلافظ ابن حجر:
كافرا ،فأ ّما املسلم فيستحب االستغفار له والدعاء
بعضهم :حم ّله ما إذا كان ً
((

 ...وفيه جواز الدعاء عىل الظامل ،لكن قال

بالتوبة ،ولو قيل :ال داللة فيه عىل الدعاء عىل الكافر ،ملا كان بعيدً ا الحتامل أن
عىل أن املذكورين ال يؤمنون ،واألوىل أن يدعى لكل حي
يكون ا ّطلع
باهلداية ))[ .الفتح.]352/1:

142

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 155ـ ُن ُق ٌ
ول فيام يف التوراة من التحريف.
رصح
قال احلافظ ابن حجر :قال شيخنا ابن امللقن يف رشحه ... :وقد ّ
وفرعوا عىل
كثري من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدّ لوا التوراة واإلنجيل ّ

الرشاح املتأخرين :اختلف
ذلك جواز امتهان أوراقهام  ...ثم قال :وقال بعض ّ
يف هذه املسألة عىل أقوال( :أحدها) أهنا ُبدّ لت كلها ،وهو مقتىض القول
املحكي بجواز االمتهان ،وهو إفراط ،وينبغي محل إطالق من أطلقه عىل
األكثر وإالّ فهي مكابرة ،واآليات واألخبار كثرية يف أنه بقي منها أشياء كثرية
مل ُتبدَّ ل ،من ذلك :قوله تعاىل       :
[       األعراف ]157:اآلية ،ومن ذلك
قصة رجم اليهوديني ،وفيه وجود آية الرجم ،ويؤ ّيده قوله تعاىل   :
ّ
[      آل عمران( ،]93:ثانيها) ّ
أن التبديل وقع
األول عليه( ،ثالثها) وقع يف
ولكن يف معظمها ،وأدلته كثرية ،وينبغي محل ّ
اليسري منها ومعظمها باق عىل حاله ،ونرصه الشيخ تقي الدين ابن تيمية يف
كتابه (الرد الصحيح عىل من بدّ ل دين املسيح)( ،رابعها) إنام وقع التبديل
والتغيري يف املعاين ال يف األلفاظ ،وهو املذكور هنا ،وقد سئل ابن تيمية عن
جمر ًدا ،فأجاب يف فتاويه أن للعلامء يف ذلك قولني ،واحتج للثاين
هذه املسألة ّ
من أوجه كثرية منها :قوله تعاىل[      :األنعام ،]115:وهو
معارض بقوله تعاىل           :
[البقرة ،]181:وال يتعني اجلمع بام ذكر من احلمل عىل اللفظ يف النفي ،وعىل
املعنى يف اإلثبات ،جلواز احلمل يف النفي عىل احلكم ويف اإلثبات عىل ما هو
أعم من اللفظ واملعنى ،ومنها أن نسخ التوراة يف الرشق والغرب واجلنوب
والشامل ال خيتلف ،ومن املحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك عىل
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منهاج واحد ،وهذا استدالل عجيب ألنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام
املبدل ،والنسخ املوجودة اآلن هي التي استقر عليها األمر عندهم عند
التبديل ،واألخبار بذلك طافحة ،أما فيام يتعلق بالتوراة فألن بختنرص ملا غزا
ومزقهم بني قتيل وأسري ،وأعدم كتبهم
بيت املقدس وأهلك بني إرسائيل ّ
عزيرا فأمالها عليهم ،وأما فيام يتعلق باإلنجيل فإن الروم ملا دخلوا
حتى جاء ً
يف النرصانية مجع ملكهم وأكابرهم عىل ما يف اإلنجيل الذي بأيدهيم،
وحتريفهم املعاين ال ُينكر بل هو موجود عندهم بكثرة ،وإنام النزاع هل ُح ِرفت
األلفاظ أو ال؟ وقد وجد يف الكتابني ما ال جيوز أن يكون هبذه األلفاظ من عند
اهلل  أص ً
ال.
وقد رسد أبو حممد بن حزم يف كتابه (الفصل يف امللل والنحل) أشياء كثرية
من هذا اجلنس ،من ذلك أنه ذكر أن يف أول فصل يف أول ورقة من توراة
وقرائهم وعاناهتم وعيسوهيم ،حيث كانوا يف املشارق
اليهود التي عند رهباهنم ّ
واملغارب ال خيتلفون فيها عىل صفة واحدة ،لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو
ينقص منها لفظة الفتضح عندهم متفقا عليها عندهم إىل األحبار اهلارونية
الذين كانوا قبل اخلراب الثاين يذكرون أهنا مبلغة من أولئك إىل عزرا اهلاروين،
وأن اهلل تعاىل قال ملا أكل آدم من الشجرة :هذا آدم قد صار كواحد منّا يف
معرفة اخلري والرش ،وأن السحرة عملوا لفرعون نظري ما أرسل عليهم من الدم
والضفادع ،وأهنم عجزوا عن البعوض ،وأن ابنتي لوط بعد هالك قومه
ضاجعت كل منهام أباها بعد أن سقته اخلمر ،فوطىء ك ًّ
ال منهام فحملتا منه إىل
غري ذلك من األمور املنكرة املستبشعة .وذكر يف مواضع أخرى أن التبديل
وقع فيها إىل أن أعدمت ،فأمالها عزرا املذكور عىل ما هي عليه اآلن ،ثم ساق
أشياء من نص التوراة التي بأيدهيم اآلن ،الكذب فيها ظاهر جدًّ ا ،ثم قال:
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وبلغنا عن قوم من املسلمني ينكرون أن التوراة واإلنجيل اللتني بأيدي اليهود
والنصارى حمرفان ،واحلامل هلم عىل ذلك ق ّلة مباالهتم بنصوص القرآن
والسنة ،وقد اشتمال عىل أهنم [      النساء،]46:
ويقولون عىل اهلل الكذب وهم يعملون ،ويقولون هو من عند اهلل وما هو من
عند اهلل ،ويلبسون احلق بالباطل ويكتمون احلق وهم يعلمون ،ويقال هلؤالء
املنكرين :قد قال اهلل تعاىل يف صفة الصحابة        
[     الفتح ،]29:إىل آخر السورة ،وليس بأيدي اليهود
والنصارى يشء من هذا ،ويقال ملن ادعى أن نقلهم نقل متواتر ،قد اتفقوا عىل
أن ال ذكر ملحمد يف الكتابني ،فإن صدقتموهم فيام بأيدهيم لكونه نقل نقل
وال ألصحابه وإالّ فال
املتواتر ،فصدقوهم فيام زعموه أن ال ذكر ملحمد
جيوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع جميئهام جمي ًئا واحدً ا انتهى كالمه وفيه
فوائد[ .الفتح.]523/13:
 156ـ إطالق لفظ اجلاللة عىل اسم (اهلل) .انظر
[.]212،526/11

فتح الباري،]158/3[:

 157ـ الزجر عن عدّ أيب جاد واحلساب باحلروف عند املشارقة واملغاربة،
وأن أصل عدّ احلروف إنام جاء عن اليهود.
ّ
قال احلافظ ابن حجر :وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أيب جاد
واإلشارة إىل أن ذلك من مجلة السحر ،وليس ذلك ببعيد فإنه ال أصل له يف
الرشيعة .وقد قال القايض أبو بكر ابن العريب وهو من مشايخ السهييل يف
فوائد رحلته ما نصه (( :ومن الباطل احلروف املقطعة يف أوائل السور ،وقد
حتصل يل فيها عرشون قوالً و َأ ْز َيد ،وال أعرف أحدً ا حيكم عليها بعلم وال
يصل فيها إىل فهمَّ ،إال ّأين أقول ـ فذكر ما ملخصه ـ :أنه لوال أن العرب كانوا
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يعرفون أن هلا مدلوالً متداوالً بينهم ،لكانوا ّأول من أنكر ذلك عىل النبي
رصحوا
بل تال عليهم( :ص) و(حم فصلت) وغريمها ،فلم ينكروا ذلك ،بل ّ
بالتسليم له يف البالغة والفصاحة مع تشوفهم إىل عثرة ،وحرصهم عىل َز َّلة،
َّ
أمرا معرو ًفا بينهم ال إنكار فيه )).
فدل عىل أنه كان ً
قلت :وأ ّما عدّ احلروف بخصوصه فإنام جاء عن بعض اليهود كام حكاه
ابن إسحاق يف السرية النبوية عن أيب يارس بن أخطب وغريه :أهنم محلوا
احلروف التي يف أوائل السور عىل هذا احلساب ،واستقرصوا املدّ ة ّأول ما نزل،
(امل) و(الر) ،فلام نزل بعد ذلك (املص) و(طسم) وغري ذلك ،قالوا :ألبست
علينا األمر .وعىل تقدير أن يكون ذلك مرا ًدا فليحمل عىل مجيع احلروف
املكرر ،فإنه ما من حرف منها َّإال وله رس خيصه ،أو يقترص
الواردة وال حيذف ّ
تكررت احلروف فيهاّ ،
فإن السور التي
عىل حذف املكرر من أسامء السور ولو ّ
ابتدئت بذلك تسع وعرشون سورة ،وعدد حروف اجلميع ثامنية وسبعون
حرفا وهي :امل ستة ،حم ستة ،الر مخسة ،طسم ثنتان ،املص ،املر ،كهيعص،
كرر من السور وهي:
حم عسق ،طه ،طس ،يس ،ص ،ق ،ن ،فإذا حذف ما ّ
مخس من امل ،ومخس من حم ،وأربع من الر ،وواحدة من طسم ،بقي أربع
عرشة سورة عدد حروفها ثامنية وثالثون حر ًفا ،فإذا حسب عددها باجلمل
املغريب ،بلغت ألفني وستامئة وأربعة وعرشين ،وأ ّما باجلمل املرشقي ،فتبلغ
أل ًفا وسبعامئة وأربعة ومخسني ،ومل أذكر ذلك ليعتمد عليه َّإال ألبني أن الذي
السهييل ال ينبغي االعتامد عليه لشدّ ة التخالف فيه ،ويف اجلملة
جنح إليه ُ
فأقوى ما يعتمد يف ذلك ما َّ
دل عليه حديث ابن عمر الذي أرشت إليه قبل،
وقد أخرج معمر يف اجلامع عن ابن أيب نجيح عن جماهد قال معمر :وبلغني
عن عكرمة يف قوله تعاىل[         :املعارج،]4:
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قال :الدنيا من أوهلا إىل آخرها يوم مقداره مخسون ألف سنة ،ال يدري كم
رشاح (املصابيح) حديث:
مىض وال كم بقي َّإال اهلل تعاىل ،وقد محل بعض ّ
(( لن تعجز هذه األمة أن يؤخرها نصف يوم )) ،عىل حال يوم القيامة ،وز ّيفه
الطيبي فأصاب .وأ ّما زيادة جعفر فهي موضوعة ألهنا ال تعرف َّإال من جهته،

وهو مشهور بوضع احلديث ،وقد ّ
كذبه األئمة مع أنه مل يسق سنده بذلك،
السهييل كيف سكت عنه مع معرفته بحاله ،واهلل املستعان.
فالعجب من ُ
[الفتح.]351 /11:
وحديث ابن عمر املشار إليه هو (( :ما أجلكم يف أجل من كان قبلكم َّإال
من صالة العرص إىل مغرب الشمس )).وقد ذكره يف [الفتح.]350/11:
 158ـ بحث جيد للنووي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
(فليغريه) فهو أمر إجياب بإمجاع األ ّمة،
قال رمحه اهلل تعاىل :وأما قوله :
ِّ
وقد تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،الكتاب والسنّة
أيضا من النّصيحة التي هي الدين ،ومل خيالف يف ذلك َّإال
وإمجاع األمة ،وهو ً
الرافضة وال ُيعتَد بخالفهم ،كام قال اإلمام أبو املعاىل إمام احلرمني :ال
بعض ّ
كرتث بخالفهم  ى هذا ،فقد أمجع املسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤالء،
ُي َ
ووجوبه بالرشع ال بالعقل خالفا للمعتزلة ،وأ ّما قول اهلل    :
[           املائدة ،]105:فليس
خمال ًفا ملا ذكرناه ّ
ألن املذهب الصحيح عند املح ّققني يف معنى اآلية :أنّكم إذا
فعلتم ما ُك ِّلفتم به فال يَّضكم تقصري غريكم ،مثل قوله تعاىل    :
فمام كلف به األمر باملعروف
[   اإلرساء ،]15:وإذا كان كذلك ّ
والنهي عن املنكر ،فإذا فعله ومل يمتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك عىل
الفاعل ،لكونه أ ّدى ما عليه فإنام عليه األمر والنهي ال القبول ،واهلل أعلم.
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ثم َّ
إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية إذا قام به بعض
الناس سقط احلرج عن الباقني ،وإذا تركه اجلميع أثم ّ
كل َمن متكن منه بال

عذر وال خوف ،ثم إنه قد يتعني كام إذا كان يف موضع ال يعلم به َّإال هو ،أو ال
يتمكن من إزالته َّإال هو ،وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه عىل منكر أو

تقصري يف املعروف ،قال العلامء رىض اهلل عنهم :وال يسقط عن املك ّلف األمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،لكونه ال يفيد يف ظنّه بل جيب عليه فعله ،فإن
الذكرى تنفع املؤمنني .وقد قدّ منا أن الذى عليه األمر والنهي ال القبول ،وكام
قال اهلل [        :املائدة ،]99:وم َّثل العلامء هذا بمن
يرى إنسان ًا يف احلامم أو غريه مكشوف بعض العورة ونحو ذلك ،واهلل أعلم.
قال العلامء :وال يشرتط يف اآلمر والن ّاهي أن يكون كامل احلال ممتثال ما
يأمر به جمتنبا ما ينهى عنه ،بل عليه األمر وإن كان ُ ِخم ًّ
ال بام يأمر به ،والنهي وإن
كان متلبسا بام ينهى عنه؛ فإنه جيب عليه شيئان :أن يأمر نفسه وينهاها ،ويأمر
غريه وينهاه ،فإذا َّ
أخل بأحدمها كيف يباح له اإلخالل باآلخر؟ قال العلامء:
وال خيتص األمر باملعروف والنهي عن املنكر بأصحاب الواليات بل ذلك
جائز آلحاد املسلمني .قال إمام احلرمني :والدليل عليه إمجاع املسلمني؛ فإن
غري الوالة يف الصدر األول والعرص الذى يليه كانوا يأمرون الوالة باملعروف،
وينهوهنم عن املنكر ،مع تقرير املسلمني إياهم ،وترك توبيخهم عىل التشاغل
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من غري والية ،واهلل أعلم.
ثم إنّه إنام يأمر وينهى من كان عاملا بام يأمر به وينهى عنه ،وذلك خيتلف
واملحرمات املشهورة
باختالف اليشء؛ فإن كان من الواجبات الظاهرة،
ّ
كالصالة والصيام والزنا واخلمر ونحوها ،فكل املسلمني علامء هبا ،وإن كان
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من دقائق األفعال واألقوال ،ومما يتع ّلق باالجتهاد مل يكن للعوام مدخل فيه،
وال هلم إنكاره ،بل ذلك للعلامء.
ثم العلامء إنام ينكرون ما ُأمجع عليه ،أما املختلف فيه فال إنكار فيه ،ألن
عىل أحد املذهبني كل جمتهد مصيب ،وهذا هو املختار عند كثريين من
ّ
املحققني أو أكثرهم .وعىل املذهب اآلخر املصيب واحد واملخطىء غري متعني
لنا ،واإلثم مرفوع عنه ،لكن إن ندبه عىل جهة النصيحة إىل اخلروج من
اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق؛ فإن العلامء متفقون عىل
احلث عىل اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنّة أو وقوع  ى خالف
آخر.
وذكر أقىض القضاة أبو احلسن املاوردي البرصي الشافعي  ى كتابه
(األحكام السلطانية) خالفا بني العلامء :يف أن من ق ّلده السلطان احلسبة ،هل
له أن حيمل الناس عىل مذهبه فيام اختلف فيه الفقهاء ،إذا كان املحتسب من
يغري ملا
يغري ما كان عىل مذهب غريه؟ واألصح أنه ال ِّ
أهل االجتهاد ،أم ال ِّ
ذكرناه.
فمن بعدهم
ومل يزل اخلالف يف الفروع بني الصحابة والتابعني َ
أمجعني .وال ينكر حمتسب وال غريه عىل غريه .وكذلك قالوا :ليس للمفتي وال
أوقياسا جل ًيا.
نصا أو إمجا ًعا
للقايض أن يعرتض عىل من خالفه إذا مل خيالف ًّ
ً
واهلل أعلم.
واعلم أن هذا الباب أعني باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد ُض ِّي َع
أكثره من أزمان متطاولة ،ومل يبق منه  ى هذه األزمان َّإال رسوم قليلة جدًّ ا.
ُ
ِ
العقاب الصال َح
عم
باب
ُ
وهو ٌ
عظيم به قوام األمر ومالكه .وإذا ك ُثر اخلبث َّ
ٌ
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والطال ِ َح .وإذا مل يأخذوا عىل يد الظامل أوشك أن يعمهم اهلل تعاىل بعقابه
             

يعتني
[النور ،]63:فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا اهلل  أن
َ
ِ
ص نِ َّيته ،وال
هبذا الباب؛ فإن نفعه عظيم ،ال سيام وقد ذهب معظمه ،وخيل َ
َهيا َبن من ينكر عليه الرتفاع مرتبته؛ فإن اهلل تعاىل قال    :
[  احلج ،]40:وقال تعاىل        :
[  آل عمران ،]101:وقال تعاىل       :
[العنكبوت ،]69:وقال تعاىل          :
            

[  العنكبوت ،]2،3:واعلم أن األجر عىل قدر النصب ،وال يتاركه
الوجاهة عنده ودوام املنزلة لديه؛ فإن
أيضا لصداقته ومو ّدته ومداهنته وطلب َ
ً
وحقا ،ومن حقه أن ينصحه وهيديه إىل
صداقته ومودته توجب له حرم ًة
وحم ّبه هو من سعى يف
مصالح آخرته ،وينقذه من مضارها .وصديق اإلنسان ُ
عامرة آخرته ،وإن أ ّدى ذلك إىل نقص يف دنياه .وعدوه من يسعى يف ذهاب أو
نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع يف دنياه .وإنام كان إبليس
عدوا لنا هلذا ،وكانت األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني أولياء
ً
للمؤمنني لسعيهم  ى مصالح آخرهتم ،وهدايتهم إليها ،ونسأل اهلل الكريم
يعمنا بجوده ورمحته ،واهلل أعلم.
توفيقنا وأحبابنا وسائر املسلمني ملرضاته ،وأن ّ
وينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يرفق ليكون أقرب إىل
حتصيل املطلوب ،فقد قال اإلمام الشافعي

رسا فقد نصحه
 :من وعظ أخاه ًّ

وزانه ،ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه .ومما يتساهل أكثر الناس فيه من
متاعا معي ًبا أو نحوه ،فإهنم ال ينكرون ذلك،
هذا الباب ،ما إذا رأى إنسانًا يبيع ً
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نص العلامء عىل أنه جيب
يعرفون املشرتي بعيبه ،وهذا خطأ ظاهر .وقد َّ
وال ِّ
عىل من علم ذلك أن ينكر عىل البائع ،وأن ُيعلِم املشرتي به ،واهلل أعلم.
يف هذا احلديث الصحيح:
وأما صفة النهي ومراتبه ،فقد قال النبي
فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه )) ،فقوله :
((
ِّ
(فبقلبه) معناه فليكرهه بقلبه ،وليس ذلك بإزالة وتغيري منه للمنكر ،ولكنه هو
الذي  ى وسعه .وقوله  (( :وذلك أضعف اإليامن )) معناه ـ واهلل أعلم ـ أق ّله
ثمرة[ .النووي عىل مسلم[ ،]22/2:وانظر جامع العلوم واحلكم البن رجب يف رشح
حديثَ (( :من رأى منكم منكر ًا فليغريه بيده [ ،] )) ...وانظر أضواء البيان للشيخ حممد األمني

الشنقيطي عند قوله تعاىل.]               :

وما ذكره من أن ّ
كل جمتهد مصيب وأنه املختار عند كثرين من املح ّققني
صحته (( :إذا حكم احلاكم
غري مس ّلم ،لقوله
يف احلديث املت ّفق عىل ّ
فاجتهد فأصاب فله أجران ،وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد )).
واضح يف تقسيم املجتهدين إىل مصيب ُ
وخمطىء .واحلديث
فإن احلديث
ٌ
يدل عىل أن ّ
كل جمتهد مصيب أجر ًا مع التفاوت يف األجر ،وأنه ليس كل
جمتهد مصيب ًا ّ
حق ًا.
 159ـ من كتب صحيح ابن خزيمة (( كتاب التوحيد ))[ .الفتح367/13 :ـ

.]607/8 ،399

***

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

151

( )3التفسري وعلوم القرآن
 160ـ بيان ما نزل بعد اهلجرة من اآليات وهو يف سور مكية.
النحاس يف زعمه أن سورة النساء
قال احلافظ (( :ويف احلديث ر ٌّد عىل ّ
مّ
ك ّية مستند ًا إىل قوله تعاىل          :
حجة واهية ،فال
قصة مفتاح الكعبة ،لكنّها ّ
[النساء ،]58:نزلت بمكّة اتفاق ًا يف ّ
يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكّة إذا نزل معظمها باملدينة أن
تكون مكية ،بل األرجح أن مجيع ما نزل بعد اهلجرة معدود من املدين ،وقد
اعتنى بعض األئمة ببيان ما نزل من اآليات املدنية يف السور املكية ،وقد أخرج
ابن الَّضيس يف (فضائل القرآن) ،من طريق عثامن بن عطاء اخلراساين عن أبيه
عن ابن عباس :أن الذي نزل باملدينة ،البقرة ثم األنفال ثم األحزاب ثم املائدة
ثم املمتحنة والنساء ثم إذا زلزلت ثم احلديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرمحن ثم
اإلنسان ثم الطالق ثم إذا جاء نرص اهلل ثم النور ثم املنافقون ثم املجادلة ثم
احلجرات ثم التحريم ثم اجلاثية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم براءة ،وقد
ثبت يف صحيح مسلم من حديث أنس :أن سورة الكوثر مدنية فهو املعتمد،
واختلف يف الفاحتة والرمحن واملطففني وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت
واإلخالص واملعوذتني ،وكذا اختلف مما تقدم يف الصف واجلمعة والتغابن.
وهذا بيان ما نزل بعداهلجرة من اآليات مما يف املكي فمن ذلك :األعراف،
نزل باملدينة منها          :إىل  :
 ،  يونس :نزل منها باملدينة       آيتان ،وقيل  :

    آية ،وقيل :من رأس أربعني إىل آخرها مدين ،هود :ثالث آيات:
،      ،        ،   
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 إىل آخر    ، اآلية       :النحل
  ،     ،    

: اإلرساء،السورة

    ،     ،      
    وآخرها من،   أوهلا إىل
ّ َّإال

 مكية: الكهف،   

،     و،    من ّأوهلا إىل: احلج، آية السجدة: مريم، 
،     و،        و
،    و،      و،    و
   : الفرقان،    و، وموضع السجدتني،وما بعدها
   آخرها من: الشعراء،    ـ إىل ـ     
   و،    ـ إىل ـ     : القصص، 

،     من أوهلا إىل: العنكبوت،   
،     : امل تنزيل،         :لقامن
    : الزمر،      : سبأ،    من:وقيل
        : املؤمن،     ـ إىل ـ

 ـ إىل ـ      و،     : الشورى،والتي تليها
    : األحقاف،      : اجلاثية،  
     : ق،   : وقوله،      
  : الرمحن،    ـ إىل ـ    : النجم،   ـ إىل ـ

 ـ إىل ـ    : ن،    : الواقعة،    
: املرسالت،    ـ إىل ـ      ومن،  
 فهذا ما نزل باملدينة من آيات من سور،       
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تقدم نزوهلا بمكة  ،وقد ّبني ذلك حديث ابن عباس عن عثامن قال (( :كان
رسول اهلل كثري ًا ما ينزل عليه اآليات فيقول :ضعوها يف السورة التي يذكر
فيها كذا )) ،وأما عكس ذلك وهو نزول يشء من سورة بمكة ّ
تأخر نزول تلك
السورة إىل املدينة ،فلم أره َّإال نادر ًا ،فقد اتفقوا عىل َّ
أن األنفال مدنية لكن قيل
َّ
أن قوله تعاىل[        :األنفال ]30:اآلية ،نزلت بمكة ثم
نزلت سورة األنفال باملدينة ،وهذا غريب جد ًا ،نعم نزل من السور املدنية التي
تقدّ م ذكرها بمكة ثم نزلت سورة األنفال بعد اهلجرة يف العمرة والفتح واحلج
ومواضع متعددة يف الغزوات كتبوك وغريها أشياء كثرية كلها تسمى املدين
اصطالحا واهلل أعلم ))[ .الفتح.]41 /8:
 161ـ قال احلافظ ابن حجر عند رشح قول ابن مسعود يف صحيح
(أهذ ًا ِّ
البخاري ّ
كهذ الشعر) (( :ويف هذا احلديث من الفوائد كراهة اإلفراط يف
رسعة التالوة ألنه ينايف املطلوب من التدبر والتفكر يف معاين القرآن ،وال
أجرا )).
خالف يف جواز السد بدون تَدَ بر لكن القراءة بال َتدبر أعظم ً
[الفتح.]260/2:
 162ـ رواية عيل بن أيب طلحة التفسري عن ابن عباس.
قال احلافظ :قال أبو جعفر النحاس يف كتاب (معاين القرآن) له بعد أن
ساق رواية عيل ابن أيب طلحة عن ابن عباس يف تأويل اآلية :هذا من أحسن ما
قيل يف تأويل اآلية وأعاله وأج ّله ،ثم أسند عن أمحد بن حنبل قال :بمرص
صحيفة يف التفسري رواها عيل بن أيب طلحة لو رحل رجل فيها إىل مرص قاصدا
ما كان كثريا،انتهى .وهذه النسخة كانت عند أيب صالح كاتب الليث رواها
عن معاوية بن صالح عن عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ،وهي عند
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البخاري عن أيب صالح ،وقد اعتمد عليها يف صحيحه هذا كثري ًا عىل ما ب ّينّاه
يف أماكنه ،وهي عند الطربي وابن أيب حاتم وابن املنذر بوسائط بينهم وبني أيب
صالح .انتهى[ .الفتح[ ،]438/8:خمترص الصواعق البن الق ّيم.]199/2:
 163ـ أبو عبيدة معمر بن املثنى يطلق جماز القرآن ويريد به التأويل.
[الفتح.]554 /8:
 164ـ ذهب اجلمهور إىل أنه ليس يف القرآن يشء بغري العربية ،وقالوا :ما
ورد من ذلك فهو من توافق اللغتني.
قال احلافظ بعد النقل عن عكرمة تفسريه اجلبت بالشيطان بلغة احلبشة،
وعن سعيد بن جبري تفسريه بالساحر بلغة احلبشة ،قال :وهذا مصري منهام إىل
وقوع املعرب يف القرآن ،وهي مسألة اختلف فيها ،فبالغ الشافعي وأبو عبيدة
اللغوي وغريمها يف إنكار ذلك ،فحملوا ما ورد من ذلك عىل توارد اللغتني،
وأجاز ذلك مجاعة واختاره ابن احلاجب واحتج له بوقوع أسامء األعالم فيه
كإبراهيم ،فال مانع من وقوع أسامء األجناس ،وقد وقع يف صحيح البخاري
مجلة من هذا ،وتت ّبع القايض تاج الدين السبكي ما وقع يف القرآن من ذلك
وعرب بقوله :جيمعها هذه
ونظمه يف أبيات ذكرها يف رشحه عىل (املخترص)ّ ،
األبيات ،فذكرها.
وقد تتبعت بعده زيادة كثرية عىل ذلك تقرب من عدّ ة ما أورد ،ونظمتها
أيضا ،وليس مجيع ما أورده هو متفقا عىل أنه من ذلك ،لكن أكتفي بإيراد ما
فأول بيت منها
نقل يف اجلملة فتبعته يف ذلك ،وقد رأيت إيراد اجلميع للفائدةّ ،
من نظمي ،واخلمسة التي تليه له ،وباقيها يل أيضا ،فقلت:
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من املعرب عـدّ التاج (كز) وقد

أحلقـت (كد) وضمتها األساطري

كـورت بيـع
السلسبيل وطـه
ّ

روم وطـوبى وسجيل وكافـور

والزنجبيل ومشكاة رسادق مـع

استربق صلوات سنـدس طـور

كـذا قراطيس ربانيهم وغسـا

ق ثم دينـار القسطاس مشهـور

كـذاك قسورة واليـم ناشئـة

ويؤت كفلني مذكـور ومسطور

لـه مقاليد فردوس يعـد كـذا

فيام حكى ابن دريـد منه تنـور

وزدت حرم ومهل والسجل كذا

السى واألب ثم اجلبت مذكـور

متــكأ

دارست يصهر منـه فهو مصهور

األواه مع حصب
وهيت والسكر ّ

وأوبى معه والطـاغوت منظـور
ِّ
ثم الرقيم منـاص والســنـا النـور

وقطنـا

وإنــاه

ثم

رصهـن إرصى وغيض املاء مع وزر

واملراد بقويل (كز) :أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعرشون ،وبقويل (كد):
أن عدة ما ذكرته أربعة وعرشون ،وأنا معرتف أنني مل أستوعب ما يستدرك
عليه ،فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء تقدم منها يف هذا الرشح الرمحن
وراعنا ،وقد عزمت أين إذا أتيت عىل آخر رشح هذا التفسري إن شاء اهلل تعاىل
أحلق ما وقفت عليه من زيادة يف ذلك منظوما إن شاء اهلل تعاىل[ .الفتح،23/3 :

.]252/8
وتأخر عنه املنسوخ.
 165ـ ما كان ناسخا ومقدّ ما يف التالوة ّ
ذكر البخاري بسنده إىل ابن أيب مليكة قال :قال ابن الزبري :قلت لعثامن بن
عفان  ،      قال :قد نسختها اآلية األخرى
ِ
أغري شيئ ًا منه من مكانه.
فل َم تكتبها أو تدعها؟ قال :يا ابن أخي ،ال ّ
قال احلافظ ابن حجر (( :وهذا املوضع مما وقع فيه الناسخ مقدما يف ترتيب
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التالوة عىل املنسوخ ،وقد قيل :إنه مل يقع نظري ذلك َّإال هنا ويف األحزاب عىل
قول من قال :إن إحالل مجيع النساء هو الناسخ وسيأيت البحث فيه هناك إن
شاء اهلل تعاىل.
وقد ظفرت بمواضع أخرى منها يف البقرة أيضا قوله    :
   فإهنا حمكمة يف التطوع خمصصة لعموم قوله     :

   كوهنا مقدّ مة يف التالوة ،ومنها يف البقرة أيضا قوله تعاىل:
      عىل قول من قال :إن سبب نزوهلا :أن اليهود طعنوا يف
حتويل القبلة ،فإنه يقتيض أن تكون م َقدَّ مة يف التالوة متأخرة يف النزول ،وقد
تتبعت من ذلك شيئا كثريا ذكرته يف غري هذا املوضع ويكفى هنا اإلشارة إىل
هذا القدر ))[ .الفتح.]194/8:
 166ـ عادة السلف أن يذكر أحدهم يف تفسري اللفظة بعض معانيها ،أو
الزم ًا من لوازمها ،أو الغاية املقصودة منها ،أو مثاالً ين ّبه السامع عىل نظريه
وهذا كثري يف كالمهم ملن تأ ّمله[ .خمترص الصواعق البن القيم.]199/2:
وقد بحث ابن تيمية يف كتابه [مقدمة يف أصول التفسري:ص 8وما بعدها]،
يصح عنهم من اخلالف
اختالف السلف يف التفسري وقال (( :إن غالب ما
ّ
يرجع إىل اختالف تنوع ال اختالف تضاد )).
 167ـ األقوال يف الذين استثنوا يف الصعق يف قوله سبحانه وتعاىل:
[             الزمر.]68:
قال احلافظ ابن حجر :وحاصل ما جاء يف ذلك ـ أي االستثناء ـ عرشة
أقوال :األول :أهنم املوتى ك ّلهم ،لكوهنم ال إحساس هلم ،فال يصعقون ،وإىل
هذا جنح القرطبي يف (املفهم) ،وفيه ما فيه ،ومستنده أنه مل يرد يف تعيينهم خرب

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

157

صح فيه حديث أيب
صحيح ،وتعقبه صاحبه القرطبي يف (التذكرة) ،فقال :قد ّ
هريرة ،ويف (الزهد) هلناد بن السي عن سعيد بن جبري موقوفا (( :هم الشهداء ))،
وسنده إىل سعيد صحيح ،وسأذكر حديث أيب هريرة يف الذي بعده ،وهذا هو
القول الثاين ،الثالث :األنبياء ،وإىل ذلك جنح البيهقي يف (تأويل احلديث) ،يف
جتويزه أن يكون موسى ممن استثنى اهلل ،قال :ووجهه عندي ،أهنم أحياء عند
رهبم كالشهداء ،فإذا نفخ يف الصور النفخة األوىل صعقوا ،ثم ال يكون ذلك
أن يكون
جوز النبي
موتًا يف مجيع معانيه َّإال يف ذهاب االستشعار ،وقد ّ
موسى ممن استثنى اهلل ،فإن كان منهم فإنه ال يذهب استشعاره يف تلك احلالة
بسبب ما وقع له يف صعقة الطور .ثم ذكر أثر سعيد بن جبري يف الشهداء،
وحديث أيب هريرة عن النبي أنه سأل جربيل عن هذه اآليةَ :من الذين مل
صححه احلاكم ،ورواته
يشأ اهلل أن يصعقوا؟ قال (( :هم شهداء اهلل ّ .)) 
ورجحه الطربي .الرابع :قال حييى بن سالم يف تفسريه :بلغني أن آخر
ثقاتّ ،
من يبقى جربيل وميكائيل وإرسافيل وملك املوت ،ثم يموت الثالثة ،ثم
يقول اهلل مللك املوتُ :مت فيموت .قلت :وجاء نحو هذا مسندً ا يف حديث
أنس ،أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ (( :فكان ممن استثنى اهلل ثالثة:
جربيل وميكائيل وملك املوت )) ،احلديث وسنده ضعيف ،وله طريق أخرى
عن أنس ضعيفة أيضا عند الطربي ،وابن مردويه وسياقه أتم ،وأخرج الطربي
السدي ،ووصله إسامعيل بن أيب زياد الشامي يف
بسند صحيح عن إسامعيل ُ
تفسريه عن ابن عباس مثل حييى بن سالم ،ونحوه عن سعيد بن املسيب،
أخرجه الطربي وزاد (( :ليس فيهم محلة العرش ألهنم فوق الساموات )).
اخلامس :يمكن أن يؤخذ مما يف الرابع ،السادس :األربعة املذكورون ومحلة
العرش ،وقع ذلك يف حديث أيب هريرة الطويل املعروف بحديث الصور ،وقد
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تقدّ مت اإلشارة إليهّ ،
وأن سنده ضعيف مضطرب ،وعن كعب األحبار
نحوه ،وقال :هم اثنا عرش ،أخرجه ابن أيب حاتم ،وأخرجه البيهقي من طريق
زيد بن أسلم مقطوعا ،ورجاله ثقات ،ومجع يف حديث الصور بني هذا القول
وبني القول أهنم الشهداء ،ففيه :فقال أبو هريرة :يا رسول اهلل ،فمن استثنى
حني الفزع؟ قال (( :الشهداء )) ،ثم ذكر نفخة الصعق عىل ما تقدم .السابع:
موسى وحده ،أخرجه الطربي بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة ،وذكره
الثعلبي عن جابر .الثامنِ :
الو ْلدان الذين يف اجلنة واحلور العني .التاسع :هم
وخزان اجلنة والنار وما فيها من احليات والعقارب ،حكامها الثعلبي عن
ّ
الضحاك بن مزاحم .العارش :املالئكة ك ّلهم ،جزم به أبو حممد بن حزم يف
(امللل والنحل) ،فقال :املالئكة أرواح ال أرواح فيها فال يموتون أصالً .وأ ّما
ما وقع عند الطربي بسند صحيح عن قتادة قال :قال احلسن :يستثني اهلل وما
يدع أحد ًا َّإال أذاقه املوت ،فيمكن أن ُي َعدَّ قوالً آخر .قال البيهقي :استضعف
بعض أهل النظر أكثر هذه األقوال ألن االستثناء وقع من سكان الساموات
واألرض ،وهؤالء ليسوا من سكاهنا ألن العرش فوق الساموات ،فحملته
ّ
وألن اجلنة
ليسوا من سكاهنا وجربيل وميكائيل من الصافني حول العرش،
ّ
ويدل عىل أن
فوق الساموات ،واجلنة والنار عاملان بانفرادمها خلقتا للبقاء،
وصححه
املستثنى غري املالئكة ما أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف (زوائد املسند)،
ّ
احلاكم من حديث لقيط بن عامر مطوال وفيه (( :يلبثون ما لبثتم ثم تبعث
الصائحة فلعمر إهلك ما تدع عىل ظهرها من أحد َّإال مات ،حتى املالئكة
الذين مع ربك ))[ .الفتح.]370/11:
 168ـ الكذبات الثالث من إبراهيم عليه الصالة والسالم ،واملراد هبا،
ومعنى قوله.    :
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قال احلافظ :قوله (( مل يكذب إبراهيم عليه الصالة والسالم َّإال ثالث
كذبات )) ،قال أبو البقاء :اجل ِّيد أن يقال بفتح الذال يف اجلمع ،ألنه مجع ْ
كذبة
بسكون الذال ،وهو اسم ال صفة ،ألنك تقول كذب كذبة كام تقول ركع
ركعة ،ولو كان صفة لكان يف اجلمع ،وقد أورد عىل هذا احلرص ما رواه مسلم
من حديث أيب زرعة عن أيب هريرة يف حديث الشفاعة الطويل فقال يف قصة
إبراهيم :وذكر كذباته ،ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال يف
آخره :وزاد يف قصة إبراهيم وذكر قوله يف الكوكب  ،   وقوله
آلهلتهم  ،     وقوله ،     :انتهى .قال
القرطبي :ذكر الكوكب يقتيض أهنا أربع ،وقد جاء يف رواية ابن سريين بصيغة
احلرص ،فيحتاج يف ذكر الكوكب إىل تأويل ،قلت :الذي يظهر أهنا وهم من
بعض الرواة ،فإنه ذكر قوله يف الكوكب بدل قوله يف سارة ،والذي اتفقت
عليه الطرق ،ذكر سارة دون الكوكب ،وكأنه مل يعد مع أنه أدخل من ذكر
سارة ملا نقل أنه قاله يف حال الطفولية ،فلم يعدّ ها ألن حال الطفولية ليست
بحال تكليف ،وهذه طريقة ابن إسحاق ،وقيل :إنام قال ذلك بعد البلوغ لكنه
قاله عىل طريق االستفهام الذي يقصد به التوبيخ ،وقيل :قاله عىل طريق
االحتجاج عىل قومه تنبيها عىل ّ
أن الذي يتغري ال يصلح للربوبية ،وهذا قول
األكثر أنه قال توبيخا لقومه أو هتكّام هبم وهو املعتمد ،وهلذا مل يعد ذلك يف
الكذبات ،وأما إطالقه الكذب عىل األمور الثالثة ،فلكونه قال قوالً يعتقده
السامع كذب ًا لكنه إذا ُح ِّقق مل يكن كذب ًا ،ألنّه من باب املعاريض املحتملة
لألمرين ،فليس بكذب حمض ،فقوله ،     :حيتمل أن يكون أراد إين
سقيم أي سأسقم ،واسم الفاعل يستعمل بمعنى املستقبل كثري ًا ،وحيتمل أنه

160

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

احلجة عىل اخلروج معكم،
أراد إين سقيم :بام قدّ ر عيل من املوت ،أو سقيم ّ
وحكى النووي عن بعضهم :أنه كان تأخذه احلمى يف ذلك الوقت ،وهو بعيد،
ألنه لو كان كذلك مل يكن كذب ًا ال ترصحي ًا وال تعريض ًا ،وقوله   :
 ،  قال القرطبي :هذا قاله متهيدً ا لالستدالل عىل أن األصنام
يتجوز
ليست بآهلة ،وقط ًعا لقومه يف قوهلم أهنا تَّض وتنفع ،وهذا االستدالل ّ
فيه يف الرشط املتصل ،وهلذا أردف قوله       :بقوله:
 ،     قال ابن قتيبة :معناه إن كانوا ينطقون فقد
فعله كبريهم هذا ،فاحلاصل أنه مشرتط بقوله إن كانوا ينطقون أو أنه أسند إليه
ذلك لكونه السبب .وعن الكسائي :أنه كان يقف عند قوله :بل فعله ،أي فعله
من فعله كائنا من كان ،ثم يبتدئ كبريهم هذا ،وهذا خرب مستقل ،ثم يقول:
فاسألوهم إىل آخره ،وال خيفى تك ّلفه .وقوله( :هذه أختي) ،يعتذر عنه :بأن
مراده أهنا أخته يف اإلسالم ،كام سيأيت واضح ًا .قال ابن عقيل :داللة العقل
ترصف ظاهر إطالق الكذب عىل إبراهيم ،وذلك أن العقل قطع بأن الرسول
ينبغي أن يكون موثوق ًا به ليعلم صدق ما جاء به عن اهلل ،وال ثقة مع جتويز
الكذب عليه ،فكيف مع وجود الكذب منه ،وإنام أطلق عليه ذلك لكونه
بصورة الكذب عند السامع ،وعىل تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه
لعلو مقامه،
السالم ـ يعني إطالق الكذب عىل ذلك ـ َّإال يف حال شدّ ة اخلوف ِّ

أخف
وإالّ فالكذب املحض يف مثل تلك املقامات جيوز ،وقد جيب لتحمل
ّ
الَّضرين دفع ًا ألعظمهام ،وأما تسميته إ ّياها كذبات ،فال يريد أهنا تذم،
فإن الكذب وإن كان قبيحا خمالًّ ،لكنه قد حيسن يف مواضع وهذا منها )).
[الفتح.]391/6:
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 169ـ آيات يف كتاب اهلل قيل عن كل آية منها إهنا أرجى آية يف كتاب اهلل.
قال احلافظ :قوله:

   

قال مسلم حدثنا حبان بن

موسى أنبأنا عبد اهلل بن املبارك قال :هذه أرجى آية يف كتاب اهلل.
وقال أيض ًا (( :قيل :إن هذه اآلية ـ [      سبأ ]17:ـ
أرجى آية يف كتاب اهلل من جهة احلرص يف الكفر ،فمفهومه أن غري الكفر
بخالف ذلك ،ومثله [        طه ،]48:وقيل:
[      الضحى ،]5:وقيل:
   

[الشورى ،]30:وقيل:

   

     

[اإلرساء ،]84:وقيل[         :الزمر ]53:اآلية،
وقيل :آية الدَّ ين ،وقيل[         :النور،]22:
وهذا األخري نقله مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن املبارك عقب حديث
اإلفك ،ويف (كتاب اإليامن) ،من مستدرك احلاكم عن ابن عباس قوله تعاىل:
[ .))     الفتح.]537 ،478 /8:
 170ـ مما قيل يف معنى قوله تعاىل         :

. 
قال احلافظ ابن حجر :قال عياض :اختلفوا يف تأويل قوله تعاىل  :

 ،        فقيل :املتقدم ما قبل النبوة ،واملتأخر
العصمة .وقيل :ما وقع عن سهو أو تأويل .وقيل :املتقدم ذنب آدم واملتأخر
ذنب أمته .وقيل :املعنى أنه مغفور له غري مؤاخذ لو وقع .وقيل غري ذلك.
قلت :والالّئق هبذا املقام القول الرابع ،وأما الثالث فال يتأتى هنا.
435/11ـ  ،436وانظر.]198/11 :

[الفتح:
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. يف القرآن الكريم،) ـ املعاين التي يرد هلا لفظ (قىض171
، أخربناهم أهنم سيفسدون،      : قوله:قال احلافظ
،      ومنه احلكم، أمر: قىض ربك:والقضاء عىل وجوه
. خلقهن:     ومنه اخللق
 ويف، أي أخربناهم:      :قال أبو عبيدة يف قوله
، أي حيكم:       ويف قوله، أي أمر:    قوله
 وقد ّبني أبو عبيدة بعض، أي خلقهن:     ويف قوله
 واستوعبها إسامعيل بن،الوجوه التي َي ِرد هبا لفظ القضاء وأغفل كثريا منها
 لفظة قىض يف الكتاب: فقال،)أمحد النيسابوري يف كتاب (الوجوه والنظائر
،     : الفراغ:العزيز جاءت عىل مخسة عرش وجه ًا
: والفصل،      : واألجل،     :واألمر
،       : وامليض،     
: واإلبرام،     : والوجوب،     :واهلالك
: والوصية،       واإلعالم،     
،      : واملوت،       
،     : واخللق،      :والنزول
    : والعهد، يعني حقا مل يفعل:       :والفعل
  : وذكر غريه القدر املكتوب يف اللوح املحفوظ كقوله،  

:     : والوجوب،      : والفعل،  
 ولن يقىض عن: والكفاية، كفائت العبادة: والوفاء،أي وجب هلم العذاب
. انتهى.أحد من بعدك
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وبعض هذه األوجه متداخل ،وأغفل أنّه يرد بمعنى االنتهاء   :

 ،   وبمعنى إالمتام،         :
وبمعنى كتب ،     :وبمعنى األداء وهو ما ذكر بمعنى الفراغ،
وص
ومنه :قىض دينه ،وتفسري ،        :بمعنى ّ
منقول من مصحف أيب بن كعب ،أخرجه الطربي وأخرجه أيضا من طريق
قتادة قال :هي يف مصحف ابن مسعود :ووص .ومن طريق جماهد يف قوله:
(وقىض) قال :وأوص .ومن طريق الضحاك أنه قرأ (ووىص) وقال :ألصقت
الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقىض كذا قال ،واستنكروه منه ،وأما
تفسريه باألمر كام قال أبو عبيدة ،فوصله الطربي من طريق عيل بن أيب طلحة
عن ابن عباس ،ومن طريق احلسن وقتادة مثله وروى ابن أيب حاتم من طريق
ضمرة عن الثوري قال :معناه أمر ولو قىض ملىض ـ يعني لو حكم ـ وقال
األزهري :القضاء مرجعه إىل انقطاع اليشء ومتامه ،ويمكن رد ما ورد من
ذلك كله إليه وقال األزهري أيضا :كل ما أحكم عمله أو ختم أو أكمل أو
وجب أو أهلم أو أنفذ أو مىض فقد قىض ،وقال يف قوله تعاىل    :
 : أي أعلمناهم علام قاطعا انتهى[ .الفتح.]389/8:
 172ـ املعاين التي يرد هلا معنى (فرض) ،وأنه بمعنى الواجب ،واأللفاظ
يف الرشع ال حتمل عىل االصطالح احلادث.
عىل املسلمني)  ...ومعنى
قال احلافظ :قوله (التي فرض رسول اهلل
فرض هنا أوجب أو رشع يعني بأمر اهلل تعاىل ،وقيل :معناه قدرّ ،
ألن إجياهبا
ثابت يف الكتاب ،ففرض النبي

هلا بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير

األنواع واألجناس ،وأصل الفرض قطع اليشء الصلب ،ثم استعمل يف
التقدير لكونه مقتطعا من اليشء الذي يقدر منه ،ويرد بمعنى البيان كقوله
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تعاىل ،        :وبمعنى اإلنزال كقوله تعاىل:

 

 ،    وبمعنى احلل كقوله تعاىل     :

 ،      وكل ذلك ال خيرج من معنى التقدير ،ووقع
استعامل الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه ،وهو ال خيرج أيضا عن
معنى التقدير ،وقد قال الراغب :كل يشء ورد يف القرآن فرض عىل فالن فهو
بمعنى اإللزام ،وكل يشء فرض له فهو بمعنى مل حيرمه عليه ،وذكر َّ
أن معنى
قوله تعاىل ،       :أي أوجب عليك العمل به،
وهذا يؤيد قول اجلمهور :إن الفرض مرادف للوجوب ،وتفريق احلنفية بني
الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به ال مشاحة فيه ،وإنام النزاع يف محل ما ورد
من األحاديث الصحيحة عىل ذلك ،ألن اللفظ السابق ال حيمل عىل
االصطالح احلادث واهلل أعلم[ .الفتح.]318/3:
 173ـ قال الشوكاين يف تفسريه لسورة القدر :قال سفيان :كل ما يف
القرآن من قوله (( وما أدراك )) فقد أدراه ،وكل ما فيه (( وما يدريك )) فلم
الفراء[ .فتح القدير للشوكاين.]593/5:
يدره ،وكذا قال ّ
 174ـ قال اإلمام البخاري :قال ابن عباس

 (( :كل سلطان يف القرآن

فهو حجة )).
قال احلافظ ابن حجر :وصله ابن عيينة يف تفسريه عن عمرو بن دينار عن
عكرمة عن ابن عباس ،وهذا عىل رشط الصحيح.

[صحيح البخاري مع

الفتح.]391 ،389/8:
سمى اهلل مطر ًا يف القرآن َّإال عذاب ًا.
 175ـ قال ابن عيينة :ما ّ
قال ابن حجر :وقد تعقب كالم ابن عيينة بورود املطر بمعنى الغيث يف
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القرآن ،يف قوله تعاىل ،        :فاملراد به هنا الغيث قطع ًا.
[الفتح.]308/8:
 176ـ حكى البغوي يف تفسريه عن الواحدي قال :كل ما يف القرآن
(لعل) ،فهو للتعليل َّإال هذا احلرف ـ وهو     ـ فإنه للتشبيه.
قال احلافظ :كذا قال ،ويف احلرص نظر ،ألنه قد قيل مثل ذلك يف قوله:
[ .    الفتح.]498/8:

***
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( )4احلديث
 177ـ حديث (( :اللهم أحيني مسكين ًا وأمتني مسكين ًا )) حديث ضعيف.
[الفتح.]274/11 :
 178ـ قال احلافظ ابن حجر  :وقد ثبت أن النبي

كان إذا رأى ما ال

يعجبه قال (( :اللهم لك احلمد عىل كل حال ))[ .الفتح.]290/3:
 179ـ حديث (( :إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث )).
قال احلافظ ابن حجر  :رواته ثقات وصححه مجاعة

من األئمة[ .الفتح:

.]342/1
وصححه ابن خزيمة واحلاكم وابن
وقال يف البلوغ :أخرجه األربعة
ّ
ح ّبان[ .بلوغ املرام :ص .]3
 180ـ طرق حديث (( :أنت ومالك ألبيك )) ،وحكمه.
قال احلافظ :وهو حديث أخرجه ابن ماجة من حديث جابر ،قال
تفرد به عيسى بن يونس بن أيب إسحاق ،ويوسف بن
الدارقطني :غريب ّ
إسحاق بن أيب إسحاق عن ابن املنكدر .وقال ابن القطان :إسناده صحيح،
وقال املنذري :رجاله ثقات ،وله طريق أخرى عن جابر عند الطرباين يف
(الصغري) والبيهقي يف (الدالئل) فيها قصة مطولة ،ويف الباب عن عائشة يف
(صحيح ابن حبان) وعن سمرة وعن عمر كالمها عند البزار ،وعن ابن
مسعود عند الطرباين وعن ابن عمر عند أيب يعىل ،فمجموع طرقه ال حت ّطه عن
القوة[ .الفتح.]211/5:
 181ـ قال احلافظ ابن حجر :وقال ابن املنذر :ثبت ذلك ـ يعني املسح
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قال (( :إن يطع الناس

أبا بكر وعمر يرشدوا ))[ .الفتح[ ،]309/1:صحيح مسلم رقم.]681 :
 182ـ حديث  (( :إن آل أيب  ...ليسوا يل بأولياء .)) ...
قال احلافظ :قوله (بياض) قال عبد احلق يف كتاب (اجلمع بني
الصحيحني) :أن الصواب يف ضبط هذه الكلمة بالرفع أي وقع يف كتاب حممد
ابن جعفر موضع أبيض ـ يعني بغري كتابة ـ وفهم منه بعضهم أنه االسم املكنى
عنه يف الرواية ،فقرأه باجلر عىل أنه يف كتاب حممد بن جعفر :أن آل أيب بياض،
وهو فهم يسء ممن فهمه ،ألنه ال يعرف يف العرب قبيلة يقال هلا آل أيب بياض،
فض ً
ال عن قريش ،وسياق احلديث مشعر بأهنم من قبيلة النبي

وهي

أخص من ذلك لقوله (( :إن هلم رمحا )) ،وأبعد من
قريش ،بل فيه إشعار بأهنم ّ
محله عىل بني بياضة وهم بطن من األنصار ،ملا فيه من التغيري أو الرتخيم عىل
رأي ،وال يناسب السياق أيضا .وقال ابن التني :حذفت التسمية لئ ّ
ال يتأذى
بذلك املسلمون من أبنائهم .وقال النووي :هذه الكناية من بعض الرواة،
حق
حق نفسه ،وإ ّما يف ّ
رصح باالسم فيرتتب عليه مفسدة إ ّما يف ّ
خيش أن ي ّ
غريه ،وإ ّما مع ًا[ .الفتح.]420/10:
وقال ابن القيم

 :وغلط بعض الرواة يف هذا احلديث وقال( :إن آل

غر هذا أن يف الصحيح (إن آل بني ليسوا يل بأولياء)،
أيب بياض) ،والذي ّ

النساخ فكتب عىل ذلك
وأخىل بياضا بني (بني) وبني (ليسوا) ،فجاء بعض ّ
املوضع (بياض) ـ يعني أنه كذا وقع ـ فجاء آخر فظ ّن ّ
أن (بياض) هو املضاف
إليه ،فقال :بني بياض ،وال يعرف يف العرب بنو بياض ،والنبي

مل يذكر

سمى قبيلة كبرية من قبائل قريش .والصواب ملن قرأها يف تلك
ذلك ،وإنام ّ

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

168

بجرها ـ
النسخ أن يقرأها :إن آل بني
ٌ
(بياض) ،بضم الضاد ـ من بياض ال ِّ
واملعنى :و َث َّم بياض أو هنا بياض[ .جالء األفهام البن القيم ص.]149 :
 183ـ قال

 (( :إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين )).

[صحيح مسلم رقم.]817:
 184ـ حديث (( :إن اهلل يصنع كل صانع وصنعته )) حديث صحيح.
[الفتح.]498/13 :

وقال السيوطي يف بغية الوعاة (ص :)271

((

هذا حديث صحيح،

أخرجه احلاكم عن أيب النَّض حممد بن حممد بن يوسف الفقيه عن عثامن بن
سعيد الدارمي عن عيل بن املديني به ،وقال :عىل رشط الشيخني ،ومل ينتقده
الذهبي يف تلخيصه وال العراقي يف مستخرجه )).
ويف كالم السيوطي هذا بيان َّ
أن عبارة (( صححه احلاكم ووافقه الذهبي
يف تلخيصه )) التي يأيت ذكرها كثر ًا يف هذا العرص يف بيان حكم احلديث َّأهنا
مستعملة من قبل؛ حيث جاءت يف كالم السيوطي كام ترى.
 185ـ طرق حديث (( :إن هلل تسعة وتسعني اسام )).
قال احلافظ :قلت :وهذا احلديث رواه عن األعرج أيضا موسى بن عقبة
عند ابن ماجة من رواية زهري بن حممد عنه ،ورسد األسامء ،ورواه عن أيب
الزناد أيضا شعيب بن أيب محزة  ، ...وأخرجه الرتمذي من رواية الوليد بن
مسلم عن شعيب ورسد األسامء ،وحممد بن عجالن عند أيب عوانة ،ومالك
عند ابن خزيمة ،والنسائي والدار قطني يف (غرائب مالك) وقال :صحيح
عن مالك ،وليس يف املوطأ قدر ما عند أيب نعيم يف طرق األسامء احلسنى،
وعبد الرمحن بن أيب الزناد عند الدار قطني ،وأبو عوانة وحممد بن إسحاق عند
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أمحد وابن ماجة ،وموسى بن عقبة عند أيب نعيم من رواية حفص بن ميسة
عنه ،ورواه عن أيب هريرة أيضا مهام بن منبه عند مسلم وأمحد ،وحممد بن
سريين عند مسلم والرتمذي ،والطرباين يف (الدعاء) ،وجعفر الفريايب يف
(الذكر) ،وأبو رافع عند الرتمذي ،وأبو سلمة بن عبد الرمحن عند أمحد وابن
ماجة ،وعطاء بن يسار وسعيد املقربي وسعيد بن املسيب وعبد اهلل بن شقيق،
وحممد بن جبري بن مطعم ،واحلسن البرصي ،أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم
البزار لكن شك فيه ،ورويناها يف (جزء
ك ّلها ضعيفة ،وعراك بن مالك عند ّ
مع أيب

املعايل) ويف (أمايل احلُ ْريف) من طريقه بغري شك ،ورواه عن النبي
هريرة سلامن الفاريس وابن عباس وابن عمر وعيل وك ّلها عند أيب نعيم أيضا
بأسانيد ضعيفة ،وحديث عيل يف (طبقات الصوفية) أليب عبد الرمحن
السلمي ،وحديث ابن عباس وابن عمر مع ًا يف اجلزء الثالث عرش من (أمايل
أيب القاسم بن برشان) ويف (فوائد أيب عمر بن حيويه) انتقاء الدارقطني .هذا
مجيع ما وقفت عليه من طرقه[ .الفتح[ ،]214/11:التلخيص احلبري.]172/4:
قلت :وأ ّلف فيه أبو نعيم[ .الرسالة املستطرفة ص  ]112وكتابه مطبوع.
 186ـ حديث (( :إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وال صورة وال جنب ))،
وما قيل يف حكمه.
قال احلافظ ابن حجر :قيل أشار املصنف هبذه الرتمجة إىل تضعيف ما ورد
عن عيل مرفوعا (( :إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وال صورة وال جنب ))،
رواه أبو داود وغريه ،وفيه ُن َجي ـ بضم النون وفتح اجليم ـ احلَّضمي ،ما روى
وصحح حديثه ابن حبان
عنه غري ابنه عبد اهلل فهو جمهول لكن وثقه العجيل
ّ
واحلاكم ،فيحتمل ـ كام قال اخلطايب ـ :أن املراد باجلنب من يتهاون باالغتسال
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ويقويه أن املراد بالكلب غري ما
ويتخذ تركه عادة ،ال من يؤخره ليفعله ،قالّ :
أذن يف اختاذه ،وبالصورة ما فيه روح وما ال يمتهن ،قال النووي :ويف الكلب
نظر .انتهى.
وحيتمل أن يكون املراد باجلنب يف حديث عيل :من مل يرتفع حدثه كله وال
بعضه ،وعىل هذا فال يكون بينه وبني حديث الباب منافاة ألنه إذا توضأ ارتفع
بعض حدثه عىل الصحيح[ .الفتح.]392/1:
وحديث الباب هو :عن أيب سلمة قال :سألت عائشة (( :أكان النبي
ويتوضأ )) أورده يف (باب كينونة اجلنب يف
يرقد وهو جنب؟ قالت :نعم،
ّ
البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل).
 187ـ حديث (( :إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق ،وال تبغضوا إىل
املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى )).
أنفسكم عبادة اهلل ،فإن
ّ
قال احلافظ ابن حجر :وقد أخرج البزار من طريق حممد بن سوقة عن ابن
صوب إرساله ،وله شاهد يف (الزهد) البن املبارك من
املنكدر عن جابر ولكن ّ
حديث عبد اهلل بن عمرو موقوفا (( :إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق وال
ظهرا أبقى ))،
تبغضوا إىل أنفسكم عبادة اهلل فإن
ّ
املنبت ال أرض ًا قطع وال ً
واملنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة :أي الذي عطب مركوبه من شدّ ة
السري ،مأخوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعا مل يصل إىل مقصوده،
وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به ،وقوله (أوغلوا) ،بكس املعجمة من
الوغول وهو الدخول يف اليشء[ .الفتح.]297/11:
 188ـ حديث (( :إن هذه األمة ال تزال بخري ما عظموا هذه احلرمة ـ يعني
الكعبة ـ حق تعظيمها ،فإذا ض ّيعوا ذلك هلكوا )) ،أخرجه أمحد وابن ماجه
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وعمر بن ش ّبة يف (كتاب مكة) ،وسنده حسن ،قاله احلافظ[ .الفتح.]449/3:
 189ـ حديث ((.:بعثت بني يدي الساعة بالسيف ،وجعل رزقي حتت
ومن تش ّبه بقوم فهو
ظل رحمي ،وجعلت الذلة والصغار عىل من خالف أمريَ ،

منهم )).

[الفتح[ ،]98/6:الفقيه واملتف ّقه للخطيب البغدادي[ ،]73/2:إرواء الغليل

رقم.]1269:
وقد رشحه ابن رجب يف جزء مطبوع اسمه (احلكم اجلديرة باإلذاعة مما يف
حديث بعثت بالسيف بني يدي الساعة).
 190ـ حديث (( :حسن السؤال نصف العلم )) ،ضعيف ،أورده ابن
السني يف كتاب (( رياضة املتعلمني ))[ .الفتح.]138/12:
 191ـ طرق حديث (( :اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة )).
قال احلافظ :روى حديث اخليل معقود يف نواصيها اخلري مجع من الصحابة
غري من تقدم ذكره وهم :ابن عمر وعروة وأنس وجرير ،وممن مل يتقدم سلمة
ابن نفيل وأبو هريرة عند النسائي ،وعتبة بن عبد عند أيب داود ،وجابر وأسامء
بنت يزيد وأبو ذر عند أمحد ،واملغرية وابن مسعود عند أيب يعىل ،وأبو كبشة
عند أيب عوانة وابن حبان يف صحيحيهام ،وحذيفة عند البزار ،وسوادة بن
الربيع وأبو أمامة وعريب ـ وهو بفتح املهملة وكس الراء بعدها حتتانية ساكنة
ثم موحدة ـ املليكي والنعامن بن بشري وسهل ابن احلنظلية عند الطرباين ،وعن
عيل عند ابن أيب عاصم يف اجلهاد ،ويف حديث جابر من الزيادة :يف نواصيها
اخلري والنيل ـ وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها الم ـ .وزاد أيضا:
وأهلها معانون عليها فخذوا بنواصيها وادعوا بالربكة .وقوله:
معانون عليها )) يف رواية سلمة بن نفيل أيض ًا[ .الفتح.]56/6:

((

وأهلها
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 192ـ حديث (( :ال تستعيذوا باهلل من الفتن فإن فيها حصاد املنافقني ))،
حديث باطل[ .الفتح.]543/1:
 193ـ حديث (( :ال رهبانية يف اإلسالم )).
قال احلافظ ابن حجر :مل أره هبذا اللفظ وذكر أحاديث بمعناه.
[الفتح.]111/9:
الص ّحة والفراغ )).
 194ـ حديث (( :نعمتان مغبون فيهام كثري من الناسّ :
أخرجه البخاري يف صحيحه وهو ّأول حديث يف كتاب الرقاق.

[صحيح

البخاري رقم.]6049:
 195ـ حديث (( :ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به )).
قال احلافظ :وأخرج البيهقي يف املدخل وابن عبد الرب يف بيان العلم عن
مجاعة من التابعني كاحلسن وابن سريين ورشيح والشعبي والنخعي بأسانيد
جياد ذم القول بالرأي املجرد ،وجيمع ذلك كله حديث أيب هريرة (( ال يؤمن
أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به )) ،أخرجه احلسن بن سفيان وغريه
ورجاله ثقات وقد صححه النووي يف آخر األربعني[ .الفتح[،]289/13:وانظر
رشح احلديث الواحد واألربعني من كتاب :جامع العلوم واحلكم البن رجب].
 196ـ ما جاء أنه

قال (( :لو تتابعتم حتى مل يبق منكم أحد لسال بكم

الوادي نارا )) ـ أي االنفضاض وهو خيطب ـ مل يثبت[ .الفتح.]424/2:
 197ـ طرق حديث (( :لو كان موسى ح ّيا ما وسعه إال اتباعي )).
قال احلافظ :وقد أخرجه أمحد والبزار واللفظ له من حديث جابر قال:
نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إىل النبي  ،فجعل يقرأ ووجه
يتغري ،فقال له رجل من األنصار :وحيك يا ابن اخلطاب أال
رسول اهلل
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ترى وجه رسول اهلل ؟ فقال رسول اهلل  (( :ال تسألوا أهل الكتاب عن
يشء فإهنم لن هيدوكم وقد ضلوا ،وإنكم إما أن ّ
تكذبوا بحق أو تصدّ قوا
بباطل ،واهلل لو كان موسى بني أظهركم ما حل له َّإال أن يتبعني )) ،ويف سنده
جابر اجلعفي وهو ضعيف ،وألمحد أيضا وأيب يعىل من وجه آخر عن جابر :أن
عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأ عىل النبي
فغضب ،فذكر نحوه دون قول األنصاري وفيه (( :والذي نفيس بيده لو أن
موسى حي ًا ما وسعه َّإال أن يتبعني )) ،ويف سنده جمالد بن سعيد وهو لني،
وأخرجه الطرباين بسند فيه جمهول وخمتلف فيه عن أيب الدرداء :جاء عمر
بجوامع من التوراة فذكر بنحوه ،وسمى األنصاري الذي خاطب عمر عبد
اهلل بن زيد الذي رأى األذان وفيه (( :لو كان موسى بني أظهركم ثم اتبعتموه
وتركتموين لضللتم ضالال بعيد ًا )) ،وأخرجه أمحد والطرباين من حديث عبد
اهلل بن ثابت قال :جاء عمر فقال :يا رسول اهلل إين مررت بأخ يل من بني قريظة
فتغري وجه رسول اهلل
فكتب يل جوامع من التوراة أال أعرضها عليك؟ قالّ :
 ،احلديث وفيه (( :والذي نفس حممد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم
اتبعتموه وتركتموين لضللتم )) ،وأخرج أبو يعىل من طريق خالد بن عرفطة
قال كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد قيس فَّضبه بعص ًا معه فقال :ما يل يا
أمري املؤمنني؟ قال :أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال :مرين بأمرك ،قال:
انطلق فاحمه ،فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته ألهنكنك عقوبة ،ثم قال:
انطلقت فانتسخت كتاب ًا من أهل الكتاب ثم جئت ،فقال يل رسول اهلل  :ما
امحرت
هذا؟ قلت :كتاب انتسخته لنزداد به عل ًام إىل علمنا ،فغضب حتى ّ
وجنتاه ،فذكر قصة فيها (( :يا أهيا الناس إين قد أوتيت جوامع الكلم وخوامته
واخترص يل الكالم اختصار ًا ولقد أتيتكم هبا بيضاء نقية فال تتهوكوا )) ،ويف
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سنده عبد الرمحن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف ،وهذه مجيع طرق هذا
احلديث وهي وإن مل يكن فيها ما حيتج به لكن جمموعها يقتيض أن هلا أصال.
[الفتح.]525/13:
 198ـ حديث (( :ماء زمزم ملا ُ ِ
رشب له )) ،وغريه من األحاديث يف زمزم.
قال ابن القيم :ماء زمزم :سيد املياه وأرشفها وأجلها قدرا ،وأحبها إىل
النفوس وأغالها ثمن ًا ،وأنفسها عند الناس ،وهو َه ْز َم ُة جربيل وسقيا اهلل

إسامعيل.

وثبت يف (الصحيح) عن النبي

أنه قال أليب ذر وقد أقام بني الكعبة

وأستارها أربعني ما بني يوم وليلة ،ليس له طعام غريه؛ فقال النبي  (( :إهنا
طعام طعم )) وزاد غري مسلم بإسناده (( :وشفاء سقم )).
ويف (سنن ابن ماجه) من حديث جابر بن عبد اهلل عن النبي

أنه قال:

(( ماء زمزم ملا رشب له )) ،وقد ض ّعف هذا احلديث طائفة بعبد اهلل بن املؤ ّمل
حج ،أتى
راوية عن حممد بن املنكدر.وقد روينا عن عبد اهلل بن املبارك ،أنه ملا ّ
زمزم ،فقال :اللهم إن ابن أيب املوايل حدثنا عن حممد بن املنكدر ،عن جابر
أنه قال (( :ماء زمزم ملا رشب له )) ،وإين أرشبه لظمأ يوم
عن نبيك
صححه بعضهم،
القيامة ،وابن أيب املوايل ثقة ،فاحلديث إذ ًا حسن ،وقد
ّ
وجعله بعضهم موضوعا ،وكال القولني فيه جمازفة[ .زاد املعاد.]392/4:
 199ـ نصوص يف قوله

 (( :مرحبا )).

قال احلافظ :قوله (( مرحباً )) هو منصوب بفعل مضمر ،أي صادفت ُرحبا

والرحب بالفتح اليشء الواسع ،وقد يزيدون معها
ـ بضم الراء ـ أي سعةَّ ،
أهال ،أي وجدت أهال فاستأنس ،وأفاد العسكري َّ
أن أول من قال مرحبا
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تكرر ذلك من
سيف بن ذي يزن ،وفيه دليل عىل استحباب تأنيس القادم ،وقد ّ
النبي

 ،ففي حديث أم هاينء (( :مرحبا بأم هاينء )) ويف قصة عكرمة بن أيب

جهل (( مرحبا بالراكب املهاجر )) ويف قصة فاطمة (( مرحبا بابنتي )) وكلها
صحيحة ،وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشري احلارثي عن أبيه أن
النبي قال له ملا دخل فس ّلم عليه (( :مرحبا وعليك السالم ))[ .الفتح.]131/1 :
 200ـ زيادة (من اإلثم) ،يف حديث (( :لو يعلم املار بني يدي املصيل ...
إلخ )) وما قيل فيها.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ماذا عليه) زاد ال ُك ْش َم ْي َهني (من اإلثم)
وليست هذه الزيادة يف يشء من الروايات عند غريه ،واحلديث يف املوطأ
بدوهنا ،وقال ابن عبد الرب :مل خيتلف عىل مالك يف يشء منه ،وكذا رواه باقي
الستة وأصحاب املسانيد واملستخرجات بدوهنا ،ومل أرها يف يشء من
الروايات مطلقا ،لكن يف مصنف ابن أيب شيبة ـ يعني من اإلثم ـ فيحتمل أن
تكون ذكرت يف أصل البخاري حاشي ًة فظنّها الكشميهني أص ً
ال ألنه مل يكن
من أهل العلم وال من احل ّفاظ بل كان راوية ،وقد عزاها املحب الطربي يف
(األحكام) للبخاري وأطلق ،فعيب ذلك عليه وعىل صاحب العمدة يف إهيامه
أهنا يف الصحيحني ،وأنكر ابن الصالح يف (مشكل الوسيط) عىل من أثبتها يف
اخلرب فقال :لفظ (اإلثم) ليس يف احلديث رصحيا ،وملا ذكره النووي يف رشح
املهذب دوهنا قال :ويف رواية رويناها يف األربعني لعبد القادر الرهاوي (ماذا
عليه من اإلثم)[ .الفتح.]585/1:
 201ـ حديث (( :مثل أمتي مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره )).
قال احلافظ ... (( :واحتج ابن عبد الرب بحديث (( مثل أمتي مثل املطر ال
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يدرى أوله خري أم آخره )) ،وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي هبا إىل
الصحة ،وأغرب النووي فعزاه يف فتاويه إىل (مسند أيب يعىل) من حديث أنس
بإسناد ضعيف ،مع أنه عند الرتمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس،
عامر ))[ .الفتح.]6/7:
ّ
وصححه ابن حبان من حديث ّ
 202ـ حديث (( :من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة )) ،ورشحه.
قال احلافظ :قوله (( :من بنى مسجدا )) ،التنكري فيه للشيوع ،فيدخل فيه
الكبري والصغري ،ووقع يف رواية أنس عند الرتمذي (( صغريا أو كبريا )) ،وزاد
ابن أيب شيبة يف حديث الباب من وجه آخر عن عثامن (( ولو كمفحص قطاة ))،
والبزار من حديث أيب ذر ،وعند أيب مسلم
وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان ّ
الكجي من حديث ابن عباس ،وعند الطرباين يف (األوسط) من حديث أنس
وابن عمر ،وعند أيب نعيم يف (احللية) من حديث أيب بكر الصديق ،ورواه ابن
خزيمة من حديث جابر بلفظ (( كمفحص قطاة أو أصغر )) ،ومحل أكثر العلامء
ذلك عىل املبالغة ألن املكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد
عليه ال يكفي مقداره للصالة فيه ،ويؤ ّيده رواية جابر هذه ،وقيل :بل هو عىل
ظاهره واملعنى :أن يزيد يف مسجد قدر ًا حيتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا
حصة كل واحد منهم ذلك القدر،
القدر ،أو يشرتك مجاعة يف بناء مسجد فتقع ّ
وهذا كله بناء عىل أن املراد باملسجد ما يتبادر إىل الذهن ،وهو املكان الذي
يتخذ للصالة فيه ،فإن كان املراد باملسجد موضع السجود وهو ما يسع اجلبهة
فال حيتاج إىل يشء مما ذكر ،لكن قوله (بنى) يشعر بوجود بناء عىل احلقيقة،
ويؤيده قوله يف رواية أم حبيبة (( من بنى هلل بيتا )) أخرجه سمويه يف فوائده
بإسناد حسن ،وقوله يف رواية عمر (( من بنى مسجد ًا يذكر فيه اسم اهلل ))
أخرجه ابن ماجة وابن حبان ،وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن
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عبسةّ ،
فكل ذلك مشعر بأن املراد باملسجد املكان املتخذ ال موضع السجود
فقط ،لكن ال يمتنع إرادة اآلخر جمازا ،إذ بناء كل يشء بحسبه ،وقد شاهدنا
كثريا من املساجد يف طرق املسافرين حيوطوهنا إىل جهة القبلة وهي يف غاية
الصغر ،وبعضها ال تكون أكثر من قدر موضع السجود ،وروى البيهقي يف
(الشعب) من حديث عائشة نحو حديث عثامن وزاد :قلت :وهذه املساجد
التي يف الطرق؟ قال نعم .وللطرباين نحوه من حديث أيب قرصافة وإسنادمها
حسن[ .الفتح.]545/1:
 203ـ حديث (( :نية املؤمن خري من عمله )) ،حديث ضعيف.
[الفتح[ ،]219/4:املقاصد احلسنة للسخاوي ص.]451:
الر ّد عىل
عامر تقتله الفئة الباغية )) ،ورشحه ،وفيه ّ
 204ـ حديث (( :ويح ّ
النواصب القائلني :إن علي ًا مل يكن مصيب ًا يف حروبه.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ويقول) أي يف تلك احلال (( ويح عامر ))  ،هي
كلمة رمحة وهي بفتح احلاء إذا أضيفت  ،فإن مل تضف جاز الرفع والنصب مع
التنوين فيهام  ،قوله (يدعوهم) أعاد الضمري عىل غري مذكور واملراد قتلته كام
ثبت من وجه آخر (( تقتله الفئة الباغية يدعوهم الخ )) وسيأيت التنبيه عليه.فإن
قيل كان قتله بصفني وهو مع عيل والذين قتلوه مع معاوية وكان معه مجاعة
من الصحابة فكيف جيوز عليهم الدعاء إىل النار ؟ فاجلواب أهنم كانوا ظانني
أهنم يدعون إىل اجلنة  ،وهم جمتهدون ال لوم عليهم يف اتباع ظنوهنم  ،فاملراد
بالدعاء إىل اجلنة الدعاء إىل سببها وهو طاعة اإلمام  ،وكذلك كان عامر
يدعوهم إىل طاعة عيل وهو اإلمام الواجب الطاعة إذ ذاك  ،وكانوا هم يدعون
إىل خالف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هلم ...
وقال يف صفحة :543:ويف هذا احلديث علم من أعالم النبوة وفضيلة
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ظاهرة لعيل ولعامر ور ٌد عىل النواصب الزاعمني أن علي ًا مل يكن مصيبا يف
حروبه[ .الفتح.]543 ،541:
 205ـ قول النبي

لعائشة (( :يا محرياء )) ،يف لعب احلبشة.

قال فيه احلافظ يف الفتح (( :ومل أر يف حديث صحيح ذكر احلمرياء َّإال يف
هذا ))[ .الفتح.]444/2:
 206ـ حديث (( :حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله )).
ـ أخرجه اخلطيب البغدادي يف (رشف أصحاب احلديث :ص.)11
ـ وأورده ابن القيم يف (مفتاح دار السعادة :ص.)177
ـ انظر (مقدمة حتفة األحوذي :ص.)7
 207ـ يف الدعاء بعد األذان (( :وابعثه مقاما حمموداً )) بالتنكري ،جاءت
أيض ًا (( املقام املحمود )) ،بالتعريف.
قال احلافظ ابن حجر :قال النووي :ثبتت الرواية بالتنكري ،وكأنه حكاية
للفظ القرآن .وقال الطيبي :إنام نكره ألنه أفخم وأجزل ،كأنه قيل( :مقام ًا
حممود ًا) بكل لسان .قلت :وقد جاء يف هذه الرواية بعينها من رواية عيل بن
عياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عند النسائي ،وهي يف صحيح ابن خزيمة،
وابن حبان أيضا ،ويف الطحاوي ،والطرباين يف (الدعاء) ،والبيهقي ،وفيه
تعقب عىل من أنكر ذلك كالنووى[ .الفتح.]95/2:
 208ـ أحاديث يف الذين يؤتون أجرهم مرتني.
قال احلافظ :قوله (فله أجران) ذكر ممن حيصل هلم تضعيف األجر مرتني
ثالثة أصناف ،متزوج األمة بعد عتقها ،ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث
فيه يف كتاب العلم ،واململوك الذي يؤ ّدي حق اهلل وحق مواليه ،وقد تقدم يف
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العتق ،ووقع يف حديث أيب ُأمامة رفعه عند الطرباين (( أربعة يؤتون أجرهم
مرتني )) فذكر الثالثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي

 ،وتقدم يف التفسري

حديث املاهر بالقرآن ،والذي يقرأ وهو عليه شاق ،وحديث زينب امرأة ابن
مسعود يف التي تتصدق عىل قريبها هلا أجران ،أجر الصدقة وأجر الصلة ،وقد
تقدم يف ا لزكاة ،وحديث عمرو بن العاص يف (( احلاكم إذا أصاب له أجران ))،
وسيأيت يف األحكام ،وحديث جرير (( من س ّن سنّة حسنة )) ،وحديث أيب
هريرة (( من دعا إىل هدى )) ،وحديث أيب مسعود (( من دل عىل خري ))،
والثالثة بمعنى وهن يف الصحيحني ،ومن ذلك حديث أيب سعيد يف الذي
تيمم ثم وجد املاء فأعاد الصالة فقال له النبي

 (( :لك األجر مرتني

))

أخرجه أبو داود .وقد حيصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك[ .الفتح.]127/9:
 209ـ قال ابن القيم :وأما ما استفاض عىل ألسنة العوام بأهنا ـ يعني حجة
اجلمعة ـ تعدل اثنني وسبعني حجة فباطل ال أصل له عن رسول اهلل

 ،وال

عن أحد من الصحابة والتابعني ،واهلل أعلم[ .زاد املعاد.]65/1:
قال احلافظ ابن حجر :ويوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع ،وقد ثبت يف
صحيح مسلم عن أيب هريرة مرفوعا (( خري يوم طلعت فيه الشمس يوم
اجلمعة )) احلديث ،وألن يف يوم اجلمعة الساعة املستجاب فيها الدعاء وال سيام
عىل قول من قال إهنا بعد العرص ،وأما ما ذكره رزين يف جامعه مرفوعا (( خري
يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم اجلمعة وهو أفضل من سبعني
حجة يف غريها )) ،فهو حديث ال أعرف حاله ألنه مل يذكر صحابيه وال من
أخرجه بل أدرجه يف حديث املوطأ الذي ذكره مرسال عن طلحة بن عبد اهلل
ابن كريز وليست الزيادة املذكورة يف يشء من املوطآت ،فإن كان له أصل
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احتمل أن يراد بالسبعني التحديد أو املبالغة ،وعىل كل منهام فثبتت املزية
بذلك ،واهلل أعلم[ .الفتح.]271/8:
 210ـ قد حفظ عن النبي

احللف يف أكثر من ثامنني موضع ًا ،قاله ابن

القيم يف اهلدي[ .الفتح.]336/5:
 211ـ حديث دفن األنبياء حيث يموتون.
قال احلافظ ابن حجر (( :وقد ُروي (أن األنبياء يدفنون حيث يموتون)،
قلت :هذا احلديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس عن أيب بكر مرفوعا
ما ُقبض نبي َّإال دفن حيث يقبض )) ،ويف إسناده حسني بن عبد اهلل اهلاشمي

((

وهو ضعيف ،وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي يف (الدالئل) ،وروى
الرتمذي يف (الشامئل) ،والنسائي يف (الكربى) من طريق سامل ابن عبيد
؟ قال :يف

األشجعي عن أيب بكر الصديق أنه قيل له :فأين يدفن رسول اهلل
املكان الذي قبض اهلل فيه روحه ،فإنه مل يقبض روحه َّإال يف مكان طيب،
إسناده صحيح لكنه موقوف ،والذي قبله أرصح يف املقصود ،وإذا محل دفنه يف

بيته عىل االختصاص ،مل يبعد هني غريه عن ذلك ،بل هو متجه [ .)) ...الفتح:

.]529/1
 212ـ حديث وضع ذنوب بعض املسلمني عىل الك ّفار ،حكمه ومعناه.
قال احلافظ :ويف حديث الباب وما بعده داللة عىل ضعف احلديث الذي
أخرجه مسلم من رواية غيالن بن جرير عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري
عن أبيه رفعه (( جييء يوم القيامة ناس من املسلمني بذنوب أمثال اجلبال
يغفرها اهلل هلم ويضعها عىل اليهود والنصارى )) ،فقد ضعفه البيهقي وقال:
تفرد به شدّ اد أبو طلحة ،والكافر ال يعاقب بذنب غريه لقوله تعاىل   :
ّ
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 ،   وقد أخرج أصل احلديث مسلم من وجه آخر عن أيب
بردة بلفظ (( إذا كان يوم القيامة دفع اهلل إىل كل مسلم هيوديا أو نرصانيا،
فيقول :هذا فداؤك من النار )) ،قال البيهقي :ومع ذلك فضعفه البخاري
وقال :احلديث يف الشفاعة أصح ،قال البيهقي :وحيتمل أن يكون الفداء يف
قوم كانت ذنوهبم كفرت عنهم يف حياهتم ،وحديث الشفاعة يف قوم مل تكفر
ذنوهبم ،وحيتمل أن يكون هذا القول هلم يف الفداء بعد خروجهم من النار
عام يدل عليه حديث أيب
بالشفاعة ،وقال غريه :حيتمل أن يكون الفداء جماز ًا ّ
هريرة بلفظ (( ال يدخل اجلنة أحد َّإال أري مقعده من النار لو أساء ليزداد
شكر ًا )) احلديث وفيه يف مقابله (( ليكون عليه حسة )) ،فيكون املراد بالفداء:
إنزال املؤمن يف مقعد الكافر من اجلنة الذي كان أعد له ،وإنزال الكافر يف مقعد
املؤمن الذي كان أعد له ،وقد يالحظ يف ذلك قوله تعاىل    :
 ، وبذلك أجاب النووي تبعا لغريه ،وأما رواية غيالن بن جرير
فأوهلا النووي أيضا تبعا لغريه :بأن اهلل يغفر تلك الذنوب للمسلمني فإذا
ّ
سقطت عنهم وضعت عىل اليهود والنصارى مثلها بكفرهم ،فيعاقبون
بذنوهبم ال بذنوب املسلمني.ويكون قوله (ويضعها) أي يضع مثلها ،ألنه ملا
أسقط عن املسلمني سيئاهتم وأبقى عىل الكفار سيئاهتم ،صاروا يف معنى من
محل إثم الفريقني لكوهنم انفردوا بحمل اإلثم الباقي وهو إثمهم ،وحيتمل أن
يكون املراد آثاما كانت الكفار سبب ًا فيها بأن سنّوها فلام غفرت سيئات املؤمنني
بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر ال يغفر له،
فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي حلق الكافر بام سنّه من عمله
السيئ ،ووضعه عن املؤمن الذي فعله بام م َّن اهلل به عليه من العفو والشفاعة،
سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخوهلا واخلروج منها بالشفاعة ،وهذا
الثاين أقوى ،واهلل أعلم[ .الفتح.]398/11:
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 213ـ أحاديث يف زخرفة املساجد.
قال احلافظ ابن حجر :فقد روى ابن ماجة من طريق عمرو بن ميمون عن
عمر مرفوعا (( :ما ساء عمل قوم قط َّإال زخرفوا مساجدهم )) ،رجاله ثقات
َّإال شيخه جبارة بن املغلس ففيه مقال ،قوله (وقال أنس :يتباهون هبا) ،بفتح
اهلاء أي يتفاخرون ،وهذا التعليق رويناه موصوالً يف مسند أيب يعىل وصحيح
ابن خزيمة من طريق أيب قالبة أن أنس ًا قال :سمعته يقول (( :يأيت عىل أمتي
زمان يتباهون باملساجد ثم ال يعمروهنا َّإال قليال )) ،وأخرجه أبو داود
والنسائي وابن حبان خمترصا من طريق أخرى عن أيب قالبة عن أنس عن النبي
قال (( :ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس يف املساجد )) ،والطريق األوىل
أليق بمراد البخاري ،وعند أيب نعيم يف كتاب املساجد من الوجه الذي عند ابن
خزيمة (( :يتباهون بكثرة املساجد ))[ .الفتح.]539/1:
 214ـ حديث أم زرع ،ذكره السيوطي يف كتابه (املزهر) وعزا خترجيه إىل
اثني عرش مؤلفا.
قال :أخرجه البخاري ومسلم ،والرتمذي يف (الشامئل) ،وأبو عبيد
القاسم بن سالم ،واهليثم بن عدي ،واحلارث بن أيب أسامة ،واإلسامعييل،
وابن السكِّيت ،وابن األنباري ،وأبو يعىل ،والزبري بن بكّار ،والطرباين،
وغريهم[ .املزهر.]328/2:
وقد رشح القايض عياض حديث أم زرع يف كتاب مطبوع اسمه (( بغية
الرائد يف بيان ما يف حديث أم زرع من الفوائد )).
 215ـ أحاديث وآثار يف حتريم كل مسكر ولو كان قليله غري مسكر ،وفيه
كالم ج ّيد أليب املظفر السمعاين.
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قال احلافظ ابن حجر :قال املازري :أمجعوا عىل أن عصري العنب قبل أن
يشتدّ حالل ،وعىل أنه إذا اشتدّ وغىل وقذف بالزبد َح ُرم قلي ُله وكثريه ،ثم لو

حصل له خت ّلل بنفسه ّ
حل باإلمجاع أيضا ،فوقع النظر يف تبدّ ل هذه األحكام
عند هذه املتخذات ،فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعضّ ،
ودل عىل َّ
أن ع ّلة
كل رشاب ُوجد فيه اإلسكار َح ُرم ت ُ
أن َّ
التحريم اإلسكار ،فاقتىض ذلك َّ
ناول

قليله وكثريه انتهى.

وما ذكره استنباطا ثبت الترصيح به يف بعض طرق اخلرب ،فعند أيب داود
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال :قال رسول اهلل  (( :ما
والنسائي
ّ
أسكر كثريه فقليله حرام )) ،وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جدّ ه مثله ،وسنده إىل عمرو صحيح ،وأليب داود من حديث عائشة
مرفوعا (( كل مسكر حرام ،وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ))،
والبن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن
قال (( :أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه )) ،وقد اعرتف الطحاوي
النبي
بصحة هذه األحاديث ،لكن قال :اختلفوا يف تأويل احلديث ،فقال بعضهم:
ّ
أراد به جنس ما يسكر ،وقال بعضهم :أراد به ما يقع السكر عنده ،ويؤ ّيده َّ
أن
القاتل ال يسمى قاتال حتى يقتل ،قال :ويدل له حديث ابن عباس رفعه:
(( حرمت اخلمر قليلها وكثريها والسكر من كل رشاب )) قلت :وهو حديث
أخرجه النسائي ورجاله ثقاتَّ ،إال أنه اختلف يف وصله وانقطاعه ويف رفعه
رجح اإلمام أمحد وغريه أن الرواية فيه بلفظ
صحته فقد ّ
ووقفه ،وعىل تقدير ّ
(واملسكر) بضم امليم وسكون السني ال السكر بضم ثم سكون أو بفتحتني،
وعىل تقدير ثبوهتا فهو حديث فرد ولفظه حمتمل ،فكيف يعارض عموم تلك
األحاديث مع صحتها وكثرهتا؟ وجاء أيض ًا عن عيل عند الدارقطني وعن ابن
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عمر عند ابن إسحاق والطرباين ،وعن خوات بن جبري عند الدارقطني
واحلاكم والطرباين ،وعن زيد بن ثابت عند الطرباين ويف أسانيدها مقال ،لكنّها
تزيد األحاديث التي قبلها قوة وشهرة.
فتحول شافعيا ـ :ثبتت األخبار عن
قال أبو املظفر السمعاين ـ وكان حنفيا ّ
النبي

يف حتريم املسكر ،ثم ساق كثريا منها ،ثم قال :واألخبار يف ذلك

كثرية وال مساغ ألحد يف العدول عنها والقول بخالفها ،فإهنا حجج قواطع،
قال :وقد ّ
زل الكوفيون يف هذا الباب ورووا أخبار ًا معلولة ال تعارض هذه
رشب مسكر ًا فقد دخل يف أمر
األخبار بحال ،ومن ظ ّن أن رسول اهلل
عظيم وباء بإثم كبري ،وإنام الذي رشبه كان حلو ًا ومل يكن مسكر ًا.
وقد روى ثاممة بن حزن القشريي أنه سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية
فقالت احلبشية:
حبشية فقالت :سل هذه ،فإهنا كانت تنبذ لرسول اهلل
(( كنت أنبذ له يف سقاء من الليل وأوكؤه وأعلقه ،فإذا أصبح رشب منه ))،
أخرجه مسلم ،وروى احلسن البرصي عن أمه عن عائشة نحوه ثم قال:
فقياس النبيذ عىل اخلمر بع ّلة اإلسكار واالضطراب من ّ
أجل األقيسة
وأوضحها ،واملفاسد التي توجد يف اخلمر توجد يف النبيذ ،ومن ذلك أن ع ّلة
اإلسكار يف اخلمر لكون قليله يدعو إىل كثريه موجودة يف النبيذَّ ،
ألن السكر
مطلوب عىل العموم ،والنبيذ عندهم عند عدم اخلمر يقوم مقام اخلمرَّ ،
ألن
حصول الفرح والطرب موجود يف كل منهام ،وإن كان يف النبيذ غلظ وكدرة
ويف اخلمر رقة وصفاء ،لكن الطبع حيتمل ذلك يف النبيذ حلصول السكر كام
حتتمل املرارة يف اخلمر لطلب السكر ،قال :وعىل اجلملة فالنصوص املرصحة
بتحريم كل مسكر َّقل أو كثر مغنية عن القياس واهلل أعلم.
وقد قال عبد اهلل بن املبارك :ال يصح يف حل النبيذ الذي يسكر كثريه عن
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الصحابة يشء وال عن التابعني َّإال عن إبراهيم النخعي ،قال :وقد ثبت
حديث عائشة (( كل رشاب أسكر فهو حرام )) ،وأما ما أخرج ابن أيب شيبة من
طريق أيب وائل (( كنا ندخل عىل ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا )) ،ومن طريق
علقمة (( :أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سريين فرشبوا منه ))،
فاجلواب عنه من ثالثة أوجه :أحدها :لو محل عىل ظاهره مل يكن معارض ًا
لألحاديث الثابتة يف حتريم كل مسكر .ثانيها :أنه ثبت عن ابن مسعود حتريم
املسكر قليله وكثريه ،فإذا اختلف النقل عنه كان قوله املوافق لقول إخوانه من
الصحابة مع موافقة احلديث املرفوع أوىل .ثالثها :حيتمل أن يكون املراد بالشدّ ة
شدّ ة احلالوة أو شدّ ة احلموضة فال يكون فيه حجة أصال .وأسند أبو جعفر
النحاس عن حييى بن معني أن حديث عائشة (( كل رشاب أسكر فهو حرام ))،
ّ
أصح يشء يف الباب ،ويف هذا تعقب عىل من نقل عن ابن معني أنه قال :ال
أصل له .وقد ذكر الزيلعي يف (( ختريج أحاديث اهلداية )) ـ وهو من أكثرهم
اطالعا ـ :أنه مل يثبت يف يشء من كتب احلديث نقل هذا عن ابن معني اهـ.
وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود خمارجه الصحيحة ثم مع كثرة
طرقه ،حتى قال اإلمام أمحد :أهنا جاءت عن عرشين صحابيا ،فأورد كثريا
منها يف (( كتاب األرشبة )) املفرد ،فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر املتقدم
ذكره أول الباب ،وحديث عمر بلفظ (( كل مسكر حرام )) ،عند أيب يعىل وفيه
اإلفريقي ،وحديث عيل بلفظ (( اجتنبوا ما أسكر )) ،عند أمحد وهو حسن،
وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه من طريق لني بلفظ عمر ،وأخرجه أمحد
من وجه آخر لني أيضا بلفظ عيل ،وحديث أنس أخرجه أمحد بسند صحيح
بلفظ (( ما أسكر فهو حرام )) ،وحديث أيب سعيد أخرجه البزار بسند صحيح
بلفظ عمر ،وحديث األشج العرصي أخرجه أبو يعىل كذلك بسند جيد
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وصححه ابن حبان ،وحديث ديلم احلمريي أخرجه أبو داود بسند حسن يف
حديث فيه (( :قال :هل يسكر؟ قال :نعم ،قال :فاجتنبوه )) ،وحديث ميمونة
أخرجه أمحد بسند حسن بلفظ (( :وكل رشاب أسكر فهو حرام )) ،وحديث
والبزار من طريق ِّلني
ابن عباس أخرجه أبو داود من طريق ج ِّيد بلفظ عمرّ ،
بلفظ (( واجتنبوا كل مسكر )) ،وحديث قيس بن سعد أخرجه الطرباين بلفظ
حديث ابن عمر ،وأخرجه أمحد من وجه آخر بلفظ حديث عمر ،وحديث
النعامن بن بشري أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ (( وإين أهناكم عن كل
مسكر )) ،وحديث معاوية أخرجه ابن ماجة بسند حسن بلفظ عمر ،وحديث
وائل بن حجر أخرجه ابن أيب عاصم ،وحديث ّقرة بن إياس املزين أخرجه
البزار بلفظ عمر بسند ِّلني ،وحديث عبد اهلل بن مغفل أخرجه أمحد بلفظ
(( اجتنبوا املسكر )) ،وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ (( هنى
عن كل مسكر ومفرت )) ،وحديث ُب َر ْيدة أخرجه مسلم يف أثناء حديث ولفظه
مثل لفظ عمر ،وحديث أيب هريرة أخرجه النسائي بسند حسن كذلكَ ،ذك ََر

أحاديث هؤالء الرتمذي يف الباب ،وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جدّ ه عند النسائي بلفظ عمر ،وعن زيد بن اخلطاب أخرجه الطرباين بلفظ
عيل (( اجتنبوا كل مسكر )) ،وعن الرسيم أخرجه أمحد بلفظ (( ارشبوا فيام شئتم
وال ترشبوا مسكراً )) ،وعن أيب ُب ْردة بن نيار أخرجه ابن أيب شيبة بنحو هذا
اللفظ ،وعن طلق بن عيل رواه ابن أيب شيبة بلفظ (( يا أهيا السائل عن املسكر
ال ترشبه وال تسقه أحدا من املسلمني )) ،وعن صحار العبدي أخرجه الطرباين
بنحو هذا ،وعن أم حبيبة عند أمحد يف (كتاب األرشبة) ،وعن الضحاك بن
النعامن عند ابن أيب عاصم يف (األرشبة) ،وكذا عنده عن خوات بن جبري ،فإذا
انضمت هذه األحاديث إىل حديث ابن عمر وأيب موسى وعائشة زادت عن
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ثالثني صحابيا ،وأكثر األحاديث عنهم جياد ومضموهنا أن املسكر ال حيل
تناوله بل جيب اجتنابه واهلل أعلم.
وقد ر ّد أنس االحتامل الذي جنح إليه الطحاوي فقال أمحد :حدثنا عبد اهلل
ابن إدريس سمعت املختار بن فلفل يقول :سألت أنسا فقال (( :هنى رسول اهلل
عن املزفت ،وقال :كل مسكر حرام ،قال :فقلت له :صدقت ،املسكر
حرام فالرشبة والرشبتان عىل الطعام؟ فقال :ما أسكر كثريه فقليله حرام ))،
وهذا سند صحيح عىل رشط مسلم ،والصحايب أعرف باملراد ممن َّ
تأخر بعده،
وهلذا قال عبد اهلل بن املبارك ما قال ،واستدل بمطلق قوله (( :كل مسكر حرام ))
عىل حتريم ما يسكر ولو مل يكن رشاب ًا ،فيدخل يف ذلك احلشيشة وغريها ،وقد
جزم النووي وغريه بأهنا مسكرة ،وجزم آخرون بأهنا خمدِّ رة ،وهو مكابرة ألهنا
حي ِد ُ
ُ ْحت ِد ُ
ث اخلمر من ال َط َرب والنشأة واملداومة عليها واالهنامك
ث باملشاهدة ما ُ ْ
فيها ،وعىل تقدير تسليم أهنا ليست بمسكرة فقد ثبت يف أيب داود النهي عن
كل مسكر ومفرت وهو بالفاء ،واهلل أعلم[ .الفتح.]43/10:
ـ كالم حسن البن القيم يف حكم وأرسار حتريم اخلمر.
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل ... (( :كام ينفي عن مخر اجلنة مجيع آفات مخر
الدنيا من الصداع والغول واللغو واإلنزاف وعدم اللذة ،فهذه مخس آفات من
لرشاهبا
آفات مخر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو عىل رشهبا ،بل ال يطيب ّ
ذلك َّإال باللغو وتنزف يف نفسها وتنزف املال وتصدع الرأس ،وهي كرهية
املذاق وهي رجس من عمل الشيطان ،توقع العداوة والبغضاء بني الناس
وتصد عن ذكر اهلل وعن الصالة ،وتدعو إىل الزنا وربام دعت إىل الوقوع عىل
البنت واألخت وذوات املحارم ،وتذهب الغرية وتورث اخلزي والندامة
والفضيحة ،وتلحق شارهبا بأنقص نوع اإلنسان وهم املجانني ،وتسلبه أحسن
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األسامء والسامت ،وتكسوه أقبح األسامء والصفات ،وتسهل قتل النفس
الس الذي يف إفشائه مَّضته أو هالكه ،ومؤاخاة الشياطني يف تبذير
وإفشاء ِّ
املال الذي جعله اهلل قيام ًا له ومل يلزمه مؤنته ،وهتتك األستار وتظهر األرسار،
وهتون ارتكاب القبائح واملأثم ،وخترج من القلب تعظيم
وتدل عىل العورات ِّ
املحارم ،ومدمنها كعابد وثن ،وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غن ٍّي
وأذلت من عزيز ووضعت من رشيف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة
وفسخت من مو ّدة ونسجت من عداوة ،وكم َّفرقت بني رجل وزوجته
فذهبت بقلبه وراحت بل ّبه ،وكم أورثت من حسة وأجرت من عربة ،وكم
أغلقت يف وجه شارهبا باب ًا من اخلري وفتحت له بابا من الرش ،وكم أوقعت يف
بل ّية وعجلت من َمنِ َّية ،وكم أورثت من خزية وجرت عىل شارهبا من حمنة
وجرت عليه من سفلة ،فهي مجاع اإلثم ومفتاح الرش وسالبة النعم وجالبة
النقم ،ولو مل يكن من رذائلها َّإال أهنا ال جتتمع هي ومخر اجلنة يف جوف عبد كام
ثبت عنه أنه قال (( :من رشب اخلمر يف الدنيا مل يرشهبا يف اآلخرة )) لكفى.
وآفات اخلمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وك ّلها منتفية عن مخر اجلنة ))[ .حادي
األرواح ص ،113:الباب السابع واألربعون يف ذكر أهنار اجلنة].
 216ـ أحاديث يف السمر للحاجة.
قال احلافظ ابن حجر ... (( :وإنام أراد البخاري هنا ما وقع يف بعض طرق
هذا احلديث مما يدل رصحيا عىل حقيقة السمر بعد العشاء ،وهو ما أخرجه يف
بت يف بيت ميمونة
التفسري وغريه من طريق كريب عن ابن عباس قالُّ (( :
مع أهله ساعة ثم رقد  ،)) ...احلديث ،فصحت
فتحدث رسول اهلل
الرتمجة بحمد اهلل تعاىل من غري حاجة إىل تعسف وال َر ْجم بالظن .فإن قيل:
هذا إنام يدل عىل السمر مع األهل ال يف العلم ،فاجلواب أنه يلحق به ،واجلامع

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

189

حتصيل الفائدة ،أو هو بدليل الفحوى ،ألنه إذا رشع يف املباح ففي املستحب
من طريق األوىل  ...ثم قال :ويدخل يف هذا الباب حديث أنس (( :أن النبي
خطبهم بعد العشاء )) ،وقد ذكره املصنف يف (كتاب الصالة) ،وألنس
حديث آخر يف قصة أسيد بن حضري وقد ذكره املصنف يف (املناقب) ،وحديث
عمر (( :كان النبي يسمر مع أيب بكر يف األمر من أمور املسلمني )) ،أخرجه
الرتمذي والنسائي ،ورجاله ثقات ،وهو رصيح يف املقصود َّإال أن يف إسناده
اختالفا عىل علقمة ،فلذلك مل يصح عىل رشطه ،وحديث عبد اهلل بن عمرو ((
حيدثنا عن بني إرسائيل حتى يصبح ال يقوم إال إىل عظيم
كان نبي اهلل
حسان عن
صالة )) ،رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ،وهو من رواية أيب ّ
عبد اهلل بن عمرو ،وليس عىل رشط البخاري ،وأما حديث (( ال سمر إال ملصل
أو مسافر )) فهو عند أمحد بسند فيه راو جمهول ،وعىل تقدير ثبوته فالسمر يف
العلم يلحق بالسمر يف الصالة نافلة ،وقد سمر عمر مع أيب موسى يف مذاكرة
الفقه فقال أبو موسى :الصالة ،فقال عمر :إنّا يف صالة ،واهلل أعلم )).
[الفتح.]213/1:
 217ـ أحاديث يف التشبيك بني األصابع يف املسجد وغريه.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه)،
أورد فيه حديث أيب موسى ،وهو دال عىل جواز التشبيك مطلقا ،وحديث أيب
هريرة وهو دال عىل جوازه يف املسجد ،وإذا جاز يف املسجد فهو يف غريه
أجوز ،ووقع يف بعض الروايات قبل هذين احلديثني حديث آخر ،وليس هو
يف أكثر الروايات وال استخرجه اإلسامعييل وال أبو نعيم ،بل ذكره أبو مسعود
يف األطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري ومحاد بن شاكر مجيعا عن
البخاري قال حدثنا حامد بن عمر حدثنا برش بن املفضل حدثنا عاصم بن
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حممد حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر عن
ابن عمر أو ابن عمرو قال (( :ش ّبك النبي أصابعه )) ،قال البخاري :وقال
عاصم بن عيل حدثنا عاصم بن حممد قال سمعت هذا احلديث من أيب فلم
فقو َمه يل واقد عن أبيه قال :سمعت أيب وهو يقول :قال عبد اهلل قال
أحفظه َّ
رسول اهلل  (( :يا عبد اهلل بن عمرو كيف بك إذا بقيت يف حثالة من الناس؟ ))،
وقد ساقه احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني نق ً
ال عن أيب مسعود ،وزاد هو
(( قد مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بني أصابعه ))
احلديث ،وحديث عاصم بن عيل الذي ع ّلقه البخاري وصله إبراهيم احلريب
يف (غريب احلديث) له قال :حدثنا عاصم بن عيل حدثنا عاصم بن حممد عن
واقد سمعت أيب يقول :قال عبد اهلل قال رسول اهلل فذكره ،قال ابن بطال:
وجه إدخال هذه الرتمجة يف الفقه معارضة ما ورد يف النهي عن التشبيك يف
املسجد ،وقد وردت فيه مراسيل ومسندة من طرق غري ثابتة .انتهى.
وكأنه يشري باملسند إىل حديث كعب بن عجرة قال :قال رسول اهلل :
(( إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إىل املسجد فال يشبكن يديه فإنه يف صالة ))،
وصححه ابن خزيمة وابن حبان ،ويف إسناده اختالف ض ّعفه
أخرجه أبو داود
ّ
بعضهم بسببه ،وروى ابن أيب شيبة من وجه آخر بلفظ (( إذا صىل أحدكم فال
يشبكن بني أصابعه فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم ال يزال يف صالة ما
دام يف املسجد حتى خيرج منه )) ،ويف إسناده ضعيف وجمهول .وقال ابن املنري:
التحقيق أنه ليس بني هذه األحاديث تعارض ،إذ املنهي عنه فعله عىل وجه
العبث ،والذي يف احلديث إنام هو ملقصود التمثيل وتصوير املعنى يف النفس
بصورة احلس .قلت :هو يف حديث أيب موسى وابن عمر كام قال ،بخالف
حديث أيب هريرة ،ومجع اإلسامعييل بأن النهي مقيد بام إذا كان يف الصالة أو
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قاصد ًا هلا ،إذ منتظر الصالة يف حكم املصيل ،وأحاديث الباب الدالة عىل
األوالن فظاهران ،وأما حديث أيب هريرة فألن
اجلواز خالية عن ذلك ،أما ّ
تشبيكه إنام وقع بعد انقضاء الصالة يف ظنه ،فهو يف حكم املنرصف من
الصالة ،والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام يف املسجد ضعيفة كام قدمنا،
فهي غري معارضة حلديث أيب هريرة كام قال ابن بطال[ .الفتح.]567– 565/1:
 218ـ حديث (( :صالة األنبياء يف قبورهم )) ،وخترجيه.
قال احلافظ ابن حجر ... (( :وقد مجع البيهقي كتابا لطيف ًا يف حياة األنبياء
يف قبورهم ،أورد فيه حديث أنس (( :األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون ))،
أخرجه من طريق حييى بن أيب كثري وهو من رجال الصحيح عن املستلم بن
سعيد ،وقد وثقه أمحد وابن حبان عن احلجاج األسود وهو ابن أيب زياد
البرصي وقد وثقه أمحد وابن معني عن ثابت عنه ،وأخرجه أيضا أبو يعىل يف
الصواف
حجاج
مسنده من هذا الوجه ،وأخرجه ّ
ّ
البزار لكن وقع عنده عن ّ
وهو وهم ،والصواب احلجاج األسود كام وقع الترصيح به يف رواية البيهقي
وصححه البيهقي ،وأخرجه أيضا من طريق احلسن بن قتيبة عن املستلم،
وكذلك أخرجه البزار وابن عدي ،واحلسن بن قتيبة ضعيف ،وأخرجه
البيهقي أيضا من رواية حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل ـ أحد فقهاء الكوفة ـ
عن ثابت بلفظ آخر قال (( :إن األنبياء ال يرتكون يف قبورهم بعد أربعني ليلة
يسء احلفظ،
ولكنهم يصلون بني يدي اهلل حتى ينفخ يف الصور )) ،وحممد ّ
وذكر الغزايل ثم الرافعي حديثا مرفوعا (( :أنا أكرم عىل ريب من أن يرتكني يف
قربي بعد ثالث ،وال أصيل له ))َّ ،إال إن ُأ ِخ َذ من رواية ابن أيب ليىل هذه ،وليس
صح،
األخذ بج ِّيد ،ألن رواية ابن أيب ليىل قابلة للتأويل ،قال البيهقي :إن ّ
فاملراد أهنم ال يرتكون يصلون َّإال هذا املقدار ثم يكونون مصلني بني يدي اهلل.
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قال البيهقي :وشاهد احلديث األول ما ثبت يف صحيح مسلم من رواية محاد
ابن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه (( مررت بموسى ليلة أرسي يب عند
الكثيب األمحر وهو قائم يصيل يف قربه )) ،وأخرجه أيضا من وجه آخر عن
أنس ،فإن قيل :هذا خاص بموسى ،قلنا :قد وجدنا له شاهد ًا من حديث أيب
هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد اهلل بن الفضل عن أيب سلمة عن أيب
هريرة رفعه (( لقد رأيتني يف احلجر وقريش تسألني عن مرساي )) ،احلديث،
وفيه (( وقد رأيتني يف مجاعة من األنبياء فإذا موسى قائم يصيل فإذا رجل رضب
جعد كأنه  ...وفيه :وإذا عيسى بن مريم قائم يصيل أقرب الناس به شبها عروة
ابن مسعود ،وإذا إبراهيم قائم يصيل أشبه الناس به صاحبكم ،فحانت الصالة
فأممتهم )) ،قال البيهقي :ويف حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة (( :أنه
ثم اجتمعوا يف بيت
لقيهم ببيت املقدس فحرضت الصالة فأمهم نبينا
املقدس )) ،ويف حديث أيب ذر ومالك بن صعصعة يف قصة اإلرساء (( أنه لقيهم
بالساموات )) ،وطرق ذلك صحيحة ،فيحمل عىل أنه رأى موسى قائام يصيل
يف قربه ،ثم عرج به هو ومن ذكر من األنبياء إىل الساموات ،فلقيهم النبي
ثم اجتمعوا يف بيت املقدس ،فحَّضت الصالة فأ ّمهم نبينا  ،قال:
وصالهتم يف أوقات خمتلفة ،ويف أماكن خمتلفة ال ير ّده العقل ،وقد ثبت به
النقل ،فدل ذلك عىل حياهتم .قلت :وإذا ثبت أهنم أحياء من حيث النقل فإنه
يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن ،واألنبياء أفضل من
الشهداء .ومن شواهد احلديث ما أخرجه أبو داود من حديث أيب هريرة رفعه
وقال فيه (( :وصلوا عيل فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم )) ،سنده صحيح،
وأخرجه أبو الشيخ يف (كتاب الثواب) ،بسند جيد بلفظ (( من صىل عيل عند
وصححه
قربي سمعته ،ومن صىل عيل نائيا ُب ِّلغته )) ،وعند أيب داود والنسائي،
ّ
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ابن خزيمة وغريه ،عن أوس بن أوس رفعه يف فضل يوم اجلمعة (( فأكثروا
عيل من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة عيل )) ،قالوا يا رسول اهلل وكيف
حرم عىل األرض أن تأكل
تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ قال (( :إن اهلل ّ

أجساد األنبياء )) ،ومما يشكل عىل ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن
أيب هريرة رفعه (( ما من أحد يسلم عيل إال رد اهلل عيل روحي حتى أرد عليه
السالم )) ،ورواته ثقات ،ووجه اإلشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إىل
اجلسد يقتيض انفصاهلا عنه وهو املوت ،وقد أجاب العلامء عن ذلك بأجوبة:
أحدها :أن املراد بقوله (( ر َّد اهلل عيل روحي )) ،أن رد روحه كانت سابقة عقب
دفنه ،ال أهنا تعاد ثم تنزع ثم تعاد .الثاين :سلمنا ،لكن ليس هو نزع موت بل ال
مشقة فيه .الثالث :أن املراد بالروح امللك املوكل بذلك .الرابع :املراد بالروح
النطق فتجوز فيه من جهة خطابنا بام نفهمه .اخلامس :أنه يستغرق يف أمور املأل
األعىل ،فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم عليه ،وقد استشكل
ذلك من جهة أخرى ،وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله يف ذلك التصال
الصالة والسالم عليه يف أقطار األرض ممن ال حيىص كثرة ،وأجيب بأن أمور
اآلخرة ال تدرك بالعقل وأحوال الربزخ أشبه بأحوال اآلخرة ،واهلل أعلم )).
[الفتح.]487/6:
 219ـ بيان الذين وردت أحاديث يف إظالل اهلل إ ّياهم يف ظ ّله غري السبعة
الوارد ذكرهم يف الصحيحني.
قال احلافظ :قوله (سبعة) ،ظاهره اختصاص املذكورين بالثواب املذكور،
ووجهه الكرماين بام حمصله :أن الطاعة إما أن تكون بني العبد وبني الرب أو
بينه وبني اخللق ،فاألوىل باللسان وهو الذكر ،أو بالقلب وهو املعلق باملسجد،
أو بالبدن وهو الناشئ يف العبادة ،والثاين عام وهو العادل ،أو خاص بالقلب
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وهو التحاب ،أو باملال وهو الصدقة ،أو بالبدن وهو ِ
الع َّفة ،وقد نظم السبعة
العالمة أبو شامة عبد الرمحن بن إسامعيل فيام أنشدناه أبو إسحاق التنوخي
إذن ًا عن أيب اهلدى أمحد بن أيب شامة عن أبيه سامعا من لفظه قال:
وقال النبي املصطفى َّ
إن سبعة

يظـلهم اهلل الكـريم بظلـه

حمب عفيف ناشىء متصــدق

وباك مصل واإلمام بعدله

ووقع يف صحيح مسلم من حديث أيب اليس مرفوعا (( من أنظر معرسا أو
وضع له أظله اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله )) ،وهاتان اخلصلتان غري السبعة
املاضية ،فدل عىل أن العدد املذكور ال مفهوم له ،وقد ألقيت هذه املسألة عىل
العامل شمس الدين بن عطاء الرازي املعروف باهلروي ملا قدم القاهرة وادعى
أنه حيفظ صحيح مسلم ،فسألته بحَّضة امللك املؤ ّيد عن هذا وعن غريه ،فام
استحَّض يف ذلك شيئ ًا ،ثم تتبعت بعد ذلك األحاديث الواردة يف مثل ذلك
فزادت عىل عرش خصال ،وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد
ونظمتها يف بيتني تذييال عىل بيتي أيب شامة ومها:
وزد سبعة :إظالل غاز وعونـه

وإنظار ذي عس وختفيف محله

وإرفاد ذي غرم وعون مكاتَب

وتـاجر صدق يف املقال وفعلـه

فأما إظالل الغازي فرواه ابن حبان وغريه من حديث عمر ،وأما عون
املجاهد فرواه أمحد واحلاكم من حديث سهل بن حنيف ،وأما إنظار املعس
والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كام ذكرنا ،وأما إرفاد الغارم وعون املكاتب
فروامها أمحد واحلاكم من حديث سهل بن حنيف املذكور ،وأما التاجر
الصدوق فرواه البغوي يف (رشح السنة) ،من حديث سلامن وأبو القاسم
التيمي من حديث أنس ،واهلل أعلم.
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ونظمته مرة أخرى فقلت يف السبعة الثانية:
وحتسني خلق مـع إعانة غارم

خفيف يد حتى مكاتب أهله

وحديث حتسني اخللق أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة بإسناد
ضعيف ،ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها يف بيتني آخرين ومها:
وزد سبعة :حزن وميش ملسجد

وكره وضوء ثم مطعم فضلـه

وآخـذ حـق بـاذل ثـم كـافــل

وتاجر صدق يف املقال وفعلـه

ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ،ولكن أحاديثها ضعيفة ،وقلت يف
آخر البيت:
تربع به السبعات من فيض فضله.
وقد أوردت اجلميع يف (األماىل) ،وقد أفردته يف جزء سميته (معرفة
اخلصال املوصلة إىل الظالل)[ .الفتح.]144/2:
 220ـ حديث كون النبي

عق عن نفسه بعد النبوة ال يثبت[ .الفتح.]595/9:
ّ

 221ـ طرق حديث عذاب القرب.
قال احلافظ :وقد جاء يف عذاب القرب غري هذه األحاديث ـ وهي ستة
أحاديث عند البخاري :عن الرباء بن عازب ،وعن ابن عمر  ،واثنان عن
عائشة ،وعن أسامء بنت أيب بكر ،وعن أنس بن مالك ـ منها :عن أيب هريرة
وابن عباس وأيب أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد يف الصحيحني
أو أحدمها ،وعن جابر عند ابن ماجة ،وأيب سعيد عند ابن مردويه ،وعمر
وعبد الرمحن بن حسنة وعبد اهلل بن عمرو عند أيب داود ،وابن مسعود عند
الطحاوي ،وأيب بكرة وأسامء بنت يزيد عند النسائي ،وأم مبرش عند ابن أيب
شيبة وعن غريهم[ .الفتح.]240/3:
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 222ـ مجع أبو الفضل حممد بن طاهر جزءا يف حديث معاذ يف القياس.
[الفتح.]283/13 :
وقال الشوكاين يف كتابه (إرشاد السائل إىل دالئل املسائل) (( :وهذا
احلديث ـ يعني حديث معاذ بن جبل يف القياس ـ وإن كان فيه مقال ،فقد مجع
طرقه وشواهده احلافظ ابن كثري يف جزء وقال :هو حديث حسن مشهور
اعتمد عليه أئمة اإلسالم ،وقد أخرجه أيضا أمحد وابن عدي والطرباين،
وألئمة احلديث كالم طويل يف هذا احلديث ،فبعضهم يقول :باطل ال أصل
له ،وبعضهم يقول :حسن معمول به ،وبعضهم يقول :ضعيف ،واحلق أنه من
احلسن لغريه وهو معمول به ))[ .إرشاد السائل إىل دالئل املسائل للشوكاين ضمن
الرسائل املنريية.]85/3:
وقال ابن كثري يف تفسريه :وهذا احلديث ـ يعني حديث معاذ ـ يف املسند
مقرر يف موضعه[ .تفسري ابن كثري.]38/1:
والسنن ،بإسناد ج ّيد كام هو ّ
ويشهد له من حيث املعنى ما جاء عند النسائي [باب احلكم باتفاق أهل
العلم ،رقم ]5397:بإسناد صحيح عن عبد اهلل بن مسعود قال (( :فمن
عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بام يف كتاب اهلل ،فإن جاء أمر ليس يف
كتاب اهلل فليقض بام قىض به نبيه  ،فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهلل وال قىض
به نبيه فليقض بام قىض به الصاحلون ،فإن جاء أمر ليس يف كتاب اهلل وال
قىض به نبيه وال قىض به الصاحلون فليجتهد رأيه .)) ...
وهلذا األثر عن ابن مسعود عند النسائي بإسناد آخر ( ،)5398وروى
النسائي ( )5399بإسناد صحيح عن رشيح أنَّه كتب إىل عمر يسأله؟ فكتب
إليه :أن اقض بام يف كتاب اهلل ،فإن مل يكن يف كتاب اهلل فبسنَّة رسول اهلل ،
فاقض بام قىض به
فإن ملك يكن يف كتاب اهلل وال سنَّة رسول اهلل
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ومل يقض به
الصاحلون ،فإن مل يكن يف كتاب اهلل وال يف سنة رسول اهلل
الصاحلون ،فإن شئت فتقدَّ م ،وإن شئت َّ
فتأخر ،وال أرى التأخر َّإال خري ًا لك،
والسالم عليكم )) ،وهذه اآلثار صحيحة ،وهي موافقة حلديث معاذ ،فقد
صححها األباين[ .وانظر السلسلة الضعيفة لأللباين رقم.]881:
 223ـ كتاب النبي

لعمرو بن حزم الذي بعث به إىل أهل اليمن

واحتجاج العلامء بام فيه.
قال ابن القيم ... (( :ومنها كتابه إىل أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو
بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ،وكذلك رواه احلاكم يف مستدركه
والنسائي وغريمها مسند ًا متصالً ،ورواه أبو داود وغريه مرسال ،وهو كتاب
عظيم فيه أنواع كثرية من الفقه يف الزكاة والدّ يات واألحكام وذكر الكبائر
والطالق والعتاق وأحكام الصالة يف الثوب الواحد واالحتباء فيه ،ومس
املصحف وغري ذلك .)) ...
قال اإلمام أمحد :ال شك أن رسول اهلل كتبه ،واحتج الفقهاء ك ّلهم بام فيه
من مقادير الديات[ .زاد املعاد.]118/1:
 224ـ طرق حديث النزول.
قال احلافظ :أورد املصنف حديث أيب هريرة يف النزول من طريق األغر
أيب عبد اهلل وأيب سلمة مجيعا عن أيب هريرة ،وقد اخ ُتلِف فيه عىل الزهري،
فرواه عنه مالك وح ّفاظ أصحابه كام هنا ،واقترص بعضهم عنه عىل أحد
الرجلني ،وقال بعض أصحاب مالك عنه :عن سعيد بن املسيب بدهلام ،ورواه
أبو داود الطياليس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال :األعرج بدل األغر،
فصحفه ،وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أيب سلمة ،قال الدارقطني:
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وهو وهم ،واألغر املذكور لقب واسمه سلامن ويكنى أبا عبد اهلل وهو مدين،
وهلم راو آخر يقال له األغر أيضا لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم ،وهو كويف .وقد
جاء هذا احلديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم من رواية أيب إسحاق السبيعي
عنه عن أيب هريرة وأيب سعيد مجيعا مرفوعا ،وغلط من جعلهام واحد ًا ،ورواه
عن أيب هريرة أيضا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم ،وسعيد املقربي
وعطاء موىل أم ُص َب َّية باملهملة ُم َص َّغر ًا ،وأبو جعفر املدين ونافع بن جبري بن
مطعم كلهم عند النسائي ،ويف الباب عن عيل وابن مسعود وعثامن بن أيب
العاص وعمرو بن عبسة عند أمحد ،وعن جبري بن مطعم ورفاعة اجلهني عند
النسائي ،وعن أيب الدرداء وعبادة بن الصامت وأيب اخلطاب غري منسوب عند
وجدّ عبد احلميد بن سلمة عند
الطرباين ،وعن عقبة بن عامر وجابر َ
الدارقطني يف (كتاب السنة)[ .الفتح 29/3:ـ.]30
 225ـ أحاديث تشتمل عىل مجلة من وصايا النبي

يف مرض موته.

قال احلافظ :وأما الوصايا بغري اخلالفة فوردت يف عدّ ة أحاديث جيتمع
منها أشياء :منها حديث أخرجه أمحد وهناد بن السي يف (الزهد) ،وابن سعد
يف (الطبقات) ،وابن خزيمة ك ّلهم من طريق حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن
عائشة أن النبي

قال يف وجعه الذي مات فيه (( :ما فعلت الذهيبة؟ قلت:

عندي ،فقال :أنفقيها )) ،احلديث ،وأخرج ابن سعد من طريق أيب حازم عن
أيب سلمة عن عائشة نحوه ،ومن وجه آخر عن أيب حازم عن سهل بن سعد
وزاد فيه (( ابعثي هبا إىل عيل ابن أيب طالب ليتصدق هبا )) ،ويف (املغازي) البن
إسحاق رواية يونس بن بكري عنه حدثني صالح ابن كيسان عن الزهري عن
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال (( :مل يوص رسول اهلل

عند موته إال
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بثالث :لكل من الداريني والرهاويني واألشعريني بحاد [كذا] مائة وسق من
خيرب ،وأن ال يرتك يف جزيرة العرب دينان ،وأن ينفذ بعث أسامة )) ،وأخرج
مسلم يف حديث ابن عباس (( :وأوىص بثالث :أن جتيزوا الوفد بنحو ما كنت
أجيزهم )) ،احلديث ،ويف حديث ابن أيب أو ى الذي قبل هذا (( أوىص بكتاب
اهلل )) ،ويف حديث أنس عنه عند النسائي وأمحد وابن سعد واللفظ له (( كانت
عامة وصية رسول اهلل

حني حرضه املوت ،الصالة وما ملكت أيامنكم ))،

وله شاهد من حديث عيل عند أيب داود وابن ماجة وآخر من رواية نعيم بن
يزيد عن عيل (( وأدوا الزكاة بعد الصالة )) أخرجه أمحد ،وحلديث أنس شاهد
آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد ،وأخرج سيف بن عمر يف
(الفتوح) من طريق ابن أيب مليكة عن عائشة (( أن النبي

حذر من الفتن يف

مرض موته ولزوم اجلامعة والطاعة )) ،وأخرج الواقدي من مرسل العالء ابن
عبد الرمحن (( أنه

أوىص فاطمة فقال :قويل إذا مت إنّا هلل وإنّا إليه راجعون ))،

وأخرج الطرباين يف األوسط من حديث عبد الرمحن بن عوف (( قالوا يا رسول
اهلل أوصنا ـ يعني يف مرض موته ـ فقال :أوصيكم بالسابقني األولني من
املهاجرين وأبنائهم من بعدهم )) ،وقال :ال ُيروى عن عبد الرمحن َّإال هبذا
اإلسناد ،تفرد به عتيق بن يعقوب انتهى ،وفيه من ال ُيعرف حاله ،ويف سنن
ابن ماجة من حديث عيل قال :قال رسول اهلل

 (( :إذا أنا مت فغسلوين

بسبع قرب من بئر غرس )) ،وكانت بقباء وكان يرشب منها  ...ثم قال :ويف
البزار ومستدرك احلاكم بسند ضعيف (( أنه
مسند ّ

أوىص أن يصلوا عليه

أرساال بغري إمام )) ،ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثري بن حييى وهو من
كبارهم عن أيب عوانة عن األجلح عن زيد بن عيل بن احلسني قال (( :ملا كان
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عيل
اليوم الذي تويف فيه رسول اهلل
ـ فذكر قصة طويلة فيها ـ فدخل ٌّ
فقامت عائشة فأكب عليه ،فأخربه بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة ،يفتح
كل باب منها ألف باب )) ،وهذا مرسل أو معضل ،وله طريق أخرى موصولة
عند ابن عدي يف كتاب (الضعفاء) ،من حديث عبد اهلل بن عمر بسند واه.
[الفتح.]362/5 :

***
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( )5منهج البخاري يف صحيحه.
 226ـ طريقة يكثر منها البخاري وهي :أن ما كان يف سنده مقال يرتجم
به ثم يورد يف الباب ما يؤخذ احلكم منه بطريق اإلحلاق ونحوه[ .الفتح.]623/9 :
 227ـ عادة البخاري يف موضع االختالف مهام صدّ ر به من النقل عن
صحايب أو تابعي فهو اختياره[ .الفتح.]374/9:
 228ـ قال احلافظ (( :وهذه عادته ـ أي البخاري ـ يف الروايات املختلفة
إذا رجح بعضها عنده ،اعتمده وأشار إىل البقية ،وأن ذلك ال يستلزم القدح يف
الرواية الراجحة ألن رشط االضطراب أن تتساوى وجوه االختالف فال يرجح
يشء منها ))[ .الفتح.]474/7:
 229ـ ما خيتاره البخاري يفهم من عادته يف إيراد اآلثار يف الرتاجم.
[الفتح.]482 /1:
ُعرف من عادته ـ أي البخاري ـ أنه يستعمل اآلثار يف الرتاجم لتوضيحها
وتكميلها ،وتعيني أدد االدتامالت يف ددي

الباب.

الفتح،125،382/2[ :

.]108/5[ ،]566
 230ـ قد ظهر باالستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد احلدي

عن

غري وادد فإن اللفظ يكون لألخري واهلل أعلم[ .الفتح.]436/1:
 231ـ مجع احلديثني إذا احتد سندمها يف سياق وادد ،وتفريق احلدي إذا
اشتمل عىل دكمني مستقلني.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (وإذا استيقظ) هكذا عطفه املصنف واقتىض
سياقه أنه ددي

وادد وليس هو كذلك يف املوطأ ،وقد أخرجه أبو نعيم يف
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املستخرج من موطأ حييى رواية عبد اهلل بن يوسف شيخ البخاري مفرقا ،وكذا
هو يف موطأ حييى بن بكري وغريه ،وكذا فرقه اإلسامعييل من ددي

مالك،

وكذا أخرج مسلم احلدي األول من طريق ابن عيينة عن أيب الزناد ،والثاين
من طريق املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد ،وعىل هذا فكأن البخاري كان
يرى جواز مجع احلديثني إذا احتد سندمها يف سياق وادد كام يرى جواز تفريق
احلدي الوادد إذا اشتمل عىل دكمني مستقلني ))[ .الفتح.]263/1:
 232ـ قال احلافظ ابن حجر (( :والصواب أن البخاري يف الغالب يذكر
اليشء كام سمعه مجلة لتضمنه موضع الداللة املطلوبة منه وإن مل يكن باقيه
مقصودا ))[ .الفتح.]346/1:
 233ـ ُعرف باالستقراء من صنيع البخاري ،أنه يرتجم ترمجة ويورد لفظ
احلدي وليس فيه داللة عىل الرتمجة ،إشارة إىل وروده من طريق أخرى وفيه
ما يدل عىل الرتمجة.

الفتح،114 ،57/2[ ،]500/11[ ،]219/12[ ،]572/8[ :

 ،66/2[ ،]11/3[ ،]495 ،123وفيها (( :ولو مل يكن عىل رشطه ))].]51/1[ ،
 234ـ قول البخاري :وقال لنا أمحد بن حنبل.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (وقال لنا أمحد بن حنبل) ،هذا فيام قيل :أخذه
املصنف عن اإلمام أمحد يف املذاكرة أو اإلجازة ،والذي ظهر  ي باالستقراء أنه
إنام استعمل هذه الصيغة يف املوقوفات ،وربام استعملها فيام فيه قصور ما عن
رشطه ،والذي هنا من الشق األول[ .الفتح.]154/9:
عّب هبذه
وقال أيض ًا (( :قوله (وقال لنا حممد بن يوسف) هو الفريايب ،قيلّ :

الصيغة ألنه مما أخذه من شيخه يف املذاكرة ،فلم يقل فيه :ددثنا ،وقيل :إن
ذلك مما حتمله باإلجازة أو املناولة أو العرض ،وقيل :هو متصل من دي
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اللفظ منقطع من دي املعنى ،والذي ظهر  ي باالستقراء خالف ذلك ،وهو
يعّب هبذه الصيغة إال إذا كان املتن موقوفا أو كان فيه ٍ
راو
أنه متصل لكنه ال ّ
ليس عىل رشطه ،والذي هنا من قبيل األول وقد وصله اإلسامعييل .)) ...

[الفتح.]188/2:
وقال أيض ًا :قوله (وقال يل إسامعيل) هو ابن أيب أويس ،كذا لألكثر ،ووقع
يف رواية النسفي (وقال إسامعيل) بدون درف اجلر ،واألول أوىل ،وهو
حتمله عن شيوخه مذاكرة،
موصول ،فعند مجاعة أنه يستعمل هذه الصيغة فيام ّ
والذي ظهر  ي باالستقراء أنه إنام يستعمل ذلك فيام يورده موصوال من
املوقوفات أو مما ال يكون من املرفوعات عىل رشطه[ .الفتح 433/9:ـ.]434
وقال أيض ًا :قوله (زاد لنا احلميدي عن إبراهيم بن سعد الخ) ،يريد بالسند
الذي قبله واملتن كله واملزيد هو قوله( :كأهنا تعني املوت) ،وقد مىض يف
مناقب الصديق بلفظ :ددثنا احلميدي وحممد بن عبد اهلل قاال ددثنا إبراهيم
بن سعد ،وساقه بتاممه وفيه الزيادة ،ويستفاد منه :أنه إذا قال( :زادنا) و(زاد
لنا) وكذا (زادين) و(زاد  ي) ،ويلتحق به (قال لنا) و(قال  ي) وما أشبهها فهو
كقوله :ددثنا بالنسبة إىل أنه محل ذلك عنه سامع ًا ،ألنه ال يستجيزها يف
اإلجازة ،وحمل الرد ما يشعر به كالم القائل من التعميم ،وقد وجد له يف
موضع( :زادنا)( ،ددثنا) ،وذلك ال يدفع ادتامل أنه كان يستجيز يف اإلجازة
أن يقول( :قال لنا) ،وال يستجيز ددثنا[ .الفتح.]333 /13:
وقال أيض ًا :قوله (وقال يل حييى بن صالح) ،هكذا وقع يف مجيع النسخ من
الصحيح وعادة البخاري اإلتيان هبذه الصيغة يف املوقوفات إذا أسندها.
[الفتح.]175/4:
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وقال أيض ًا :قوله (وقال لنا أبو الوليد) ،هو الطياليس هشام بن عبد امللك
خرج له البخاري موصوال ،بل ع ّلم
وشيخه ّ
محاد بن سلمة مل يعدوه فيمن ّ
املزي عىل هذا السند يف األطراف عالمة التعليق ،وكذا ر ّقم حلامد بن سلمة يف
ّ
التهذيب عالمة التعليق ،ومل ين ِّبه عىل هذا املوضع ،وهو مصري منه إىل استواء
(قال فالن) و(قال لنا فالن) ،وليس بج ّيد ألن قوله( :قال لنا) ،ظاهر يف
الوصل وإن كان بعضهم قال :إهنا لإلجازة أو للمناولة أو للمذاكرة ،فكل
ذلك يف دكم املوصول وإن كان الترصيح بالتحدي أشد اتصاالً ،والذي
ظهر  ي باالستقراء من صنيع البخاري ،أنه ال يأيت هبذه الصيغة إال إذا كان املتن
ليس عىل رشطه يف أصل موضوع كتابه ،كأن يكون ظاهره الوقف أو يف السند
من ليس عىل رشطه يف االدتجاج ،فمن أمثلة األوىل :قوله يف كتاب النكاح يف
(باب ما حيل من النساء وما حيرم)( :قال لنا أمحد بن حنبل حدثنا حييى بن
سعيد هو القطان) ،فذكر عن ابن عباس قال (( :درم من النسب سبع ومن
الصهر سبع )) احلدي  ،فهذا من كالم ابن عباس فهو موقوف ،وإن كان
يمكن أن يتلمح له ما يلحقه باملرفوع ،ومن أمثلة الثاين قوله يف املزارعة( :قال
لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار) فذكر ددي أنس (( :ال يغرس مسلم
وعّب يف التخريج
غرسا )) احلدي  ،فأبان ليس عىل رشطه كحامد بن سلمةّ ،
لكل منهام هبذه الصيغة لذلك ،وقد ع ّلق عنهام أشياء بخالف الواسطة التي
بينه وبينه ،وذلك تعليق ظاهر ،وهو أظهر يف كونه مل يسقه مساق االدتجاج
الِّس فيه ما ذكرت ،وأمثلة ذلك يف الكتاب
من هذه الصيغة املذكورة هنا ،لكن ِّ ُّ
كثرية تظهر ملن تتبعها[ .الفتح 256 /11 :ـ .]257
وقال أيض ًا :قوله (وقال مسلم) كذا للنسفي ومجاعة وأليب ذر واألصييل
وكريمة (وقال لنا مسلم) وهو ابن إبراهيم ،وأبان هو ابن يزيد العطار،
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خيرج له إال استشهاد ًا ،ومل أر له يف كتابه شيئا موصوالً إال هذا،
والبخاري ال ِّ
خيرج له إال استشهاد ًا ،ووقع عنده يف
ونظريه عنده محاد بن سلمة فإنه ال ِّ

الرقاق (قال لنا أبو الوليد ددثنا محاد بن سلمة) ،وهذه الصيغة هي( :قال لنا)،

يستعملها البخاري عىل ما استقرىء من كتابه يف االستشهادات غالبا ،وربام
استعملها يف املوقوفات ،ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ومل يسق متنه ألن غرضه منه
الترصيح بالتحدي من قتادة عن أنس[ .الفتح.]3/5:
عّب بقوله (قال
وقال أيض ًا :قوله (وقال لنا آدم الخ) ،هو موصول ،وإنام ّ
لنا) لكونه موقوف ًا ،مغايرة بينه وبني املرفوع ،هذا الذي عرفته باالستقراء من
صنيعه ،وقيل :إنه ال يقول ذلك إال فيام محله مذاكرة ،وهو حمتمل لكنه ليس
بمطرد ألين وجدت كثريا مما قال فيه (قال لنا) يف الصحيح ،قد أخرجه يف
ّ
تصانيف أخرى بصيغة ددثنا[ .الفتح.]335/2:
وقال أيض ًا :قوله (وقال لنا أبو نعيم) ،قال الكرماين تبعا لغريه :الفرق بني
(قال لنا) و(ددثنا) ،أن القول يستعمل فيام يسمع من الشيخ يف مقام املذاكرة،
والتحدي فيام يسمع يف مقام التحمل اهـ ،لكن ليس استعامل البخاري لذلك
منحرصا يف املذاكرة ،فإنه يستعمله فيام يكون ظاهره الوقف ،وفيام يصلح
للمتابعات لتخلص صيغة التحدي  ،ملا وضع الكتاب ألجله من األصول
عّب فيها يف اجلامع
املرفوعة ،والدليل عىل ذلك وجود كثري من األدادي التي ّ
معّب ًا فيها بصيغة التحدي يف تصانيفه اخلارجة عن اجلامع.
بصيغة القول ّ
[الفتح.]513/2:
املجردة عن
وقال أيض ًا :فائدة :مل يذكر املصنف من أقسام التحمل اإلجازة ّ
املناولة أو املكاتبة ،وال الوجادة وال الوصية وال اإلعالم املجردات عن
اإلجازة ،وكأنه ال يرى بيشء منها ،وقد ادعى ابن مندهّ :
أن كل ما يقول
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البخاري فيه (قال  ي) فهي إجازة ،وهي دعوى مردودة بدليل ّأين استقريت
كثري ًا من املواضع التي يقول فيها يف اجلامع (قال  ي) ،فوجدته يف غري اجلامع
يقول فيها (ددثنا) ،والبخاري ال يستجيز يف اإلجازة إطالق التحدي ّ ،
فدل
عىل أهنا عنده من املسموع ،لكن سبب استعامله هلذه الصيغة ليفرق بني ما يبلغ
رشطه وما ال يبلغ ،واهلل أعلم[ .الفتح.]156/1:
وقال أيض ًا :قوله (وقال يل عيل بن عبد اهلل) أي ابن املديني ،كذا أليب ذر
واألكثر ،ويف رواية النسفي (وقال عيل) بحذف املحاورة ،وكذا جزم به أبو
نعيم ،لكن أخرجه املصنف يف التاريخ فقال :ددثنا عيل بن املديني ،وهذا مما
التي

يعّب بقوله (وقال  ي) يف األدادي
مرة من أنه ّ
يقوي ما ّقررته غري ّ
سمعها ،لكن دي يكون يف إسنادها عنده نظر أو دي تكون موقوفة ،وأما

يعّب هبا فيام أخذه يف املذاكرة أو باملناولة فليس عليه دليل.
من زعم أنه ّ
الفتح[ ،]410/5[:ذيل طبقات احلنابلة.]60/1:
وقال أيض ًا :قوله (وقال لنا سليامن بن حرب الخ) ،هو موصول ،وسليامن
من شيوخ البخاري ،وجرت عادة البخاري اإلتيان هبذه الصيغة يف املوقوفات
غالب ًا ويف املتابعات نادر ًا ،ومل ُي ِصب من قال أنه ال يأيت هبا إال يف املذاكرة،
وأبعد من قال إن ذلك لإلجازة[ .الفتح.]394/5:
وانظر نيل األوطار ففيه النقل عن املنذري أن هذه عادة البخاري فيام مل
يكن عىل رشطه.]305/5[ .
 235ـ قال البخاري يف صحيحه (( :وقال املنهال عن سعيد قال :قال
رجل البن عباس :إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف عيل )) ،فذكرها وذكر ما
عدي ددثنا عبيد اهلل
أجابه به ابن عباس ويف آخره قال (( :ددثنيه يوسف بن ّ
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ابن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن املنهال هبذا ))[ .صحيح البخاري مع الفتح:

.]555/8
قال احلافظ (( :ويف مغايرة البخاري سياق اإلسناد عن ترتيبه املعهود،
إشارة إىل أنه ليس عىل رشطه وإن صارت صورته صورة املوصول ،وقد
رصح ابن خزيمة يف صحيحه هبذا االصطالح ،وأن ما يورده هبذه الكيفية
ّ

ليس عىل رشط صحيحه ،ودرج عىل من يغري هذه الصيغة املصطلح عليها إذا
أخرج منه شيئا عىل هذه الكيفية ))[ .الفتح.]559/8:
وانظر األثر رقم ( )127من صحيح البخاري فقد قدّ م فيه املتن عىل اإلسناد.
 236ـ البخاري عندما يروي عن حممد وال ينسبه فهو إما ابن سالم أو
الذهيل ،ومعرفة أهيام بمعرفة من يروي عنه[ .الفتح 194/6:ـ .]195
 237ـ إذا أطلق البخاري حممد بن يوسف ،فاملراد به الفريايب ال
البيكندي ،وإذا قيل :حممد بن يوسف عن سفيان فاملراد به

الثوري[ .الفتح:

.]162/1
انظر الفتح ،527/11:ففيه أن حممد بن يوسف الفريايب يروي عن سفيان
الثوري ،وحممد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة.
عيل بن
 238ـ من عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن عيل ،إنام يقصد به ّ
املديني[ .الفتح.]438/4 :
 239ـ من عادة البخاري أنه ال هيمل نسبة الراوي إال إذا ذكرها يف مكان
آخر ،فيهملها استغناء بام سبق[ .الفتح.]302/5:
 240ـ إذا اختلفت الثقات يف الوصل واإلرسال فأهيام يرجح؟ وطريقة
البخاري يف ذلك فيام استقرأه ابن دجر.
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الرابع،

قال احلافظ ... (( :وأما ددي ابن عباس أيضا وهو احلدي
فوهيب يف سنده هو ابن خالد ،وعبد الوهاب الذي ع ّلق عنه البخاري آخر
الباب هو ابن عبد املجيد الثقفي ،وقد يتمسك هبذا من يرى أن الثقات إذا
اختلفوا يف الوصل واإلرسال ،يرجح قول من وصل ملا معه من زيادة العلم؛
ألن وهيب ًا وعبد الوهاب ثقتان ،وقد وصله وهيب وأرسله عبد الوهاب،
وصححه البخاري مع ذلك ،والذي عرفناه باالستقراء من صنيع البخاري أنه
ّ
ال يعمل يف هذه الصورة بقاعدة م ّطردة بل يدور مع الرتجيح َإال إن استووا،
فيقدم الوصل ))[ .الفتح.]590/11:
 241ـ التعليق اجلازم يف صحيح البخاري ،صحيح إىل من ع ّلق عنه،
وينظر فيه بعد ذلك ،فقد يكون فيه انقطاع.
قال احلافظ يف الفتح عند قول البخاري (وقال طاووس :قال معاذ ألهل
اليمن  ...الخ) :هذا التعليق صحيح اإلسناد إىل طاووس ،لكن طاووس مل
يسمع من معاذ ،فهو منقطع ،فال يغرت بقول من قال :ذك ََره البخاري بالتعليق
اجلازم فهو صحيح عنده ،ألن ذلك ال يفيد إال الصحة إىل من ع ّلق عنه ،وأما
قوته عنده،
باقي اإلسناد فال ،إال أن إيراده يف معرض االدتجاج به يقتيض ّ
وكأنّه عضده عنده األدادي التي ذكرها يف الباب[ .الفتح.]312/3 :
وقال أيض ًا (( :قوله (وقال عكرمة قال عمر لعبد الرمحن بن عوف لو رأيت
رجال عىل دد  ...وهذا السند منقطع بني عكرمة ومن ذكره عنه ألنه مل يدرك
عبد الرمحن فض ً
ال عن عمر ،وهذا من املواضع التي ينبه عليها من يغرت بتعميم
قوهلم إن التعليق اجلازم صحيح ،فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إىل من ع ّلق عنه
ويبقى النظر فيام فوق ذلك[ .الفتح.]159/13:
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 242ـ البخاري ال خيص صيغة التمريض بضعف اإلسناد بل إذا ذكر
املتن باملعنى أو اخترصه ،أتى هبا أيضا ملا ُعلِ َم من اخلالف يف ذلك .الفتح:
[.]205 ،46/2[ ،]11/1
 243ـ قد يسوق البخاري احلدي بإسناد نازل مع سياقه له عاليا لقوة يف
النازل[ .الفتح.]87/1:
 244ـ قال احلافظ (( :وقد تقرر أن البخاري دي خيرج لبعض من فيه
مقال ال خيرج شيئا مما أنكر عليه ))[ .الفتح.]189/1:
 245ـ مل جتر عادة البخاري يف إيراد الضعيف يف مقام االحتجاج به.
قال احلافظ :قوله (ويذكر أن النبي

قىض بالدين قبل الوصية) ،هذا

طرف من ددي أخرجه أمحد والرتمذي وغريمها من طريق احلارث وهو
ّ
أن الدين قبل الوصية
األعور عن عيل بن أيب طالب قال (( :قىض حممد
وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين )) ،لفظ أمحد وهو إسناد ضعيف ،لكن قال
الرتمذي أن العمل عليه عند أهل العلم ،وكأن البخاري اعتمد عليه العتضاده
باالتفاق عىل مقتضاه ،وإالّ فلم جتر عادته أن يورد الضعيف يف مقام
االدتجاج به ،وقد أورد يف الباب ما يعضده أيض ًا[ .الفتح.]377/5:
 246ـ ُعرف من عادة البخاري باالستقراء متسكه باملطلقات متسك غريه
بالعمومات[ .الفتح.]313/3:
 247ـ البخاري يقدم األحاديث املدنية يف الباب عىل غريها.
قال ابن القيم :ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ يف الباب هبا
ـ أي أدادي أهل املدينة ـ ما وجدها ،ثم يتبعها بأدادي أهل األمصار.
وهذه كاملك عن نافع عن ابن عمر.
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ـ وابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة .
ـ ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
ـ وأيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة.
ـ وابن شهاب عن سامل عن أبيه.
ـ وابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة.
ـ وحييى بن سعيد عن أيب سلمة عن أيب هريرة.
ـ وابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس.
ـ ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد.
ـ والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب ،وأمثال ذلك[ .إعالم

املوقعني.]367/2:
 248ـ من عادة البخاري الترصف يف املتن باالختصار واالقتصار.
قال احلافظ :قوله يف آخر احلدي (( وكنت أغتسل أنا والنبي من إناء
وادد )) ،كذا أورده عقب ددي التصوير ،وهو ددي آخر مستقل قد أفرده
يف كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة ،وأخرجه عقب ددي
عائشة يف صفة الغسل ،من طريق عبد اهلل بن املبارك عن هشام بن عروة به،
ّ
وكأن البخاري سمع احلدي عىل هذه الصورة فأورده
وتقدم رشده هناك،
كام هو ،واغتفر ذلك لكون املتن قصري ًا مع أن كثرة عادته الترصف يف املتن
باالختصار واالقتصار .الفتح.]84/1[ ،]389/10[:
إذا كان ما يفصله منه

 249ـ البخاري يذهب إىل جواز تقطيع احلدي
اليتعلق بام قبله وال بام بعده تعلق ًا يفيض إىل فساد املعنى ،فصنيعه كذلك يوهم
من ال حيفظ احلدي أن املخترص غري التام ،ال سيام إذا كان ابتداء املخترص من
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أثناء التام كام وقع يف هذا احلدي [ ...الفتح.]84 /1:
 250ـ عادة البخاري أنه إذا كان دليل احلكم حمتمال ال جيزم باحلكم.
[الفتح.]420 /9:
 251ـ من عادة البخاري أنه إذا صحت الطريق موصولة ال يمتنع من
إيراد ما ظاهره اإلرسال اعتامدا عىل املوصول[ .الفتح.]312/10:
 252ـ اإلمام البخاري يعتمد عىل املناولة وحيتج هبا[ .الفتح.]113/3:
 253ـ قال احلافظ :وهذا الكتاب ـ يعني صحيح البخاري ـ وإن كان
أصل موضوعه إيراد األدادي الصحيحة ،فإن أكثر العلامء فهموا من إيراده
أقوال الصحابة والتابعني وفقهاء األمصار :أن مقصوده أن يكون كتابه جامعا
للرواية والدراية ،ومن مجلة الدراية رشح غريب احلدي  ،وجرت عادته أن
احلدي

إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظريه يف القرآن ،أن

يرشح اللفظة القرآنية فيفيد تفسري القرآن وتفسري احلدي معا[ .الفتح.]366/6 :
املكررة سند ًا ومتن ًا يف صحيح البخاري.
 254ـ مواطن األحاديث ّ
تقرر ّ
أن البخاري ال يعيد احلدي إال لفائدة،
قال احلافظ ابن حجرّ (( :
لكن تارة تكون يف املتن ،وتارة يف اإلسناد ،وتارة فيهام ،ودي تكون يف املتن
خاصة ال يعيده بصورته بل يترصف فيه ،فإن كثرت طرقه أورد لكل باب
طريقا ،وإن قلت اخترص املتن أو اإلسناد  ...وعىل هذه الطريقة حيمل مجيع
ترصفه ،فال يوجد يف كتابه ددي عىل صورة واددة يف موضعني فصاعد ًا إال
نادر ًا ،واهلل املوفق ))[ .الفتح.]84/1:
وقال أيض ًا (( :وهذا احلدي

ـ يعني احلدي

رقم( )6060ـ مما اتفق

الشيخان عىل خترجيه عن شيخ وادد ،ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه يف
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موضعني ومل يترصف يف متنه وال إسناده ،وهو قليل يف كتابه ))[ .الفتح.]476/10 :
وقال عند احلدي

رقم( :)6435وقد تقدم هذا احلدي

سند ًا ومتن ًا يف

باب احلراسة يف الغزو من كتاب اجلهاد ،وهو من نوادر ما وقع يف هذا اجلامع
الصحيح[ .الفتح.]254/11 :
وقال عند احلدي

رقم( :)6500هذا من األدادي

التي أخرجها

البخاري يف ثالثة مواضع عن شيخ وادد بسند وادد ،وهي قليلة يف كتابه
جد ًا ولكنه أضاف إليه يف االستئذان موسى بن إسامعيل ،وقد تتبع بعض من
لقيناه ما أخرجه يف موضعني بسند فبلغ عدهتا زيادة عىل العرشين ،ويف بعضها
يترصف يف املتن باالختصار منه[ .الفتح.]340/11 :
وقال عند ذكر ددي ( :)7542ذكره ـ يعني البخاري ـ هبذا اإلسناد يف
تفسري البقرة ،ويف باب ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء ،من كتاب االعتصام
وهنا ،وهو من نوادر ما وقع له ،فإنه ال يكاد خيرج احلدي يف مكانني فضال
عن ثالثة بسياق وادد ،بل يترصف يف املتن باالختصار واالقتصار وبالتامم،
ويف السند بالوصل والتعليق من مجيع أوجهه ،ويف الرواة بسياقه عن ٍ
راو غري
اآلخر ،فبحسب ذلك ال يكون مكرر ًا عىل اإلطالق ،ويندر له ما وقع هنا،
وإنام وقع ذلك غالب ًا دي يكون املتن قصري ًا والسند فرد ًا[ .الفتح.]517/13 :
املكررة يف الفتح بأرقامها:
األحاديث ّ
 1ـ ددي رقم ( )57مع رقم(.)2715
 2ـ ددي رقم ( )1132مع رقم([ .)6461الفتح.]295/11 :
 3ـ ددي رقم ( )1362مع رقم(.)4948
 4ـ ددي رقم ( )1722مع رقم([ .)6666الفتح.]553/11 :
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 5ـ ددي رقم ( )1879مع رقم([ .)7125الفتح.]94/13 :
 6ـ ددي رقم ( )2059مع رقم([ .)2083الفتح.]313/4 :
 7ـ ددي رقم ( )2369مع رقم([ .)7446الفتح.]433/13 :
 8ـ ددي رقم ( )2652مع رقم([ .)3651الفتح.]7/7 :
 9ـ ددي رقم ( )2660مع رقم ([ .)6060الفتح.]476/10 :
 10ـ ددي رقم ( )2886مع رقم ([ .)6435الفتح.]254/11 :
 11ـ ددي رقم ( )3241مع رقم ([ .)6449الفتح.]279/11 :
 12ـ ددي رقم ( )3268مع رقم ([ .)5763الفتح.]227/10 :
 13ـ ددي رقم ( )3625مع رقم ([ .)3715الفتح.]79/7 :
 14ـ ددي رقم ( )3641مع رقم ([ .)7460الفتح.]634/6 :
 15ـ ددي رقم ( )3714مع رقم ([ .)3767الفتح.]79/7 :
 16ـ ددي رقم ( )3982مع رقم ([ .)6550الفتح.]422/11 :
 17ـ ددي
.]517 /13

رقم ( )4485مع رقم ( )7362ورقم (.)7542

[الفتح:

 18ـ ددي رقم ( )4701مع رقم ([ .)7481الفتح.]458/13 :
 19ـ ددي رقم ( )4776مع رقم ([ .)6918الفتح.]265/12 :
 20ـ ددي

رقم ( )5967مع رقم ( .)6500ورقم ([ .)6267الفتح:

.]340 /11
 21ـ ددي رقم ( )6028مع رقم ([ .)7476الفتح.]452/13 :
 22ـ ددي رقم ( )6334مع رقم ([ .)6380الفتح.]183/11 :
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 23ـ ددي رقم ( )6497مع رقم ([ .)7086الفتح.]334/11 :
 24ـ ددي رقم ( )7141مع رقم ([ .)7316الفتح.]299/13 :
وهذا العدد من األدادي قريب من العدد الذي ذكره صادب كشف
الظنون ،فإنه قال (( :والتي ذكرها يف موضعني سند ًا ومتن ًا معاد ًا ،ثالثة
وعرشون دديث ًا ))[ .كشف الظنون.]363/1:
 255ـ البخاري يعتمد يف صحيحه كثري ًا عىل تفسري أيب عبيدة يف (املجاز).
[الفتح.]239/5 :
 256ـ من عادة اإلمام البخاري إذا أراد تفسري كلمة غريبة من احلدي
فِّس الكلمة التي من القرآن .الفتح،324 ،196/3[ :
ووافقت كلمة من القرآن ّ
.]64/8[ ،]366/6[ ،]333 ،73/2[ ،]343
 257ـ إخراج البخاري من نسخة ابن جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن
عباس يف موضعني يف التفسري والنكاح[ .الفتح.]668/8 :
 258ـ قول البخاري :قال أصحابنا أو بعض أصحابنا ،وما قاله ابن دجر
يف بيان ذلك.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ددثنا املكي بن إبراهيم عن دنظلة عن نافع
قال أصحابنا عن املكي عن ابن عمر) ،كذا للجميع واملعنى أن شيخه مكي بن
إبراهيم ددثه به عن دنظلة وهو ابن أيب سفيان اجلمحي عن نافع عن النبي
مرس ً
ال ،مل يذكر ابن عمر يف السند ،وددّ ث به غري البخاري عن مكي
موصوال بذكر ابن عمر فيه ،وهو املراد بقول البخاري :قال أصحابنا ،هذا هو
املعتمد ،وهبذا جزم شيخنا ابن امللقن

 ،لكن قال :ظهر  ي أنه موقوف عىل

نافع يف هذه الطريق ،وتلقى ذلك من احلميدي ،فإنه جزم بذلك يف اجلمع،
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وهو حمتمل ،وأما الكرماين فزعم أن الرواية الثانية منقطعة ،مل يذكر فيها بني
مكي وابن عمر أدد ًا ،فقال :املعنى أن البخاري قال :روى أصحابنا احلدي
منقطعا ،فقالوا :ددثنا مكي عن ابن عمر ،فطردوا ذكر الراوي الذي بينهام،
تبني من كالم األئمة أنه
كذا قال ،وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري ،لكن ّ
موصول بني مكي وابن عمر .وقال الزركيش :هذا املوضع مما جيب أن يعتني

به الناظر ،وهو ماذا الذي أراد بقوله :قال أصحابنا عن املكي عن ابن عمر؟
ومرة عن أصحابه عن
مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسالّ ،
فيحتمل أنه رواه ّ
مكي مرفوعا عن ابن عمر ،وحيتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إىل

أنه املكي .انتهى.
وهذا الثاين هو الذي جزم به الكرماين وهو مردود ،ثم قال الزركيش:
ويشهد لألول أن البخاري ربام روى عن املكي بالواسطة كام تقدّ م يف البيوع،
ووقع له يف كتابه نظائر لذلك ،منها ما سيأيت قريب ًا يف باب اجلعد دي قال:
ددثنا مالك بن إسامعيل فذكر دديثا ،ثم قال يف آخره :قال بعض أصحايب
عن مالك بن إسامعيل فذكر زيادة يف املتن ،ونظريه يف االستئذان يف باب قوله:
(( قوموا إىل س ِّيدكم )).
قلت :وهو قوله ددثنا أبو الوليد ددثنا شعبة فذكر دديثا وقال يف آخره:
أفهمني بعض أصحايب عن أيب الوليد فذكر كلمة يف املتن،وقريب منه ما سبق
يف املناقب يف ذكر أسامة بن زيد دي قال :ددثنا سليامن بن عبد الرمحن فذكر
دديثا وقال يف آخره :ددثني بعض أصحابنا عن سليامن فذكر زيادة يف املتن
أيضا ،قلت :والفرق بني هذه املواضع وبني ددي الباب :أن االختالف يف
الباب وقع يف الوصل واإلرسال ،واالختالف يف غريه وقع بالزيادة يف املتن،
لكن اشرتك اجلميع يف مطلق االختالف ،واهلل أعلم.
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وقد أورد البخاري احلدي املذكور يف الباب الذي يليه من طريق إسحاق
ابن سليامن عن دنظلة موصوالً مرفوع ًا ،لكنه نزل فيه درجة وطريق مكي
وقعت لنا يف مسند ابن عمر أليب أمية الطرسويس قال :ددثنا مكي بن إبراهيم
فذكره موصوال مرفوعا ،وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر ،ودلق
العانة ،وكذا أخرجه البيهقي يف الشعب من وجه آخر عن مكي ،قلت :وهذا
احلدي أغفله املزي يف األطراف فلم يذكره يف ترمجة دنظلة عن نافع عن ابن
عمر ال من طريق مكي وال من طريق إسحاق بن سليامن ،ثم بعد أن كتب
هذا ،ذكر  ي حمدث دلب الشيخ برهان الدين احللبي أن شيخنا البلقيني قال
له :القائل (قال أصحابنا) هو البخاري ،واملراد باملكي دنظلة بن أيب سفيان
اجلمحي فإنه مكي ،قال :والسندان متصالن وموضع االختالف بيان أن مكي
ابن إبراهيم ملا ددث به البخاري سمى دنظلة ،وأما أصحاب البخاري فلام
رووه له عن دنظلة مل يسموه بل قالوا :عن املكي ،قال :فالسند األول مكي
عن دنظلة عن نافع عن ابن عمر والثاين :أصحابنا عن املكي عن نافع عن ابن
عمر ،ثم قال :ويف فهم ذلك صعوبة ،وكأنه كان يتبجح بذلك ،ولقد صدق
فيام ذكر من الصعوبة ،ومقتضاه أن يكون عند البخاري مجاعة لقوا دنظلة،
وليس كذلك ،فإن الذي سمع من دنظلة هذا احلدي ال حيدث البخاري عنه
إال بواسطة ،وهو إسحاق ابن سليامن الرازي وكانت وفاته قبل طلب
البخاري احلدي  ،قال ابن سعد :مات سنة تسع وتسعني ومائة ،وقال ابن
قانع وابن دبان :مات سنة مائتني ،وقد أفصح أبو مسعود يف األطراف باملراد
فقال يف ترمجة دنظلة عن نافع عن ابن عمر :ددي (( من الفطرة دلق العانة
وتقليم األظافر وقص الشارب )) (خ) يف اللباس عن أمحد بن أيب رجاء عن
إسحاق بن سليامن عن دنظلة عن نافع عن ابن عمر ،وعن مكي بن إبراهيم
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عن دنظلة عن نافع .قال :وقال أصحابنا عن مكي عن دنظلة عن نافع عن
فرصح بأن مراد البخاري بقوله عن املكي ،املكي بن إبراهيم ،وأن
ابن عمرّ ،
مراده بقوله :عن ابن عمر بالسند املذكور ،وهو عن دنظلة عن نافع عنه،
واحلاصل أنه كام قدمته أن مكي بن إبراهيم ملا ددّ ث به البخاري أرسله ،وملا
ددّ ث به غري البخاري وصله ،فحكى البخاري ذلك ثم ساقه موصوال من
طريق إسحاق بن سليامن[ .الفتح.]336-335/10 :
 259ـ قول البخاري عن أدد مشاخيه( :قال فالن) مث ً
ال هل هو موصول
أو منقطع؟
نقل احلافظ عن ابن الصالح أنه قال :التعليق يف أدادي من صحيح
البخاري قطع إسنادها ،وصورته صورة االنقطاع وليس دكمه دكمه وال
خارجا ـ ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح ـ إىل قبيل الضعيف ،وال التفات
إىل أيب حممد بن دزم الظاهري احلافظ يف رد ما أخرجه البخاري من ددي
أيب عامر وأيب مالك األشعري عن رسول اهلل  (( :ليكو َنن يف أمتي أقوام
يستحلون احلرير واخلمر واملعازف )) احلدي  ،من جهة أن البخاري أورده
قائال :قال هشام بن عامر ،وساقه بإسناده ،فزعم ابن دزم أنه منقطع فيام بني
البخاري وهشام ،وجعله جوابا عن االدتجاج به عىل حتريم املعازف ،وأخطأ
يف ذلك من وجوه ،واحلدي صحيح معروف االتصال برشط الصحيح،
والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك احلدي يف موضع آخر من
كتابه مسندا متصال ،وقد يفعل ذلك لغري ذلك من األسباب التي ال يصحبها
خلل االنقطاع .انتهى.
قال احلافظ :قلت :الذي يورده البخاري من ذلك عىل أنحاء :منها ما
يرصح فيه بالسامع عن ذلك الشيخ بعينه ،إما يف نفس الصحيح وإما خارجه،
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والسبب يف األول إما أن يكون أعاده يف عدّ ة أبواب وضاق عليه خمرجه،
فترصف فيه دتى ال يعيده عىل صورة واددة يف مكانني ،ويف الثاين أن ال
ّ
يكون عىل رشطه إما لقصور يف بعض رواته وإما لكونه موقوفا ،ومنها ما

يورده بواسطة عن ذلك الشيخ ،والسبب فيه كاألول لكنه يف غالب هذا ال
يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ،ومنها ما ال يورده يف مكان آخر من الصحيح،
مثل ددي

الباب ،فهذا مما كان أشكل أمره عيل والذي يظهر  ي اآلن :أنه

لقصور يف سياقه ،وهو هنا تردد هشام يف اسم الصحايب وسيأيت من كالمه ما
يشري إىل ذلك ،دي يقول :إن املحفوظ أنه عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب
مالك ،وساقه يف التاريخ من رواية مالك بن أيب مريم عن عبد الرمحن بن غنم
كذلك ،وقد أشار امله ّلب إىل يشء من ذلك ،وأما كونه سمعه من هشام بال
واسطة وبواسطة فال أثر له ،ألنه ال جيزم إال بام يصلح للقبول وال سيام دي
يسوقه مساق االدتجاج .الفتح 52/10[ :وما بعدها].]334/13[ ،]591-590/9[ ،
 260ـ قال يف الفتح عند قول البخاري (وقال يل خليفة) (( :أكثر ما خيرج
عنه البخاري يقع هبذه الصيغة ال يقول ددثنا وال أخّبنا ،وكأنه أخذ ذلك عنه
يف املذاكرة ))[ .الفتح.]45/13 :
 261ـ املواضع التي قال فيها البخاري يف صحيحه( :قال بعض الناس)
ومراده أبو دنيفة وغريه من الكوفيني.
كتاب الزكاة :باب يف الركاز اخلمس.
قال البخاري ... (( :وقال بعض الناس املعدن ركاز مثل دفن اجلاهلية ألنه
يقال أركز املعدن إذا خرج منه يشء .)) ...
قال احلافظ :قال ابن التني :املراد (ببعض الناس) أبو دنيفة ،قلت :وهذا

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

219

أول موضع ذكره فيه البخاري هبذه الصيغة ،وحيتمل أن يريد به أبا دنيفة
وغريه من الكوفيني ممن قال بذلك[ .الفتح.]364/3 :
كتاب اهلبة :يف موضعني.
باب إذا قال :أخدمتك هذه اجلارية عىل ما يتعارف الناس ،فهو جائز،
وقال بعض الناس :هذه عارية.
باب إذا محل ٌ
رجل عىل فرس فهو كال ُعمرى والصدقة ،وقال بعض
الناس :له أن يرجع فيها[ .الفتح.]246/5 :
كتاب الشهادات :باب شهادة القاذف والسارق والزاين.
وقال بعض الناس :ال جتوز شهادة القاذف وإن تاب[ .الفتح.]255/5 :
كتاب الوصايا :باب قول اهلل .         :
وقال بعض الناس :ال جيوز إقراره لسوء الظن به للورثة[ .الفتح.]375/5 :
كتاب الطالق :باب اللعان وقول اهلل تعاىل     :

      ـ إىل قوله ـ  ...    وقال بعض
الناس :ال ددّ وال لعان[ .الفتح.]440/9 :
كتاب األيامن والنذور :باب إذا دلف أن ال يرشب نبيذ ًا ،فرشب طال ًء أو
َسكَر ًا أو عصري ًا مل حين يف قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده[ .الفتح:
.]568/11
كتاب اإلكراه :باب إذا أكره دتى وهب عبد ًا أو باعه ،مل جيز وبه قال بعض
الناس[ .الفتح.]320/12 :
باب يمني الرجل لصادبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه[ .الفتح:

.]323/12
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كتاب احليل :باب يف الزكاة ،وأن ال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق
خشية الصدقة.
ذكر فيها (وقال بعض الناس) يف ثالثة مواضع[ .الفتح.]330/12 :
باب احليلة يف النكاح :يف موضعني[ .الفتح.]333/12 :
باب إذا غصب جارية فزعم أهنا ماتت ،فقيض بقيمة اجلارية امليتة ثم
وجدها صادبها ،فهي له ويرد القيمة ،وال تكون القيمة ثمن ًا ،وقال بعض
الناس :اجلارية للغاصب ألخذه القيمة منه[ .الفتح.]337/12 :
باب يف النكاح[ :الفتح 340 ،339/12 :يف موضعني].
باب يف اهلبة والشفعة[ :الفتح 345/12 :يف أربعة مواضع].
باب احتيال العامل ليهدى له[ :الفتح.]348/12 :
كتاب األحكام :باب الشهادة عىل اخلط املختوم
باب ترمجة احلكّام ،وهل جيوز ترمجان وادد؟ [الفتح.]186 ،140/13 :
قال احلافظ (( :قوله (وقال بعض الناس) ال بد للحاكم من مرتمجني ...
واملراد (ببعض الناس) :حممد بن احلسن فإنه الذي اشرتط أن ال بد يف الرتمجة
من اثنني ونزهلا منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيني ووافقه الشافعي،
فتعلق بذلك مغلطاي فقال :فيه رد لقول من قال :إن البخاري إذا قال :قال
بعض الناس يريد احلنفيةّ ،
وتعقبه الكرماين فقال :حيمل عىل األغلب أو أراد
هنا بعض احلنفية ألن حممد ًا قائل بذلك وال يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي ،كام
ال يمنع أن يوافق احلنفية يف غري هذه املسألة بعض األئمة )).
سامه (رفع االلتباس عن
قلت :وللشيخ شمس احلق العظيم أبادي مؤلف ّ

بعض الناس) ،ر ّد به عىل بعض احلنفية دول املسائل املشار إليها يف هذه املواضع.
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 262ـ قال البخاري :وقال لنا أمحد بن دنبل وساق بسنده إىل ابن عباس:
(( درم من النسب سبع ومن الصهر سبع )).
قال احلافظ (( :وليس للمصنف ـ البخاري ـ يف هذا الكتاب رواية عن
أمحد إال يف هذا املوضع ،وأخرج عنه يف آخر املغازي دديث ًا بواسطة ،وكأنه مل
يكثر عنه ألنه يف ردلته القديمة لقي كثري ًا من مشايخ أمحد فاستغنى هبم ،ويف
ثم
ردلته األخرية كان أمحد قد قطع التحدي  ،فكان ال حيدّ ث إال نادر ًا ،ومن ّ

أكثر البخاري عن عيل بن املديني دون أمحد ))[ .الفتح.]154-153/9 :

واحلدي الذي رواه عن أمحد بواسطة :قال ددّ ثني أمحد بن احلسن ددّ ثنا
أمحد بن حممد بن دنبل بن هالل ددّ ثنا معتمر بن سليامن عن ك َْه َمس عن ابن
بريدة عن أبيه قال (( :غزونا مع رسول اهلل

ست عرشة غزوة ))[ .صحيح

البخاري مع الفتح.]153/8 :
 263ـ يف قول البخاري :حدثنا عبيد اهلل بن موسى أو ابن سالم عنه.
قال احلافظ :كأن البخاري ّ
شك يف سامعه له من عبيد اهلل بن موسى ـ وهو
من أكّب مشاخيه ـ وحت ّقق أنه سمعه من حممد بن سالم عنه فأورده هكذا ،وقد
وقع له نظري هذا يف أماكن عديدة[ .الفتح.]394/6 :
منها:
ـ قوله (ددثنا حممد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه) هكذا وقع هنا
بالشك وقد روى البخاري عن أيب جعفر حممد بن سابق البغدادي موىل بني
متيم بواسطة يف أول ددي يف اجلهاد[ .الفتح.]413/5 :
ـ قوله (ددثنا عثامن بن اهليثم أو حممد عنه) ،أما حممد فهو ابن حييى
الذهيل ،وأما عثامن فهو من شيوخ البخاري ،وقد أخرج عنه عدّ ة أدادي بال
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واسطة منها يف أواخر احلج ويف النكاح وأخرج عنه يف األيامن والنذور[ .الفتح:

.]371/10
 264ـ أحد املواضع التي يستدل هبا عىل أن البخاري ربام ع ّلق عن بعض
شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة.
 -1قال احلافظ :ددي جندب ـ وهو ابن عبد اهلل البجيل ـ قال فيه :قال
دجاج بن منهال ددثنا جرير بن دازم ،وقد وصله يف ذكر بني إرسائيل ،فقال
ددثنا حممد ددثنا دجاج بن منهال ،فذكره ،وهو أدد املواضع التي يستدل
هبا عىل أنه ر ّبام علق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطه[ .الفتح.]227/3 :
 -2قال البخاري :ددثنا حممد بن سالم أخّبنا خملد ،أخّبنا ابن جريج
قال أخّبين موسى بن عقبة عن نافع قال :قال أبو هريرة

عن النبي

.

وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال :أخّبين موسى بن عقبة عن نافع عن أيب
قال (( :إذا أدب اهلل العبد ،نادى جّبيل :إن اهلل حيب

هريرة عن النبي
فالن ًا فأدبِ ْبه  )) ...احلدي .

أيب هريرة أورده من طريقني :موصولة ومع ّلقة،

قال احلافظ :ددي
وساقه عىل لفظ املع ّلقة وهي متابعة أيب عاصم ،وقد وصلها يف األدب عن
عمرو بن عيل عن أيب عاصم وساقه عىل لفظه هنا ،وهو أدد املواضع التي
يستدل هبا عىل أنه قد يع ِّلق عن بعض مشاخيه ما هو عنده عنه بواسطة ألن أبا
عاصم من شيوخه[ .الفتح.]309 ،303/6 :
 265ـ البخاري قد يع ّلق عن بعض مشاخيه ما سمعه منه ،وقد يع ّلق عنه
ما سمعه منه بواسطة.
قال البخاري :ددثنا إسحاق أخّبنا وهب بن جرير ددثنا أيب قال
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قال (( :كأين أنظر إىل غبار

ساطع يف سكة بني غنم )) زاد موسى موكب جّبيل.
قال احلافظ :قوله( :زاد موسى :موكب جّبيل) موسى هو ابن إسامعيل
التبوذكي ،ومراده أنه روى هذا احلدي عن جرير بن دازم باإلسناد املذكور،
فزاد يف املتن هذه الزيادة وطريق موسى هذه موصولة يف املغازي عنه ،وهو مما
يدل عىل أنه قد يع ِّلق عن بعض مشاخيه ما سمعه منه ،فلم يطرد له يف ذلك
عمل مستمر ،فإن ك ًّ
ال من أيب عاصم وموسى من مشاخيه ،وقد علق عن أيب
عاصم ما أخذه عنه بواسطة وعلق عن موسى ما أخذه عنه بغري واسطة ،ففيه
ر ٌّد عىل من قال :كل ما يع ِّلقه عن مشاخيه حممول عىل أنه سمعه منهم ،وفيه ر ٌّد
عىل من قال :أن الذي يذكر عن مشاخيه من ذلك يكون مما محله عنهم باملناولة
ألنه رصح يف املغازي بتحدي

موسى له هبذا احلدي

فلو كان مناولة مل

يرصح بالتحدي [ .الفتح.]310/6 :
ِّ
 266ـ ما علقه البخاري يف صحيحه ومل يصله يف موضع آخر منه.
ـ كتاب األطعمة :باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ،وفيه عن أيب
هريرة عن النبي

[ .الفتح.]582/9 :

ـ كتاب األيامن والنذور :باب إذا قال واهلل ال أتكلم اليوم فصىل أو قرأ أو
سبح أو كّب أو محد أو هلل فهو عىل نيته.
وقال النبي

 (( :أفضل الكالم أربع :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال

اهلل واهلل أكّب ))[ .الفتح.]567/11 :
 ، وفعل النبي
  
    
   
 
ـ كتاب التوحيد :باب قول اهلل تعاىل  :
دني ينزل الودي ،وقال أبو هريرة عن النبي

 :قال اهلل تعاىل (( :أنا مع
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وحتركت يب شفتاه ))[ .الفتح.]500/13 :
عبدي إذا ذكرين ّ
ـ باب قول النبي

 (( :املاهر بالقرآن مع سفرة الكرام الّبرة ،وز ّينوا

القرآن بأصواتكم ))[ .الفتح.]519/13 :
 267ـ ذكر البخاري يف باب (ذكر املالئكة) أكثر من ثالثني دديث ًا ،قال
ابن دجر :وهو من نوادر ما وقع يف صحيح البخاري أي كثرة األدادي يف
باب وادد ،ألن عادة البخاري غالب ًا أن يفصل األدادي بالرتاجم ،ومل يصنع
ذلك هنا[ .الفتح.]307 /6 :
 268ـ حديث من األحاديث التي تضمنتها تراجم البخاري بغري صيغة
رواية حتى وال التعليق.
وهو ددي  (( :ومن صىل يف الثوب الذي جيامع فيه ما مل ير أذى )).
قال احلافظ :قوله (ومن صىل يف الثوب) ،يشري إىل ما رواه أبو داود
وصححه ابن خزيمة وابن دبان من طريق معاوية بن أيب سفيان :أنه
والنسائي
ّ
سأل أخته أم دبيبة (( :هل كان رسول اهلل

يصيل يف الثوب الذي جيامع

فيه؟ قالت :نعم إذا مل ير فيه أذى )) .وهذا من األدادي التي تضمنتها تراجم
هذا الكتاب بغري صيغة رواية دتى وال التعليق[ .الفتح.]466/1 :
 269ـ بالغ وقع عند البخاري عن قتادة قال (( :بلغنا أن النبي

كان

بعد ذلك حي عىل الصدقة وينهى عن املثلة )) ،وما قاله ابن دجر يف ذلك.
بعد ذلك كان حي عىل الصدقة
قال احلافظ :قوله (وبلغنا أن النبي
فِّس
وينهى عن املثلة) ،بضم امليم وسكون املثلثة ،وهذا البالغ مل أقف عىل من ّ
املراد به ،وقد يِّس اهلل الكريم به اآلن ،وكنت قد أغفلت التنبيه عليه يف املقدِّ مة،
ّ
ودقه أن يذكر يف الفصل األخري منها عند ذكر عدد أدادي الصحيح
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وتفصيلها بذكر كل صحايب وكم ورد له عنده من ددي  ،وأن يذكر يف
املبهامت من الفصل املذكور ،فإنّه ددي أخرجه البخاري يف اجلملة وإن كان
إسناده معضالّ ،
فإن هذا املتن جاء من ددي قتادة عن احلسن البرصي عن
هياج بن عمران عن عمران بن دصني وعن سمرة بن جندب قال (( :كان
حيثنا عىل الصدقة وينهانا عن املثلة )) ،أخرجه أبو داود من
رسول اهلل
طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة هبذا اإلسناد واللفظ ،وفيه قصة،
وأخرجه أمحد من طريق سعيد عن قتادة هبذا اإلسناد إىل عمران بن دصني
وفيه القصة ،ولفظه (( :كان حي يف خطبته عىل الصدقة وينهى عن املثلة ))،
وعن سمرة مثل ذلك ،وإسناد هذا احلدي قويّ ،
فإن ه ّياجا بتحتانية ثقيلة
وآخره جيم هو ابن عمران البرصي و ّثقه ابن سعد وابن دبان وبقية رجاله من
رجال الصحيح  ...ثم قال :والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة
تبني هبذاّ :
أن يف احلدي الذي أخرجه
بالبالغ الذي وقع عند البخاري ،وقد ّ
النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس
قال (( :هنى رسول اهلل عن املثلة )) :إدراجاّ ،
وأن هذا القدر من احلدي مل
يسنده قتادة عن أنس وإنام ذكره بالغا ،وملا نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إىل
النبي واهلل أعلم[ .الفتح.]459-458/7 :
 270ـ ثالثة مل يقصد البخاري اإلخراج هلم ،فال يعدّ ون من رجاله ،وهم:
عبد الكريم بن أيب املخارق ،واحلسن بن عامرة ،واملسعودي.
ذكر البخاري يف باب التهجد بالليل :ددي ابن عباس

قال (( :كان

يتهجد قال :اللهم لك احلمد أنت ق ِّيم الساموات
النبي
إذا قام من الليل ّ
واألرض ومن فيهن  )) ...احلدي  ،قال سفيان :وزاد عبد الكريم أبو ُأمية
قوة إال باهلل )).
(( وال دول وال ّ
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قال احلافظ :وليس لعبد الكريم أيب أمية وهو ابن أيب املخارق يف صحيح
البخاري إال هذا املوضع ،ومل يقصد البخاري التخريج له ،فألجل ذلك ال
يعدّ ونه يف رجاله ،وإنام وقعت عنه زيادة يف اخلّب غري مقصودة لذاهتا ،كام تقدّ م
مثله للمسعودي يف االستسقاء ،وسيأيت نحوه للحسن ابن عامرة يف البيوع،
وعلم املزي عىل هؤالء عالمة التعليق وليس بج ِّيد ،ألن الرواية عنهم موصولة،
إال أن البخاري مل يقصد التخريج عنهم ،ومن هنا ُيعلم أن قول املنذري :قد
استشهد البخاري بعبد الكريم أيب أمية يف كتاب التهجد ليس بج ِّيد ألنه مل
يستشهد به إال إن أراد باالستشهاد مقابل االدتجاج ،فله وجه ،وأ ّما قول ابن
طاهر إن البخاري ومسل ًام أخرجا لعبد الكريم هذا يف احلج دديثا وادد ًا عن
جماهد عن ابن أيب ليىل عن عيل يف (القيام عىل البدن) ،من رواية ابن عيينة عن
عبد الكريم فهو غلط منه ،فإن عبد الكريم املذكور هو اجلزري واهلل املستعان.
[الفتح[ ،]5/3 :هتذيب التهذيب.]377/6:
 271ـ إجابة ابن حجر عن استشكال أورد عىل البخاري يف إخراجه رواية
مرسوق عن أم رومان بصيغة التحديث ،مع أهنا ماتت يف زمن النبي عىل
ما قيل ،ومرسوق ليست له صحبة.
قال احلافظ :قوله (عن مِّسوق ددثتني أم رومان) بضم الراء وسكون
الواو وتقدّ م ذكرها يف عالمات النبوة وتسميتها ،وقد استشكل قول مِّسوق
(ددثتني أم رومان) مع أهنا ماتت يف زمن النبي

 ،ومِّسوق ليست له

صحبة ألنه مل يقدم من اليمن إال بعد موت النبي

يف خالفة أيب بكر أو

عمر ،قال اخلطيب :ال نعلمه روى هذا احلدي عن أيب وائل غري دصني،
ومِّسوق مل يدرك أم رومان ،وكان يرسل هذا احلدي عنها ويقولُ :س ِئ َلت أم
رومان ،فوهم دصني فيه دي

جعل السائل هلا مِّسوقا ،أو يكون بعض
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النقلة كتب سئلت بألف فصارت سألت ،فقرئت بفتحتني ،قال عيل :إن بعض
الرواة قد رواه عن دصني عىل الصواب ـ يعني بالعنعنة ـ قال :وأخرج
البخاري هذا احلدي بناء عىل ظاهر االتصال ومل يظهر له علة انتهى.
املزي كالم اخلطيب هذا يف التهذيب ويف األطراف ومل يتعقبه
وقد دكى ّ
أقره وزاد أنه روى عن مِّسوق عن ابن مسعود عن أم رومان وهو أشبه
بل ّ
بالصواب كذا قال ،وهذه الرواية شاذة وهي من املزيد يف متصل األسانيد عىل
سنوضحه ،والذي ظهر  ي بعد التأ ّمل أن الصواب مع البخاري ،ألن عمدة
ما
ِّ
اخلطيب ومن تبعه يف دعوى الوهم االعتامد عىل قول من قال :إن أم رومان
ماتت يف دياة النبي سنة أربع وقيل سنة مخس وقيل ست ،وهو يشء ذكره
الواقدي وال يتعقب األسانيد الصحيحة بام يأيت عن الواقدي ،وذكره الزبري بن
بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست يف ذي احلجة ،وقد
أشار البخاري إىل ر ّد ذلك يف تارخيه األوسط والصغري فقال بعد أن ذكر أم
رومان يف فصل (من مات يف خالفة عثامن) :روى عيل ابن يزيد عن القاسم
سنة ست ،قال البخاري وفيه نظر،
قال :ماتت أم رومان يف زمن النبي
وددي مِّسوق أسند أي أقوى إسناد ًا وأبني اتصاال انتهى .وقد جزم
إبراهيم احلريب بأن مِّسوقا سمع من أم رومان وله مخس عرشة سنة ،فعىل هذا
يكون سامعه منها يف خالفة عمر ألن مولد مِّسوق كان يف سنة اهلجرة وهلذا
قال أبو نعيم األصبهاين :عاشت أم رومان بعد النبي وقد تعقب ذلك كله
اخلطيب معتمدا عىل ما تقدّ م عن الواقدي والزبري ،وفيه نظر ملا وقع عند أمحد
من طريق أيب سلمة عن عائشة قالت :ملا نزلت آيةالتخيري بدأ النبي بعائشة
فقال (( :يا عائشة إين عارض عليك أمر ًا فال تفتايت فيه بيشء دتى تعرضيه عىل
أبويك أيب بكر وأم رومان )) احلدي  ،وأصله يف الصحيحني دون تسمية أم
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رومان ،وآية التخيري نزلت سنة تسع اتفاق ًا فهذا دال عىل ّ
تأخر موت أم رومان
عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبري أيض ًا ،فقد تقدم يف عالمات النبوة من
قصة أضياف أيب بكر ،قال عبد الرمحن:
ددي عبد الرمحن بن أيب بكر يف ّ
(( وإنام هو أنا وأيب وأمي وامرأيت وخادم )) ،وفيه عند املصنف يف األدب (( :فلام
جاء أبو بكر قالت له أمي :ادتبست عن أضيافك )) احلدي  ،وعبد الرمحن إنام
هاجر يف هدنة احلديبية ،وكانت احلديبية يف ذي القعدة سنة ست ،وهجرة عبد
الرمحن يف سنة سبع يف قول ابن سعد ويف قول الزبري فيها أو يف التي بعدها،
ألنه روى أن عبد الرمحن خرج يف فئة من قريش قبل الفتح إىل النبي
فتكون أم رومان ّ
تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه ،ويف بعض هذا كفاية يف
التعقب عىل اخلطيب ومن تبعه فيام تعقبوه عىل هذا اجلامع الصحيح واهلل
املستعان .وقد تلقى كالم اخلطيب بالتسليم صادب املشارق واملطالع
والسهييل وابن سيد الناس ،وتبع املزي الذهبي يف خمترصاته والعالئي يف
املراسيل وآخرون وخالفهم صادب اهلدى[ .الفتح.]438/7 :
 272ـ قال البخاري يف إسناد (( :ددثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا
احلدي )).
قال احلافظ :قوله( :ددثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا احلدي ) ،قال
الكرماين :يستلزم أن يكون احلدي بغري إسناد ـ يعني غري موصول ـ ألن
النصف املذكور مبهم ال يدرى أهو األول أو الثاين ،قلت :حيتمل أيضا أن
يكون قدر النصف الذي ددثه به أبو نعيم ملفقا من احلدي املذكور ،والذي
يتبادر من اإلطالق أنه النصف األول ،وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخنا أن
القدر املسموع له منه هو الذي ذكره يف (باب إذا دعي الرجل فجاء هل
يستأذن) من كتاب االستئذان ،دي قال :ددثنا أبو نعيم ددثنا عمر بن ذر
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(ح) وأخّبنا حممد بن مقاتل أنبأنا عبد اهلل ـ هو ابن املبارك ـ أنبأنا عمر بن ذر
أنبأنا جماهد عن أيب هريرة قال (( :دخلت مع رسول اهلل فوجد لبن ًا يف قدح
هر أحلق أهل الصفة فادعهم إ ي ،قال :فأتيتهم فدعوهتم فأقبلوا
فقال :أبا ّ
فاستأذنواُ ،فأذن هلم فدخلوا )) ،قال مغلطاي :فهذا هو القدر الذي سمعه
البخاري من أيب نعيم ،واعرتضه الكرماين فقال :ليس هذا ثل احلدي وال
ربعه فضال عن نصفه ،قلت :وفيه نظر من وجهني آخرين :أحدمها :ادتامل أن
يتعني كونه لفظ أيب نعيم .ثانيهام :أنه
يكون هذا السياق البن املبارك ،فإنه ال ّ
منتزع من أثناء احلدي  ،فإنه ليس فيه القصة األوىل املتعلقة بأيب هريرة ،وال ما
يف آخره من دصول الّبكة يف اللبن  ...الخ.
نعم ،املحرر قول شيخنا يف (النكت عىل ابن الصالح) ،ما نصه :القدر
املذكور يف االستئذان بعض احلدي املذكور يف الرقاق ،قلت :فهو مما ددثه به
أبو نعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه ،وأما باقيه الذي مل يسمعه منه فقال
الكرماين :إنه يصري بغري إسناد فيعود املحذور ،كذا قال .وكأن مراده أنه ال
يكون متصال لعدم ترصحيه بأن أبا نعيم ددثه به ،لكن ال يلزم من ذلك
حمذور ،بل حيتمل كام قال شيخنا أن يكون البخاري ددّ ث به عن أيب نعيم
بطريق الوجادة أو اإلجازة أو محله عن شيخ غري أيب نعيم ،قلت :أو سمع بقية
احلدي من شيخ سمعه من أيب نعيم ،وهلذين االدتاملني األخريين أوردته يف
(تغليق التعليق) ،فأخرجته من طريق عيل بن عبد العزيز عن أيب نعيم تام ًا،
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف (املستخرج) ،والبيهقي يف (الدالئل)،
وأخرجه النسائي يف (السنن الكّبى) ،عن أمحد بن حييى الصويف عن أيب نعيم
بتاممه ،واجتمع  ي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أيب نعيم أيضا مجاعة منهم:
روح بن عبادة أخرجه أمحد عنه وعيل بن مسهر ومن طريقه أخرجه اإلسامعييل
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وابن دبان يف صحيحه ،ويونس بن بكري ومن طريقه أخرجه الرتمذي
واإلسامعييل واحلاكم يف املستدرك والبيهقي ،وسأذكر ما يف رواياهتم من فائدة
زائدة.
ثم قال الكرماين جميب ًا عن املحذور الذي ادعاه ما نصه :اعتمد البخاري
عىل ما ذكره يف األطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا
احلدي  .فلع ّله أراد بالنصف هنا ما مل يذكره ثمة فيصري الكل مسند ًا ،بعضه
عن يوسف وبعضه عن أيب نعيم قلت :سند طريق يوسف مغاير لطريق أيب
نعيم إىل أيب هريرة ،فيعود املحذور بالنسبة إىل خصوص طريق أيب نعيم فإنه
قال يف أول (كتاب األطعمة) :ددثنا يوسف ابن عيسى ددثنا حممد بن فضيل
عن أبيه عن أيب دازم عن أيب هريرة قال (( :أصابني جهد )) ،فذكر سؤاله عمر
عن اآلية ،وذكر مرور رسول اهلل

به وفيه (( :فانطلق يب إىل ردله فأمر  ي

بعس من لبن ،فرشبت منه ثم قال :عد )) فذكره ومل يذكر قصة أصحاب
الصفة ،وال ما يتعلق بالّبكة التي وقعت يف اللبن ،وزاد يف آخره ما دار بني أيب
هريرة وعمر ،وندم عمر عىل كونه ما استتبعه ،فظهر بذلك املغايرة بني
احلديثني يف السندين ،وأما املتن ففي أدد الطريقني ما ليس يف اآلخر لكن ليس
يف طريق أيب دازم من الزيادة كبري أمر ،واهلل أعلم[ .الفتح.]283-281/11 :
 273ـ قال البخاري :وقال هبز ددثنا شعبة ددثنا حممد بن عثامن وأبوه
عثامن ابن عبد اهلل أهنام سمعا موسى بن طلحة  ...إلخ.
قال البخاري (( :أخشى أن يكون حممد غري حمفوظ ،إنام هو عمرو )).
قال احلافظ :وجزم ـ أي البخاري ـ يف التاريخ بذلك ،وكذا قال مسلم يف
شيوخ شعبة ،والدارقطني يف العلل وآخرون :املحفوظ عمرو بن عثامن ،وقال
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النووي :اتفقوا عىل أنه وهم من شعبة وأن الصواب عمرو ،واهلل أعلم[ .الفتح:

.]265/3
 274ـ قال البخاري( :ينظر يف أصل كتاب االعتصام).
قال احلافظ :قوله (ينظر يف أصل كتاب االعتصام) :فيه إشارة إىل أنه
صنف كتاب االعتصام مفرد ًا ،وكتب منه هنا ما يليق برشطه يف هذا الكتاب،
كام صنع يف كتاب األدب املفرد ،فلام رأى هذه اللفظة مغايرة ملا عنده أنه
الصواب أدال عىل مراجعة ذلك األصل ،وكأنه كان يف هذه احلالة غائب ًا عنه،
فأمر بمراجعته[ .الفتح.]246/13 :
 275ـ أسانيد يف صحيح البخاري رباعية يف حكم الثالثيات.
ـ قال البخاري :وقال عيل (( :ددثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب
اهلل ورسوله )) ،ددثنا عبيد اهلل بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أيب
الطفيل عن عيل بذلك.
قال احلافظ :وهذا اإلسناد من عوا ي البخاري ألنه يلتحق بالثالثيات من
دي أن الراوي الثال منه صحايب وهو أبو الطفيل عامر بن وائلة الليثي آخر
الصحابة موتا[ .الفتح.]225/1 :
ـ حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال ددثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن
أيب سلمة (( :أن النبي صىل يف ثوب وادد قد خالف بني طرفيه )).
قال احلافظ :قوله (ددثنا عبيد اهلل بن موسى ددثنا هشام بن عروة) ،هذا
اإلسناد له دكم الثالثيات وإن مل تكن له صورهتا ،ألن أعىل ما يقع للبخاري
ما بينه وبني الصحايب فيه اثنان ،فإن كان الصحايب يرويه عن النبي

فحينئذ

توجد فيه صورة الثالثي ،وإن كان يرويه عن صحايب آخر فال ،لكن احلكم من
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العلو وادد لصدق أن بينه وبني الصحايب اثنني ،وهكذا نقول بالنسبة

إىل التابعي إذا مل يقع بينه وبينه إال وادد ،فإن رواه التابعي عن صحايب فعىل ما
تقدم ،وإن رواه عن تابعي آخر فله دكم العلو ال صورة الثالثي ،كهذا
احلدي  ،فإن هشام بن عروة من التابعني لكنه ددّ ث هنا عن تابعي آخر وهو
أبوه ،فلو رواه عن صحايب ورواه ذلك الصحايب عن النبي  ،لكان ثالثي ًا،
واحلاصل أن هذا من العلو النسبي ال املطلق ،واهلل أعلم[ .الفتح.]469/1 :
ـ قال البخاري :ددثنا أبو نعيم ددثنا عبد الرمحن بن سليامن بن الغسيل
عن عباس بن سهل بن سعد قال :سمعت ابن الزبري عىل املنّب بمكة يف خطبته
يقول :يا أهيا الناس إن النبي كان يقول (( :لو أن ابن آدم أعطي وادي ًا مآلن
من ذهب أدب إليه ثاني ًا ،ولو أعطي ثاني ًا أدب إليه ثالث ًا ،وال يسد جوف ابن
آدم إال الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من تاب )).
قال احلافظ :عبد الرمحن معدود يف صغار التابعني ألنه لقي بعض صغار
الصحابة ،وهذا اإلسناد من أعىل ما يف صحيح البخاري ،ألنه يف دكم الثالثيات
وإن كان رباعي ًا ،وعباس بن سهل بن سعد وهو ولد الصحايب املشهور[ .الفتح:
.]256/11
ـ قال البخاري :ددثنا مكي بن إبراهيم عن اجلعيد عن يزيد بن خصيفة
عن السائب بن يزيد قال (( :كنا نؤتى بالشارب عىل عهد رسول اهلل وإمرة
أيب بكر وصدر ًا من خالفة عمر ،فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ،دتى كان
آخر إمرة عمر فجلد أربعني ،دتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثامنني )).
قال احلافظ :وهذا السند للبخاري يف غاية العلو ،ألن بينه وبني التابعي فيه
وادد ،فكان يف دكم الثالثيات وإن كان التابعي رواه عن تابعي آخر[ .الفتح:
.]68/12
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ـ قال البخاري :ددثنا عبيد اهلل بن موسى عن األعمش عن أيب وائل عن
عبد اهلل بن مسعود قال :قال النبي

 (( :أول ما يقىض بني الناس يف الدماء )).

قال احلافظ :قوله (ددثنا عبيد اهلل بن موسى عن األعمش) ،هذا السند
يلتحق بالثالثيات ،وهي أعىل ما عند البخاري من دي

العدد ،وهذا يف

دكمه من جهة أن األعمش تابعي وإن كان روى هذا عن تابعي آخر ،فإن
ذلك التابعي أدرك النبي

وإن مل حتصل له صحبة[ .الفتح.]189/12 :

ـ قال البخاري :ددثنا عبيد اهلل بن موسى عن هشام عن أبيه :أن عمر نشد
الناس (( :من سمع النبي

قىض يف السقط؟ فقال املغرية :أنا سمعته ،قىض

بغرة عبد أو أمة ،قال :ائت من يشهد معك عىل هذا ،فقال حممد بن
فيه ّ
مسلمة :أنا أشهد عىل النبي بمثل هذا )).
قال احلافظ :قوله (ددثنا ُع َبيد اهلل بن موسى عن هشام) هو ابن عروة،
وهذا يف دكم الثالثيات ألن هشام ًا تابعي كام سبق تقريره يف رواية ُع َبيد اهلل
بن موسى أيضا عن األعمش يف أول الديات[ .الفتح.]251/12 :
ـ قال البخاري :ددثنا عبيد اهلل بن موسى عن إسامعيل عن قيس عن
املغرية بن شعبة عن النبي

قال (( :ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين دتى

يأتيهم أمر اهلل وهم ظاهرون )).
قال احلافظ :قوله (ددثنا ُع َبيد اهلل بن موسى) ،هو العبيس باملوددة ثم
املهملة ،الكويف من كبار شيوخ البخاري ،وهو من أتباع التابعني ،وشيخه يف
هذا احلدي إسامعيل ،هو ابن أيب خالد تابعي مشهور ،وشيخ إسامعيل قيس،
هو ابن أيب دازم من كبار التابعني ،وهو خمرضم أدرك النبي
اإلسناد دكم الثالثيات وإن كان رباعي ًا[ .الفتح.]294/13 :

ومل يره .وهلذا
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 276ـ سند تساعي يقال :هو أطول سند يف صحيح البخاري.
قال البخاري :ددثنا أبو اليامن أخّبنا شعيب عن الزهري ح وددثنا
إسامعيل ددثني أخي عن سليامن عن حممد بن أيب عتيق عن ابن شهاب عن
عروة بن الزبري أن زينب بنت أيب سلمة ددثته عن أم دبيبة بنت أيب سفيان
عن زينب بنت جحش :أن رسول اهلل دخل عليها يوما َف ِزع ًا يقول (( :ال
إله إال اهلل ،ويل للعرب من رش قد اقرتب ،فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج
مثل هذه ـ ود ّلق بإصبعيه اإلهبام والتي تليها ـ قالت زينب بنت جحش:
فقلت :يا رسول اهلل أفنهلك وفينا الصاحلون؟ قال :نعم إذا كثر اخلب )).
قال احلافظ :ويقال :إنه أطول سند يف البخاري فإنه تساعي[ .الفتح.]107/13 :
 277ـ األحاديث األربعة التي رواها البخاري نازال عن شيوخ له
بواسطة ،وقد رواها مسلم عنهم بدون واسطة.
ـ قال البخاري :ددثنا محاد بن محيد ددثنا ُع َبيد اهلل بن معاذ ددثنا أيب
ددثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حممد بن املنكدر قال :رأيت جابر بن
عبد اهلل حيلف باهلل أن ابن الصياد الدجال ،قلت :حتلف باهلل؟ قال :إين سمعت
عمر حيلف عىل ذلك عند النبي

فلم ينكره النبي

قال احلافظ :وقد أخرج مسلم ددي
واسطة ،وهو أدد األدادي

.

الباب عن ُع َبيد اهلل بن معاذ بال

التي نزل فيها البخاري عن مسلم ،أخرجها

مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبني ذلك الشيخ ،وهي أربعة
أدادي

ليس يف الصحيح غريها بطريق الترصيح ،وفيه عدّ ة أدادي

نحو

األربعني مما يتنزل منزلة ذلك ،وقد أفردهتا يف جزء مجعت ما وقع للبخاري من
ذلك فكان أضعاف أضعاف ما وقع ملسلم ،وذلك أن مسل ًام يف هذه األربعة
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باق عىل الرواية عن الطبقة األوىل أو الثانية من شيوخه ،وأما البخاري فإنه نزل
فيها عن طبقته العالية بدرجتني ،مثال ذلك من هذا احلدي  ،أن البخاري إذا
روى ددي شعبة عالي ًا كان بينه وبينه ٍ
راو وادد ،وقد أدخل بينه وبني شعبة
فيه ثالثة ،وأما مسلم فال يروي ددي

شعبة بأقل من واسطتني ،واحلديث

الثاين من األربعة مىض يف تفسري سورة األنفال ،أخرجه عن أمحد وعن حممد
بن النرض النيسابوريني عن ُعبيد اهلل بن معاذ أيضا عن أبيه عن شعبة بسند
آخر ،وأخرجه مسلم عن ُعبيد اهلل بن معاذ نفسه ،واحلديث الثالث أخرجه يف
آخر املغازي عن أمحد بن احلسن الرتمذي عن أمحد بن دنبل عن معتمر بن
سليامن عن كهمس بن احلسن عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه يف عدد الغزوات،
وأخرجه مسلم عن أمحد بن دنبل هبذا السند بال واسطة ،واحلديث الرابع وقع
يف (كتاب كفارة األيامن) عن حممد بن عبد الرديم وهو احلافظ املعروف
بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أيب غسان حممد بن
مطرف عن زيد بن أسلم عن عيل ابن احلسني بن عيل بن سعيد بن مرجانة عن
ِّ
أيب هريرة يف (فضل العتق) ،وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد نفسه ،وهذا مما
نزل فيه البخاري عن طبقته درجتني ألنه يروي ددي

ابن غسان بواسطة

واددة كسعيد بن أيب مريم ،وهنا بينهام ثالث وسائط ،وقد أرشت لكل
ددي

من هذه األربعة يف موضعه ومجعتها هنا تتميام للفائدة.

الفتح:

[.]153/8[ ،]324/13
 278ـ دديثان يف صحيح البخاري رقم )3294( :و( ،)3346إسناد
كل منهام ثامنية ،واحلدي رقم )50( :من صحيح مسلم رجال إسناده تسعة.
دسنه البخاري :وهو ددي عثامن يف ختليل اللحية.
 279ـ ددي
ّ
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قال ابن كثري :رواه الرتمذي وابن ماجه من ددي

عبد الرزاق ،وقال

الرتمذي :دسن صحيح ،ودسنه البخاري[ .تفسري ابن كثري.]23/2:
قال الرتمذي (( :قال حممد :أصح يشء عندي يف التخليل ددي عثامن.
قلت :إهنم يتكلمون يف هذا احلدي  .فقال :هو دسن ))[ .العلل الكبري.]115/1 :
 280ـ ثالثة أحاديث يف صحيح البخاري ُذكِرت يف غري مظنَتها.
 1ـ قال البخاري :باب فضل اخلدمة يف الغزو.
ددثنا حممد بن عرعرة ددثنا شعبة عن يونس بن ُعبيد عن ثابت البناين
قال (( :صحبت جرير بن عبد اهلل فكان خيدمني وهو
عن أنس بن مالك
أكّب من أنس .قال جرير :إين رأيت األنصار يصنعون شيئ ًا ال أجد أدد ًا منهم
إال أكرمته )).
قال احلافظ :وهذا احلدي

من األدادي

التي أوردها املصنف يف غري

مظنّتها ،وأليق املواضع هبا املناقب.
 2ـ وقال أيضا :ددثنا سليامن بن داود أبو الربيع عن إسامعيل بن زكريا
قال (( :كنّا مع النبي أكثرنا
ددثنا عاصم عن مورق العجيل عن أنس
ظ ً
ال الذي يستظل بكسائه ،وأ ّما الذين صاموا فلم يعملوا شيئ ًا ،وأ ّما الذين
أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعاجلوا ،فقال النبي  :ذهب املفطرون
اليوم باألجر )).
قال احلافظ :وهذا احلدي

من األدادي

التي أوردها املصنف أيض ًا يف

غري مظنّتها ،لكونه مل يذكره يف الصيام ،واقترص عىل إيراده هنا ،واهلل أعلم.
[الفتح.]85 ،84 /6 :
 3ـ وقال :باب بركة الغازي يف ماله ديا وميتا مع النبي

ووالة األمر.
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ددثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت أليب أسامةَ :أ َدد َثكم هشام بن عروة
عن أبيه عن عبد اهلل بن الزبري؟ قال (( :ملا وقف الزبري يوم اجلمل دعاين فقمت
وإين ال ُأراين إال ُ
سأقتل
إىل جنبه فقال :يا بني ال ُيقتل اليوم إال ظامل أو مظلومّ ،
أفرتى ُيبقي َد ْينُنا من مالنا شيئ ًا؟ فقال:
مهي َلدَ ْينيُ ،
اليوم مظلوما ،وإن من أكّب ّ
يا بني بِ ْع ما لنا ،فاقض َد ْيني ،وأوىص بالثل .)) ...
وقصة الزبري بن العوام يف َدينه وما جرى البنه عبد اهلل يف
قال احلافظّ :
وفاته ،من األدادي املذكورة يف غري مظنّتها ،والذي يدخل يف املرفوع منه
قول ابن الزبري (( :وما َو ِ َ ي إمار ًة ّ
قط وال جباية خراج وال شيئ ًا إال أن يكون يف

غزوة مع النبي

)) ،وهذا القدر هو املطابق للرتمجة وما عدا ذلك كله

موقوف ،وقد ذكروه يف مسند الزبري ،واألوىل أن يذكر يف مسند عبد اهلل بن
الزبري ،إال أن ُحيمل عىل أنه تل ّقى ذلك عن أبيه ،ومع ذلك فالبد من ذكره يف
ددي عبد اهلل بن الزبري ألن أكثره موقوف عليه[ .الفتح.]228/6 :
 281ـ حديث من غرائب الصحيح.
قال البخاري :ددثنا موسى بن إسامعيل ددثنا املعتمر قال سمعت أيب
عن أيب عثامن قال :أنبئت أن جّبيل أتى النبي
يتحدّ ث ،فقال النبي

وعنده أم سلمة ،فجعل

ألم سلمة :من هذا؟ أو كام قال ،قالت :هذا ددية.

سمعت خطبة النبي
فلام قام قالت :واهلل ما دسبته إال إ ّياه ،دتّى
ُ
ّ

خيّب خّب

جّبيل ،أو كام قال .قال أيب :قلت أليب عثامن :ممن سمعت هذا؟ قال من
أسامة بن زيد.
قال احلافظ :ومل أر هذا احلدي يف يشء من املسانيد إال من هذا الطريق

فهو من غرائب الصحيح[ .الفتح.]5/9 :
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بصحته مع غرابته وليس هو يف
 282ـ حديث اتفق الشيخان عىل احلكم
ّ
مسند أمحد عىل سعته.

قال البخاري :ددثنا عبد اهلل بن حممد ا ُملسن َِد ُّي قال ددثنا أبو روح
احلرمي بن عامرة قال ددثنا شعبة عن واقد بن حممد قال سمعت أيب حيدث
قال (( :أمرت أن أقاتل الناس دتى يشهدوا أن

عن ابن عمر أن رسول اهلل
ال إله إال اهلل ّ
وأن حممد ًا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا
بحق اإلسالم ودساهبم عىل اهلل )).
ذلك عصموا منّي دماءهم وأمواهلم إال ِّ

تفرد بروايته شعبة عن واقد،
قال احلافظ :وهذا احلدي غريب اإلسنادّ ،

تفرد بروايته عنه درمي هذا ،وعبد امللك
قاله ابن دبان ،وهو عن شعبة عزيز ّ
تفرد به عنه املسندي وإبراهيم بن حممد بن
بن الصياح ،وهو عزيز ،عن درمي ّ

عرعرة ،ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن دبان واإلسامعييل وغريهم،

تفرد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الوادد شيخ
وهو غريب عن عبد امللك ّ
بصحته مع غرابته ،وليس هو يف مسند أمحد
مسلم ،فاتفق الشيخان عىل احلكم
ّ

عىل سعته.
قلت :واملقصود ّ
خيرجه من ددي ابن عمر ،وهو عنده
أن اإلمام أمحد مل ِّ

يف املسند من ددي أيب هريرة ،وهو:

ـ ددي ُ (( :أمرت أن أقاتل الناس  ...إلخ )).
ـ ددي  (( :من عادى  ي ولي ًا فقد آذنته باحلرب  )) ...رواه البخاري،
وليس هو يف مسند اإلمام أمحد[ .الفتح.]341/11 :
ومن األدادي الغريبة يف الصحيحنيّ ،أول ددي يف صحيح البخاري
وآخر ددي فيه ،وددي النهي عن بيع الوالء وهبته.
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 283ـ قال البخاري (( :ويذكر عن متيم الداري رفعه ـ فيمن أسلم عىل
يديه ـ هو أوىل الناس بمحياه ومماته )).
قال احلافظ (( :هذا احلدي أغفله من صنّف يف األطراف ،وكذا من
صنّف يف رجال البخاري ،مل يذكروا متي ًام الداري فيمن أخرج له ،وهو ثابت يف
مجيع النسخ هنا ،وذكر البخاري من روايته دديث ًا يف اإليامن ،لكن جعله ترمجة
باب وهو (( :الدين النصيحة )) ،وقد أخرجه مسلم من دديثه وليس له عنده
غريه[ .الفتح[ ،]46/12 :رشح النووي عىل مسلم.]37/2:
 284ـ حممد عن النفييل عن مسكني.
(حممد) :حيتمل أن يكون أبا داتم الرازي ،وأن يكون ابن حييى ُ
الذهيل.
و(النفييل) :عبد اهلل بن حممد بن عيل بن ُنفيل.
احلراين[ .الفتح.]206/8 :
و(مسكني) :هو ابن بكري ّ

***
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( )6فوائد تتعلق بصحيح البخاري وكالم ابن حجر يف فتح الباري
 285ـ باب (( من بدأ باحلالب أو ال ّطيب عند الغسل )) ،هذه الرتمجة عند
البخاري ،ذكر ابن دجر كالم ًا كثري ًا يف مطابقة احلدي املورد هلا.
قال ابن حجر :قوله (باب من بدأ باحلالب أو الطيب عند الغسل)،
مطابقة هذه الرتمجة حلدي الباب أشكل أمرها قدي ًام ودديث ًا عىل مجاعة من
األئمة ،فمنهم َمن نسب البخاري فيها إىل الوهم ،ومنهم من ضبط لفظ
احلالب عىل غري املعروف يف الرواية لتتجه املطابقة ،ومنهم َمن تك ّلف هلا
فأوهلم اإلسامعييل فإنه قال يف
توجيه ًا من غري تغيري ،فأ ّما الطائفة األوىلّ ،

مستخرجه :ردم اهلل أبا عبد اهلل ـ يعني البخاري ـ َمن ذا الذي يسلم من
وأي معنى للطيب عند االغتسال قبل
الغلط ،سبق إىل قلبه أن احلالب طيبّ ،
الغسل ،وإنّام احلالب إناء ،وهو ما حيلب فيه ،يسمى دالبا وحملبا ،قال :ويف
تأ ّمل طرق هذا احلدي بيان ذلك ،دي جاء فيه كان يغتسل من دالب
انتهى .وهي رواية ابن خزيمة وابن دبان أيض ًا ،وقال اخلطايب يف رشح أيب
وتأوله عىل
داود :احلالب إناء يسع قدر دلب ناقة ،قال :وقد ذكره البخاري ّ
استعامل الطيب يف الطهور ،وأدسبه توهم أنه أريد به املحلب الذي يستعمل
يف غسل األيدي ،وليس احلالب من الطيب يف يشء ،وإنام هو ما فِّست لك،
قال :وقال الشاعر:
صاح هل ريت أو سمعت بـراع

ر ّد يف الرضع ما فرى يف احلالب

وتبع اخلطايب ابن قرقول يف املطالع وابن اجلوزي ومجاعة .وأ ّما الطائفة

فأوهلم األزهري قال يف التهذيب :احلالب يف هذا احلدي ضبطه مجاعة
الثانية ّ
باملهملة والالم اخلفيفة أي ما حيلب فيه كاملحلب ،فصحفوه وإنام هو اجلُالّب
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بضم اجليم وتشديد الالم وهو ماء الورد فاريس معرب .وقد أنكر مجاعة عىل
األزهري هذا من جهة أن املعروف يف الرواية باملهملة والتخفيف ،ومن جهة
املعنى أيض ًا ،قال ابن األثريِ :ألن الطيب َألَن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله
وأوىل ألنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه املاء .وقال احلميدي يف الكالم عىل
غريب الصحيحني :ضم مسلم هذا احلدي مع ددي الفرق وددي قدر
تأوهلا عىل اإلناء ،وأ ّما البخاري فربام ظ ّن ٌّ
ظان
الصاع يف موضع وادد ،فكأنّه ّ
تأوله عىل أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل ،ألنه مل يذكر يف الرتمجة غري
أنه ّ
هذا احلدي انتهى .فجعل احلميدي كون البخاري أراد ذلك ادتامالً أي
وحيتمل أنه أراد غري ذلك لكن مل يفصح به ،وقال القايض عياض :احلالب
واملِحلب بكِّس امليم إناء يملؤه قدر دلب الناقة .وقيل املراد ـ أي يف هذا
احلدي ـ َحملب الطيب وهو بفتح امليم ،قال :وترمجة البخاري تدل عىل أنه
التفت إىل التأويلني ،قال :وقد رواه بعضهم يف غري الصحيحني اجلُالّب بضم
اجليم وتشديد الالم يشري إىل ما قاله األزهري .وقال النووي :قد أنكر أبو ُعبيد
اهلروي عىل األزهري ما قاله ،وقال القرطبي :احلالب بكِّس املهملة ال يصح
غريها ،وقد وهم من ظنّه من الطيب ،وكذا من قاله بضم اجليم انتهى .وأ ّما
الطائفة الثالثة فقال املحب الطّبي :مل ُيرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف
طيب ،وإنام أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت،
وإنام أراد باحلالب اإلناء الذي يغتسل منه ،يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل،
قال :و(أو) يف قوله (( :أو الطيب )) بمعنى الواو ،وكذا ثبت يف بعض الروايات
كام ذكره احلميدي ،وحمصل ما ذكره أنه حيمله عىل إعداد ماء الغسل ثم
الرشوع يف التنظيف قبل الرشوع يف الغسل ،ويف احلدي البداءة بشق الرأس
لكونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر ،وقيل حيتمل أن يكون
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البخاري أراد اإلشارة إىل ما ُر ِو َي عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه
بخطمي ويكتفي بذلك يف غسل اجلنابة ،كام أخرجه ابن أيب شيبة وغريه عنه،
ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف ،فكأنه يقولّ :
دل هذا
احلدي عىل ّ
أن النبي كان يستعمل املاء يف غسل اجلنابة ومل يثبت أنه كان
يقدّ م عىل ذلك شيئ ًا مما ينقي البدن ،كالسدر وغريه ،ويقوي ذلك ما يف معظم
الروايات باحلالب أو الطيب ،فقوله( :أو) ّ
يدل عىل ّ
أن الطيب قسيم احلالب،
فيحمل عىل أنه من غري جنسه ،ومجيع من اعرتض عليه محله عىل أنه من
جنسه ،فلذلك أشكل عليهم.
واملراد باحلالب عىل هذا :املاء الذي يف احلالب ،فأطلق عىل احلال اسم
املحل جمازا .وقال الكرماين :حيتمل أن يكون أراد باحلالب اإلناء الذي فيه
الطيب ،فاملعنى :بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيبّ ،
فدل
ددي الباب عىل األول دون الثاين انتهى .وهو مستمد من كالم ابن ب ّطال
فإنه قال بعد دكايته لكالم اخلطايب :وأظن البخارى جعل احلالب يف هذه
الرتمجة رضب ًا من الطيب ،قال :فإن كان ظن ذلك فقد وهم ،وإنام احلالب
الذي كان يستعمله عند الغسل.
اإلناء الذي كان فيه طيب رسول اهلل
قال :ويف احلدي احلض عىل استعامل الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي .
انتهى كالمه.
فكأنه جعل قوله يف احلدي (( فأخذ بكفه )) أي من الطيب الذي يف اإلناء،
فبدأ بشق رأسه األيمن أي فطيبه الخ ،وحمصله ّ
الصفة املذكورة يف احلدي
أن ّ
صفة التطيب ال االغتسال ،وهو توجيه دسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي
ساقها البخاري ،لكن من تأ ّمل طرق احلدي كام قال اإلسامعييل َع َرف أن
الصفة املذكورة للغسل ال للتطيب ،فروى اإلسامعييل من طريق مكي بن
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إبراهيم عن دنظلة يف هذا احلدي  (( :كان يغتسل بقدح بدل قوله بحالب ))،
وزاد فيه (( كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثالث غرف ))
احلدي  ،وللجوزقي من طريق محدان السلمي عن أيب عاصم (( :اغتسل فأتى
بحالب فغسل شق رأسه األيمن )) احلدي  .فقوله (( اغتسل ويغسل )) يدل
عىل أنه إناء املاء ال إناء الطيب ،وأما رواية اإلسامعييل من طريق بندار عن أيب
عاصم بلفظ (( كان إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة دعا بيشء دون احلالب فأخذ
بكفه فبدأ بالشق األيمن ثم األيِّس ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ عىل رأسه )) ،فلوال
قوله ماء ألمكن محله عىل التطيب قبل الغسل لكن رواه أبو عوانة يف صحيحه
عن يزيد بن سنان عن أيب عاصم بلفظ (( كان يغتسل من دالب فيأخذ غرفة
بكفيه فيجعلها عىل شقه األيمن ثم األيِّس )) كذلك ،فقوله (( يغتسل )) وقوله
(( غرفة )) أيضا مما ّ
يدل عىل أنه إناء املاء ،ويف رواية البن دبان والبيهقي (( ثم
ب ،فهذا كله يبعد
يعّب عنه بالص ِّ
يصب عىل شق رأسه األيمن )) والتطيب ال ّ
تأويل من محله عىل التطيب ،ورأيت عن بعضهم وال أدفظه اآلن ،أن املراد
بالطيب يف الرتمجة :اإلشارة إىل ددي عائشة أهنا كانت تطيب النبي عند
اإلدرام قال :والغسل من سنن اإلدرام ،وكأن الطيب دصل عند الغسل،
ويقويه
فأشار البخاري هنا إىل أن ذلك مل يكن مستمر ًا من عادته ،انتهىّ .
تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب (( باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر
الطيب )) ثم ساق ددي عائشة (( :أنا طيبت رسول اهلل ثم طاف يف نسائه
ثم أصبح حمرما )) ويف رواية بعدها (( كأين أنظر إىل وبيص الطيب ـ أي ملعانه ـ
يف مفرقه وهو حمرم )) ويف رواية أخرى عنده قبيل هذا الباب (( ثم يصبح
حمرما ينضخ طيبا )) فاستنبط االغتسال بعد التطيب من قوهلا (( ثم طاف عىل
نسائه )) ألنّه كناية عن اجلامع ،ومن الزمه االغتسال ،فعرف أنه اغتسل بعد أن
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تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته ،ألنه كان حيب الطيب ويكثر
منه ،فعىل هذا فقوله هنا :من بدأ باحلالب أي بإناء املاء الذي للغسل،
فاستدعى به ألجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل ،فالرتمجة
مرت ّددة بني األمرينّ ،
فدل ددي الباب عىل مداومته عىل البداءة بالغسل ،وأما
التطيب بعده فمعروف من شأنه ،وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فباإلشارة
إىل احلدي الذي ذكرناه ،وهذا أدسن األجوبة عندي وأليقها بترصفات
البخاري ،واهلل أعلم.
وعرف من هذا أن قول اإلسامعييل :وأي معنى للطيب عند الغسل،
معرتض ،وكذا قول ابن األثري الذي تقدم ويف كالم غريمها مما تقدم مؤاخذات
مل نتعرض هلا لظهورها واهلل اهلادي للصواب[ .الفتح.]369/1 :
 286ـ إعادة ترمجتني يف كتاب الصالة من صحيح البخاري ،وكالم ابن
حجر يف ذلك.

قال البخاري :كتاب الصالة :بابإذا مل ُيتِم السجود.
أخّبنا الصلت بن حممد أخّبنا مهدي عن واصل عن أيب وائل عن دذيفة

رأى رجال ال يتم ركوعه وال سجوده فلام قىض صالته قال له دذيفة ما
صليت قال وأدسبه قال (( :لو مت مت عىل غري سنة حممد
ـ كتاب األذان :باب إذا مل ُيتِم السجود.

)).

ددثنا الصلت بن حممد قال ددثنا مهدي عن واصل عن أيب وائل عن
دذيفة رأى رج ً
فلام قىض صالته قال له دذيفة:
يتم ركوعه وال سجودهّ ،
ال ال ّ

مت عىل غري سنة حممد
مت ّ
ما صليت ،قال :وأدسبه قال (( :ولو ّ

)).

قال ابن حجر :قوله (باب إذا مل يتم السجود) كذا وقع عند أكثر الرواة

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

هذه الرتمجة ،وددي

دذيفة فيها والرتمجة التي بعدها ،وددي

245
ابن بحينة

فيها موصوال ومعلقا ،ووقعتا عند األصييل قبل (باب الصالة يف النعال) ومل
يقع عند املستميل يشء من ذلك وهو الصوابّ ،
ألن مجيع ذلك سيأيت يف مكانه
الالئق به وهو أبواب (صفة الصالة) ولوال أنه ليس من عادة املصنّف إعادة
الرتمجة ودديثها مع ًا لكان يمكن أن يقال :مناسبة الرتمجة األوىل ألبواب سرت
العورة ،اإلشارة إىل ّ
أن من ترك رشط ًا ال تصح صالته كمن ترك ركن ًا،
ومناسبة الرتمجة الثانية اإلشارة إىل أن املجافاة يف السجود ال تستلزم عدم سرت
العورة فال تكون مبطلة للصالة .ويف اجلملة إعادة هاتني الرتمجتني هنا ويف
النساخ بدليل سالمة رواية املستمىل من
أبواب السجود ،احلمل فيه عندي عىل ّ
ذلك وهو أدفظهم[ .الفتح.]295/2 ،495/1 :

 287ـ من أسباب التكرار يف بعض نسخ البخاري.
قال احلافظ ابن حجر :قوله :باب ،        
وقوله ،          :وقال قتادة (( :كان القوم يتجرون
الخ )) كذا وقع مجيع ذلك ُمعاد ًا يف رواية املستميل ،وسقط لغريه إال النسفي
مكرر ًا يف نسخة الصغاين وهذا
فإنه ذكرها ها هنا ودذفها مما مىض ،وكذا وقع ّ
يؤيد ما تقدم من النقل عن أيب ذر اهلروي أن أصل البخاري كان عند الفربري،
وكانت فيه إحلاقات يف اهلوامش وغريها ،وكان من ينسخ الكتاب يضع امللحق
يف املوضع الذي يظنّه الئق ًا به ،فمن َثم وقع االختالف يف التقديم والتأخري،
ويزاد هنا أن بعضهم ادتاط فكتب امللحق يف املوضعني فنشأ عنه التكرار ،وقد
الرشاح يف توجيهه بأن قال :ذكر اآلية هنا ملنطوقها وهو ّ
الذ ّم،
تك ّلف بعض ّ
وذكرها هناك ملفهومها ،وهو ختصيص وقتها بحالة غري املتلبسني بالصالة
وسامع اخلطبة ،وقد تقدّ م الكالم عىل ذلك مستوىف[ .الفتح.]300 /4 :
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 288ـ سبب تفاوت نسخ البخاري يف التقديم والتأخري لبعض األبواب
عىل بعض .ذكره أبو الوليد الباجي عن أيب ذر اهلروي.
وهو :أن نسخة األصل من البخاري كانت ورق ًا غري حمبوك فربام وجدت
الورقة يف غري موضعها ،فنسخت عىل ما وجدت فوقع يف بعض الرتاجم
إشكال بحسب ذلك[ .الفتح.]381/6 :
 289ـ زيادة يف إحدى نسخ صحيح البخاري.
قال احلافظ :تنبيه :وقع يف النسخة البغدادية التي صححها العالّمة أبو
حممد بن الصغاين اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أيب الوقت وقابلها عىل
عدّ ة نسخ وجعل هلا عالمات عقب قوله :رواه موسى وعيل بن عبد احلميد
عن سليامن بن املغرية عن ثابت ما نصه :ددثنا موسى بن إسامعيل ددثنا
سليامن بن املغرية ددثنا ثابت عن أنس ،وساق احلدي بتاممه ،وقال الصغاين
يف اهلامش :هذا احلدي ساقط من النسخ ك ِّلها إال يف النسخة التي ُق ِرئَت عىل
الفربري صادب البخاري ،وعليها خ ُّطه ،قلت :وكذا سقطت يف مجيع النسخ
التي وقفت عليها ،واهلل تعاىل أعلم بالصواب[ .الفتح.]153 /1 :
 290ـ رواية الفربري لصحيح البخاري تزيد عىل رواية النسفي عدّ ة
أحاديث[ .الفتح.]161/7 :
وراق البخاري كان ينسخ للبخاري،
 291ـ أبو جعفر حممد بن أيب داتم ّ
وذكر الفربري عنه فوائد يف الصحيح .الفتح.]334/11[ ،]60/9[ :
 292ـ عدد أحاديث أيب هريرة

يف صحيح البخاري.

قال احلافظ يف الفتح عند رشح ددي

أيب هريرة يف صحيح البخاري:

(( اإليامن بضع وستون شعبة  )) ...احلدي  ،قال :قوله (عن أيب هريرة) هذا
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أول ددي وقع ذكره فيه ،وجمموع ما أخرجه له البخاري من املتون املستق ّله
أربعامئة ددي وستة وأربعون دديث ًا عىل التحرير[ .الفتح.]51/1 :
 293ـ مجيع َمن يف البخاري مما صورته (( عبدة )) فهو بسكون الباء إال

(( بجالة بن عبدة )) املذكور يف كتاب اجلزية فبفتحها[ .الفتح.]142/13 :

ومن يف طبقتهم وهم:
 294ـ َمن يقال له ابن الصباح من شيوخ البخاري َ
البزار)( ،احلسن بن الصباح الزعفراين) ونسبته إىل
(احلسن بن الصباح ّ
جدّ ه وهو احلسن بن حممد بن الصباح( ،حممد بن الصباح الدواليب)( ،حممد
ابن الصباح اجلرجرائي)( ،عبد اهلل بن الصباح العطار) ،وليس أدد من هؤالء
أخ ًا لآلخر[ .الفتح.]375/9 :
 295ـ ثالثة إخوة هم :عمر بن العالء وعمرو بن العالء ومعاذ بن
العالء ،ليس هلم ذكر يف البخاري إال يف موضع وادد.
قال البخاري :باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
غسان ددثنا أبو دفص
ـ ددثنا حممد بن املثنى ددثنا حييى بن كثري أبو ّ
واسمه عمر بن العالء أخو أيب عمرو بن العالء قال سمعت نافع ًا عن ابن عمر
حتول إليه ،فحن اجلذع،
فلام اختذ املنّب ّ
 (( :كان النبي خيطب إىل جذعّ ،
فأتاه فمسح يده عليه )) ،وقال عبد احلميد :أخّبنا عثامن بن عمر أخّبنا معاذ
رواد عن نافع عن ابن
ابن العالء عن نافع هبذا ،ورواه أبو عاصم عن ابن أيب ّ
عمر عن النبي .
قال احلافظ :قلت :وليس ملعاذ وال لعمر يف البخاري ذكر إال يف هذا
املوضع ،وأما أبو عمرو بن العالء فهو أشهر اإلخوة وأج ّلهم ،وهو إمام
القراءات بالبرصة ،وشيخ العربية هبا ،وليس له أيضا يف البخاري رواية وال

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

248
ذكر إال يف هذا املوضع[ .الفتح.]602/6 :

 296ـ أحاديث أيب أمامة الباهيل يف صحيح البخاري:
قال ابن حجر :وليس أليب أمامة يف البخاري سوى هذا احلدي

ـ يعني

ددي الباب الثاين يف كتاب احلرث واملزارعة ـ وددي آخر يف األطعمة ،وله
ددي آخر يف اجلهاد من قوله ،يدخل يف دكم املرفوع ،واهلل أعلم[ .الفتح.]5/5 :
 297ـ يأيت يف فتح الباري كثري ًا قول ابن دجر :قال شيخنا يف رشح
الرتمذي وال يسميه ،وهو :أبو الفضل العراقي سامه يف [.]330/2
 298ـ يأيت كثريا يف فتح الباري قول ابن دجر :قال شيخنا شيخ اإلسالم،
وال يسميه ،وهو أبو دفص عمر البلقيني[ .مقدّمة الفتح ص[ ،]470:الفتح.]222/8 :
 299ـ ما يفيد أن احلافظ ابن دجر يؤخذ عنه ما يؤلفه من فتح الباري
شيئ ًا فشيئ ًا قبل استكامله ،يتضح ذلك من ذكره دصول سهو يف موضع يف أول
الكتاب ،وقال (( :فليصلح هناك )).
 300ـ صدقة بن عبد اهلل بن كثري القارىء أخرج له البخاري تعليقا أغفله
املؤلفون يف رجال البخاري فيستدرك عليهم[ .الفتح.]387/8 :
 301ـ حديث مل يستدركه احلاكم عىل البخاري مع حرصه عىل مثله.
قال البخاري :ددثنا عيل بن عبد اهلل ددثنا سفيان ددثنا إرسائيل أبو
موسى ولقيته بالكوفة جاء إىل ابن شّبمة فقال :أدخلني عىل عيسى فأعظه.
فكأن ابن شّبمة خاف عليه فلم يفعل ،قال :ددثنا احلسن قال :ملا سار احلسن
ابن عيل

إىل معاوية بالكتائب ،قال عمرو بن العاص ملعاوية أرى كتيبة ال

تو ي دتى تدبر أخراها ،قال معاويةَ :من لذراري املسلمني؟ فقال :أنا .فقال

عبد اهلل بن عامر وعبد الرمحن بن سمرة :نلقاه فنقول له :الصلح .قال احلسن:
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خيطب جاء احلسن فقال النبي

ولقد سمعت أبا بكرة قال :بينا النبي

:

(( ابني هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني )).
قال احلافظ :وقد روى أصل احلدي

جابر أورده الطّباين والبيهقي يف

الدالئل من فوائد حييى بن معني بسند صحيح إىل جابر ،وأورده الضياء يف
األدادي

املختارة مما ليس يف الصحيحني ،وعجبت للحاكم يف عدم

استدراكه مع شدّ ة درصه عىل مثله[ .الفتح.]63/13 :
 302ـ حديث من النوع الذي يتعقبه الدارقطني عىل البخاري ومل يذكره
يف تعقباته ،فيستدرك عليه.
قال البخاري :ددثنا أبو اليامن احلكم بن نافع قال :أخّبنا شعيب عن
الزهري قال :أخّبين أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أنه سمع دسان بن
ثابت األنصاري يستشهد أبا هريرة ،أنشدك اهلل هل سمعت النبي
دسان أجب عن رسول اهلل
(( يا ّ

يقول:

 ،اللهم أيده بروح القدس )) ،قال أبو

هريرة :نعم.

قال احلافظ :قوله (عن الزهري قال أخّبين أبو سلمة) كذا رواه شعيب
وتابعه إسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي ،ورواه سفيان بن عيينة
عن الزهري فقال عن سعيد بن املسيب بدل أيب سلمة ،أخرجه املؤلف يف بدء
اخللق وتابعه معمر عند مسلم وإبراهيم بن سعد وإسامعيل بن أمية عند
النسائي ،وهذا من االختالف الذي ال يرض ألن الزهري من أصحاب
احلدي  ،فالراجح أنه عنده عنهام مع ًا فكان حيدِّ ث به تارة عن هذا وتارة عن
هذا ،وهذا من جنس األدادي التي يتعقبها الدارقطني عىل الشيخني لكنه مل
يذكره فليستدرك عليه [ ...الفتح.]548/1 :
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 303ـ أحاديث وهم احلاكم يف استدراكها عىل الصحيحني أو أحدمها:
انظر الفتح:

[ ،189/1باب من أعاد احلدي

ليفهم] ،404/1[ ،باب مبارشة

احلائض] ،204/3[ ،باب قراءة الفاحتة عىل اجلنازة] ،462/4[ ،باب إذا استأجر أرضا فامت
أددمها] ،42/6[ ،باب من اختار الغزو عىل الصوم] ،176/10[ ،باب احلمى من فيح

جهنم] ،444/10[ ،باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه] ،577/11[ ،باب الوفاء بالنذر].
 304ـ أحاديث ضاق خمرجها عىل أيب نعيم واإلسامعييل أو عىل أحدمها
فروياها من طريق البخاري.
انظر الفتح ،377/2 [ :باب من تسوك بسواك غريه ] :489 ،436 ،215/3 [ ،باب
هل خيرج امليت من القّب لع ّلة أي لسبب ،باب دخول مكة ليال أو هنار ًا ،باب الطواف بعد
الصبح والعرص ] ،372/4 [ ،باب من كره أن يبيع دارض لباد ] ،418/9 [ ،باب نكاح من
أسلم من املرشكات وعدّ هتن ] ،598/11 [ ،باب صاع املدينة ومد النبي

وبركته ]،

ّ
باملصىل ].
[ ،129/12باب الرجم

 305ـ ما للحسن البرصي عن أيب هريرة من األحاديث يف صحيح
البخاري ،وما خلالس بن عمرو يف صحيح البخاري ،وكذا ما قيل يف سامع
احلسن من أيب هريرة.

قال احلافظ ابن حجر :وأما ِخالس فبكِّس املعجمة وختفيف الالم وآخره

مهملة ،هو ابن عمر برصي يقال :إنه كان عىل رشطة عيل ،ودديثه عنه يف
الرتمذي والنسائي ،وجزم حييى الق ّطان بأن روايته عنه من صحيفته ،وقال أبو
داود عن أمحد :مل يسمع خالس من أيب هريرة :وقال ابن أيب داتم عن أيب
عامر
زرعة :كان حييى الق ّطان يقول :روايته عن عيل من كتاب ،وقد سمع من ّ

عامر وكان عىل رشطة عيل،
وعائشة وابن ع ّباس .قلت :إذا ثبت سامعه من ّ
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كيف يمتنع سامعه من عيل؟ وقال أبو داتم :يقال وقعت عنده صحيفة عن
عيل وليس بقوي ـ يعني يف عيل ـ وقال صالح بن أمحد عن أبيه :كان حييى
الق ّطان يتوقى أن حيدّ ث عن خالس عن عيل خاصة ،وأطلق بقية األئمة
توثيقه .قلت :وما له يف البخاري سوى هذا احلدي  ،وقد أخرجه له مقرونا
بغريه ،وأعاده سند ًا ومتن ًا يف تفسري األدزاب ،وله عنه ددي آخر أخرجه يف
املزي
األيامن والنذور مقرون ًا أيضا بمحمد بن سريين عن أيب هريرة ،ووهم ّ
فنسبه إىل الصوم.
وأما احلسن البرصي فلم يسمع من أيب هريرة عند احل ّفاظ ّ
النقاد ،وما وقع
يف بعض الروايات مما خيالف ذلك ،فهو حمكوم بومهه عندهم ،وما له يف
البخاري عن أيب هريرة سوى هذا مقرون ًا ،وله ددي
مقرون ًا بابن سريين ،وثال

آخر يف بدء اخللق

ذكره يف أوائل الكتاب يف اإليامن مقرون ًا بابن

سريين أيض ًا [ .الفتح.] 437/6 :
 306ـ وجوه االفرتاق بني حييى بن أيب ُبك رَري الكرماين وحييى بن بكري
املرصي.
قال احلافظ :قوله (حييى بن أيب ُبك َْري) هو الكرماين ،وهو غري حييى بن ُبك َْري
املرصي ،يلتبسان لكنهام يفرتقان من أربعة أوجه( :أحدمها) النسبة( ،الثاين)
أبو ،هذا فيه أداة الكنية بخالف املرصي( ،الثالث) وال يظهر غالب ًا أن ُبك َْري ًا
جد املرصي ،وأبا بكري والد الكرماين( ،الرابع) املرصي شيخ املصنِّف،
والكرماين شيخ شيخه[ .الفتح.]442/8 :
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( )7ما يتعلّق بالصحيحني ومنهج مسلم يف صحيحه
 307ـ قال النووي يف مقدمة رشده لصحيح مسلم ( (( :)33/1اعلم أن ما
كان ىف الصحيحني عن املدلسني بـ (عن) ونحوها ،فمحمول عىل ثبوت السامع
من جهة أخرى ،وقد جاء كثري منه ىف الصحيح بالطريقني مجيعا ،فيذكر رواية
املدلس بـ (عن) ثم يذكرها بالسامع ))[ .وانظر ترمجة هشيم بن بشري يف مقدمة الفتح].
 308ـ مقارضة وقعت بني البخاري ومسلم يف دديثني رباعيني ،فأورد
مسلم الرباعي الذي يف سنده أربع نسوة بتامم األربع ،وأورده البخاري بنقصان
واددة ،وأورد البخاري الرباعي الذي يف سنده أربعة رجال بتامم األربعة،
وأورده مسلم بنقصان رجل ،وهذا من لطائف ما اتفق[ .الفتح.]153/13 :
 309ـ العزو ملا دون الصحيحني إذا كان احلدي
أددمها تقصري من فاعله[ .الفتح.]340/1 :

مروي ًا فيهام أو يف

 310ـ أبو بكر بن أيب شيبة أكثر عنه الشيخان إال أن مسل ًام يكنِّيه دائ ًام،
يسميه ،وقل أن كنّاه[ .الفتح.]528 ،280/11 :
والبخاري ِّ
 311ـ هدبة بن خالد وهدّ اب بن خالد :إددامها اسم واألخرى لقب،
واقترص البخاري عىل ذكر هدبة دون هدّ اب ،وعليه فاألقرب أن هدبة هو
االسم ،وهدّ اب هو اللقب.
قال النووي :قوله (هدّ اب بن خالد) هو بفتح اهلاء وتشديد الدال املهملة
وآخره باء موددة ،ويقال هدبة بضم اهلاء وإسكان الدال ،وقد ذكره مسلم
ىف مواضع من الكتاب ،يقول ىف بعضها هدبة وىف بعضها هدّ اب،
واتّفقوا عىل أن أددمها اسم واآلخر لقب ثم اختلفوا ىف االسم منهام ،فقال أبو
الغسانى وأبو حممد عبد اهلل بن احلسن الطبسى وصادب املطالع واحلافظ
عيل ّ
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ِّ
املتأخر :هدبة هو االسم وهدّ اب لقب .وقال غريهم:
عبد الغني املقديس
هدّ اب اسم وهدبة لقب ،واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر األول ،وقال أبو
الفضل الفلكي احلافظ :أنه كان يغضب إذا قيل له هدبة ،وذكره البخاري ىف
تارخيه فقال :هدبة بن خالد ،ومل يذكره هدّ ابا ،فظاهره أنه اختار ّ
أن هدبة هو
االسم ،والبخاري أعرف من غريه فإنه شيخ البخاري ومسلم رمحهم اهلل
أمجعني واهلل أعلم[ .رشح النووي عىل مسلم.]230/1:
خرجا لعبد الكريم بن أيب
 312ـ ذكر ابن طاهر أن البخاري ومسل ًام ّ
املخارق يف احلج دديث ًا وادد ًا وهو غلط؛ ألن عبد الكريم املذكور هو اجلزري.
[الفتح.]5/3 :
مح ْيد بن عبد الرمحن :يف الصحيحني هو ابن عوف ،إال يف ددي :
 313ـ ُ َ
املحرم )) ،يف مسلم فهو احلمريي،
(( أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهلل ّ
وال ذكر له يف البخاري أص ً
ال وال يف مسلم إال يف هذا احلدي [ .رشح النووي
عىل مسلم.]55/8:
تنبيه :قد ورد ذكر محيد بن عبد الرمحن احلمريي يف إسناد ّأول ددي من
كتاب اإليامن يف صحيح مسلم.
خرج له يف الصحيحني ((:جاز القنطرة ))؟
 314ـ َمن الذي قال ملن ِّ
قال احلافظ ابن حجر :وقد نقل ابن دقيق العيد عن ابن املفضل وكان شيخ
خرج له يف الصحيحني هذا جاز القنطرة[ .الفتح:
والده أنه كان يقول فيمن ّ
[ ،]457/13قطر الو ي برشح ددي الو ي املطبوع مع والية اهلل والطريق إليها ص.]218 :
 315ـ حمافظة مسلم عىل إيراد لفظ احلدي دون الرواية باملعنى بخالف البخاري.

قال ابن حجر يف هتذيب التهذيب عند ترمجة مسلم (( :دصل ملسلم يف
ٍ
كتابه ٌّ
ألدد مثله ،بحي أن بعض الناس كان
دظ عظيم ُم ْف ِرط مل حيصل
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يفضله عىل صحيح حممد بن إسامعيل ،وذلك ملا اختص به من مجع الطرق
ِّ
وجودة السياق ،واملحافظة عىل أداء األلفاظ كام هي من غري تقطيع وال رواية
بمعنى ))[ .وانظر الفتح.]409/7 :
 316ـ قد أكثر مسلم يف صحيحه من نسخة محاد بن سلمة عن ثابت
البناين[ .الفتح.]257/11 :
 317ـ اإلمام مسلم ال يقرص لفظ (املثل) عىل املساوي يف مجيع اللفظ
والرتتيب ،بل هو يف املعظم إذا تساويا يف املعنى[ .الفتح.]146/2 :
 318ـ وقع يف صحيح مسلم يف هذا احلدي ـ أي ددي يف التيمم ـ
(عبد الرمحن بن يسار) ،وهو وهم ،وليس له يف هذا احلدي رواية ،وهلذا مل
يذكره املصنِّفون يف رجال الصحيحني [ .الفتح ،]442/1 :وانظر صحيح مسلم
ددي رقم (.)369
 319ـ يف أثناء إسناد يف صحيح مسلم (( :أخّبين أبو سلمة بن سفيان
وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعبد اهلل بن املسيب العابدي )).
قال فيه النووي :قال احلفاظ :قوله (ابن العاص) غلط ،والصواب دذفه،
وليس هذا عبد اهلل بن عمرو بن العاص الصحايب ،بل هو عبد اهلل بن عمرو
احلجازي ،كذا ذكره البخاري يف تارخيه ،وابن أيب داتم ،وخالئق من احل ّفاظ
ِّ
واملتأخرين[ .رشح النووي عىل مسلم.]177/4:
املتقدمني
 320ـ قول مسلم ِ
عقب احلديث ( (( :)905ليس ّ
كل يشء عندي صحيح

وضع ُته هاهنا )) ُّ
يدل عىل أن مسل ًام مل يستوعب يف صحيحه األدادي الصحيحة
ُّ
ويدل لذلك أن ك ًّ
ال من البخاري ومسلم
وال التزم ذلك ،ومثله البخاري؛
انتقى من صحيفة مهام بن منبِه أدادي  ،ولو التزما إيراد ّ
كل صحيح ألتيا بام
فيها كلها؛ ألهنا مروي ٌة بإسناد وادد.
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( )8مناهج خمتلفة
الرزاق عن معمر
مهام بن من ّبه مروية بإسناد وادد عن عبد ّ
 321ـ نسخة ّ

عنه .وقد اختلف العلامء يف إفراد ددي من نسخته ،هل يساق بإسنادها ولو
مل يكن مبتدأ به ،أو ال؟

بأول
فاجلمهور عىل اجلواز ومنهم البخاري ،وقيل يمتنع ،وقيل يبدأ أبدً ا ّ
ددي

وتوسط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن املفرد من
ويذكر بعده ما أراد.
ّ

مجلة النسخة ،فيقول يف مثل هذا إذا انتهى اإلسناد :فذكر أدادي منها كذا ،ثم
يذكر أي ددي

أراد منها[ .الفتح،]519-518/11[ ،]463/6[ ،]347-100/1 :

[.]469/13
 322ـ الظاهر أن نسخة أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة كنسخة
معمر عن مهام عنه ،وهلذا قل ددي يوجد يف هذه إال وهو يف األخرى ،وقد
اشتملتا عىل أدادي كثرية ،أخرج الشيخان غالبها ،وابتداء ّ
كل نسخة منهام
ددي  (( :نحن اآلخرون السابقون ))؛ فلهذا صدر به البخاري فيام أخرجه من
ّ
مهام طريق ًا أخرى ،فيقول يف كل ددي
كل منهام ،وسلك مسلم يف نسخة ّ
أخرجه منها :قال رسول اهلل

 ،فذكر أدادي منها :وقال رسول اهلل

،

فيذكر احلدي الذي يريده ،يشري بذلك إىل أنه من أثناء النسخة ال ّأوهلا ،واهلل
أعلم .الفتح.]116/6[ ،]347 ،346/1[ :
 323ـ إطالق ابن دجر عىل املستدرك (( :صحيح احلاكم ))[ .الفتح.]116/6 :
وقبله اإلمام ابن القيم فقد أطلق عىل املستدرك صحيح ًا[ .الكالم عىل مسألة

السامع له،ص.]103:
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جرا إذا
 324ـ أكثر املحدّ ثني يف األعصار املاضية من سنة مائتني وهلم ًّ
ساقوا احلدي بإسناده اعتقدوا أهنم برئوا من عهدته[ .لسان امليزان.]75/3:
يفِّس األلفاظ الغريبة بلوازمها وال حيافظ عىل
 325ـ الداودي كثري ًا ما ِّ
أصول معانيها[ .الفتح.]459/11 :
وقال ابن دجر أيض ًا :وللداودي عجائب يف رشده ـ أي لصحيح
البخاري ـ ذكرت منها شيئ ًا كثري ًا[ .الفتح.]343/12 :
 326ـ َبقي بن َخم َلد ال يروي َإال عن ثقة عنده[ .هتذيب التهذيب.]197/7:
قال :قال أسلم
 327ـ قال احلافظ ابن حجر :قوله (عن أيب هريرة
وغفار) ،كذا فيه بحذف فاعل قال الثاين ،وهو اصطالح ملحمد بن سريين إذا
قال عن أيب هريرة قال :قال (( ومل يسم قائال ،واملراد به النبي  ،وقد ن ّبه عىل
ذلك اخلطيب وتبعه ابن الصالح ))[ .الفتح.]545/6 :
يرصح برفع كثري من حديثه.
 328ـ ابن سريين كان غالب ًا ال ّ

قال ابن حجر يف رشح ددي أيب هريرة (( مل يكذب إبراهيم عليه السالم
إال ثالث كذبات ))( :واحلدي يف األصل مرفوع كام يف رواية جرير بن دازم،
والبزار وابن ِدبان،
دسان عن ابن سريين عند النسائي ّ
وكام يف رواية هشام بن ّ
وكذا تقدم يف البيوع من رواية األعرج عن أيب هريرة مرفو ًعا ،ولكن ابن
رصح برفع كثري من دديثه)[ .الفتح.]391/6 :
سريين كان غال ًبا ال ُي ّ
وقال ... (( :ولكن احلدي يف األصل ثابت الرفع ،لكن ابن سريين كان
يقف كثري ًا من دديثه ختفيف ًا ))[ .الفتح.]128/9 :

املزي يرتجم يف هتذيب الكامل جلامعة ليس هلم يف الصحيحني
 329ـ ّ
جمرد الذكر[ .هتذيب التهذيب :ترمجة :أويس بن عامر القرين ،و
رواية ،بل ليس هلم إال ّ
يزيد بن أيب كبشة].
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 330ـ مجاعة ُذكِروا يف البخاري وليس هلم فيه رواية أحاديث وهم:
أمحد بن عاصم البلخي ،وأبو عبيد القاسم بن سالّم ،وعبد امللك بن
قريب األصمعي ،وأبو عمرو بن العالء[ .الفتح.]334/11 :
 331ـ كلمة( :البأس به) توثيق يف اصطالح ابن معني[ .مقدّ مة فتح الباري:

ص .]455
قال ابن أيب خيثمة :قلت البن معني :إنّك تقول فالن ليس به بأس ،وفالن
ضعيف ،قال :إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة ،وإذا قلت هو ضعيف فليس
هو بثقة وال يكتب دديثه[ .لسان امليزان.]13/1:

 332ـ كان عبد اهلل بن أمحد ال يكتب إال عن من َأ ِذن له أبوه يف الكتابة
عنه ،وكان ال يأذن له أن يكتب إال عن أهل السنّة ،دتى كان يمنعه أن يكتب
عن من أجاب يف املحنة ،ولذلك فاته عيل بن اجلعد ونظراؤه من املسندين.
[تعجيل املنفعة ص ،15:ويف ص 19:فيها أنه كان ال يكتب إال عن ثقة عند أبيه].
 333ـ ابن حبان يذكر يف كتابه الثقات من مل ُي رع َرف له جرح[ .الفتح.]156/9 :
متابع منكر ًا من طريقة أيب بكر
 334ـ تسمية ما ينفرد به الراوي وليس له ٌ
الربدجيي.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ددثنا عبد القدوس بن حممد) أي ابن عبد
الكبري بن شعيب بن احلبحاب بمهملتني مفتودتني بينهام موددة ساكنة
موددة هو برصي صدوق ،وما له يف البخاري إال هذا احلدي
وآخره ّ
الوادد ،وعمرو بن عاصم هو الكاليب وهو من شيوخ البخاري ،أخرج عنه
صحة
بغري واسطة يف األدب وغريه ،وقد طعن احلافظ أبو بكر الّبدجيي يف ّ
هذا اخلّب مع كون الشيخني اتفقا عليه فقال :هو منكر وهم ،وفيه عمرو بن
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مهام ًا كان حييى بن سعيد ال يرضاه ويقول :أبان الع ّطار أمثل
عاصم مع أن ّ
منه .قلت :مل يبني وجه الوهم ،وأ ّما إطالقه كونه منكر ًا ،فعىل طريقته يف تسمية
هلامم
ما ينفرد به الراوي منكر ًا إذا مل يكن له متابع ،لكن جياب بأنه وإن مل يوجد ّ
وال لعمرو بن عاصم فيه متابع ،فشاهده ددي

أيب أمامة الذي أرشت إليه

ومن ثم أخرجه مسلم عقبه ،واهلل أعلم[ .الفتح[ ،]133/12 :التدريب.]151/1:
 335ـ أمحد بن حنبل وغريه يطلقون املناكري عىل األفراد املطلقة[ .مقدمة

الفتح ص.]392:
خيرجها مسلم مع
 336ـ رواية أوردها املقديس يف (عمدة األحكام) ،ومل ّ

أن رشطه إخراج املتفق عليه.

قال احلافظ يف رشح ددي أيب جعفر (( :إنه كان عند جابر بن عبد اهلل هو
وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل ،فقال :يكفيك صاع ،فقال رجل :ما
شعرا وخري منك ،ثم أ ّمنا يف
يكفيني ،فقال جابر :كان يكفي من هو أوىف منك ً

ثوب )).

قال :قوله (قوم) كذا يف النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع يف
العمدة وعنده قومه بزيادة اهلاء وجعلها رشادها ضمريا يعود عىل جابر وفيه
ما فيه وليست هذه الرواية يف مسلم أصال وذلك وارد أيضا عىل قوله أنّه خيرج
املتفق عليه[ .الفتح.]366 /1 :

***
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( )9مصطلح احلديث
 337ـ قال أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن الطّبي احلافظُ :ذكِر أن فتى من
أصحاب احلدي أنشد يف جملس أيب زرعة الرازي هذه األبيات فاستحسنت
منه:
ديـن النـبي حممـد أخــبــار

نعـم املطيـة للفـتى اآلثار

ال تغفلن عن احلدي وأهله

فالرأي ليل واحلدي هنار

ولربام غلط الفتى أثر اهلـدى

والشمس بازغـة هلـا أنوار

[رشح االعتقاد لالّلكائي[ ،]149/2:ذيل طبقات احلنابلة.]12/1:
 338ـ كالم البن رجب يف أن أهل احلديث هم املرجع يف معرفة احلديث،
ومعرفة صحيحه من سقيمه.
صحتها ـ عىل
قال ابن رجب :وإنام ُحتمل مثل هذه األدادي ـ عىل تقدير ّ
ّبي ،
معرفة أئمة احلدي اجلهابذة النّ ّقاد ،الذين ك ُثرت ممارساهتم لكالم الن ّ
وكالم غريه ،وحلال ُرواة األدادي  ،ون ََق َل ِة األخبار ،ومعرفتهم بصدقهم
خاص يف احلدي خيتصون
وكذهبم ودفظهم وضبطهم ،فإن هؤالء هلم نقدٌ
ٌّ
خيتص الصرييف احلاذق بمعرفة النّقود ،ج ِّيدها ورديئها،
بمعرفته ،كام
ُّ
وخالصها ومشوهبا ،واجلوهري احلاذق يف معرفة اجلوهر بانتقاد اجلواهر،
ٌّ
ّب عن سبب معرفته ،وال ُيقيم عليه دلي ً
ال لغريه،
وكل من هؤالء ال يمكن أن ُي َع ِّ َ

وآية ذلك أنه ُي ْع َرض احلدي ُ الواددُ عىل مجاعة ممن يعلم هذا العلم ،فيتفقون

عىل اجلواب فيه من غري مواطأة.

وقد امتحن هذا منهم غري مر ٍة يف زمن أيب زرعة وأيب داتمِ ُ ،
األمر
فوجد ُ
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إهلام .قال األعمش :كان إبراهيم
عىل ذلك ،فقال السائل :أشهدُ أن هذا العلم ٌ
الرجال ،فأعرض عليه ما
النخعي صريفي ًا يف احلدي ُ ،
كنت أسمع من ِّ

الصرييف
سمعته .وقال عمرو بن قيس :ينبغي لصادب احلدي أن يكون مثل
ّ
الذي ينتقد الدراهم ،فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج وكذلك احلدي .
َعر ُض ُه عىل أصحابنا كام ن ِ
وقال األوزاعي :كنّا نسمع احلدي فن ِ
َعر ُض
الدرهم الزائف عىل الصيارفة ،فام عرفوا أخذنا ،وما أنكروا تركنا.
وقيل لعبد الرمحن بن مهدي :إنك ُ
تقول لليشء :هذا صحيح وهذا مل
أتيت النّاقد فأريتَه درامهك،
يثبت ،فعن َمن تقول ذلك؟ فقال :أرأيت لو َ
كنت تسلم األمر
هبر ٌج ،أكنت تسأله عن من ذلك ،أو َ
فقال :هذا ج ِّيد ،وهذا َ

أسلم األمر إليه ،قال :فهذا كذلك لطول املجالسة
إليه؟ قال :ال ،بل كنت
ُ

واملناظرة واخلُ ّْب به.

وقد روي نحو هذا املعنى عن اإلمام أمحد أيض ًا ،وأنّه قيل له :يا أبا عبداهلل
علمت ومل تكتب احلدي كله؟ قالَ :م َث ُلنا
تقول :هذا احلدي منكر ،فكيف
َ
الدينار يعلم أنّه ج ِّيدٌ ،
ني ك ُّلها ،فإذا وقع بيده
كمثل ناقد العني مل تقع بيده ال َع ْ ُ
ُ

وأنّه رديء.

إنكارنا احلدي عند اجلُ ّهال
وقال ابن مهدي :معرفة احلدي إهلام .وقال:
ُ
كهانة.
فص ثمنه مائة دينار،
وقال أبو داتم الرازيَ :م َث ُل معرفة احلدي كمثل ٍّ
ِ
للناقد أن خيّب
وآخر مثله عىل لونه ،ثم ُنه عرشة دراهم ،قال :وكام ال يتهيأ
بسبب نقده ،فكذلك نحن ُر ِزقنا عل ًام ال يتهيأ لنا أن نخّب كيف علمنا بأن هذا
ِ
ف جود ُة الدينار
عر ُ
نكر إال بام نعرفه ،قال :و ُت َ
ددي ٌ كَذ ٌب ،وأن هذا ددي ٌ ُم ٌ
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والصفاء علم أنّه مغشوش ،و ُيع َل ُم
بالقياس إىل غريه ،فإن ختلف عنه يف احلمرة ّ
والصالبة ،علم أنّه
جنس اجلوهر بالقياس إىل غريه ،فإن خالفه يف املائية
ّ
ُ
زجاج ،و ُيع َل ُم صح ُة احلدي بعدالة ناقليه ،وأن يكون كالم ًا يصلح مث ُله أن

بتفرد من مل تصح عدالته بروايته،
يكون كال َم الن ّّبوة ،و ُيعرف ُسقمه وإنكاره ُّ

واهلل أعلم.

وبكل ٍ
دال ،فاجلهابذة ال ُّن ّقاد العارفون بعلل احلدي أفرا ٌد ٌ
ِّ
قليل من أهل
ثم خلفه
احلدي جد ًا ،وأول َمن اشتهر بالكالم يف نقد احلدي ابن سريينّ ،
أيوب السختياين ،وأخذ ذلك عنه شعبة ،وأخذ عن شعبة حييى القطان وابن
مهدي ،وأخذ عنهام أمحد ،وعيل بن املديني ،وابن معني ،وأخذ عنهم ُ
مثل
البخاري وأيب داود وأيب زرعة وأيب داتم.

أعزه إذا دفعت هذا
وكان أبو زرعة يف زمانه يقول :قل َمن يفهم هذا ،وما ّ
عن وادد أو اثنني ،فام أقل َمن جتد َمن ُحيسن هذا! و ّملا مات أبو زرعة ،قال أبو
داتم :ذهب الذي كان ُحيسن هذا ـ يعني أبا زرعة ـ ما بقي بمرص وال بالعراق
وادد ُحيسن هذا .وقيل له بعد موت أيب زرعة :تعرف اليوم أدد ًا يعرف هذا؟
قال :ال.
وجاء بعد هؤالء مجاعة منهم :النسائي والعقييل واب ُن عدي والدارقطني،
وقل َمن جاء بعدهم ممن هو بارع يف معرفة ذلك ،دتّى قال أبو الفرج بن
اجلوزي يف أول كتابه (( املوضوعات )) :قد قل من يفهم هذا بل ُع ِد َم ،واهلل
أعلم[ .جامع العلوم واحلكم.]105/2:
 339ـ بيان ما لعمرو بن العاص

من األحاديث يف الصحيحني.

قال ابن حجر (( :ولعمرو يف الصحيحني دديثان آخران ددي  (( :أي
الرجال أدب إليك  )) ...وقد مىض يف املناقب ،وددي  (( :إذا اجتهد احلاكم
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 ،)) ...وسيأيت يف االعتصام ،وله آخر ُمعلق عند البخاري مىض يف املبع
النبوي ،وآخر مىض يف التيمم ،وعند مسلم ددي

آخر يف السحور ،وهذا

مجيع ماله عندمها من األدادي املرفوعة ))[ .الفتح.]419/10 :
 340ـ مما ُذكر أنه ُمنر َت َقد يف صحيح مسلم.
انظر رشح النووي عىل مسلم:

[،99 ،17/3[ ،]182 ،105/2[ ،]221/1

.]200 ،191 ،183 ،111 ،109 ،86 ،8/4[ ،]214 ،174 ،171 ،170 ،114
 341ـ من فوائد املستخرجات.
قال احلافظ :قوله (ددثنا إسحاق الواسطي) هو ابن شاهني ،وحيتمل أن
يكون هو الذي عناه الدمياطي ،ونقلناه عنه يف الذي مىض ،لكني رأيته كام
نقلته ّأوالً بخط القطب احللبي ،وقد روى البخاري عن إسحاق بن وهب
العالّف وهو واسطي أيضا ،لكن ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد اهلل
الطحانُ ،
واجلريري سعيد بن إياس وهو بضم اجليم كام تقدم يف املقدمة ،ووقع
ّ
مسمى يف رواية وهب بن بقية عن خالد عند اإلسامعييل ،وهي إددى فوائد
ّ
املستخرجات ،وهو معدود فيمن اختلط ،واتفقوا عىل أن سامع املتأخرين منه
كان بعد اختالطه ،وخالد منهم ،لكن أخرجه اإلسامعييل من رواية يزيد بن
ُزريع وعبد األعىل وابن ُعل ّية ،وهم ممن سمع منه قبل اختالطه ،وهي إددى
فوائد املستخرجات أيضا ،وهو عند مسلم من طريق عبد األعىل أيضا ،وقد
أصحهم سامع ًا من اجلريري ،فإنه سمع منه قبل اختالطه
قال العجيل :إنه من
ِّ
بثامن سنني ومل ينفرد به مع ذلك اجلريري بل تابعه عليه كهمس بن احلسن عن
ابن بريدة ،وسيأيت عند املصنِّف بعد باب ،ويف رواية يزيد بن زريع من الفوائد
أيض ًا تسمية ابن بريدة عبد اهلل والترصيح بتحديثه للجريري[ .الفتح.]107/2 :
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صحة ما يف املستخرجات وأنه قد
 342ـ من أمثلة التعقب عىل من جزم ب ّ
يكون يف املستخرات ما ليس بصحيح.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (عن موسى بن عقبة) قال اإلسامعييل بعد أن
أخرجه من طريق حممد بن احلسني املخزومي عن سليامن بن بالل عن عبد
العزيز بن املطلب عن موسى بن عقبة :مل أر يف كتاب البخاري عن عبد العزيز
ابن املطلب بني سليامن وموسى .قلت :وهو املحفوظ والذي زاده غري معتمد،
ألنه متفق عىل ضعفه وهو املعروف بابن َزبالة بفتح الزاي وختفيف املوددة،
املدين ،وهذا من األمثلة ملا تعقبته عىل ابن الصالح يف جزمه بأن الزيادات التي
بصحتها ألهنا خارجة خمرج الصحيح ،ووجه
تقع يف املستخرجات ُحيكم
ّ
التعقب أن الذين استخرجوا مل يرصدوا بالتزام ذلك ،سلمنا أهنم التزموا ذلك
لكن مل يفوا به ،وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن زبالة ليس من رشط الصحيح.
[الفتح.]298/11 :
املستخرج أن يكون رجاله رجال
 343ـ ال يط ِرد يف
َ

الصحيح[ .الفتح:

.]191/3

صحيحا ،وهي طريقة
للحجة
 344ـ من العلامء من جيعل كل ما يصلح
ً
ّ
ابن د ّبان[ .الفتح.]163/11 :
 345ـ مما قيل يف التساهل يف األسانيد يف الدعاء والرتغيب ونحو ذلك.
قال احلاكم :سمعت أبا زكريا حييى بن حممد العنّبي يقول سمعت أبا
احلسن حممد ابن إسحاق بن إبراهيم احلنظيل يقول كان أيب حيكي عن عبد
الرمحن بن مهدي يقول إذا روينا عن النبي

يف احلالل واحلرام واألدكام

شددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجال ،وإذا روينا يف فضائل األعامل والثواب
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والعقاب واملبادات والدعوات تساهلنا يف

األسانيد[ .املستدرك للحاكم :كتاب

الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر .]490/1
قال شيخ اإلسالم

:

فصل :قول أمحد بن دنبل( :إذا جاء احلالل واحلرام شددنا ىف األسانيد،
وإذا جاء الرتغيب والرتهيب تساهلنا ىف األسانيد) ،وكذلك ما عليه العلامء
من العمل باحلدي الضعيف ىف فضائل األعامل ،ليس معناه إثبات االستحباب
رشعي ،فال يثبت إال بدليل
دكم
باحلدي الذى ال حيتج به ،فإن االستحباب
ٌّ
ٌ
رشعي ،ومن أخّب عن اهلل أنه حيب عم ً
رشعي،
ال من األعامل من غري دليل
ٍّ
ٍّ
فقد رشع من الدين ما مل يأذن به اهلل ،كام لو أثبت اإلجياب أو التحريم ،وهلذا
خيتلف العلامء يف االستحباب كام خيتلفون يف غريه ،بل هو أصل الدين
املرشوع ،وإنام مرادهم بذلك :أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما حي ّبه اهلل أو مما
يكرهه اهلل بنص أو إمجاع ،كتالوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق
واإلدسان إىل الناس وكراهة الكذب واخليانة ونحو ذلك ،فإذا ُروي ددي
يف فضل بعض األعامل املست ََحبة وثواهبا ،وكراهة بعض األعامل وعقاهبا،
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا ُروي فيها ددي ال نعلم أنه موضوع
جازت روايته والعمل به ،بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو ختاف ذلك
كثريا ،فهذا إن
العقاب ،كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أهنا تربح ً
ربحا ً
صدق ن َف َعه ،وإن ك ََذب مل يرضه ،ومثال ذلك :الرتغيب والرتهيب باإلرسائيليات
واملنامات وكلامت السلف والعلامء ووقائع العلامء ونحو ذلك ممّا ال جيوز
بمجرده إثبات دكم رشعي ال استحباب وال غريه ،ولكن جيوز أن يذكر ىف
ِ
قبحه بأدلة الرشع،
الرتغيب والرتهيب والرتجية والتخويف ،فام ُعلم دسنُه أو ُ
فإن ذلك ينفع وال يرض ،وسواء كان ىف نفس األمر ًّ
دقا أو باطالً ،فام ُعلِم أنه
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باطل موضوع مل جيز االلتفات إليه ،فإن الكذب ال يفيد شي ًئا ،وإذا ثبت أنه
وي إلمكان صدقه ولعدم
صحيح ُأثبتت به األدكام ،وإذا ادتمل األمرينُ ،ر َ
املرضة يف كذبه ،وأمحد إنام قال إذا جاء الرتغيب والرتهيب تساهلنا يف
ّ
األسانيد ،ومعناه أنّا نروي يف ذلك باألسانيد وإن مل يكن حمدّ ثوها من الثقات
الذين حيتج هبم.
وكذلك قول من قالُ :يعمل هبا ىف فضائل األعامل ،إنام العمل هبا ،العمل
بام فيها من األعامل الصاحلة ،مثل التالوة والذكر واالجتناب ملا كره فيها من
األعامل السيئة ،ونظري هذا قول النبي يف احلدي الذى رواه البخاري عن
عبداهلل بن عمرو (( :ب ّلغوا عني ولو آية ،وددّ ثوا عن بني إرسائيل وال درج،
متعمدً ا فليتبوأ مقعده من النار )) ،مع قوله يف احلدي
ومن كذب عيل
ِّ
الصحيح (( :إذا ددّ ثكم أهل الكتاب فال تصدّ قوهم وال ّ
تكذبوهم )) ،فإنه
ّ
رخص يف احلدي عنهم ،ومع هذا هنى عن تصديقهم وتكذيبهم ،فلو مل يكن
يف التحدي املطلق عنهم فائدة ملا ّ
رخص فيه وأمر به ،ولو جاز تصديقهم
بمجرد األخبار ملا هنى عن تصديقهم ،فالنفوس تنتفع بام تظن صدقه ىف
تقديرا وحتديدً ا مثل صالة
مواضع ،فإذا تضمنت أدادي الفضائل الضعيفة
ً
يف وقت ُم َعني بقراءة ُم َعينة أو عىل صفة معينة ،مل جيز ذلك ألن استحباب هذا
الوصف املعني مل يثبت بدليل رشعي بخالف ما لو ُر ِو َي فيه (( :من دخل
السوق فقال :ال إله إال اهلل ،كان له كذا وكذا )) ،فإن ذكر اهلل يف السوق
مستحب ملا فيه من ذكر اهلل بني الغافلني كام جاء يف احلدي املعروف (( :ذاكر
اهلل يف الغافلني كالشجرة اخلرضاء بني الشجر اليابس )) ،فأ ّما تقدير الثواب
املروي فيه فال يرض ثبوته وال عدم ثبوته ،ويف مثله جاء احلدي رواه الرتمذى:
(( من بلغه عن اهلل يشء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه اهلل ذلك
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وإن مل يكن ذلك كذلك )).

فاحلاصل أن هذا الباب ُيروى و ُيعمل به يف الرتغيب والرتهيب ال يف
االستحباب ،ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف عىل
الدليل الرشعى[ .جمموع الفتاوى.]65/18:
 346ـ من دوافع املرسل إىل اإلرسال.
قال احلافظ :قوله (أرأيت ددي احلسن) أي البرصي ،والرؤيا هنا برصية
واالستفهام لإلنكار ،كان الشعبي ينكر عىل من يرسل األدادي عن رسول
اهلل  ،إشارة إىل أن احلامل لفاعل ذلك طلب اإلكثار من التحدي عنه وإالّ
لكان يكتفي بام سمعه موصوال ،وقال الكرماين :مراد الشعبي ّ
أن احلسن مع
كونه تابعي ًا كان يكثر احلدي
حيتاط و ُي ِق ُّل من ذلك مهام أمكن .قلت :وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه يف ذلك،
لوجهني :أحدمها خشية
حيض عىل ق ّلة التحدي عن النبي
فإنه كان ّ
عن النبي

 ،وابن عمر مع كونه صحابي ًا

االشتغال عن تع ّلم القرآن وتفهم معانيه ،والثاين خشية أن حيدّ ث عنه بام مل
يقله ،ألهنم مل يكونوا يكتبون ،فإذا طال العهد مل يؤمن النسيان ،وقد أخرج
سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن عمر
قال (( :أقلوا احلدي عن النبي

وأنا رشيككم )) [الفتح.]243/13 :

 347ـ مكحول مل يسمع من أيب هريرة [ .الفتح ،56/6 :باب اجلهاد ماض مع

الّب والفاجر ].
 348ـ مراسيل احلسن وهو البرصي ،ضعيفة ألنه يأخذ عن ّ
كل أحد.
[الفتح ،170/9 :باب هني النبي

عن نكاح املتعة].

 349ـ هل سمع احلسن بن أيب احلسن البرصي من أيب هريرة أو ال؟
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قال احلافظ ابن حجر ... (( :واحلسن هو ابن أيب احلسن البرصي ،وحممد
هو ابن سريين ،وهو جمرور بالعطف عىل احلسن ،فاحلسن وابن سريين ددّ ثا
به عوف ًا عن أيب هريرة ،إ ّما جمتمعني وإ ّما متفرقني ،فأ ّما ابن سريين فسامعه عن
أيب هريرة صحيح ،وأ ّما احلسن فمختلف يف سامعه منه ،واألكثر عىل نفيه
وتوهيم من أثبته ،وهو مع ذلك كثري اإلرسال ،فال حتمل عنعنته عىل السامع،
قصة موسى فإنه أخرج
وإنام أورده املصنف كام سمع ،وقد وقع له نظري هذا يف ّ
فيها دديثا من طريق روح بن عبادة هبذا اإلسناد ،وأخرج أيض ًا يف (بدء اخللق)
من طريق عوف عنهام عن أيب هريرة دديثا آخر ،واعتامده يف كل ذلك عىل
حممد بن سريين ،واهلل أعلم ))[ .الفتح.]437/6 ،109/1 :
 350ـ سامع إرسائيل من أيب إسحاق يف غاية اإلتقان للزومه إ ّياه ،ألنه
خصيص ًا به.
جدُّ ه ،وكان ّ
قال عبد الرمحن بن مهدي :ما فاتني الذي فاتني من ددي الثوري عن
أيب إسحاق إال اتكاالً عىل إرسائيل ألنه كان يأيت به أتم ،وعن إرسائيل قال:
كنت أدفظ ددي أيب إسحاق كام أدفظ سورة احلمد[ .الفتح.]351/1 :
 351ـ ثبوت سامع جماهد من عائشة.
قال البخاري :ددثنا أبو نعيم قال ددثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أيب
نجيح عن جماهد قال قالت عائشة (( :ما كان إلددانا إال ثوب وادد حتيض
فيه ،فإذا أصابه يشء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها )).
قال احلافظ :فائدة:

((

طعن بعضهم يف هذا احلدي

من جهة دعوى

االنقطاع ومن جهة دعوى االضطراب ،فأ ّما االنقطاع فقال أبو داتم :مل يسمع
جماهد من عائشة ،وهذا مردود ،فقد وقع الترصيح بسامعه منها عند البخاري
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يف غري هذا اإلسناد وأثبته عيل بن املديني فهو ُمقدم عىل َمن نفاه [ .)) ...الفتح:

.]413/1

 352ـ ثبوت سامع سليامن بن يسار من عائشة.
قال احلافظ :قوله (سمعت عائشة) ويف اإلسناد الذي يليه (سألت
البزار دي زعم أن سليامن بن يسار مل يسمع من عائشة،
عائشة) ،فيه ر ّد عىل ّ
عىل ّ
البزار مسبوق هبذه الدعوى ،فقد دكاه الشافعي يف األم عن غريه،
أن ّ
وزاد أن احل ّفاظ قالواّ :
إن عمرو بن ميمون غلط يف رفعه ،وإنام هو يف فتوى
تبني من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له عىل
سليامن ،انتهى .وقد ّ
صحة سامع سليامن منهاّ ،
وأن رفعه صحيح ،وليس بني فتواه
تصحيحهّ ،
وروايته تناف ،وكذا ال تأثري لالختالف يف الروايتني دي وقع يف إددامها أن
عمرو بن ميمون سأل سليامن ،ويف األخرى أن سليامن سأل عائشة ،ألن ك ًّ
ال
منهام سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما مل حيفظ بعض ،وك ّلهم ثقات[ .الفتح:
.]334/1
 353ـ رواية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة ألنه كان ال
يسمع منه إال ما سمعه[ .الفتح.]59/1 :
قال النووي :قال مسلم :وددثنا حييى بن دبيب احلارثي ددثنا خالد ـ
وهو ابن احلارث ـ ددثنا شعبة عن قتادة قال :سمعت أنس ًا يقول (( :كان
أصحاب رسول اهلل

ينامون ثم يصلون وال يتوضؤون )) قال قلت :سمعتَه

من أنس؟ قال :إي واهلل.
قوله (قلت :سمعتَه من أنس؟ قال :إي واهلل) مع أنه قال :أوال سمعت
كان من املد ِّلسني ،وكان شعبة
أنس ًا .فأراد به االستثبات فإن قتادة
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تعاىل من أشد الناس ذ ّم ًا للتدليس ،وكان يقول :الزنى أهون من التدليس.
تقرر ّ
ادتج به
حيتج به ،وإذا قال (سمعت)
ّ
أن املد ِّلس إذا قال (عن) ال ّ
وقد ّ
عىل املذهب الصحيح املختار ،فأراد شعبة رمحه اهلل تعاىل االستثبات من قتادة
يف لفظ السامع ،والظاهر ّ
أن قتادة علم ذلك من دال شعبة وهلذا دلف باهلل

تعاىل ،واهلل أعلم[ .رشح النووي عىل مسلم.]111 ،72 :
 354ـ كان شعبة ال حيدِّ ُ
ث عن شيوخه املنسوبني للتدليس َإال بام حت ّقق
أهنم سمعوه[ .الفتح ،211/11 :وانظر.]217/12 ،194/4 :
 355ـ رواية الليث عن أيب الزبري مأمون فيها من تدليس أيب الزبري.
أصح احلدي  ،فإنه مل
قال ابن حجر :سمع من أيب الزبري ،ودديثه عنه من ّ
يسمع منه شيئ ًا د ّلس فيه (( [ .الرمحة الغيثية بالرتمجة الليثية )) ضمن الرسائل املنريية:
.]239/2
 356ـ التدليس والتسوية ،وذكر مثال للسالمة منهام يف إسناد.
قال البخاري :باب محل العنزة أو احلربة بني يدي اإلمام يوم العيد.
ددثنا إبراهيم بن املنذر قال ددثنا الوليد قال ددثنا أبو عمرو قال أخّبين
نافع عن ابن عمر ...
رصح بتحدي
قال احلافظ :والوليد املذكور هنا هو ابن مسلم ،وقد ّ
األوزاعي له وبتحدي نافع لألوزاعي ،فأمن تدليس الوليد وتسويته ،وليس
لألوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصوالً يف الصحيح غري هذا احلدي  ،أشار
إىل ذلك احلميدي[ .الفتح.]463 /2 :
 357ـ االعتذار عن الثقات املد ّلسني عن الضعفاء.
قال أبو احلسن بن القطان :بقية يدلس عن الضعفاء ،ويستبيح ذلك ،وهذا
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إن صح مفسدٌ لعدالته.
قلت :نعم واهلل صح هذا عنه أنّه يفعله ،وصح عن الوليد بن مسلم ،بل
ٍ
مجاعة كبار فعله ،وهذه بلي ٌة منهم؛ ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد ،وما
وعن
ِ
كره بالتدليس ،أنّه تعمدَ الكذب،
ُجوزوا عىل ذلك الشخص الذي يسقطون ذ َ
هذا أمثل ما يعتذر به عنهم[ .ميزان االعتدال.]339/1:
 358ـ ابن جريج مد ّلس ودليل ق َلة تدليسه.
قال احلافظ :قوله (أخّبين ُعبيد اهلل بن دفص) هو ُعبيد اهلل بن عمر بن
دفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ـ وهو العمري املشهور ـ نسبه ابن
جريج يف هذه الرواية إىل جدِّ ه ،وقد أخرجه أبو ّقرة يف السنن عن ابن جريج،

وعبيد اهلل بن
وأبو عوانة من طريقه فقال :عن ُعبيد اهلل بن عمر بن دفصُ ،
عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه هو ابن جريج ،أقران متقاربون يف
السن واللقاء والوفاة ،واشرتك الثالثة يف الرواية عن نافع ،فقد نزل ابن جريج
يف هذا اإلسناد درجتني وفيه داللة عىل قلة تدليسه[ .الفتح.]364/10 :
ـ الزهري مد ّلس ودليل ق ّلة تدليسه.
قال احلافظ :قوله (عبد اهلل بن أيب بكر) أي ابن حممد بن عمرو بن دزم،
ومىض يف الزكاة من رواية ابن املبارك عن معمر( :عبد اهلل بن أيب بكر بن دزم)
فنسب أباه جلدّ أبيه ،وإدخال الزهري بينه وبني عروة رج ً
ال مما يؤذن بأنه قليل
التدليس وقد أخرجه الرتمذي خمترص ًا من طريق عبد املجيد بن عبد العزيز بن
أبى رواد عن معمر بإسقاط عبد اهلل بن أيب بكر من السند فإن كان حمفوظا
ادتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة خمترصا وسمعه عنه مطوال وإال
فالقول ما قال ابن املبارك[ .الفتح.]427/10 :
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ـ حييى بن أيب كثري قليل التدليس ودليل ذلك.
قال البخاري :ددثنا أبو معمر ددثنا عبد الوارث ددثنا دسني عن حييى
بن أيب كثري قال ددثني حممد بن إبراهيم أن أبا سلمة ددثه أنه كانت بينه وبني
أناس خصومة ،فذكر لعائشة
النبي

فقالت :يا أبا سلمة اجتنب األرض فإن

قال (( :من ظلم قيد شّب من األرض طوقه من سبع أرضني )).

قال احلافظ :قوله ددثنا دسني هو املع ِّلم وحممد بن إبراهيم ـ هو التيمي ـ
وأبو سلمة ـ هو ابن عبد الرمحن ـ ويف هذا اإلسناد ما يشعر بقلة تدليس حييى
ابن أيب كثري ألنه سمع الكثري من أيب سلمة ،وددث عنه هنا بواسطة حممد بن
إبراهيم[ .الفتح.]105/5 :
 359ـ حتريم الكذب عىل الرسول

والر ّد عىل املبتدعني الذين قالوا

بجوازه يف الرتغيب والرتهيب.
قال النووي( ... :الثانية) تعظيم حتريم الكذب عليه

وأنه فادشة

عظيمة وموبقة كبرية ،ولكن ال يكفر هبذا الكذب إال أن يستحله ،هذا هو
املشهور من مذاهب العلامء من الطوائف ،وقال الشيخ أبو حممد اجلويني والد
إمام احلرمني أبى املعاىل من أئمة أصحابنا (( :يكفر بتعمد الكذب عليه )).
دكى إمام احلرمني عن والده هذا املذهب ،وأنّه كان يقول ىف درسه كثري ًا:
وضعف إمام
(( من كذب عىل رسول اهلل
عمد ًا كفر ،و ُأريق د ُمه ))َ .

احلرمني هذا القول ،وقال أنّه مل يره ألدد من األصحاب ،وأنّه هفوة عظيمة،

والصواب ما قدّ مناه عن اجلمهور ،واهلل أعلم.
ثم ّ
وردت
إن من كذب عىل رسول اهلل عمد ًا ىف ددي وادد ،فسق ُ
ودسنَت توب ُته ،فقد قال
رواياته كلها ،وبطل االدتجاج بجميعها ،فلو تاب
ُ
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مجاعة من العلامء منهم :أمحد بن دنبل وأبو بكر احلميدي شيخ البخاري
وصادب الشافعي وأبو بكر الصرييف من فقهاء أصحابنا الشافعيني ،وأصحاب
الوجوه منهم ومتقدميهم ىف األصول والفروع :ال تؤثر توبته ىف ذلك ،وال
تقبل روايته أبد ًا ،بل حيتم جرده دائ ًام ،وأطلق الصرييف وقال :كل من أسقطنا
خّبه من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ،مل نعد لقبوله بتوبة تظهر ،ومن
ضعفنا نقله مل نجعله قويا بعد ذلك .قال :وذلك مما افرتقت فيه الرواية
والشهادة ،ومل أر دليال ملذهب هؤالء ،وجيوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا
وزجر ًا بليغا عن الكذب عليه لعظم مفسدته ،فإنه يصري رشعا مستمر ًا إىل
يوم القيامة ،بخالف الكذب عىل غريه والشهادة ،فإن مفسدهتام قارصة ليست
عامة .قلت :وهذا الذى ذكره هؤالء األئمة ضعيف خمالف للقواعد الرشعية،
واملختار القطع بصحة توبته يف هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته
برشوطها املعروفة وهي :اإلقالع عن املعصية ،والندم عىل فعلها ،والعزم عىل
أن اليعود إليها ،فهذا هو اجلاري عىل قواعد الرشع ،وقد أمجعوا عىل صحة
رواية من كان كافر ًا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا هبذه الصفة ،وأمجعوا عىل
قبول شهادته وال فرق بني الشهادة والرواية ىف هذا ،واهلل أعلم.
(الثالثة) أنه الفرق ىف حتريم الكذب عليه بني ما كان ىف األدكام وما
ال دكم فيه ،كالرتغيب والرتهيب واملواعظ وغري ذلك ،فك ّله درام من أكّب
الكبائر وأقبح القبائح بإمجاع املسلمني الذين يعتدّ هبم ىف اإلمجاع ،خالفا
للكرامية الطائفة املبتدعة ـ ىف زعمهم الباطل ـ أنه جيوز وضع احلدي ىف
الرتغيب والرتهيب ،وتابعهم عىل هذا كثريون من اجلهلة الذين ينسبون
أنفسهم إىل الزهد أو ينسبهم جهل ٌة مثلهم ،وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء ىف
متعمد ًا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار )) ،وزعم
رواية (( من كذب عيل
ّ
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بعضهم ّ
أن هذا كذب له عليه الصالة والسالم ال كذب عليه ،وهذا الذى
انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية اجلهالة وهناية الغفلة ،وأدل الدالئل عىل
بعدهم من معرفة يشء من قواعد الرشع ،وقد مجعوا فيه مجال من األغاليط
الالئقة بعقوهلم السخيفة ،وأذهاهنم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول اهلل :
                

[  اإلرساء ،]36:وخالفوا رصيح هذه األدادي املتواترة ،واألدادي
الرصحية املشهورة ىف إعظام شهادة الزور ،وخالفوا إمجاع أهل احلل والعقد،
وغري ذلك من الدالئل القطعيات ىف حتريم الكذب عىل آداد الناس ،فكيف
بمن قوله رشع وكالمه ودي ،وإذا ُن ِظر ىف قوهلمُ ،و ِجد كذبا عىل اهلل تعاىل،
قال اهلل تعاىل[             :النجم ،]3:ومن
أعجب األشياء قوهلم :هذا كذب له .وهذا جهل منهم بلسان العرب
وخطاب الرشعّ ،
فإن كل ذلك عندهم كذب عليه ،وأ ّما احلدي الذى تعلقوا
به فأجاب العلامء عنه بأجوبة أدسنها وأخرصهاّ ،
أن قوله( :ليضل الناس) زيادة
باطلة ،اتفق احل ّفاظ عىل إبطاهلا ،وأهنا ال تعرف صحيحة بحال( .الثاين) جواب
أيب جعفر الطحاوي :أهنا لو صحت لكانت للتأكيد كقول اهلل تعاىل:

 

[           األنعام،]144:
(الثالث) أن الالّم يف (ليضل) ليست الم التعليل ،بل هي الم الصريورة والعاقبة،
معناهّ :
أن عاقبة كذبه ومصريه إىل اإلضالل به كقوله تعاىل   :
[      القصص ،]8:ونظائره ىف القرآن وكالم
العرب أكثر من أن حيرص ،وعىل هذا يكون معناه :فقد يصري أمر كذبه إضالالً،
وعىل اجلملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده ،وأبعد من أن هيتم بإبعاده،
وأفسد من أن حيتاج إىل إفساده ،واهلل أعلم[ .رشح النووي عىل مسلم.]70-69/1:
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 360ـ ُعرف من عادة الزهري أنه يدخل كثري ًا من التفسري يف أثناء
احلديث الذي هو إدراج الوسط[ .الفتح.]139/12 :
 361ـ مثال لإلدراج قبل ما ُأ ِ
درج عليه وأمثلته قليلة جدّ ًا.
قال البخاري :ددثنا أبو نعيم ددثنا أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد
سودة أن تدفع
قالت (( :نزلنا املزدلفة فاستأذنت النبي
عن عائشة
قبل َد ْطمة الناس ،وكانت امرأة بطيئة ،فأذن هلا فدفعت قبل َد ْطمة الناس،

وأقمنا دتى أصبحنا نحن ،ثم دفعنا بدفعهَ ،
فألن أكون استأذنت رسول اهلل
كام استأذنت سودة أدب إ ي من مفروح به )).
قال احلافظ :تنبيه :وقع عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن محيد ما يشعر
بأن تفسري الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي اخلّب ،ولفظه (وكانت امرأة ثبطة)،
يقول القاسم :والثبطة الثقيلة .وأليب عوانة من طريق ابن أيب فديك عن أفلح
بعد أن ساق احلدي

بلفظ (وكانت امرأة ثبطة) قال :الثبطة الثقيلة .وله من

طريق أيب عامر العقدي عن أفلح (وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة) ،فعىل هذا
فقوله يف رواية حممد بن كثري عند املصنف (وكانت امرأة ثقيلة ثبطة) من
اإلدراج الواقع قبل ما أدرج عليه ،وأمثلته قليلة جد ًا ،وسببه أن الراوي أدرج
التفسري بعد األصل فظن الراوي اآلخر أن اللفظني ثابتان يف أصل املتن ،فقدّ م
ّ
وأخر ،واهلل أعلم[ .الفتح.]530 ،527/3 :
 362ـ املقلوب يف املتن من أنواع علوم احلديث ،وقد أغفله ابن الصالح.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (دتى ال تعلم) بضم امليم وفتحها ،قوله
يف

(شامله ما تنفق يمينه) ،هكذا وقع يف معظم الروايات يف هذا احلدي
البخاري وغريه ،ووقع يف صحيح مسلم مقلوب ًا (دتى ال تعلم يمينه ما تنفق
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شامله) ،وهو نوع من أنواع علوم احلدي  ،أغفله ابن الصالح ،وإن كان أفرد
نوع املقلوب ،لكنّه قرصه عىل ما يقع يف اإلسناد ،ونبه عليه شيخنا يف حماسن
االصطالح ،ومثل له بحدي  (( :أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل )) ،وقد قدمنا
الكالم عليه يف كتاب األذان ،وقال شيخنا :ينبغي أن يسمى هذا النوع
(املعكوس) ،انتهى ،واألوىل تسميته مقلوب ًا ،فيكون املقلوب تارة يف اإلسناد
وتارة يف املتن كام قالوه يف املدرج سواء ،وقد سامه بعض من تقدم مقلوب ًا.
[الفتح.]146/2 :
 363ـ مثال من أمثلة املزيد يف متصل األسانيد.
قال البخاري :ددثنا عباس بن احلسني ددثنا مبرش عن األوزاعي
وددثني حممد بن مقاتل أبو احلسن قال أخّبنا عبد اهلل أخّبنا األوزاعي قال
ددثنا حييى بن أيب كثري قال ددثني أبو سلمة بن عبد الرمحن قال ددثني عبد اهلل
ابن عمرو بن العاص

قال قال  ي رسول اهلل

 (( :يا عبد اهلل ال تكن

مثل فالن كان يقوم من الليل فرتك قيام الليل )) .وقال هشام ددثنا ابن أيب
العرشين ددثنا األوزاعي قال ددثني حييى عن عمر بن احلكم بن ثوبان قال
ددثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (وقال هشام) هو ابن عامر ،وابن أيب العرشين
بلفظ العدد وهو عبد احلميد بن دبيب كاتب األوزاعي ،وأراد املصنف بإيراد
هذا التعليق التنبيه عىل أن زيادة عمر بن احلكم أي ابن ثوبان بني حييى وأيب
سلمة من املزيد يف متصل األسانيدّ ،
رصح بسامعه من أيب سلمة،
ألن حييى قد ّ

يرصح بالتحدي  ،ورواية هشام املذكورة وصلها
ولو كان بينهام واسطة مل ِّ
اإلسامعييل وغريه[ .الفتح.]38/3 :
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 364ـ رشط التضعيف باالضطراب ،أن حيصل التساوي ،وال ُي َرجح
بعضها عىل بعض ،أ ّما إذا رجح فاملُ َعول عىل الراجح[ .الفتح،]102/12 ،447/3 :
ُ
[مقدمة الفتح ص.]348:

 365ـ قول الراوي( :أو كام قال) ،يقوهلا إذا ّ
شك يف اللفظ مع بقاء املعنى
يف ذهنه[ .الفتح.]48/12 ،5/9 :
روى ابن ماجه يف سننه عن حممد بن سريين قال :كان أنس بن مالك إذا
ددّ ث عن رسول اهلل دديث ًا ففرغ منه قال (( :أو كام قال رسول اهلل )).
[سنن ابن ماجه.]11/1:
 366ـ ملاذا يضيف بعض رواة الكتب زيادات عقب بعض األحاديث يف
الكتب التي يرووهنا؟
قال احلافظ ابن حجر :قوله (وقال هشام بن عامر ددثنا صدقة بن خالد)
هكذا يف مجيع النسخ من الصحيح من مجيع الروايات مع تنوعها عن الفربري،
وكذا من رواية النسفي ومحاد بن شاكر ،وذهل الزركيش يف توضيحه فقال:
معظم الرواة يذكرون هذا احلدي يف البخاري معلقا ،وقد أسنده أبو ذر عن
شيوخه فقال :قال البخاري ددثنا احلسني بن إدريس ددثنا هشام بن عامر.
قال :فعىل هذا يكون احلدي صحيحا عىل رشط البخاري ،وبذلك يرد عىل
ابن دزم دعواه االنقطاع .اهـ ،وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل،
وذلك أن القائل (ددثنا احلسني بن إدريس) هو العباس بن الفضل شيخ أيب
ذر ال البخاري ،ثم هو احلسني بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة ،وهو
اهلروي لقبه خرم بضم املعجمة وتشديد الراء ،وهو من املكثرين ،وإنام الذي
وقع يف رواية أيب ذر من الفائدة أنه استخرج هذا احلدي من رواية نفسه من
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غري طريق البخاري إىل هشام ،عىل عادة احلفاظ إذا وقع هلم احلدي عالي ًا عن
الطريق التي يف الكتاب املروي هلم يوردوهنا عالية عقب الرواية النازلة،
وكذلك إذا وقع يف بعض أسانيد الكتاب املروي خلل ما من انقطاع أو غريه،
وكان عندهم من وجه آخر ساملا أوردوه ،فجرى أبو ذر عىل هذه الطريقة
فروى احلدي عن شيوخه الثالثة عن الفربري عن البخاري قال :وقال هشام
بن عامر ،وملا فرغ من سياقه قال أبو ذر( :ددثنا أبو منصور الفضل بن العباس
النرضوي ددثنا احلسني بن إدريس ددثنا هشام بن عامر به)[ .الفتح.]52/10 :
وللفربري راوي الصحيح عن البخاري زيادات قليلة.

[الفتح،195/1 :

.]333/11
 367ـ للقطيعي زيادات يف كتاب (فضائل الصحابة)،لإلمام أمحد ،وهي
من رواية القطيعي عن شيوخه ،وهذه الزيادات غالبها كذب.
قال شيخ اإلسالم :الفصل اخلامس :قال الرافيض :ومنها ما رواه أمحد بن
َمن َو ِص ُّي ُه؟ فقال له
دنبل عن أنس بن مالك قال :قلنا لسلامن :سل النبي
سلامن :يا رسول اهللَ ،من َو ِص ُّيك؟ فقال :يا سلامنَ ،من كان ويص موسى؟
فقال :يوشع بن نون ،قال :فإن وصيي ووارثي يقيض ديني وينجز موعدي
عيل بن أيب طالب.
واجلواب :أن هذا احلدي كذب موضوع باتفاق أهل املعرفة باحلدي ،
ليس هو يف مسند اإلمام أمحد بن دنبل ،وأمحد قد صنف كتاب ًا يف فضائل
الصحابة ،ذكر فيه فضل أيب بكر وعمر وعثامن وعيل ومجاعة من الصحابة،
وذكر فيه ما ُر ِو َي يف ذلك من صحيح وضعيف ،للتعريف بذلك ،وليس كل

ما رواه يكون صحيح ًا.
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ثم إن يف هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد اهلل ،وزيادات من رواية
القطيعي عن شيوخه ،وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب كام
سيأيت ذكر بعضها إن شاء اهلل ،وشيوخ القطيعي يروون عمن يف طبقة أمحد،
جهال ،إذا رأوا فيه دديثا ظنّوا ّ
أن القائل لذلك أمحد بن
وهؤالء الرافضة ّ
دنبل ،ويكون القائل لذلك هو القطيعي ،وذاك الرجل من شيوخ القطيعي
الذين يروون عمن يف طبقة أمحد ،وكذلك يف املسند زيادات زادها ابنه عبد اهلل
 ،فإنّه زاد زيادات كثرية[ .منهاج السنة
ال سيام يف مسند عيل بن أيب طالب
البن تيمية.]23/5:
طوله ابن أيب مريم) :املراد أنّه
 368ـ قال ابن حجر عند قول البخاريَ ( :
كاملتن الذي قبله مع زيادات فيه[ .الفتح.]353/1 :
يرصح بإضافته إىل زمن
 369ـ إذا قال الصحايب( :كنّا نفعل كذا) ولو مل ّ
النبي  ،فهل هو مسند أو موقوف؟
قال احلافظ :قوله (إىل بني عمرو بن عوف) أي بقباء ،ألهنا كانت منازهلم،
وإخراج املصنِّف هلذا احلدي مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحايب( :كنا
رصح بإضافته إىل زمن النبي  ،وهو اختيار
نفعل كذا) مسند ولو مل ُي َ ِّ
احلاكم ،وقال الدارقطني واخلطيب وغريمها :هو موقوف .واحلق أنه موقوف
لفظ ًا مرفوع دك ًام ألن الصحايب أورده يف مقام االدتجاج ،ف ُي ْح َمل عىل أنه
أراد كونه يف زمن النبي [ .الفتح.]27/2 :
 370ـ (( كان كذا عىل عهد رسول اهلل )) له حكم الرفع عند البخاري
ومسلم واجلمهور ،خالف ًا ملن َ
شذ ومنع ذلك[ .الفتح.]325/2 :
الن بكذا )) أو (( ُأمرنا بكذا )) ،هل يقتيض
 371ـ قول الصحايبُ (( :أ ِم َر ف ٌ

الرفع؟
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قال احلافظ :قوله (فأمر بالل) هكذا يف معظم الروايات عىل البناء
للمفعول ،وقد اختلف أهل احلدي

وأهل األصول يف اقتضاء هذه الصيغة

للرفع ،واملختار عند حمققي الطائفتني أهنا تقتضيه ،ألن الظاهر أن املراد باآلمر
َمن له األمر الرشعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول
دي

 ،و ُيؤ ِّيد ذلك هنا من

املعنى أن التقرير ىف العبادة إنام يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع

جد ًا[ .الفتح.]80/2 :

ِ
رصح ابن ع ّباس بسامعها
 372ـ ما قاله ابن حجر يف عدّ ة األحاديث التي ّ

من النبي

.

قال احلافظ :قوله (هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي

) ،يريد

أن ابن عباس من صغار الصحابة ،وهو من املكثرين لكنه كان كثري ًا ما ُيرسل
ما يسمعه من أكابر الصحابة وال يذكر الواسطة ،وتارة يذكره باسمه وتارة
ُم ْب َه ًام كقوله يف أوقات الكراهة (( :ددثني رجال مرضيون ،أرضاهم عندي
عمر )) .فأ ّما ما رصح بسامعه له فقليل ،وهلذا كانوا يعتنون بعده ،فجاء عن
حممد بن جعفر ـ غندر ـ ّ
رصح ابن عباس بسامعها من
أن هذه األدادي التي ّ
النبي

عرشة ،وعن حييى بن معني وأيب داود صادب السنن تسعة،

وأغرب الغزا ي يف املستصفى وقلده مجاعة ممن تأخروا عنه فقال :مل يسمع ابن
عباس من النبي
النبي

إال أربعة أدادي  .وقال بعض شيوخ شيوخنا :سمع من

دون العرشين من وجوه صحاح.

قلت :وقد اعتنيت بجمعها فزاد عىل األربعني ،ما بني صحيح ودسن
خارج ًا عن الضعيف ،وزائد ًا أيض ًا عىل ما هو يف دكم السامع ،كحكايته
دضور يشء فعل بحرضة النبي

 ،فكأن الغزا ي التبس عليه ما قالوا :أن أبا
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العالية سمعه من ابن عباس ،وقيل مخسة وقيل

أربعة.الفتح ،383/11[ :باب

كيف احلرش] ،255/11[ ،باب ما يتّقى].
 373ـ أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ،وهم:
العزى عن عبد اهلل بن السعدي عن
السائب بن يزيد عن دويطب بن عبد ّ
عمر[ .الفتح ،338/3 :باب من أعطاه اهلل شيئ ًا من غري مسألة وال إرشاف نفس][ ،خمترص

سنن أيب داود للمنذري.]201/4:
 374ـ أربع صحابيات يروي بعضهن عن بعض.
رش قد اقرتب )) :ـ عن
قال النووي يف إسناد ددي  (( :ويل للعرب من ّ
زينب بنت أبى سلمة عن دبيبة عن أم دبيبة عن زينب بنت جحش ـ هذا
وربيبتان له
اإلسناد اجتمع فيه أربع صحابيات زوجتان لرسول اهلل
بعضهن عن بعض واليعلم ددي اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن
بعض غريه وأما اجتامع أربعة صحابة أو أربعة تابعيني بعضهم عن بعض
فوجدت منه أدادي قد مجعتها ىف جزء[ .النووي عىل مسلم،3/18:كتاب الفتن]،
وانظر [الفتح ،]107 ،11/13 :وانظر الفائدة املتقدمة برقم .308

 375ـ ثالثة صحابة يروي يعضهم عن بعض ،وهم :أنس بن مالك
وحممود بن الربيع ،وعتبان بن مالك[ .النووي عىل مسلم.]242/1:
 376ـ أربعة متناسلون أدركوا النبي

.

نقل ابن الصالح عن موسى بن عقبة أنه قال (( :ال نعرف أربعة أدركوا
النبي

هم وأبناؤهم إال هؤالء األربعة )) ،فذكر أبا بكر الصدّ يق ،وأباه وابنه

عبد الرمحن وابنه حممد أبا عتيق[ .مقدّ مة ابن الصالح :النوع الرابع واألربعون يف معرفة

رواية اآلباء عن األبناء].
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قال احلافظ ابن حجر :وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد الّب أن خلفاف وأبيه
وجده صحبة ،اقتىض أن يكون هؤالء أربعة يف نسق هلم صحبة ،وهم ولد
خفاف وإيامء وردضة ،فتذاكر هبم مع بيت الصديق خالفا ملن زعم أنه مل
يوجد أربعة يف نسق هلم صحبة إال يف بيت الصديق ،وقد مجعت من وقع له
ذلك ولو من طريق ضعيف ،فبلغوا عرشة أمثلة منهم :زيد بن دارثة وأبوه
وولده أسامة وولد أسامة ،ألن الواقدي وصف أسامة بأنه تزوج يف عهد النبي
وولد له[ .الفتح ،]446/7 :وانظر [الفتح.]292/3 :
 377ـ العبادلة األربعة من الصحابة هم :عبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن
عمرو ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل بن عباس.
قال النووي يف (( هتذيب األسامء واللغات ،ترمجة عبد اهلل بن الزبري )):
واعلم أن عبد اهلل بن الزبري هو أدد العبادلة األربعة ،وهم :عبد اهلل بن عمر،
وعبد اهلل بن ع ّباس ،وعبد اهلل بن الزبري ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص ،هكذا
سامهم أمحد بن دنبل وسائر املحدّ ثني وغريهم.
ّ
قيل ألمحد :فابن مسعود ،قال :ليس هو منهم.قال البيهقي :ألنه تقدّ مت
وفاته ،وهؤالء عاشوا طوي ً
ال دتى ادتيج إىل علمهم ،فإذا اتّفقوا عىل يشء،
قيل :هذا قول العبادلة أو فعلهم[ .هتذيب األسامء واللغات للنووي.]267/1:
 378ـ ربيعة بن أمية بن خلف اجلمحي أسلم يف الفتح وشهد مع رسول اهلل
دجة الوداع ،وددّ ث عنه بعد موته ،ثم حلقه اخلذالن فلحق يف خالفة
مثل هذا مشكل،

وتنرص بسبب يشء أغضبه ،وإخراج ددي
عمر بالروم ّ
ّ
قصة ارتداده ،ودديثه وقع يف مسند اإلمام أمحد.
ولعل من أخرجه مل يقف عىل ّ
[الفتح.]4/7 :

282

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 379ـ املخرضمون ذكرهم مسلم فبلغ هبم عرشين نفس ًا ،وهم:
أبو عمرو الشيباين ،وسويد بن َغ َف َلة الكندي ،وعمرو بن ميمون األودي،
خل ْيواين ،وأبو عثامن النهدي ،وعبد الرمحن بن ُمل ،وأبو
وعبد خري بن يزيد ا َ
احلالل العتكي ،وربيعة بن زرارة ،ورشيح بن هانىء احلارثي ،واألسود بن
يزيد النخعي ،واألسود بن هالل املحاريب ،واملعرور بن سويد ،ومسعود بن
دراش أخو ربعي بن دراش ،ومالك ابن ُعمريُ ،
وشبيل ابن عوف األمحيس،
وأبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن ملحان ،وغنيم بن قيس ويكنّى أبا
العنّب ،وأبو رافع الصائغ واسمه نفيع ،وخالد بن عمري العدوي ،وثاممة بن
دزن القشريي ،وجبري بن نفري احلرضمي ،ويسري ـ و ُيقال أسري ـ ابن عمرو،
وأهل البرصة يقولون :ابن جابر[ .مقدّمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح :ص.]324
 380ـ قال العراقي (( :أكثر ما اجتمع التابعون يف ددي

وادد ستّة

أنفس ،أفرده اخلطيب بالتصنيف يف جزء له وهو :ددي أيب أيوب يف فضل
قراءة قل هو اهلل أدد ))[ .طرح التثريب.]5/2:
 381ـ أربعة من التابعني يروي بعضهم عن بعض.
ـ قوله عن ابن عجالن عن حممد بن حييى بن دبان عن ابن حمرييز عن
الصنابحي عن عبادة بن الصامت

أنه قال :دخلت عليه وهو ىف املوت

فبكيت ،فقال :مهال.
واعلم أن هذا اإلسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف اإلسناد وهى أنه
اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض :ابن عجالن وابن دبان
وابن حمرييز والصنابحي واهلل أعلم[ .النووي عىل مسلم.]228/1 :
ـ قوله (عن صالح بن كيسان عن احلرث عن جعفر بن عبد اهلل بن احلكم
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أن
عن عبد الرمحن بن املسور عن أبى رافع عن عبد اهلل بن مسعود
قال (( :ما من نبي بعثه اهلل ىف أمة قبيل إال كان له من أمته
رسول اهلل
دواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره  ،)) ...احلدي ) .وىف هذا
اإلسناد طريفة ،وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض:
صالح واحلرث وجعفر وعبد الرمحن ،وقد تقدّ م نظري هذا ،وقد مجعت فيه
بحمد اهلل تعاىل جزء ًا مشتم ً
ال عىل أدادي رباعيات منها أربعة صحابيون
بعضهم عن بعض ،وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض[ .رشح النووي عىل مسلم:
.]28/2
ـ قوله (أخّبنا معمر عن الزهري عن دبيب موىل عروة بن الزبري عن
عروة بن الزبري عن أبى مراوح عن أبى ذر) ،ففيه لطيفة من لطائف اإلسناد،
وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهو الزهري
ودبيب وعروة وأبو مراوح ،فأ ّما الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون
معروفون ،وأ ّما دبيب موىل عروة فقد روى عن أسامء بنت أبى بكر الصديق
 ،قال حممد بن سعد :مات دبيب موىل عروة هذا قديام ىف آخر سلطان
بني أمية ،فروايته عن أسامء مع هذا ظاهرها أنّه أدركها وأدرك غريها من
الصحابة ،فيكون تابعي ًا ،واهلل أعلم[ .رشح النووي عىل مسلم.]77/2:
ـ قوله (عن صالح قال :قال ابن شهاب :ولكن عروة حيدِّ ث عن محران أنه
قال :توضأ عثامن) ،هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم
عن بعض ،وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية األكابر عن األصاغر ،فإن صالح
ابن كيسان أكّب س ّن ًا من الزهري[ .رشح النووي عىل مسلم.]112/3 :
أن احلُكَيم بن عبد اهلل القريش ددثه ّ
ـ قوله ( ّ
أن نافع بن جبري وعبد اهلل بن

أيب سلمة ددثاه أن معاذ بن عبد الرمحن ددثهام عن محران) ،هذا اإلسناد
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اجتمع فيه احلكيم بضم احلاء وفتح الكاف ونافع بن جبري ومعاذ ومحران.
[رشح النووي عىل مسلم.]117/3 :
ـ قوله (ددثنا عكرمة بن عامر ددثنا حييى بن أيب كثري قال ددثني أو
ددثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن ددثنا سامل موىل املهري) ،هذا إسناد اجتمع
فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ،فسامل وأبو سلمة وحييى تابعيون
عامر أيضا تابعي سمع اهلرماس بن زياد الباهيل
معروفون ،وعكرمة بن ّ
 ،ويف سنن أيب داود الترصيح بسامعه منه ،واهلل أعلم[ .رشح
الصحايب
النووي عىل مسلم.]130/3 :
ـ قوله (أخّبنا اللي عن حييى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن
جبري عن عروة بن املغرية عن أبيه املغرية) ،هذا اإلسناد فيه أربعة تابعيون
يروي بعضهم عن بعض وهم :حييى بن سعيد ـ وهو األنصاري ـ وسعد
ونافع وعروة وقد تقدم أن ميم املغرية تضم وتكِّس ،واهلل أعلم[ .رشح النووي
عىل مسلم.]167/3 :
ـ قوله (ددثنا املعتمر عن أبيه عن بكر عن احلسن عن ابن املغرية عن
أبيه) ،هذا اإلسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم :أبو املعتمر
سليامن بن طرخان وبكر بن عبد اهلل واحلسن البرصي وابن املغرية واسمه محزة
كام تقدم ،وهؤالء التابعيون األربعة برصيون إال ابن املغرية فإنّه كويف[ .رشح
النووي عىل مسلم.]173/3 :
باب التوقيت يف املسح عىل اخلفني:
فيه( :عن األعمش عن احلكم عن القاسم بن خميمرة عن رشيح بن
هانىء) واألعمش واحلكم والقاسم ورشيح تابعيون كوفيون[ .رشح النووي
عىل مسلم.]176/3 :

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

ـ قوله ىف ددي

285

التهليل عرش مرات( :ددثنا عبد اهلل بن أيب السفر عن

الشعبي عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أيب ليىل عن أيب أيوب
األنصاري

) ،هذا احلدي

فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض

وهم :الشعبي وربيع وعمرو وابن أيب ليىل ،واسم ابن أيب ليىل هذا عبد
وسكنَها بعض املغاربة ،والصواب
الرمحن ،وأ ّما ابن أيب السفر فبفتح الفاءَ ،

الفتح[ .رشح النووي عىل مسلم.]19/17 :
ـ قال البخاري:

((

ددثنا عمرو بن عيل قال ددثنا عبد الوهاب قال

سمعت حييى بن سعيد قال أخّبين سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبري بن مطعم
أخّبه أنه سمع عروة بن املغرية بن شعبة حيدث عن املغرية بن شعبة .)) ...
[صحيح البخاري :رقم .]182
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ددثنا عمرو بن عيل ـ هو الفالس أدد
احل ّفاظ البرصيني ـ وعبد الوهاب هو ابن عبد املجيد الثقفي ،وحييى بن سعيد
ـ هو األنصاري ـ وسعد بن إبراهيم ،أي ابن عبد الرمحن بن عوف) ،ويف
اإلسناد رواية األقران يف موضعنيّ ،
ألن حييى وسعد ًا تابعيان صغريان ،ونافع
ابن جبري وعروة بن املغرية تابعيان وسطان ،ففيه أربعة من التابعني يف نسق،
وهو من النوادر[ .الفتح.]286/1 :
ـ قال البخاري :ددثنا موسى ددثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم
عن عبد الرمحن بن يزيد عن علقمة عن أيب مسعود البدري
رسول اهلل

قال قال

 (( :اآليتان من آخر سورة البقرةَ ،من قرأمها يف ليلة كفتاه )) ،قال

عبد الرمحن :فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته ،فحدثنيه[ .صحيح

البخاري :باب شهود املالئكة بدر ًا ].
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قال احلافظ :ددي

أيب مسعود يف فضل آخر البقرة ،وسيأيت رشده يف

فضائل القرآن ،وشيخه موسى هو ابن إسامعيل التبوذكي ،ويف إسناده أربعة
من التابعني يف نسق ك ّلهم كوفيون.]317/7[ .
ـ قال البخاري (( :ددثنا أبو اليامن أخّبنا شعيب عن الزهري قال أخّبين
أبو بكر بن عبد الرمحن أن مروان بن احلكم أخّبه أن عبد الرمحن بن األسود
ابن عبد يغوث أخّبه أن أيب بن كعب أخّبه .)) ...

[صحيح البخاري رقم:

.]6145
قال احلافظ ابن حجر :قوله (عن الزهري أخّبين أبو بكر بن عبد الرمحن
يعني ابن احلارث ابن هشام املخزومي) ،ويف هذا اإلسناد أربعة من التابعني
قرشيون مدنيون يف نسق ،فالزهري من صغار التابعني ،وأبو بكر و َمن فوقه
من كبارهم ،وملروان وعبد الرمحن مزية إدراك النبي

 ،ولكنهام من دي

الرواية معدودان يف التابعني ،وقد تقدّ م قريبا أن لعبد الرمحن رؤية ،وأنه ُعد
لذلك يف الصحابة ،وكذا ذكر بعضهم مروان يف الصحابة إلدراكه.]539/10[ .
 382ـ ثالثة من التابعني يروي بعضهم عن بعض.
رشح النووي عىل صحيح مسلم،144 ،142 ،103 ،89 ،51/2[ ،]213/1[ :

.]80/4[ ،]،105 ،14 ،8/3[ ،]181 ،156
فتح الباري البن حجر،435/10[ ،]285 ،207 ،88 ،86 ،81 ،73 ،10/1[ :

.]441
 383ـ احلافظ أبو القاسم الطرباين عايل اإلسناد.
وعلوه ،فإنّه
قال الذهبي يف امليزان (( :وإىل الطّباين املنتهى يف كثرة احلدي
ِّ
عاش مائة سنة ،وسمع وهو ابن ثالث عرشة سنة ،وبقي إىل سنة ستني
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وثالثامئة ،وبقي صادبه ابن ريذة إىل سنة أربعني وأربعامئة ،فكذاك العلو )).
[ميزان االعتدال :ترمجة سليامن بن أمحد الطّباين ،رقم .]3423
 384ـ ددي يف فضل (( قل هو اهلل أحد )) ،تساعي عند اإلمام أمحد،
وهو عشاري عند النسائي والرتمذي[ .تفسري ابن كثري.]567/4:
 385ـ نامذج من رواية األقران.
ـ قال البخاري :ددثنا عبد اهلل بن حممد قال ددثنا أبو عامر العقدي قال
ددثنا سليامن بن بالل عن عبد اهلل بن دينار عن أيب صالح عن أيب هريرة
عن النبي قال (( :اإليامن بضع وستون شعبة واحلياء شعبة من اإليامن )).
قال احلافظ :يف اإلسناد املذكور رواية األقران وهي :عبد اهلل بن دينار عن
أيب صالح ألهنام تابعيان ،فإن وجدت رواية أيب صالح عنه صار من املدبج،
ورجاله من سليامن إىل منتهاه من أهل املدينة وقد دخلها الباقون[ .الفتح.]53/1 :
ـ قال البخاري :ددثني حممد بن سالم قال أخّبنا يزيد بن هارون عن
حييى عن موسى بن عقبة عن كريب موىل ابن عباس عن أسامة بن زيد (( :أن
ملا أفاض من عرفة عدل إىل الشعب فقىض داجته )) ،قال
رسول اهلل
أصب عليه ويتوضأ ،فقلت :يا رسول اهلل أتصيل؟
أسامة بن زيد (( :فجعلت
ُّ
فقال :املصىل أمامك )).
قال احلافظ :قوله (ابن سالم) هو حممد كام يف رواية كريمة ،وحييى هو ابن
سعيد األنصاري ،ويف هذا اإلسناد رواية األقرانّ ،
ألن حييى وموسى بن عقبة
تابعيان صغريان من أهل املدينة ،و ُك َريب موىل ابن عباس من أواسط التابعني،
ففيه ثالثة من التابعني يف نسق[ .الفتح ،]285/1 :وانظر الفائدة رقم.382 ،381 :
 386ـ نامذج من رواية األكابر عن األصاغر.
ـ قال مسلم

 :وددثني درملة بن حييى التجيبي أخّبنا عبد اهلل بن
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وهب قال أخّبين يونس عن ابن شهاب قال :أخّبين سعيد بن املسيب عن
فوجد عنده أبا
أبيه قال (( :ملا درضت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اهلل
جهل وعبد اهلل بن أيب أمية بن املغرية  )) ...احلدي .
قال النووي :واجتمع يف اإلسناد طرفتان :إددامها رواية األكابر عن
األصاغر ،واألخرى ثالثة تابعيون بعضهم عن بعض[ .النووي عىل مسلم.]213/1 :
ـ قال مسلم :ددثنا شيبان بن فروخ ددثنا سليامن ـ يعني ابن املغرية ـ قال
ددثنا ثابت عن أنس بن مالك قال ددثني حممود بن الربيع عن عتبان بن
مالك قال (( :قدمت املدينة فلقيت عتبان فقلت :ددي

بلغني عنك ،قال:

أصابني يف برصي بعض اليشء فبعثت إىل رسول اهلل

أين أدب أن تأتيني

فتصيل يف منز ي فأختذه مصىل .)) ...
قال النووي :ويف هذا اإلسناد لطيفتان من لطائفه( :إحدامها) أنه اجتمع
فيه ثالثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم :أنس وحممود وعتبان ،و(الثانية)
أنه من رواية األكابر عن األصاغر ،فإن أنس ًا أكّب من حممود سنّ ًا وعل ًام ومرتب ًة
أمجعني.]242/1[.
ـ قال مسلم :ددثنا احلسن بن عيل احللواين وعبد بن محيد قاال ددثنا
يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ددثنا أيب عن صالح عن ابن شهاب قال
ددثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال (( :أعطى رسول اهلل رهط ًا وأنا
جالس فيهم  ،)) ...احلدي .
قال النووي :قوله (عن صالح عن ابن شهاب قال ددثني عامر بن
سعد) ،هؤالء ثالثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض ،وهو من رواية األكابر
عن األصاغر ،فإن صاحل ًا أكّب من الزهري.]181/2[ .
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قال مسلم :ددثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد األييل قاال ددثنا
ابن وهب أخّبين عياض بن عبد اهلل عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل عن أم
قالت (( :إن رج ً
ال سأل رسول اهلل
كلثوم عن عائشة زوج النبي
عن الرجل جيامع أهله ثم يكسل هل عليهام الغسل؟ وعائشة جالسة ،فقال
رسول اهلل

 :إين ألفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل )).

قال النووي :قوله (عن جابر بن عبد اهلل عن أم كلثوم عن عائشة) ،أم
كلثوم هذه تابعية وهي بنت أيب بكر الصديق  ،وهذا من رواية األكابر عن
صحايب ،وهو أكّب من أم كلثوم س ّن ًا ومرتب ًة وفض ً
ال
األصاغر ،فإن جابر ًا
أمجعني ،]42/4[ .وانظر الفائدة رقم381. :

 387ـ ددي لعيل

 ،يف إسناده عيل بن احلسني عن احلسني عن عيل

.

عيل
ـ قال البخاري :ددثنا أبو اليامن أخّبنا شعيب عن الزهري أخّبين ّ
عيل أخّبه أن عيل بن أيب طالب أخّبه (( :أن رسول اهلل
ابن دسني أن دسني بن ّ
ّبي ليل ًة  )) ...احلدي .
َط َر َقه وفاطمة بنت الن ّ
أصح األسانيد ومن أرشف الرتاجم الواردة
قال احلافظ :هذا اإلسناد من ّ
فيمن روى عن أبيه عن جدّ ه[ .الفتح.]5/3
 388ـ من روى عن أبيه عن جدّ ه.
ـ عبد امللك بن شعيب بن اللي
الفتح.]43/4[ ،]42 /2[ :

بن سعد قال ددّ ثني أيب عن جدّ ي.

ـ سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جدّ ه[ .الفتح.]307/3 :
ـ واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن عبد اهلل بن عمر وهو جدّ
.]75 /1

أبيه[ .الفتح:
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ـ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ ه[ .املرعاة[ ،]189/1:سبل السالم،]79/2:

[الفتح.]348/3 :
ـ هبز بن دكيم عن أبيه عن جدّ ه[ .الفتح.]355/13 :
 389ـ احتجاج العلامء بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ ه.
قال ابن القيم :ويف ددي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ ه عن النبي
 (( :أن املرأة إذا أقامت شاهد ًا وادد ًا عىل الطالق ،فإن دلف الزوج أنه مل
يطلق مل يقض عليه ،وإن مل حيلف دلفت املرأة ويقيض عليه ،وقد ادتج األئمة
األربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،وال
يعرف يف أئمة الفتوى إال من ادتاج إليها وادتج هبا ،وإنام طعن فيها من مل
يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأيب داتم البستي وابن دزم وغريمها.

[إعالم

املوقعني.]99/1:
وصح عن عبد اهلل بن عمرو أنه كان يكتب دديثه ،وكان مما كتبه
وقال:
ّ
تسمى (الصادقة) ،وهي التي رواها دفيده عمرو بن شعيب عن أبيه
صحيفة ّ

جيعلها يف

أصح األدادي  ،وكان بعض أئمة أهل احلدي
عنه ،وهي من
ِّ
درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ،واألئمة األربعة وغريهم ادتجوا هبا[ .زاد

املعاد.]458/3:
وقال أيضا :أما احلدي األول ،فهو ددي ادتاج الناس فيه إىل عمرو بن
شعيب ،ومل جيدوا بد ًا من االدتجاج هنا به ،ومدار احلدي عليه ،وليس عن
النبي ددي ٌ يف سقوط احلضانة بالتزويج غري هذا ،وقد ذهب إليه األئمة
بأن اجلد هو عبداهلل بن عمرو .فبطل ُ
رصح ّ
قول َمن
األربعة وغريهم ،وقد ّ

صح سامع شعيب
يقول :لع ّله حممد والد شعيب ،فيكون احلدي ُ مرسالً .وقد ّ
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من جدّ ه عبد اهلل بن عمرو ،فبطل ُ
قول من قال :إنه منقطع ،وقد ادتج به
صحة دديثه ،وقال :كان عبداهلل بن
البخاري خارج صحيحه ،ونص عىل ّ
ُّ
اس
ُّ
فمن الن ُ
الزبري احلميدي وأمحد وإسحاق وعيل بن عبداهلل ّ
حيتجون بحديثهَ ،
َب ْعدَ هم؟! هذا لفظه.
وقال إسحاق بن راهويه :هو عندنا ،كأيوب عن نافع عن ابن عمر.
صحة دديثه ،وقال أمحد
ودكى احلاكم يف (( علوم احلدي )) له االتفاق عىل ّ
ابن صالح :ال خيتلف عىل عبداهلل أهنا صحيفة[ .زاد املعاد ،]434/5:وانظر [الفتح:
 ،348/3باب العرش فيام يسقى من ماء السامء واملاء اجلاري][ ،سبل السالم،]79/2:

[املرعاة.]189/1:
 390ـ مثال عىل السابق والالحق.
ـ قال البخاري :ددثنا أمحد بن أيب داود أبو جعفر املنادي ددثنا روح
ددثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك ّ
قال
أن نبي اهلل
ألُ َيب بن كعب (( :إن اهلل أمرين أن أقرئك القرآن ،قال :آهلل سامين لك؟ قال:
نعم ،قال :وقد ذكرت عند رب العاملني؟ قال :نعم ،فذرفت عيناه )).
قال احلافظ :وليس أليب جعفر يف البخاري سوى هذا احلدي  ،وقد عاش
بعد البخاري ستة عرش عام ًا ولكنّه َعمر وعاش مائة سنة وسنة وأشهر ًا ،وقد
سمع منه هذا احلدي بعينه َمن مل يدرك البخاري وهو أبو عمرو بن السامك،
فشارك البخاري يف روايته عن ابن املنادي هذا احلدي  ،وبينهام يف الوفاة ثامن

وثامنون سنة ،وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق والالدق[ .الفتح.]726/8 :
 391ـ القاعدة فيمن أمهل ومل ينسب يف اإلسناد ْ
أن حيمل عىل من للراوي
به خصوصية كاإلكثار وغريه[ .الفتح.]334/1 :
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 392ـ قال ابن حجر (( :ابن ُب َر ْيدَ ة ،هو عبد اهلل ،وأخوه سليامن .قال

البزار :دي روى علقمة بن مرثد وحمارب وحممد بن ُجحادة عن ابن ُب َر ْيدَ ة
ّ
فهو سليامن ،وكذا األعمش عندي ،وأما من عداهم ،فهو عبد اهلل ))[ .تقريب

التهذيب.]495/2 :

 393ـ إذا روى ٍ
راو عن شيخ ومل ينسبه وهو حمتمل لشيخني ُمحِل عىل َمن
كان مكثر ًا عنه أو معروف ًا بمالزمته.

قال احلافظ يف الفتح عند قول البخاري (( :ددثنا أبو نعيم ددثنا سفيان
عن عاصم األدول )) :قال الكرماين :ذكر الكالباذي ّ
أن أبا نعيم سمع من
سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة ،وأن ك ًّ
ال منهام روى عن عاصم األدول
فيحتمل أن يكون أددمها.
قلت :ليس االدتامالن فيهام عىل السواء ،فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن
الثوري معروف بمالزمته ،وروايته عن ابن عيينة قليلة ،وإذا أطلق اسم شيخه
املزي يف
محل عىل من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر ،وهلذا جزم ّ
(األطراف) أن سفيان هذا هو الثوري ،وهذه قاعدة م ّطردة عند املحدّ ثني يف
سامه( :املكمل لبيان املهمل) [ .الفتح.]85/10 :
مثل هذا ،وللخطيب فيه تصنيف ّ
 394ـ سفيان بن عيينة معروف بالرواية عن الزهري دون الثوري[ .الفتح:

.]273/1
ـ الثوري ال يروي عن الزهري َإال بواسطة[ .الفتح.]578/6 :
 395ـ إذا قيل وكيع عن سفيان فهو الثوري ألنه مكثر من الرواية عنه،
وليس ابن عيينة إلقالله عنه[ .الفتح.]204/1 :
محاد غري منسوب فلتعيني أنه ابن زيد أو ابن سلمة.
 396ـ إذا قيل يف اإلسنادّ :
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((

فصل :قد اشرتك يف الرواية عن

احلامدين مجاعة وانفرد بالرواية عن كل وادد منهام مجاعة ،كام تقدّ م إال أن
ع ّفان ال يروي عن محاد بن زيد إال وينسبه يف روايته عنه ،وقد يروي عن محاد
دجاج بن املنهال وهدبة بن خالد ،وأما سليامن
ابن سلمة فال ينسبه ،وكذلك ّ
ابن درب فعىل العكس من ذلك ،وكذلك عارم ،وممن انفرد بالرواية عن محاد
ابن زيد :أمحد بن عبدة الضبي ،وأبو الربيع الزهراين ،وقتيبة ،و ُمسدد ،وعا ّمة
من ذكرناه يف ترمجته دون ترمجة محاد بن سلمة ،فإنه مل يرو أدد منهم عن محاد
ابن سلمة ،وممن انفرد بالرواية عن محاد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه :هبز
ابن أسد ،وموسى بن إسامعيل ،وعامة من ذكرناه يف ترمجته دون ترمجة محاد بن
زيد ،فإذا جاءك عن أدد من هؤالء عن محاد غري منسوب فهو ابن سلمة ،واهلل
أعلم ))[ .هتذيب الكامل 269/7 :آخر ترمجة ّمحاد بن سلمة].
 397ـ إذا حدّ ث ونيس ما حدّ ث به وقال :مل أحدّ ثك هبذا ،وأقوال العلامء
يف ذلك.
قال احلافظ :قوله (قال عيل) هو ابن املديني املذكور ،وثبتت هذه الزيادة يف
رواية املستميل والكشميهني ،وزاد مسلم يف روايته املذكورة (قال عمرو يعني
ابن دينار) ،وذكرت ذلك أليب معبد بعد فأنكره وقال :مل أددثك هبذا ،قال
عمرو :قد أخّبتنيه قبل ذلك .قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان :كأنه نسيه
صحة احلدي ولو
بعد أن ددثه به ،انتهى .وهذا يدل عىل أن مسل ًام كان يرى ّ
أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدالً ،وألهل احلدي فيه تفصيل:
يرصح بتكذيب الراوي
قالوا :إ ّما أن جيزم بر ّده أو ال ،وإذا جزم فإ ّما أن ّ
بالر ِّد كأن قال :ال أذكره ،فهو متفق عندهم عىل قبوله
عنه أو ال ،فإن مل جيزم ّ
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ألن الفرع ثقة واألصل مل يطعن فيه ،وإن جزم ورصح بالتكذيب فهو متفق
عندهم عىل ر ِّده ألن جزم الفرع بكون األصل ددّ ثه يستلزم تكذيب األصل
يف دعواه أنه كذب عليه ،وليس قبول قول أددمها بأوىل من اآلخر ،وإن جزم
يرصح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله ،وأ ّما الفقهاء فاختلفوا،
ّ
بالر ِّد ومل ِّ
فذهب اجلمهور يف هذه الصورة إىل القبول ،وعن بعض احلنفية ورواية عن
أمحد ال يقبل ،قياس ًا عىل الشاهد ،ولإلمام فخر الدين يف هذه املسألة تفصيل،
نحو ما تقدم وزاد :فإن كان الفرع مرتددا يف سامعه واألصل جازما بعدمه،
سقط لوجود التعارض ،وحمصل كالمه آنفا أهنام إن تساويا فالرد ،وإن رجح
أددمها عمل به ،وهذا احلدي من أمثلته ،وأبعد من قال :إنام نفى أبو معبد
التحدي  ،وال يلزم منه نفي األخبار ،وهو الذي وقع من عمرو وال خمالفة،
ّ
وألن
وتر ُّده الرواية التي فيها (فأنكره) ولو كان كام زعم مل يكن هناك إنكار،
الفرق بني التحدي واإلخبار ،إنام ددث بعد ذلك ،ويف كتب األصول
دكاية اخلالف يف هذه املسألة عن احلنفية[ .الفتح.]326/2 :
 398ـ مخسة أسانيد متوالية رجاهلا كلهم برصيون.
قال النووي :قوله ددثنا حممد بن املثنى وحممد بن بشار قاال ددثنا ابن أيب
عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس .قال مسلم :وددثنا حممد بن مثنى ددثنا
معاذ بن هشام قال ددثني أيب عن قتادة عن أنس .قال مسلم :وددثنا حممد بن
منهال الرضير ددثنا يزيد بن زريع ددثنا سعيد بن أيب عروبة وهشام صادب
غسان املسمعي وحممد
الدستوائي عن قتادة عن أنس .قال مسلم :وددثني أبو ّ

ابن املثنى قاال ددثنا معاذ وهو ابن هشام قال ددثني أيب عن قتادة قال ددثنا

أنس بن مالك .قال مسلم :ددثنا أبو الربيع العتكي ددثنا محاد بن زيد ددثنا
معبد بن هالل العنزي يعني عن أنس هذه األسانيد رجاهلا ك ّلهم برصيون،
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وهذا االتفاق يف غاية من احلسن وهناية من الندور ،أعني اتفاق مخسة أسانيد
يف صحيح مسلم متوالية مجيعهم برصيون ،واحلمد هلل عىل ما هدانا له[ .النووي

عىل مسلم.]60/3:
 399ـ إسنادان مسلسالن برواية مرصيني أئمة ج ّلة.
قال النووي :وأ ّما أسامء رجال الباب فقال مسلم

األول:
يف اإلسناد ّ

وددثنا حممد بن رمح بن املهاجر ددثنا اللي عن يزيد بن أيب دبيب عن أيب
اخلري عن عبد اهلل بن عمرو يعني ابن العاص قال مسلم

 :وددثني أبو

الطاهر أمحد بن عمرو املرصي أخّبنا ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن
 .وهذان

يزيد بن أيب دبيب عن أيب اخلري أنه سمع عبد اهلل بن عمرو
اإلسنادان ك ّلهم مرصيون أئمة ج ّلة ،وهذا من عزيز األسانيد يف مسلم ،بل يف
غريه ّ
فإن اتفاق مجيع الرواة يف كوهنم مرصيني يف غاية الق ّلة ويزداد قلة باعتبار
اجلاللة[ .النووي عىل مسلم.]11/2:
ـ قال البخاري :ددثنا عبد اهلل بن يوسف ددثنا اللي قال ددثني يزيد
عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال :قلنا للنبي

 :إنّك تبعثنا فننزل بقوم ال

يقروننا فام ترى فيه؟ فقال لنا (( :إن نزلتم بقوم فأمر لكم بام ينبغي للضيف،
دق الضيف )).
فاقبلوا فإن مل يفعلوا ،فخذوا منهم ّ
قال احلافظ ابن حجر :قوله (ددثني يزيد) هو ابن أيب دبيب ،قوله (عن
أيب اخلري) باملعجمة والتحتانية ضد الرش ،واسمه َمرثد باملثلثة ،واإلسناد ك ّله

مرصيون[ .الفتح ،108 /5 :باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله].

 400ـ أربعة من بني زهرة يروي بعضهم عن بعض عىل الوالء :ابن أخي
وعمه الزهري ،وعامر وأبوه (سعد بن أيب و ّقاص)[ .الفتح.]82/1 :
الزهريّ ،
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 401ـ الراوي إذا حدّ ث يف بلده كان أتقن ملا حيدِّ ث به يف سفره[ .الفتح:

.]444 /10
 402ـ ملاذا يقال يف اإلسناد عن فالن (هو ابن فالن أو يعني فالن ًا ).
قال النووي يف مقدّ مته لرشح صحيح مسلم :فصل :ليس للراوي أن يزيد
يف نسب غري شيخه ،وال صفته عىل ما سمع من شيخه لئ ّ
ال يكون كاذب ًا عىل
شيخه ،فإن أراد تعريفه وإيضاده وزوال اللبس املتطرق إليه ملشاهبة غريه،
فطريقه أن يقول :قال :ددثني فالن ،يعني ابن فالن أو الفالين أو هو ابن فالن
أو الفالين أو نحو ذلك ،فهذا جائز دسن ،قد استعمله األئمة ،وقد أكثر
البخاري ومسلم منه يف الصحيحني غاية اإلكثار دتى إن كثري ًا من أسانيدمها
يقع يف اإلسناد الوادد منها موضعان أو أكثر من هذا الرضب ،كقوله يف ّأول
كتاب البخاري يف (باب من سلم املسلمون من لسانه ويده) :قال أبو معاوية:
ددثنا داود (هو ابن أيب هند) عن عامر قال :سمعت عبد اهلل (هو ابن عمرو).
وكقوله يف كتاب مسلم يف (باب منع النساء من اخلروج إىل املساجد):
ددثنا عبد اهلل بن سلمة ددثنا سليامن (يعني ابن بالل) عن حييى (وهو ابن
سعيد).ونظائره كثرية ،وإنام يقصدون هبذا اإليضاح كام ذكرنا ّأوالً ،فإنه لو
قال :ددثنا داود أو عبد اهلل ،مل يعرف َمن هو لكثرة املشاركني يف هذا االسم،
وال َي ْع ِرف ذلك يف بعض املواطن إال اخلواص والعارفون هبذه الصنعة

وبمراتب الرجال ،فأوضحوه لغريهم وخ ّففوا عنهم مؤنة النظر والتفتيش.

وهذا الفصل نفيس ،يعظم االنتفاع به ،فإن من ال يعاين هذا الفن قد
يتوهم أن قوله( :يعني) ،وقوله( :هو) ،زيادة ال داجة إليها ،وأن األوىل
دذفها ،وهذا جهل قبيح ،واهلل أعلم[ .مقدّ مة صحيح مسلم.]83/2[ ،]38/1:
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 403ـ (( اإلنباء )) يف عرف املتقدّ مني بمعنى اإلخبار والتحديث[ .الفتح:

.]564 /2
 404ـ إذا سمع شخص ًا حيدّ ث غريه فله أن يتحمل عنه.
قال احلافظ ابن حجر :وهذا وجه من وجوه التحمل باالتفاق ،وإنام
اختلفوا هل يسوغ أن يقول ددثنا؟ واجلمهور عىل اجلواز ،و َمنَع منه النسائي

وطائفة قليلة ،وقال الّبقاين :يقول سمعت فالنا[ .الفتح.]260/6 :
 405ـ الفرق بني العرض والتلقني.

قال احلافظ :قوله (قلت لعبد اهلل بن أيب أوىف الخ) ،هذا مما محله التابعي
عن الصحايب عرضا ،وليس هذا من التلقني ألن التلقني ال استفهام فيه ،وإنّام
يقول الطالب للشيخ :قل ددثنا فالن بكذا ،فيحدِّ ث به من غري أن يكون
عارف ًا أنه من دديثه ،وال بعدالة الطالب ،فال يؤمن أن ال يكون ذلك الطالب
ضابط ًا لذلك القدر ،فيدل عىل تساهل الشيخ ،فلذلك عابوه عىل من فعله.
[الفتح.]138/7 :
 406ـ قول (( عن فالن )) أو (( أن فالنا )) ،هل مها سواء أو ال؟
ـ قال البخاري :ددثنا أبو نعيم قال ددثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر
ابن زيد عن ابن عباس (( :أن النبي وميمونة كانا يغتسالن من إناء وادد
)) ،وقال يزيد بن هارون وهبز واجلُدِّ ُّي عن شعبة :قدر صاع.
قال أبو عبد اهلل :كان ابن عيينة يقول أخري ًا (( :عن ابن عباس عن ميمونة ))،
والصحيح ما روى أبو نعيم.
قال احلافظ :قوله (عن عمرو) ،هو ابن دينار ،ويف مسند احلميدي :ددثنا
سفيان أخّبنا عمرو أخّبنا أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد املذكور ،قوله (قال
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أبو عبد اهلل) ،هو املصنف ،قوله (كان ابن عيينة) ،كذا رواه عنه أكثر الرواة،
رجح البخاري رواية
وإنام رواه عنه كام قال أبو نعيم من سمع منه قدي ًام ،وإنام ّ
أيب نعيم جري ًا عىل قاعدة املحدثنيّ ،
املرجحات عندهم ِقدَ م
ألن من مجلة
ِّ
قوة دفظ الشيخ ،ولرواية اآلخرين جهة أخرى من وجوه
السامع ،ألنّه مظنّة ّ
ورجحها اإلسامعييل من
الرتجيح ،وهي كوهنم أكثر عدد ًا ومالزم ًة لسفيانّ ،
جهة أخرى من دي املعنى ،وهي كون ابن عباس ال يطلع عىل النبي يف
دالة اغتساله مع ميمونة ،فيدل عىل أنه أخذه عنها ،وقد أخرج الرواية
املذكورة الشافعي واحلميدي وابن أيب عمر وابن أيب شيبة وغريهم يف
مسانيدهم عن سفيان ،ومسلم والنسائي وغريمها من طريقه ،ويستفاد من هذا
البح أن البخاري ال يرى التسوية بني (عن فالن) وبني (أن فالنا) ،ويف ذلك
بح يطول ذكره وقد د ّققته فيام كتبته عىل كتاب ابن الصالح[ .الفتح.]366/1 :
 407ـ قول الراوي (( :وأخربين فالن )) ،ما فائدة الواو؟
قال النووي عند قول مسلم (( :ددثني يونس قال :ددثنا ابن وهب قال:
وأخّبين عمرو أن أبا يونس ددثه )):
فقوله (وأخّبين عمرو) ،هو بالواو يف ّأول (وأخّبين) وهي واو دسنة،
فيها دقيقة نفيسة ،وفائدة لطيفة ،وذلك أن يونس سمع من ابن وهب أدادي
من مجلتها هذا احلدي  ،وليس هو ّأوهلا ،فقال ابن وهب يف روايته احلدي
األول ( :أخّبين عمرو بكذا ) ثم قال( :وأخّبين عمرو بكذا وأخّبين عمرو
ّ
بكذا) إىل آخر تلك األدادي  ،فإذا روى يونس عن ابن وهب غري احلدي
األول فينبغي أن يقول :قال ابن وهب :وأخّبين عمرو ،فيأيت بالواو ألنه
ّ
سمعه هكذا ،ولو دذفها جلاز ،ولكن األوىل اإلتيان هبا ليكون راوي ًا كام سمع،
واهلل أعلم[ .النووي عىل مسلم.]187/2:
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 408ـ إذا قيل يف اإلسناد :عن فالن سمع فالن ًا ،فعىل تقدير (أنه).
ـ قال البخاري( :ددثني احلسن بن الص ّباح سمع الربيع بن نافع).
قال احلافظ يف الفتح :قوله (سمع الربيع بن نافع) أي أنه سمع ،ولفظ
وينطق به ،وقل َمن نب َه عليه كام وقع التنبيه عىل لفظ (قال).
حي َذف خ ّط ًا
ُ
(أنه) ُ ْ
[الفتح.]375-374/9 :
خرج يوم ًا) ،هذا ممّا دذف فيه لفظ
وقال أيض ًا :قوله (عن النبي
(إنه) ،وهي حتذف كثري ًا من ّ
اخلط وال بد من النطق هبا ،و َقل َمن نبه عىل ذلك،
فقد نبهوا عىل دذف (قال) خ ّط ًا .وقال ابن الصالح :ال بد من النطق هبا وفيه
بح ذكرته يف النكت[ .الفتح.]614-613/6 :
وقال أيض ًا :قوله (عن عمرة بنت عبد الرمحن ددثته) أي أهنا ددثته،
وكذا يف قوله (عن عائشة ددثتهم) ،وقد جرت عادهتم بحذفها يف مثل هذا،
كام أكثروا من دذف قال يف مثل :ددثنا عثامن ددثنا عبدة ،ويف مثل :سمعت
أيب ددثنا فالن .وذكر ابن الصالح أنه ال بد من النطق بقال وفيه بح  ،ومل
ين ِّبه عىل دذف (أن) التي أرشت إليها ،ويف رواية عبد الصمد املذكورة (أن
عمرة ددثته أن عائشة أم املؤمنني ددثتها)[ .الفتح.]101/12 :
 409ـ الرواية باملكاتبة.
قال احلافظ عند قول البخاري (( :كتب إ ي حممد بن ّ
بشار )) :مل تقع هذه
الصيغة للبخاري يف صحيحه عن أدد من مشاخيه إال يف هذا املوضع ،وقد
أخرج بصيغة املكاتبة فيه أشياء كثرية لكن من رواية التابعي عن الصحايب أو
من رواية غري التابعي عن التابعي ونحو ذلك ،وحممد بن ّ
بشار هذا هو
املعروف ببندار ،وقد أكثر عنه البخاري ،وكأنه مل يسمع منه هذا احلدي فرواه
عنه باملكاتبة[ .الفتح.]471/9[ ،]554/11 :
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 410ـ تقديم اسم الراوي عىل الصيغة يف اإلسناد.
قال احلافظ يف الفتح عند رشح أول ددي

يف كتاب األدب ،وإسناده:

(( ددثنا أبو الوليد ددثنا شعبة قال :الوليد بن عيزار أخّبين )) ،قال :قوله
(قال :الوليد بن عيزار أخّبين) ،هو من تقديم اسم الراوي عىل الصيغة وهو
جائز ،وكان شعبة يستعمله كثري ًا[ .الفتح.]401/10 :
وانظر،194/12[ ،]521/9[ ،]342/4[ ،]525/8[ ،]71/5[ ،]105 ،9/2[ :

[ ،]218وصحيح البخاري مع الفتح[ ،]44/3 :النووي عىل مسلم.]67/4:
 411ـ من عادة حممد بن سالم أن يقول( :أنبأنا) ،ومن عادة حممد بن
املثنى أن يقول( :حدثنا)[ .الفتح.]360/13 :
املزي التسوية بني (حدثنا) و(قال) ،بل وال (قال يل)
 412ـ ليس من رأي ّ
و(قال لنا) ،بل يع ِّلم عىل مثل ذلك ك ّله عالمة التعليق بخالف (حدثنا)[.الفتح:
.]424/11
 413ـ ذكر ابن حجر أنه عرف باالستقراء من صنيع إسحاق بن راهويه
يعرب بحدثنا.
يعرب بأخربنا وال ّ
أنه ّ
قال احلافظ :قوله ددثني إسحاق مل أره منسوب ًا ،وتر ّدد فيه اجلياين ،وهو
عندي ابن إبراهيم احلنظيل املعروف بابن راهويه كام جزم به املزيّ ،
ويدل عليه
تعبريه بقوله (أخربنا) ،فإنه ال يقول قط (حدثنا) ،بخالف إسحاق بن منصور
وإسحاق بن نرص[ .الفتح.]105/2 :
قوله (ددثنا إسحاق) ،قيل هو ابن راهويه ،فإن هذا احلدي

وقع يف

مسنده هبذا اإلسناد ،لكن يف لفظه خمالفة يسرية ،فيحتمل أن يكون إسحاق
شيخ البخاري فيه هو ابن منصور .قوله (أخّبنا يعقوب) ،التعبري باإلخبار
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ّب عن شيوخه إال بذلك ،لكن
قرينة يف كون إسحاق هو ابن راهويه ،ألنّه ال يع ّ

وقع يف رواية كريمة وأيب الوقت وغريمها بلفظ التحدي [ .الفتح.]61/3 :

قوله (ددثنا إسحاق) ،هو ابن إبراهيم املعروف بابن راهويه ،وإنام جزمت
بذلك مع جتويز أيب عيل اجلياين أن يكون هو أو إسحاق بن منصور ،لتعبريه
بقوله :أخّبنا يعقوب بن إبراهيمّ ،
ألن هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن
راهويه كام عرف باالستقراء من عادته أنه ال يقول إال أخربنا وال يقول حدثنا،
وقد أخرج أبو نعيم يف املستخرج هذا احلدي من مسند إسحاق بن راهويه
وقال :أخرجه البخاري عن إسحاق[ .الفتح.]491/6 :
قوله (وددثني إسحاق) ،جزم أبو نعيم يف املستخرج وأبو مسعود يف
األطراف بأنه إسحاق بن منصور ،وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله :أخّبنا
عبد الرزاق ،ثم رأيت يف أصل النسفي :ددثني إسحاق ددثنا عبد الرزاق،
فعرفت أنه ابن منصور ألن ابن راهويه ال يقول يف يشء من دديثه حدثنا.
[الفتح.]261/8 :
قوله (ددثنا إسحاق) ،هو ابن منصور ،وتر ّدد أبو عيل اجلياين بينه وبني
إسحاق بن راهويه ،وإنام جزمت به لقوله :ددثنا عبد الصمدّ ،
فإن إسحاق ال
يقول إال أخربنا[ .الفتح.]461/13 :
قلت :ولعل ذلك يف الغالب ألنه وجد يف الصحيحني تعبريه (بحدثنا).
انظر :صحيح البخاري احلدي رقم .)3650( ،)612( :صحيح مسلم
احلدي رقم.)1633( ،)1615( ،)377( :
 414ـ ابن وهب كان دريص ًا عىل التفرقة بني التحدي واإلخبار مراعاة
لالصطالح ،ويقال إنه ّأول من اصطلح عىل ذلك بمرص [ .الفتح.] 110/5 :
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استقر
فأقر به ،وقد
ّ
 415ـ إطالق السامع عىل ما قرىء عىل الشيخ ّ
االصطالح عىل أن السامع خمصوص بام ددّ ث به الشيخ لفظ ًا [ .الفتح،388/4 :
باب بيع الثمر].
 416ـ إذا قرىء عىل الشيخ( :أحدثكم فالن؟) فال يشرتط قوله (نعم)،
بل يكفي سكوته إن كان متيقظ ًا[ .الفتح ،547/1 :باب املرور يف املسجد].
فأقر به.احلدي املشار
ومما قرىء عىل الشيخ وقيل فيه( :أحدثكم فالن؟) ّ
إليه يف الفائدة رقم ( ،)415واحلدي يف صحيح مسلم رقم.)2110( :
 417ـ قول أيب داود يف أثناء اإلسناد( :املعنى) يعني أدادي الذين تقدّ م
ذكرهم متقاربة يف املعنى[ .التعليق عىل هتذيب سنن أيب داود البن القيم.]138/1 :
 418ـ َمن ليس بمد ِّلس إذا ثبت لقاؤه ملن ددّ ث عنه ،محلت عنعنته عىل
السامع اتفاق ًا ،وإنام اخلالف يف املدلس أو فيمن مل يثبت لقيه ملن روى عنه.
[الفتح ،342 /4 :باب ما ذكر يف األسواق].
 419ـ إذا قال من ال يعرف بالتدليس( :وقال فالن) ،هل ُ ْحتمل عىل
السامع أو البد من محلها عليه من أن يكون قائلها ممن جرت عادته يف استعامهلا
يف السامع؟ [الفتح.]280/6 :
قال احلافظ :قوله (وقال أبو موسى) ،هو حممد بن املثنى شيخ البخاري،
تكرر نقل اخلالف يف هذه الصيغة ،هل تقوم مقام العنعنة ف ُتحمل عىل
وقد ّ
السامع أو ال حتمل عىل السامع إال ممن جرت عادته أن يستعملها فيه ،وهبذا
األخري جزم اخلطيب[ .الفتح.]280/6 :
 420ـ قوهلم يف الراوي( :ال يتابع يف حديثه) ال يرض إال َمن ال ُيعرف
يرضه خمالفته للثقات فيكون شا ًّذا.
بالثقة ،وأ ّما من ُو ِّثق فانفراده ال يرضه ،وإنام ّ
[هتذيب التهذيب :ترمجة ثابت بن عجالن].
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 421ـ االستدالل عىل براءة عكرمة موىل ابن عباس مما نسب إليه من رأي
اخلوارج.
قال البخاري :ددثنا عبد اهلل بن يزيد املقرئ ددثنا ديوة وغريه قاال
ددثنا حممد بن عبد الرمحن أبو األسود قالُ (( :قطِع عىل أهل املدينة بع ٌ ،
فلقيت عكرمة موىل ابن عباس فأخّب ُته ،فنهاين عن ذلك أشد
فاكتتبت فيه،
ُ
ُ
النهي ثم قال :أخّبين ابن عباس أن ناس ًا من املسلمني كانوا مع املرشكني
سهم فريمى به فيصيب
ُيكثرون سوا َد املرشكني عىل رسول اهلل
يأيت ال ُ
أددَ هم فيقتله أو ُيرضب ف ُيقتل ،فأنزل اهلل      
  اآلية ،رواه اللي عن أيب األسود[ .صحيح البخاري رقم.]4596 :
القصة داللة عىل براءة عكرمة مما ُينْ َسب
قال احلافظ ابن حجر :ويف هذه ّ
إليه من رأي اخلوارج ،ألنّه بالغ يف النهي عن قتال املسلمني وتكثري سواد َمن
يقاتلهم ،وغرض عكرمة أن اهلل ذم َمن كثر سواد املرشكني ،مع أهنم كانوا ال
يريدون بقلوهبم موافقتهم ،قال :فكذلك أنت ال تك ِّثر سواد هذا اجليش ،وإن
كنت ال تريد موافقتهم ألهنم ال يقاتلون يف سبيل اهلل[ .الفتح[ ،]263/8 :مقدمة
الفتح ص.]425:
 422ـ معنى قوهلم يف الرجل( :كان يرى السيف).
قال احلافظ (( :وقوهلم( :كان يرى السيف) ،يعني :كان يرى اخلروج
قديم ،لكن استقر األمر عىل
جل ْور ،وهذا مذهب للسلف ٌ
بالسيف عىل أئمة ا َ
حل ّرة ،ووقعة ابن األشع
ترك ذلك ّملا رأوه قد أفىض إىل أشد منه ،ففي وقعة ا َ
وغريمهاِ ،ع َظ ٌة ملن تدبر ،وبمثل هذا الرأي ال ُيقدح يف رجل قد ثبتت عدالته،
واشتهر باحلفظ واإلتقان والورع التام ،واحلسن مع ذلك مل خيرج عىل أدد.
[هتذيب التهذيب ،288/2:ترمجة احلسن بن صالح].
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 423ـ قال أمحد :هؤالء الثالثة أصحاب الشكل والنقط يعني :هبز ًا
ودبان وعفان[ .هتذيب التهذيب :ترمجة هبز بن أسد].
 424ـ (عكرمة بن خالد) اثنان يف طبقة ،أددمها ثقة واآلخر ضعيف،
الثقة هو :عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي،
والضعيف عكرمة ابن خالد بن سلمة بن هشام بن املغرية املخزومي[ .الفتح:

.]49/1
 425ـ ما ينفرد به ابن إسحاق وإن مل يبلغ درجة الصحيح فهو يف درجة
رصح بالتحدي  ،ويصحح له من ال يفرق بني الصحيح واحلسن،
احلسن إذا ّ
وجيعل كل ما يصلح للحجة صحيح ًا ،وهذه طريقة ابن دبان[ .الفتح.]163/11 :
 :ددي

ابن إسحاق الذي فيه (( وإن عرشه فوق

ذكر ابن القيم
سامواته كال ُقبة )) ،وتعليل املنذري له ،ثم قال :قال أهل اإلثبات :ليس يف يشء
من هذا مسرتاح لكم يف ر ِّد احلدي  ،أما محلكم فيه عىل ابن إسحاق فجوابه:
أن ابن إسحاق باملوضع الذي جعله اهلل من العلم واألمانة ،قال عيل بن
املديني :دديثه عندي صحيح .وقال شعبة :ابن إسحاق أمري املؤمنني يف
احلدي  ،وقال أيضا :هو صدوق .وقال عيل بن املديني أيضا :مل أجد له سوى

دديثني منكرين .وهذا يف غاية الثناء واملدح إذ مل جيد له عىل كثرة ما روى إال
دديثني منكرين ،وقال عيل أيضا :سمعت ابن عيينة يقول :ما سمعت أدد ًا
يتك ّلم يف ابن إسحاق إال يف قوله يف القدر ،وال ريب أن أهل عرصه أعلم به
ممّن تكلم فيه بعدهم .وقال حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم :سمعت الشافعي
يقول :قال الزهري :ال يزال هبذه احلرة ِع ْل ٌم ما دام هبا ذلك األدول يريد ابن

إسحاق .وقال يعقوب بن شيبة :سألت حييى بن معني ،كيف ابن إسحاق؟
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قال :ليس بذاك .قلت :ففي نفسك من دديثه يشء؟ قال :ال ،كان صدوقا.
رت ابن
وقال يزيد بن هارون :سمعت شعبة يقول :لو كان  ي سلطان ألم ُ
إسحاق عىل املحدثني .وقال ابن عدي :قد فت ْشت أدادي ابن إسحاق
الكبري ،فلم أجد يف دديثه ما يته ّيأ أن نقطع عليه بالضعف ،ور ّبام أخطأ أو
َو ِهم كام خيطىء غريه ،ومل يتخ ّلف يف الرواية عنه الثقات واألئمة وهو ال بأس
به.
وقال أمحد بن عبد اهلل العجيل :ابن إسحاق ثقة ،وقد ْاست َْش َهدَ مسلم
بخمسة أدادي ذكرها البن إسحاق يف صحيحه ،وقد روى الرتمذي يف
جامعه من ددي ابن إسحاق :ددثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن
سهل بن دنيف قال (( :كنت ألقى من املذي شدّ ةُ ،
فأكثر االغتسال منه )) ...
احلدي  ،قال الرتمذي :هذا ددي صحيح ال نعرفه إال من ددي ابن
صححه الرتمذي،
تفرد به ابن إسحاق يف الدنيا ،وقد ّ
إسحاق .فهذا دكم قد ّ
فإن قيل :فقد ّ
كذبه مالك ،فقال أبو قالبة الرقايش :ددثني أبو داود سليامن بن
داود قال :قال حييى بن القطان :أشهد أن حممد ابن إسحاق ّ
كذاب ،قلت :وما
يدريك؟ قال :قال  ي وهب ،فقلت لوهب :وما يدريك؟ قال :قال  ي مالك بن
أنس ،فقلت ملالك :وما يدريك؟ قال :قال  ي هشام بن عروة ،قال :قلت
هلشام :وما يدريك؟ قال :ددث عن امرأيت فاطمة بنت املنذر ،وأدخلت عليها
وهي بنت تسع ،وما رآها رجل دتى لقيت اهلل .قيل :هذه احلكاية وأمثاهلا هي
غرت من اهتمه بالكذب ،وجواهبا من وجوه( :أحدها) أن سليامن بن
التي ّ
داود راوهيا عن حييى ـ هو الشاذكوين ـ وقد اهتم بالكذب ،فال جيوز القدح يف
الرجل بمثل رواية الشاذكوين( .الثاين) أن يف احلكاية ما يدل عىل أهنا كذب،
فإنه قال :أدخلت فاطمة عيل وهي بنت تسع ،وفاطمة أكّب من هشام بثالث

306

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

عرش سنة ،ولع ّلها مل تزف إليه إال وقد زادت عىل العرشين ،وملا أخذ عنها ابن
إسحاق كان هلا نحو بضع ومخسني سنة( .الثالث) ّ
أن هشام ًا إنّام نفى رؤيته هلا
ومل ينف سامعه منها ،ومعلوم أنه ال يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السامع ،قال
اإلمام أمحد :لع ّله سمع منها يف املسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء
فأي يشء يف هذا؟ فقد كانت امرأة كّبت وأسنّت .وقال يعقوب بن
دجابّ ،
شيبة سألت ابن املديني عن ابن إسحاق فقال :دديثه عندي صحيح ،قلت:
فكالم مالك فيه ،قال :مالك مل جيالسه ومل يعرفه ،وأي يشء ددث باملدينة؟
بحجة ،لع ّله
قلت :فهشام بن عروة قد تكلم فيه ،قال :الذي قال هشام ليس ّ
دخل عىل امرأته وهو غالم فسمع منها ،فإن دديثه َل َي َت َبني فيه الصدق ،يروي
ومرة يقول :ذكر أبو الزناد ،ويقول :ددثني
مرة يقول :ددثني أبو الزنادّ ،
ّ
احلسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب يف سلف وبيع ،وهو أروى
الناس عن عمرو بن شعيب ))[ .هتذيب السنن البن القيم94/7:وما بعدها].
 426ـ قد ذكر اجلوزجاين يف (( الضعفاء )) أبا حييى مصدع ًا األعرج فقال:
(( زائغ جائر عن الطريق )) ،يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع .واجلوزجاين
مشهور بالنصب واالنحراف فال يقدح فيه قوله[ .هتذيب التهذيب :ترمجة مصدع].
 427ـ ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فال يلتفت إىل قدده يف
الثقات[ .مقدمة الفتح ص[ ،]431:لسان امليزان ،444/3 :ترمجة عبدالرمحن بن يوسف بن
خراش].
 428ـ ابن عقدة قال فيه عمر بن ديوة :كان يميل مثالب الصحابة فرتكته.
[العّب [ ،]230/5 :لسان امليزان 263/1 :ـ .]266
 429ـ من رمي ببدعة وهو من رواة احلديث ما وجه الرواية عنه؟ وذكر
يشء من أنواع البدع ،وبيان املراد هبا.
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قال ابن حجر :فصل يف متييز أسباب الطعن يف املذكورين ،ومنه يتّضح َمن

يصلح منهم لالدتجاج به ومن ال يصلح ،وهو عىل قسمني:

األول :من ضعفه بسبب االعتقاد ،وقد قدمنا دكمه وب ّينّا يف ترمجة ّ
كل
منهم أنّه ما مل يكن داعية أو كان وتاب أو اعتضدت روايته بمتابع ،وهذا بيان
ما رموا به :فاإلرجاء بمعنى التأخري ،وهو عندهم عىل قسمني :منهم من أراد
به تأخري القول يف احلكم يف تصويب إددى الطائفتني اللذين تقاتلوا بعد
عثامن ،ومنهم من أراد تأخري القول يف احلكم عىل من أتى الكبائر وترك
الفرائض بالنارّ ،
يرض العمل مع
ألن اإليامن عندهم اإلقرار واالعتقاد ،وال ّ
فمن قدّ مه عىل أيب بكر وعمر
عيل وتقديمه عىل الصحابةَ ،
ذلك ،والتش ّيع حم ّبة ٍّ
فشيعي ،فإن انضاف إىل ذلك
فهو غال يف تش ّيعه ،و ُيطلق عليه رافيض وإال
ّ
الترصيح بالبغض ،فغال يف الرفض ،وإن اعتقد الرجعة إىل الدنيا
ب أو
ُ
الس ُّ
ّ
الرش فعل العبد ودده ،واجلهم ّية من
فأشد يف الغلو ،والقدرية َمن يزعم أن ّ
ينفي صفات اهلل تعاىل التي أثبتها الكتاب والسنة ،ويقول إن القرآن خملوق،
عيل
عيل وتقديم غريه عليه ،واخلوارج الذين أنكروا عىل ٍّ
والنّصب بغض ٍّ
ّبؤوا منه ومن عثامن وذريته وقاتلوهم ،فإن أطلقوا تكفريهم فهم
التحكيم وت ّ
الغالة منهم ،واإلباضية منهم أتباع عبد اهلل بن أباض ،وال َقعدية الذين ُي َز ِّينون
اخلروج عىل األئمة وال يبارشون ذلك ،والواقف يف القرآن من ال يقول خملوق
وال ليس بمخلوق.
القسم الثاين :يف َمن ُض ِّعف بأمر مردود كالتحامل أو التعنُّت أو عدم

االعتامد عىل املضعف لكونه من غري أهل النّقد ،ولكونه قليل اخلّبة بحدي
َمن َتكَل َم فيه أو بحاله أو ُّ
لتأخر عرصه ونحو ذلك ،ويلتحق به َمن ُت ُك ِّل َم فيه
كمن ُض ِّعف يف بعض شيوخه دون بعض ،وكذا
بأمر ال يقدح يف مجيع دديثهَ ،
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َمن اختلط أو َت َغري دفظه أو كان ضابطا لكتابه دون الضبط حلفظه ،فإن مجيع
هؤالء ال جيمل إطالق الضعف عليهم بل الصواب يف أمرهم التفصيل[ .مقدمة

الفتح :ص .]459
 430ـ إسحاق بن أيب حييى الكعبي :ض ّعفه الدارقطني وابن عدي ،وقال
ابن دبان (( :ال حتل الرواية عنه )) ثم غفل فذكره يف الثقات[ .الفتح.]88/2 :
 431ـ عبد الرمحن بن يزيد بن متيم الدمشقي :روى له النسائي وقال:
مرتوك .قال الذهبي (( :هذا عجيب إذ يروي له ويقول :مرتوك )).

[ميزان

االعتدال :ترمجة عبد الرمحن بن يزيد].
حيتج به إذا انفرد ،فكيف إذا خالف! [الفتح.]253/2 :
 432ـ ابن هليعة ال ُّ
 433ـ الكلبي مرتوك وال يعتمد عليه[.الفتح.]439/8 :
 434ـ أقوال العلامء يف االحتجاج بصالح موىل التوأمة.
قال ابن القيم :وصالح موىل التوأمة كان شعبة ال يروي عنه وينهى عنه،
وقال مالك :ليس بثقة ،فال تأخذن عنه شيئ ًا .وقال حييى :ليس بالقوي يف
احلدي  ،وقال مرة :مل يكن ثقة .وقال السعدي :تغري .وقال النسائي :ضعيف.
قلت :للحفاظ يف صالح هذا ثالثة أقوال ،ثالثها أدسنها ،وهو :أنّه ثقة يف
نفسه ولكن تغري بأخرة ،فمن سمع منه قديام ،فسامعه صحيح ،و َمن سمع منه
أخري ًا ففي سامعه يشءِ ،
فم َمن سمع منه قدي ًام :ابن أيب ذئب وابن جريج وزياد
ابن سعد ،وأدركه مالك والثوري بعد اختالطه ،وهذا منصوص اإلمام أمحد
بمن سمع منه قدي ًام[ .جالء األفهام ص.]17 :
 ،فإنه قال :ما أعلم بأس ًا َ
 435ـ لفظة (( ليس بثقة )) يف االصطالح يوجب الضعف الشديد[ .هتذيب

التهذيبب :ترمجة شعبة بن دينار اهلاشمي].
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نص أدد عىل أنّه
 436ـ إذا قيل (( فالن ممن مل تثبت عدالته )) ،فاملراد أنّه ما ّ
نص عىل توثيقهم،
ثقة ،ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أدد ًا ّ
واجلمهور عىل أن من كان من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل يأت بام ُينْكَر
عليه أن دديثه صحيح[ .ميزان االعتدال.]426 /3 :
 437ـ الواقدي ال حيتج به باتفاق أهل العلم[ .جمموع الفتاوى.]41/21:
ـ الواقدي ال حيتج به إذا انفرد ،فكيف إذا خالف[ .الفتح.]340/1 :
يعول عىل تضعيف أيب الفتح األزدي ألنه غري مريض[ .الفتح:
 438ـ ال ّ

.]268/11
 439ـ التلقيب باملفيد متى بدأ؟ وفوقه لقب احلافظ ،واحلجة فوق الثقة.
قال احلافظ الذهبي :فهذه العبارة ّأول ما استعملت لقب ًا يف هذا الوقت قبل
احلجة فوق الثقة.
الثالث مائة ،واحلافظ أعىل من املفيد يف العرف ،كام أن
ّ
[تذكرة احلفاظ.]188/3:
 440ـ لطيفة يف علوم احلديث مل يذكرها ابن الصالح وهي تشابه الطرفني.
قال احلافظ يف الفتح يف رشح احلدي الرابع يف باب فرض اخلمس (( :ويف
هذا اإلسناد لطيفة من علوم احلدي مما مل يذكرها ابن الصالح وهي تشابه
الطرفني ،مثاله ما وقع هنا :ابن شهاب عن مالك وعنه مالك ،األعىل ابن
أوس واألدنى ابن أنس ))[ .الفتح.]401/1[ ،]204/6 :
 441ـ ابن اهلاد واملقربي ونعيم املجمر .انظر سبب هذه النسبة.
قال اإلمام النووي ... (( :ابن اهلاد واسمه يزيد بن عبد اهلل بن أسامة،
وأسامة هو اهلاد ألنّه كان يوقد نار ًا ل َيهتَدي إليها األضياف ومن سلك
الطريق ،وهكذا يقوله املحدثون اهلاد ،وهو صحيح عىل لغة ،واملختار يف

310

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

العربية اهلادي بالياء ،وقد قدمنا ذكر هذا يف مقدمة الكتاب وغريها ،واهلل
أعلم.
ويقال املقربي بضم الباء وفتحها ،وجهان مشهوران فيه ،وهي نسبة إىل
املقّبة ،وفيها ثالث لغات :ضم الباء وفتحها وكِّسها ،والثالثة غريبة قال
إبراهيم احلريب وغريه :كان أبو سعيد ينزل املقابر فقيل له املقّبي .وقيل كان
جعله عىل دفر القبور فقيل
منزله عند املقابر ،وقيل أن عمر بن اخلطاب
له املقّبي ،وجعل ُن َع ْي ًام عىل أمجار املسجد فقيل له ُن َعيم املجمر ،واهلل أعلم )).
[النووي عىل رشح مسلم 68/2 :ـ .]69
 442ـ اثنا عرش رج ً
ال يلقبون (( ُغنردَ ر ًا )).
فأ ّما غندر األول فهو حممد بن جعفر اهلذ ي تلميذ شعبة بن احلجاج.
الثاين :أبو بكر حممد بن جعفر بن احلسني البغدادي الوراق غندر.
جوال ،لقي اجلنيد وطبقته ،وكتب احلدي
الثالث :فهو صويف حمدث ّ
وسكن مرص ،وهو الشيخ أبو الطيب حممد بن جعفر بن دران البغدادي غندر.
الرابع :فهو أبو عيل حممد بن جعفر ،وذكره اخلطيب ومل يؤرخه.
اخلامس :فهو شيخ قديم الوفاة ،وهو أبو احلسني حممد بن جعفر بن عبد
الرمحن الرازي غندر ،نزيل طّبستان.
السادس :فهو حممد بن جعفر البغدادي أبو بكر الفامي ُيعرف بغندر.
السابع :فهو أبو بكر حممد بن جعفر بن العباس الن ّّجار غندر .
الثامن :فهو أمحد بن آدم اجلرجاين اخللنجي غندر.
احلراين أبو احلسني ،خال الشريازي ،لقبه
التاسع :فهو حممد بن امله ّلب ّ
غندر ،قال ابن عدي :كان يكذب.
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العارش :حممد بن يوسف بن بشري اهلروي ،قيل أن اخلطيب ذكر أنه ّ
يلقب
بغندر.
احلادي عرش :أمحد بن حممد بن عيسى أبو بكر البلوي من أهل قرطبة.
الثاين عرش :حممد بن جعفر بن عيل اآلميل غندر[ .تذكرة احلفاظ،]171/3 :

وانظر [نزهة األلباب يف األلقاب للحافظ بن دجر.]59-58/2 :
عمي قول شعبة (( :من كتبت عنه
 443ـ قال حييى بن مندة :قرأت عىل ّ
حديث ًا فأنا له عبد )) ،فقال (( :من كتب عنّي حديث ًا فأنا له عبد ))[ .ذيل طبقات
احلنابلة.]28/1 :
صح يف الرواية ما ُي ْع َلم أنّه خطأ،
 444ـ قال النووي (( :قال العلامء :إذا ّ
فالصواب الذي عليه اجلامهري من السلف واخللف ،أنّه يرويه عىل الصواب
وال ُي َغ ِّريه يف الكتاب ،لكن يكتب يف احلاشية أنه وقع يف الرواية كذا ،وأن
الصواب خالفه وهو كذا ،ويقول عند الرواية :كذا وقع يف هذا احلدي  ،أو يف

روايتنا ،والصواب كذا ،فهو أمجع للمصلحة ،فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه
ِ
يعرفه غريه ،ولو ُفتح باب تغيري الكتاب لتجارس عليه غري أهله ))[ .رشح النووي
عىل مسلم.]71/1 :

***
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( )10الفقه وأصوله
 445ـ قال النووي (( :إن اإلمجاع ال ينعقد إذا خالف من أهل احلل
والعقد وادد ،وهذا هو الصحيح املشهور ،وخالف فيه بعض أصحاب
األصول )) [ .رشح النووي عىل مسلم.]213/1 :
 446ـ قال ابن كثري (( :من قاعدة ابن جرير ،أنّه ال يعتّب قول الوادد وال
االثنني خمالف ًا لقول اجلمهور فيعدّ ه إمجاع ًا فليعلم هذا ،واهلل أعلم ))[ .تفسري ابن
كثري ،170/2 :عند تفسري قوله تعاىل.]           :
 447ـ ابن العريب قد ينقل اإلمجاع مع شهرة اخلالف.
قال احلافظ (( :وقال ابن العريب ال يقيض احلاكم بعلمه ،واألصل فيه عندنا
اإلمجاع عىل أنّه ال حيكم بعلمه يف احلدود ،ثم أددث بعض الشافعية قوالً
خمرجا ،أنّه جيوز فيها أيض ًا ،دني رأوا أهنا الزمة هلم .كذا قال ،فجرى عىل
عادته يف التهويل واإلقدام عىل نقل اإلمجاع مع شهرة االختالف )).

[الفتح:

.]161/13
 448ـ اليعتدّ بخالف الزيدية[ .الفتح.]219/2 :
قال ابن حجر يف الفتح يف رشح ددي (( إذا ّأمن اإلمام فأمنوا )) ،قال :ويف

دجة عىل اإلمامية يف قوهلم :إن التأمني يبطل الصالة ،ألنه ليس بلفظ
احلدي
ّ
قرآن وال ذكر.
وع ّلق عىل هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل فقال (( :ما كان
حيسن من الشارح أن يذكر خالف اإلمامية ،ألهنا طائفة ضا ّلة ،وهي من
أخب

طوائف الشيعة ،وقد سبق للشارح أن خالف الزيدية ال يعتّب،
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رش من الزيدية ،وكالمها من الشيعة وليسوا أه ً
ال ألن يذكر خالفهم
واإلمامية ٌّ
يف مسائل اإلمجاع واخلالف ،واهلل أعلم ))[ .الفتح.]265/2 :

وقال يف الفتح بعدم االعتداد بخالف الرافضة ونحوهم[ .الفتح.]139/9 :
وقال النووي :وأ ّما قوله (فقد قىض ما عليه) ،ففيه ترصيح باإلنكار أيض ًا

من أيب سعيد ،وأ ّما قوله

 (( :فليغريه )) ،فهو أمر إجياب بإمجاع األ ّمة ،وقد

تطابق عىل وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنّة وإمجاع
األمة ،وهو أيض ًا من النّصيحة التي هي الدين ،ومل خيالف يف ذلك إال بعض

الرافضة ،وال يعتد بخالفهم كام قال اإلمام أبو املعا ي إمام احلرمني :ال يكرتث
بخالفهم ىف هذا فقد أمجع املسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤالء.

[النووي عىل

مسلم.]22/2:
 449ـ هل كل جمتهد مصيب أو ال؟
قال احلافظ (( :قال السهييل وغريه :يف هذا احلدي من الفقه ،أنّه ال ُيعاب
معنى
عىل َمن أخذ بظاهر ددي أو آية ،وال عىل َمن استنبط من النّص
ً
خيصصه ،وفيه أن كل خمتلفني يف الفروع من املجتهدين مصيب .قال السهييل:
وال يستحيل أن يكون اليشء صواب ًا يف دق إنسان وخطأ يف دق غريه ،وإنّام
املحال أن حيكم يف النازلة بحكمني متضادين يف دق شخص وادد ،قال:
واألصل يف ذلك أن احلظر واإلبادة صفات أدكام ال أعيان ،قال :فكل جمتهد
وافق اجتهاده وجه ًا من التأويل فهو مصيب .انتهى .واملشهور أن اجلمهور
ذهبوا إىل أن املصيب يف القطعيات وادد ،وخالف اجلادظ والعنّبي ،وأ ّما ما

وقرره،
ال قطع فيه فقال اجلمهور أيضا املصيب وادد ،وقد ذكر ذلك الشافعي ّ

و ُنقل عن األشعري أن كل جمتهد مصيب وأن دكم اهلل تابع لظن املجتهد.
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وقال بعض احلنفية وبعض الشافعية :هو مصيب باجتهاده وإن مل يصب ما يف
نفس األمر ،فهو خمطئ وله أجر وادد ،وسيأيت بسط هذه املسألة يف كتاب
األدكام إن شاء اهلل تعاىل.
القصة عىل أن كل جمتهد مصيب عىل اإلطالق ليس
ثم االستدالل هبذه ّ
بواضح ،وإنام فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد ،فيستفاد منه عدم
تأثيمه ،وداصل ما وقع يف القصة أن بعض الصحابة محلوا النهي عىل دقيقته
ومل يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاين عىل النهي األول وهو ترك
تأخري الصالة عن وقتها ،واستدلوا بجواز التأخري ملن اشتغل بأمر احلرب
املرصح بأهنم
جابر
ِّ

بنظري ما وقع يف تلك األيام باخلندق ،فقد تقدّ م ددي
فجوزوا أن
ص ّلوا العرص بعد ما غربت الشمس ،وذلك لشغلهم بأمر احلربّ ،
يكون ذلك عا ّم ًا يف كل شغل يتعلق بأمر احلرب ،والس ّيام والزمان زمان
الترشيع ،والبعض اآلخر محلوا النهي عىل غري احلقيقة وأنه كناية عن احل
واالستعجال واإلرساع إىل بني قريظة ،وقد استدل به اجلمهور عىل عدم تأثيم
من اجتهد ألنّه مل ُي َعنِّف أدد ًا من الطائفتني ،فلو كان هناك إثم ل َعنف َمن
َأثِ َم ))[ .الفتح.]409/7 :
 450ـ من عادة النووي محل ما جاء من االختالف يف الروايات عىل التعدد.
قال احلافظ ابن حجر :وأ ّما أنه يستفاد من هذا االختالف جواز نحر
الرشاح فبعيد ،ألنه يستلزم أن يكون
املذبوح وذبح املنحور كام قاله بعض ّ
األمر يف ذلك وقع مرتني ،واألصل عدم التعدّ د مع احتاد املخرج ،وقد جرى
النووي عىل عادته يف احلمل عىل التعدّ د فقال بعد أن ذكر اختالف الرواة يف
قوهلا نحرنا وذبحنا :جيمع بني الروايتني بأهنام قضيتان فمرة نحروها ومرة
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واألول
ذبحوها ،ثم قال :وجيوز أن تكون قصة واددة وأدد اللفظني جماز
ّ
أصح .كذا قال ،واهلل أعلم[ .الفتح.]642/9 :
 451ـ قال ابن كثري (( :والسلف يطلقون الكراهة عىل التحريم كثري ًا )).
[تفسري ابن كثري 170/2 :عند تفسري قوله تعاىل.]          :
 452ـ األمر بعد االستئذان هل هو لإلباحة أو غري ذلك؟
قال احلافظ :وقد اختلف أهل األصول يف األمر بعد االستئذان هل يكون
فرجح صادب املحصول أنه مثله ،والراجح عند
كاألمر بعد احلظر أو ال؟ ّ
رجح مجاعة يف األمر بعد احلظر أنه لالستحباب[ .الفتح:
غريه أنه لإلبادة ،كام ّ
.]585/11
 453ـ فائدة حول محل املطلق عىل املقيد.
قال احلافظ :قوله (باب اليمسك ذكره بيمينه إذا بال) ،أشار هبذه الرتمجة
إىل أن النهي املطلق عن مس الذكر باليمني كام يف الباب قبله ،حممول عىل املق ّيد
بحالة البول ،فيكون ما عداه مباد ًا ،وقال بعض العلامء :يكون ممنوع ًا أيض ًا من
هني عن ذلك مع مظنة احلاجة يف تلك احلالةّ ،
وتعقبه أبو
باب األَ ْوىل ،ألنّه ٌ
ختتص بحالة االستنجاء ،وإنّام ُخص
حممد بن أيب مجرة بأن مظنة احلاجة ال
ُّ
فلام ُمنِع االستنجا ُء
النهي بحالة البول من جهة أن
جماور اليشء يعطى دكمهّ ،
َ
ُ
باليمني ُمنِع َم ُّس آلته دس ًام للامدة ،ثم استدل عىل اإلبادة بقوله لطلق بن
مس ذكره (( :إنام هو بضعة منك )) ،فدل عىل اجلواز يف كل
عيل دني سأله عن ِّ
دال ،فخرجت دالة البول هبذا احلدي الصحيح ،وبقي ما عداها عىل
اإلبادة .انتهى.
واحلدي الذي أشار إليه صحيح أو دسن ،وقد ُيقال :محل املطلق عىل
املقيد غري متفق عليه بني العلامء ،ومن قال به يشرتط فيه رشوط ًا لكن نب َه ابن
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دقيق العيد عىل أن حمل االختالف إنام هو دي تتغاير خمارج احلدي  ،بحي
يعد دديثني خمتلفني ،فأ ّما إذا احتد املخرج وكان االختالف فيه من بعض
الرواة ،فينبغي محل املطلق عىل املقيد بال خالف ،ألن التقييد دينئذ يكون زيادة

من عدل فتقبل[ .الفتح.]254/1 :
ومن َت َت َب َع دين اإلسالم وجد قواعده أصوالً وفروع ًا كلها يف جانب
 454ـ َ

الوسط[ .الفتح.]303 /11 :

 455ـ عمل أهل املدينة يعترب يف زمن اخللفاء الراشدين.
 :وقد ُر ِو َي مرس ً
ال عن احلسن أن النبي
قال ابن القيم

وأبا بكر

كانوا ُي َس ِّلمون تسليم ًة واددةً ،وليس مع القائلني بالتسليمة غري
وعمر
يصح
عمل أهل املدينة ،قالوا :وهو عمل قد توارثوه كابر ًا عن كابر ،ومثله
ّ
االدتجاج به ،ألنّه ال خيفى لوقوعه يف كل يوم مرار ًا ،وهذه طريقة قد خالفهم
فيها سائر الفقهاء ،والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول اهلل ال ُتدْ َفع وال
بعمل أهل ٍ
ِ
بلد كائن ًا َمن كان ،وقد أددث األمراء باملدينة وغريها يف
ُت َر ُّد
الصالة أمور ًا استمر عليها العمل ومل ُيلتفت إىل استمراره ،وعمل أهل املدينة

الذي ُحيتج به ،ما كان يف زمن اخللفاء الراشدين ،وأما عملهم بعد موهتم وبعد
انقراض عرص من كان هبا من الصحابة فال فرق بينهم وبني عمل غريهم،
وخلفائه ،وباهلل
والسن ُة حتكم بني النّاس ،ال عمل أدد بعد رسول اهلل
ُّ
التوفيق [ .زاد املعاد.]261/1:

 456ـ منع االستنجاء باليد التي فيها خاتم فيه ذكر اهلل.
عن عبد اهلل بن أيب قتادة عن أبيه عن النبي

قال (( :إذا بال أددكم فال

يأخذن ذكره بيمينه وال يستنج بيمينه وال يتنفس يف اإلناء )).
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قال احلافظ :واستنبط منه بعضهم منع االستنجاء باليد التي فيها اخلاتم
املنقوش فيه اسم اهلل تعاىل ،لكون النهي عن ذلك لترشيف اليمني ،فيكون
ذلك من باب األوىل ،وما وقع يف (العتبية) عن مالك من عدم الكراهة ،قد
أنكره ّ
دذاق أصحابه ،وقيل احلكمة يف النهي لكون اليمني معدّ ة لألكل هبا،
فلو تعاطى ذلك هبا ألمكن أن يتذكره عند األكل فيتأذى بذلك ،واهلل أعلم.
[الفتح.]255/1 :
 457ـ حكم تقديم اليد اليرسى عىل اليمنى يف الوضوء.
قال ابن حجر :قال النووي :قاعدة الرشع املستمره ،استحباب البداءة
ِ
ب فيه
باليمني يف كل ما كان من باب التكريم والتزيني ،وما كان بضدِّ مها ْاس ُتح َ
التيارس ،قال :وأمجع العلامء عىل أن تقديم اليمني يف الوضوء سنة ،من خالفها
فاته الفضل وتم وضوؤه ،انتهى .ومراده بالعلامء أهل السنّة وإالّ فمذهب
الشيعة الوجوب ،وغلط املرتىض منهم فنسبه للشافعي ،وكأنّه ظن أن ذلك
الزم من قوله بوجوب الرتتيب ،لكنّه مل يقل بذلك يف اليدين وال يف الرجلني،
ألهنام بمنزلة العضو الوادد ،وألهنام ُمجِعا يف لفظ القرآن ،لكن يشكل عىل
أصحابه دكمهم عىل املاء باالستعامل إذا انتقل من يد إىل يد أخرى ،مع قوهلم
يسمى مستعمال ،ويف استدالهلم عىل
بأن املاء ما دام مرت ِّدد ًا عىل العضو ال ّ
وجوب الرتتيب ،بأنّه مل ينقل أدد يف صفة وضوء النبي أنه توضأ منكسا،
وكذلك مل ينقل أدد أنّه قدم اليِّسى عىل اليمنى ،ووقع يف (البيان) للعمراين
و(التجريد) للبندنيجي ،نسبة القول بالوجوب إىل الفقهاء السبعة ،وهو
تصحيف من الشيعة ،ويف كالم الرافعي ما يوهم أن أمحد قال بوجوبه ،وال
املوفق يف (املغني) :ال نعلم يف عدم الوجوب
ُي ْع َرف ذلك عنه ،بل قال الشيخ َ
خالفا[ .الفتح.]270/1 :
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 458ـ مما ورد يف البول قائ ًام.
ـ قال البخاري :باب البول قائ ًام وقاعد ًا.
ددثنا آدم قال ددثنا شعبة عن األعمش عن أيب وائل عن دذيفة قال:
ّبي سباطة قوم ،فبال قائ ًام ثم دعا بامء فجئته بامء فتوضأ )).
(( أتى الن ُّ

قال احلافظ :قوله (باب البول قائ ًام وقاعد ًا) ،قال ابن ب ّطال :داللة احلدي
عىل القعود بطريق األوىل ،ألنّه إذا جاز قائ ًام فقاعد ًا أجوز .قلت :وحيتمل أن
يكون أشار بذلك إىل ددي عبد الرمحن بن دسنة الذي أخرجه النسائي
وابن ماجة وغريمها ،فإن فيه (( :بال رسول اهلل جالس ًا ،فقلنا :انظروا إليه
يبول كام تبول املرأة )) ،ودكى ابن ماجة عن بعض مشاخيه أنه قال :كان من
شأن العرب البول قائ ًام ،أال تراه يقول يف ددي عبد الرمحن بن دسنة (( :قعد
يبول كام تبول املرأة )) ،وقال يف ددي دذيفة (( :فقام كام يقوم أددكم )) ،ودل
كان خيالفهم يف ذلك ،فيقعد لكونه
ددي عبد الرمحن املذكور عىل أنه
صححه الدارقطني وغريه،
أسرت وأبعد من مماسة البول ،وهو ددي صحيح ّ
ّ
قائ ًام منذ أنزل عليه
ويدل عليه ددي عائشة قالت (( :ما بال رسول اهلل
القرآن )) ،ورواه أبو عوانة يف صحيحه واحلاكم.
ـ قال البخاري :باب البول عند سباطة قوم.
ددثنا حممد بن عرعرة قال ددثنا شعبة عن منصور عن أيب وائل قال :كان
أبو موسى األشعري ُيشدِّ ُد يف البول ويقول :إن بني إرسائيل كان إذا أصاب
ثوب أددهم قرضه .فقال دذيفة :ليته أمسك :أتى رسول اهلل سباطة قوم
َ
فبال قائام.
قال احلافظ :قوله (ليته أمسك) ،ولإلسامعييل (( :لوددت أن صادبكم ال
ادتج دذيفة هبذا احلدي  ،ألن البائل عن قيام قد
يشدد هذا التشديد )) ،وإنام ّ
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إىل هذا االدتامل ،فدل عىل أن
ّبي
يتعرض للرشاش ،ومل يلتفت الن ُّ
التشديد خمالف للسنّة ،واستدل به ملالك يف الرخصة يف مثل رؤوس اإلبر من
يف تلك احلالة مل يصل إىل بدنه منه يشء ،وإىل هذا
البول ،وفيه نظر؛ ألنّه
أشار ابن د ّبان يف ذكر السبب يف قيامه قال :ألنه مل جيد مكان ًا يصلح للقعود
فقام ،لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عالي ًا ،فأمن أن يرتدّ إليه يشء
من بوله .وقيل :ألن السباطة رخوة يتخ ّللها البول ،فال يرتدّ إىل البائل منه
يشء .وقيل :إنام بال قائام ألهنا دالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ،ففعل
قال:
ذلك لكونه قريبا من الديار .ويؤ ّيده ما رواه عبد الرازق عن عمر
وي عن الشافعي وأمحد:
البول قائ ًام أدصن للدبر .وقيل :السبب يف ذلك ما ُر َ
أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك ،فلعله كان به .وروى احلاكم
والبيهقي من ددي أيب هريرة قال (( :إنام بال رسول اهلل قائ ًام جلرح كان
يف مأبضه )) ،واملأبض هبمزة ساكنة بعدها موددة ثم معجمة ،باطن الركبة،
غنى عن
فكأ ّنه مل يتمكّن ألجله من القعود ،ولو ّ
صح هذا احلدي لكان فيه ً
مجيع ما تقدّ م ،لكن ض ّعفه الدارقطني والبيهقي ،واألظهر أنه فعل ذلك لبيان
اجلواز ،وكان أكثر أدواله البول عن قعود ،واهلل أعلم.
وسلك أبو عوانة يف صحيحه وابن شاهني فيه مسلك ًا آخر ،فزعام ّ
أن البول
عن قيام منسوخ ،واستدال عليه بحدي عائشة الذي قدمناه (( ما بال قائام منذ
ُأنزل عليه القرآن )) ،وبحديثها أيضا (( َمن ددثكم أنه كان يبول قائ ًام فال
تصدِّ قوه ،ما كان يبول إال قاعد ًا )) ،والصواب أنه غري منسوخ ،واجلواب عن

ددي عائشة أنّه مستند إىل علمها ،ف ُيحمل عىل ما وقع منه يف البيوت ،وأ ّما يف
غري البيوت فلم ت ّطلِع هي عليه ،وقد دفظه دذيفة ،وهو من كبار الصحابة،
الر ّد عىل ما نفته من أن ذلك مل يقع بعد
وقد بينّا أن ذلك كان باملدينة ،فتضمن ّ
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نزول القرآن ،وقد ثبت عن عمر وعيل وزيد ابن ثابت وغريهم أهنم بالوا
قيام ًا ،وهو ٌّ
دال عىل اجلواز من غري كراهة إذا أمن الرشاش ،واهلل أعلم .ومل
يثبت عن النبي

يف النهي عنه يشء ،كام ب ّينته يف أوائل رشح الرتمذي ،واهلل

أعلم[ .صحيح البخاري مع الفتح.]330-328/1 :
 459ـ املراد بنجاسة الكافر؟
قال احلافظ ابن حجر :قوله (باب عرق اجلنب وأن املسلم ال ينجس)،
ّ
كأن املصنف يشري بذلك إىل اخلالف يف عرق الكافر ،وقال قو ٌم أنّه نجس بناء

عىل القول بنجاسة عينه كام سيأيت ،فتقدير الكالم :بيان دكم عرق اجلنب،

وبيان أن املسلم ال ينجس ،وإذا كان ال ينجس فعرقه ليس بنجس ،ومفهومه
أن الكافر ينجس ،فيكون عرقه نجس ًا.
متسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال :إن
قوله (إن املؤمن ال ينجس)ّ ،
وقواه بقوله تعاىل ،     :وأجاب
الكافر نجس العنيّ .
اجلمهور عن احلدي

بأن املراد :أن املؤمن طاهر األعضاء ،العتياده جمانبة

النجاسة ،بخالف املرشك لعدم حتفظه عن النجاسة ،وعن اآلية بأن املرادّ :أهنم
ودجتهم أن اهلل تعاىل أباح نكاح نساء أهل
نجس يف االعتقاد واالستقذار،
ّ
الكتاب ،ومعلوم ّ
أن عرقهن ال يسلم منه من يضاجعهن ،ومع ذلك فلم جيب
عليه من غسل الكتابية ،إال مثل ما جيب عليه من غسل املسلمة ،فدل عىل أن
اآلدمي احلي ليس بنجس العني ،إذ ال فرق بني النساء والرجال .وأغرب
القرطبي يف اجلنائز من رشح مسلم ،فنسب القول بنجاسة الكافر إىل الشافعي،
وسيأيت الكالم عىل مسألة امليت يف كتاب اجلنائز إن شاء اهلل تعاىل.
.]390/1

[الفتح:
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وأن العمدة يف
 460ـ إجابة ابن القيم عن حديث املسح عىل اجلوربنيَ ،
املسح عليهام عمل الصحابة والقياس الصحيح وليس احلديث.
تنبيه :و احلدي الوارد يف ذلك ثابت.
قال ابن القيم :وقال النسائي :ما نعلم أن أدد ًا تابع هزي ً
ال عىل هذه
الرواية ،والصحيح عن املغرية (( :أن النّبي

مسح عىل اخلفني )) .وقال

البيهقي :قال أبو حممد ـ يعني حييى بن منصور ـ :رأيت مسلم بن احلجاج
ض ّعف هذا اخلّب ،وقال :أبو قيس األودي وهزيل بن رشدبيل ال حيتمالن
هذا مع خمالفتهام مجلة الذين رووا هذا اخلّب عن املغرية ،فقالوا (( :مسح عىل
اخلفني )) .وقال :ال يرتك ظاهر القرآن بمثل أيب قيس وهزيل.
قال :فذكرت هذه احلكاية عن مسلم أليب العباس الدغو ي؟ فسمعته
يقول :سمعت عيل بن خملد بن سنان يقول :سمعت أبا قدامة الِّسخيس
يقول :قال عبد الرمحن بن مهدي :قلت لسفيان الثوري :لو رجل ددثني
بحدي أيب قيس عن هزيل ما قبلته منه .فقال سفيان :احلدي ضعيف أو َو ٍاه،
أو كلمة نحوها .وقال عبداهلل بن أمحد :ددّ ثت أيب هبذا احلدي  ،فقال أيب:
ليس ُيروى هذا إال من ددي أيب قيس ،قال أيبَ :أ َبى عبد الرمحن بن مهدي
أن حيدِّ ث به ،يقول :هو منكر .وقال ابن الّباء :قال عيل بن املديني :ددي
املغرية بن شعبة يف املسح رواه عن املغرية أهل املدينة وأهل الكوفة وأهل
البرصة ،ورواه هزيل بن رشدبيل عن املغرية ،إال أنه قال (( :ومسح عىل
اجلوربني )) وخالف الناس.
فقال:

وقال الفضل بن عتبان :سألت حييى بن معني عن هذا احلدي
النّاس ك ُّلهم يروونه (( عىل اخلفني )) غري أيب قيس .وقال ابن املنذرُ :ير َوى
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املسح عىل اجلوربني عن تسعة من أصحاب النبي

وعامر ،وأيب
 :عيلّ ،

مسعود األنصاري ،وأنس ،وابن عمر ،والّباء ،وبالل ،وعبد اهلل بن أيب أوىف،
وسهل بن سعد .

وزاد أبو داود :وأبو أمامة ،وعمرو بن ُدري  ،وعمر وابن عباس .فهؤالء
ال عىل ددي أيب
ثالثة عرش صحابي ًا .والعمدة يف اجلواز عىل هؤالء
قيس .مع أن املنازعني يف املسح متناقضون ،فإهنم لو كان هذا احلدي

من

جانبهم لقالوا :هذه زيادة ،والزيادة من الثقة مقبولة! وال يلتفتون إىل ما ذكروه
تفرد أيب قيس.
ههنا من ّ
بتفرد راويه ومل يقولوا :زيادة الثقة
فإذا كان احلدي خمالف ًا هلم أع ّلوه ّ
مقبولة ،كام هو موجود يف ترصفاهتم! واإلنصاف :أن تكتال ملنازعك بالصاع
الذي تكتال به لنفسك ،فإن يف كل يشء وفاء وتطفيف ًا ،ونحن ال نرىض هذه
نص أمحد عىل جواز املسح عىل
الطريقة ،وال نعتمد عىل ددي أيب قيس .وقد ّ
 ،وإنام عمدته
اجلوربني ،وعل ّل رواية أيب قيس ،وهذا من إنصافه وعدله
هؤالء الصحابة ورصيح القياس ،فإنه ال يظهر بني اجلوربني واخلفني فرق
مؤثر ،يصح أن حيال احلكم عليه.
واملسح عليهام قول أكثر أهل العلم ،منهم من َسم ْينا من الصحابة ،وأمحد،

وإسحاق بن راهويه ،وعبد اهلل بن املبارك وسفيان الثوري وعطاء بن رباح
واحلسن البرصي ،وسعيد بن املسيب ،وأبو يوسف ،وال نعرف يف الصحابة
خمالف ًا ملن سمينا.
وأما ددي أيب موسى الذي أشار إليه أبو داود ،فرواه البيهقي من ددي
عيسى بن يونس عن أيب سنان ـ عيسى بن سنان ـ عن الضحاك بن عبد الرمحن
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يمسح عىل اجلوربني والنعلني ))،

عن أيب موسى قال (( :رأيت رسول اهلل
وهذا احلدي له ع ّلتان ذكرمها البيهقي ،إددامها :أن الضحاك بن عبد الرمحن
مل يثبت سامعه من أيب موسى ،والثانية :أن عيسى بن سنان ضعيف .قال
وتأول األستاذ أبو الوليد ددي املسح عىل اجلوربني والنعلني :عىل
البيهقيّ :
أنه مسح عىل جوربني ُمنَع َل ْني ،ال أنّه جورب عىل االنفراد ،ونعل عىل االنفراد.
مبني عىل أنّه يستحب مسح أعىل اخلف وأسفله ،والبيان يف
قلت :هذا ٌ
ذلك والظاهر أنّه مسح عىل اجلوربني امللبوس عليهام نعالن منفصالن ،هذا
املفهوم منه ،فإنه فصل بينهام وجعلهام سنتني ،ولو كانا جوربني منعلني لقال:
مسح عىل اجلوربني املنعلني ،وأيض ًا فإن اجللد الذي يف أسفل اجلورب ال
يسمى نع ً
ال يف لغة العرب ،وال أطلق عليه أدد هذا االسم ،وأيض ًا فاملنقول
ّ
عن عمر بن اخلطاب يف ذلك :أنه مسح عىل سيور النعل التي عىل ظاهر القدم
مع اجلورب ،فأ ّما أسفله وعقبه فال.
وفيه وجه آخر :أنه يمسح عىل اجلورب وأسفل النعل وعقبه ،والوجهان
ألصحاب أمحد ،وأيض ًا فإن جتليد أسافل اجلوربني ال خيرجهام عن كوهنام
وأي فرق بني أن يكونا جملدين أو غري
جوربني وال يؤثر اشرتاط ذلك يف املسح ُّ
جملدين؟
 :ال يرتك ظاهر القرآن بمثل أيب قيس وهزيل ،جوابه من
وقول مسلم
وجهني :أحدمها :أن ظاهر القرآن ال ينفي املسح عىل اجلوربني إال كام ينفي املسح
عىل اخلفني ،وما كان اجلواب عن مورد اإلمجاع فهو اجلواب يف مسألة النزاع.
الثاينّ :
وعرفوا تأويله مسحوا عىل
أن الذين سمعوا القرآن من النبي
اجلوربني ،وهم أعلم األ ّمة بظاهر القرآن ومراد اهلل منه ،واهلل أعلم[ .هتذيب
السنن.]122/1:
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 461ـ املسح عىل النعلني ،واإلجابة عن احلديث فيه ،وفيه أن ابن جرير
الذي ينسب إليه القول بأن فرض ِ
الرجل املسح ال الغسلَ ،ر ُج ٌل من الرافضة
اطلع ابن القيم عىل بعض كتبه.
قال ابن القيم :هذا من األدادي

املشكلة جدّ ًا ،وقد اختلف مسالك

الناس يف دفع إشكاله ،فطائفة ض ّعفته منهم البخاري والشافعي ،قال :والذي
خالفه أكثر وأثبت منه ،وأ ّما احلدي اآلخر يعني هذا ،فليس مما ُي ْثبِ ُت أهل
العلم باحلدي لو انفرد ،ويف هذا املسلك نظر ،فإن البخاري روى يف صحيحه
ددي ابن عباس

كام سيأيت وقال يف آخره (( :ثم أخذ غرفة من ماء ّ
فرش

هبا عىل رجله اليمنى دتى غسلها ،ثم أخذ غرفة أخرى فغسل هبا يعني رجله
اليِّسى )) ،ثم قال :هكذا رأيت رسول اهلل

يتوضأ.

املسلك الثاينّ :
أن هذا كان يف ّأول اإلسالم ثم نسخ بأدادي
وكان ابن عباس ّأوالً يذهب إليه ،بدليل ما روى الدارقطني :ددثنا إبراهيم

الغسل،

ابن محاد ددثنا العباس بن يزيد ددثنا سفيان بن عيينة ددثنا عبد اهلل بن حممد
ابن عقيل أن عيل بن احلسني أرسله إىل الربيع بنت معوذ يسأهلا عن وضوء
النبي

 ،فذكر احلدي وقالت (( :ثم غسل رجليه )) ،قالت :وقد أتاين ابن

عم لك تعني ابن عباس فأخّبته فقال :ما أجد يف الكتاب إال غسلني
ّ
رجليه،
ومسحني ،ثم رجع ابن عباس عن هذا ملا بلغه غسل النبي
وأوجب الغسل ،فلعل ددي عيل وددي ابن عباس كانا يف ّأول األمر ثم
نسخ ،والذي ّ
يدل عليه :أن فيه أنه مسح عليهام بدون دائل كام روى هشام بن
سعد :ددثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال :قال لنا ابن عباس :أحتبون
أن أددثكم كيف كان رسول اهلل

يتوضأ؟ فذكر احلدي  ،قال (( :ثم
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اغرتف غرفة أخرى ّ
فرش عىل رجله وفيها النعل ،واليِّسى مثل ذلك ،ومسح
بأسفل الكعبني )) ،وقال عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن ابن عباس (( :توضأ رسول اهلل

)) فذكره ،قال (( :ثم أخذ دفنة

من ماء ّ
فرش قدميه وهو منتعل )).
املسلك الثالث :أن الرواية عن عيل وابن عباس خمتلفة ،فروي عنهام هذا
وروي عنهام الغسل ،كام رواه البخاري يف الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن
عباس ،فذكر احلدي وقال يف آخره (( :أخذ غرفة من ماء ّ
فرش هبا عىل رجله
اليمنى دتى غسلها ،ثم أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله يعني اليِّسى ))،
فهذا رصيح يف الغسل .وقال أبو بكر بن أيب شيبة ددثنا عبد اهلل بن إدريس
عن حممد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به،
وقال (( :ثم غرف غرفة ثم غسل رجله اليمنى ،ثم غرف غرفة فغسل رجله
اليِّسى )) ،وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه :أال أريكم وضوء رسول اهلل
مرة )) ،وقال حممد بن جعفر عن
مرة ّ
؟ فذكره وقال فيه (( :وغسل رجليه ّ
زيد (( :وأخذ دفنة فغسل هبا رجله اليمنى ،وأخذ دفنة فغسل رجله اليِّسى
)) ،قالوا :والذي روى أنّه رش عليهام يف النعل هو هشام بن سعد ،وليس
باحلافظ ،فرواية اجلامعة أوىل من روايته عىل أن سفيان الثوري وهشام ًا أيضا
رويا ما يوافق اجلامعة ،فرويا عن زيد عن عطاء بن يسار قال :قال  ي ابن
عباس :أال أريك وضوء رسول اهلل
وعليه نعله.
وأ ّما ددي

عيل

مرة م ّرة ثم غسل رجليه
؟ فتوضأ ّ

ٍ
أوجه كثرية عن عيل أنه
 ،فقال البيهقيُ :ر ِوينا من

غسل رجليه يف الوضوء ثم ساق منها ددي عبد خري عنه :أنه دعا بوضوء،
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فذكر احلدي  ،وفيه :ثم صب بيده اليمنى ثالث مرات عىل قدمه اليمنى ثم
غسلها بيده اليِّسى ،ثم قال :هذا طهور نبي اهلل

 .ومنها ددي

زر بن

دبيش عنه أنه سئل عن وضوء رسول اهلل  ،فذكر احلدي  ،وفيه (( :وغسل
توضأ ،احلدي
رجليه ثالثا ثالثا )) .ومنها ددي أيب دية عنه :رأيت عل ّي ًا ّ
وفيه (( :وغسل قدميه إىل الكعبني )) ،ثم قال :أدببت أن أريكم كيف كان
طهور رسول اهلل

 .قالوا :وإذا اختلفت الروايات عن عيل وابن عباس

وكان مع أددمها رواية اجلامعة فهي أوىل.
الر ّش واملسح إنام هي وضوء جتديد للطاهر ال
املسلك الرابع :أن أدادي
ّ
طهارة رفع ددث ،بدليل ما رواه شعبة :ددثنا عبد امللك بن ميِّسة قال
سمعت النزال بن سّبة حيدث عن عيل :أنه صىل الظهر ثم قعد يف دوائج
الناس يف ردبة الكوفة دتى درضت صالة العرص ،ثم أيت بكوز من ماء،
فأخذ منه دفنة واددة ،فمسح هبا وجهه ويديه ورأسه ورجليه ،ثم قام فرشب
فضله وهو قائم ،ثم قال :إن ُأناس ًا يكرهون الرشب قائام ،وإن رسول اهلل
صنع كام صنعت ،وقال :هذا وضوء من مل حيدث .رواه البخاري بمعناه .قال
البيهقي :يف هذا احلدي الثابت داللة عىل أن احلدي الذي ُر ِو َي عن النبي
يف املسح عىل الرجلني ،إن صح فإنام عنى به وهو طاهر غري حمدث ،إال أن
بعض الرواة كأنه اخترص احلدي فلم ينقل قوله :هذا وضوء من مل حيدث.
الس ِدي عن عبد خري
وقال أمحد :ددثنا ابن األشجعي عن أبيه عن سفيان عن ُّ
عن عيل :أنه دعا بكوز من ماء ،ثم قال :ثم توضأ وضوء ًا خفيف ًا ،ومسح عىل
نعليه ،ثم قال :هكذا فعل رسول اهلل  ،ما مل حيدث .ويف رواية :للطاهر ما مل
حيدث .قال :ويف هذا داللة عىل أن ما ُر ِو َي عن عيل يف املسح عىل النعلني ،إنام
هو يف وضوء متطوع به ،ال يف وضوء واجب عليه من ددث يوجب الوضوء،

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

327

أو أراد غسل الرجلني يف النعلني ،أو أراد أنه مسح عىل جوربيه ونعليه ،كام
رواه عنه بعض الرواة مقيد ًا باجلوربني وأراد به جوربني منعلني .قلت :هذا هو.
املسلك اخلامس :أن مسحه رجليه ،ورشه عليهام ألهنام كانتا مستورتني
باجلوربني يف النعلني ،والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء
مرة ،ومسح عىل نعليه.
بن يسار عن ابن عباس :أن رسول اهلل
ّ
مرة ّ
توضأ ّ
اجلراح عن الثوري ،والثقات رووه عن الثوري بدون
تفرد به ّ
رواد بن ّ
لكن ّ
هذه الزيادة ،وقد رواه الطّباين من ددي زيد بن احلُباب عن سفيان ،فذكره
مسح عىل النعلني .وروى أبو داود من ددي
بإسناده ومتنه :أن النبي
هشيم عن يعىل بن عطاء عن أبيه أخّبين أويس بن أيب أويس الثقفي قال:
توضأ ومسح عىل نعليه وقدميه )) .فقوله (مسح عىل
(( رأيت رسول اهلل
ّ
نعليه) كقوله (مسح عىل خفيه) ،والنّعل ال تكون ساترة ملحل املسح إال إذا
كان عليها جورب ،فلع ّله مسح عىل نعل اجلورب فقال :مسح عىل نعليه.
الر َ
اخلف فيجزي
جل هلا ثالثة أدوال :دال تكون يف
ِّ
املسلك السادس :أن ِّ

مسح ساترها ،ودال تكون دافية فيجب غسلها ،فهاتان مرتبتان ومها :كشفها

وسرتها ،ففي دال كشفها هلا أعىل مراتب الطهارة ،وهي الغسل التّام ،ويف
دال استتارها هلا أدناها وهي املسح عىل احلائل ،وهلا دالة ثالثة وهي :دال ما
تكون يف النعل ،وهي دالة متوسطة بني كشفها وبني سرتها باخلفُ ،فأعطيت

دالة متوسطة من الطهارة وهي الر ّش ،فإنّه بني الغسل واملسح ،ودي ُأطلق
الر ّش ألنّه جاء ُم َفِّس ًا يف الرواية
لفظ املسح عليها يف هذه احلال ،فاملراد به ّ
األخرى ،وهذا مذهب كام ترى ،لو كان يعلم قائل معني ولكن ُحيكى عن
طائفة ال أعلم منهم ُم َعين ًا ،وباجلملة فهو خري من مسلك الشيعة يف هذا

احلدي وهو:
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كي عن داود
املسلك السابع :أنّه دليل عىل أن فرض الرجلني املسحُ ،
ود َ

ودكي عن ابن جرير :أنه ُخمَري بني األمرين .فأ ّما
اجلواري وابن عباسُ ،
ني،
دكايته عن ابن عباس فقد تقدمت ،وأما دكايته عن ابن جرير َف َغ َل ٌط َب ِّ ٌ

وهذه كتبه وتفسريه ك ّله ُيك َِّذب هذا النقل عليه ،وإنام دخلت الشبهة ،ألن ابن
جرير القائل هبذه املقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه يف اسمه واسم أبيه ،وقد
رأيت له مؤ ّلفات يف أصول مذهب الشيعة وفروعهم ،فهذه سبعة مسالك
للناس يف هذا احلدي .
مثل عثامن بن عفان وأيب هريرة
وباجلملة فالذين َر َووا وضوء النب ِّي
والر َبيع بنت
وعبد اهلل بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد اهلل واملغرية بن شعبة ُّ
رصف
معوذ واملقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أيب سفيان َ
وجدّ طلحة بن ُم َ ِّ
 ،مل يذكر أددٌ منهم ما ُذكِ َر يف
وأنس بن مالك وأيب أمامة الباهيل وغريهم
عيل وابن ع ّباس مع االختالف املذكور عليهام ،واهلل أعلم[ .هتذيب
ددي
ٍّ
السنن[ ،]98-95/1:وانظر لسان امليزان :ترمجة حممد ابن جرير بن رستم الرافيض عقب

املفِّس].
ترمجة حممد بن جرير اإلمام ِّ

ِ
مرابض الغَنم ومعاطِ ِن اإلبل يف
 462ـ َع َلل احلافظ ابن حجر ال َف رر َق بني
دواب َ
اجلنَة واإلبل ُخلِقت من الشياطني.
بأن الغنم من
الصالة فيهاَ ،
ِّ
قال احلافظ :وقد صح عن عائشة (( :أن النبي أمرهم ببناء املساجد يف
الدور ،وأن ُت َطيب و ُتنَظف )) ،رواه أمحد وأبو داود وغريمها ،وصححه ابن
نطهرها) ،قال:
نحوه من ددي سمرة وزاد( :وأن ِّ
خزيمة وغريه .وأليب داود َ
وهذا بعد بناء املسجد ،وما ا ّدعاه من النسخ يقتيض اجلواز ثم املنع ،وفيه نظر؛
ألن إذنه يف الصالة يف مرابض الغنم ثابت عند مسلم من ددي جابر بن
سمرة ،نعم ليس فيه داللة عىل طهارة املرابض ،لكن فيه أيض ًا النهي عن
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الصالة يف معاطن اإلبل ،فلو اقتىض اإلذن الطهارة القتىض النهي التنجيس،
ومل يقل أددٌ بالفرق ،لكن املعنى يف اإلذن والنهي بيشء ال يتعلق بالطهارة وال
جلنة واإلبل خلقت من الشياطني واهلل
النجاسة ،وهو أن الغنم من دواب ا َ
أعلم[ .الفتح[ ،]342/1 :وانظر احلدي يف ذلك يف :سنن ابن ماجة ،773/2:رقم
( ،)2306باب اختاذ املاشية][ ،املوطأ ،934/2:باب جامع ما جاء يف الطعام والرشاب]،

[مسند أمحد.]436/2:
 463ـ االستياك من باب التّنظيف والتط ُّيب ال من باب إزالة القاذورات،
لكونه

وبوبوا عليه (( :استياك اإلمام بحرضة رعيته ))[ .الفتح:
مل خيتف بهّ ،

.]356/1
 464ـ هل بارش النبي

األذان بنفسه؟

ّبي
وممّا ك ُثر السؤال عنه ،هل بارش الن ُّ
أذن يف سفر وصىل بأصحابه وهم عىل روادلهم،
السهييل (( :أن النبي
األذان بنفسه؟ وقد وقع عند

السامء من فوقهم والبلة من أسفلهم )) .أخرجه الرتمذي من طريق تدور عىل
عمر بن الرماح يرفعه إىل أيب هريرة .اهـ.
وليس هو من ددي أيب هريرة وإنام هو من ددي يعىل بن ُمرة ،وكذا
جزم النووي بأن النبي

وقواه ،ولكن
أذن مرة يف السفر .وعزاه للرتمذى ّ

وجدناه يف مسند أمحد من الوجه الذي أخرجه الرتمذي ولفظه (( :فأمر بالالً
فأذن )) ،فعرف أن يف رواية الرتمذي اختصار ًا ،وأن معنى قوله (أذن ،أمر بالال
غريه ،و ُن ِسب
الفالين ألف ًا ،وإنّام بارش العطاء ُ
َ
به) ،كام ُيقال :أعطى اخلليف ُة العامل َ
للخليفة لكونه آمرا به ،ومن أغرب ما وقع يف بدء األذان ما رواه أبو الشيخ
بسند فيه جمهول عن عبد اهلل بن الزبري قال :أخذ األذان من أذان إبراهيم
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  اآلية ،قال :فأذن رسول اهلل
     
       

 .وما رواه أبو نعيم يف

احللية بسند فيه جماهيل :أن جّبيل نادى باألذان آلدم دني أهبط من اجلنة.
[الفتح.]79/2 :
الرزاق وغريه بإسناد صحيح عن نعيم بن النّحام قال:
 465ـ أخرج عبد ّ
للصبح يف ليلة باردة ،فتمنيت لو قال :ومن قعد فال

بي
(( أذن مؤذن الن ِّ
درج ،فلام قال :الصالة خري من النّوم قاهلا ))[ .الفتح.]99/2 :
يفهم أن هذا األذان هو األذان عند دخول الوقت.

قال احلافظ بعد قول البخاري (( :وركعتني بني الندائني )) :أي بني األذان
واإلقامة ،ويف رواية اللي  (( :ثم يمهل دتى يؤذن باألوىل من الصبح فريكع
ركعتني وهو جالس )) ،وملسلم من رواية حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة:
(( يصيل ركعتني خفيفتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح ))[ .الفتح.]43/3 :
و ُي ْف َهم من هذا :أن األذان عند دخول الوقت ُيعتّب أذان ًا ّأوالً بالنِّسبة
لإلقامة.
 466ـ هل من رشط ثبوت الكالم أن ي ِ
سمع املتكلم نفسه أو يكفي حتريك
ُ
لسانه به وإن مل ي ِ
سمع نفسه؟
ُ
قال ابن القيم :فإذا اس ُتحلِف عىل يشء ،فأدب أن حيلف وال حين ،
فاحليلة أن حيرك لسانه بقول :إن شاء اهلل ،وهل يشرتط أن يسمعها نفسه؟
درك
فقيل :البد أن يسمع نفسه .وقال شيخنا :هذا ال دليل عليه ،بل متى ّ
لسانه بذلك كان متك ِّل ًام ،وإن مل يسمع نفسه ،وهكذا دكم األقوال الواجبة
والقراءات الواجبة.
قلت :وكان بعض السلف يطبق شفتيه وحيرك لسانه بال إله إال اهلل ذاكر ًا،
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وإن مل يسمع نفسه،فإنه ال دظ للشفتني يف دروف هذه الكلمة ،بل ك ّلها
دلق ّية لسانية ،فيمكن أن حيرك لسانه هبا وال يسمع نفسه وال أدد ًا من الناس،
وال تراه العني يتكلم ،وهكذا التكلم بقول :إن شاء اهلل ،يمكن مع إطباق الفم:
فال يسمعه أددٌ وال يراه ،وإن أطبق أسنانه ،وفتح شفتيه أدنى يشء سمعته
أذناه بجملته[ .إعالم املوقعني.]382/3:
 467ـ ثبوت رفع اليدين عند الركوع والرفع منهُ ،
وش َبه من خالف
ور ُّدها.
قال احلافظ :قوله (باب رفع اليدين إذا كّب وإذا ركع وإذا رفع) ،قد صنف
البخاري يف هذه املسألة جزء ًا منفرد ًا ،ودكى فيه عن احلسن ومحيد بن هالل:
أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ،قال البخاري :ومل يستثن احلسن أدد ًا .وقال
ابن عبد الّبُّ :
كل َمن روى عنه ترك الرفع يف الركوع والرفع منه ،روى عنه
فعله إال ابن مسعود .وقال حممد بن نرص املروزي :أمجع علامء األمصار عىل
مرشوعية ذلك ،إال أهل الكوفة .وقال ابن عبد الّب :مل يرو أدد عن مالك ترك
الرفع فيهام إال ابن القاسم ،والذي نأخذ به الرفع عىل ددي ابن عمر ،وهو
الذي رواه ابن وهب وغريه عن مالك ،ومل حيك الرتمذي عن مالك غريه.
ونقل اخلطايب وتبعه القرطبي يف املفهم أنه آخر قو ي مالك وأصحهام ،ومل أر
للاملكية دلي ً
ال عىل تركه ،وال متمسك ًا إال بقول ابن القاسم ،وأ ّما احلنفية فعولوا
عىل رواية جماهد :أنّه ّ
صىل خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك .وأجيبوا بالطعن
يف إسناده ،ألن أبا بكر بن عياش راويه ساء دفظه بأخرة ،وعىل تقدير صحته،
فقد أثبت ذلك سامل ونافع وغريمها عنه ،وستأيت رواية نافع بعد بابني ،والعدد
الكثري أوىل من وادد ال سيام وهم مثبتون ،وهو ٍ
ناف ،مع أن اجلمع بني
الروايتني ممكن ،وهو أنه مل يكن يراه واجب ًا ،ففعله تارة وتركه أخرى ،ومما يدل
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عىل ضعفه ،ما رواه البخاري يف جزء رفع اليدين عن مالك :أن ابن عمر كان
إذا رأى رج ً
وادتجوا أيض ًا
ال ال يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع ،رماه باحلصا.
ّ
بحدي ابن مسعود (( :أنّه رأى النّبي يرفع يديه عند االفتتاح ثم ال يعود ))،
ورد ُه الشافعي بأنّه مل يثبت ،قال :ولو ثبت لكان املثبت مقدم ًا
أخرجه أبو داود َ
ّ
استدل به عىل عدم
صححه بعض أهل احلدي  ،لكنه
عىل النّايف ،وقد
ّ
الوجوب ،والطحاوي إنام نصب اخلالف مع َمن يقول بوجوبه كاألوزاعي
وبعض أهل الظاهر ،ونقل البخاري عقب ددي ابن عمر يف هذا الباب عن
دق عىل املسلمني أن يرفعوا أيدهيم عند الركوع
شيخه عيل بن املديني قالٌّ :
والرفع منه حلدي ابن عمر هذا .وهذا يف رواية ابن عساكر ،وقد ذكره
البخاري يف جزء رفع اليدين وزاد (( :وكان عيل أعلم أهل زمانه )) ،ومقابل
هذا ،قول بعض احلنفية :إنّه يبطل الصالة .ونسب بعض متأخري املغاربة
فاعله إىل البدعة ،وهلذا مال بعض حم ّققيهم ـ كام دكاه ابن دقيق العيد ـ إىل
تركه درء ًا هلذه املفسدة ،وقد قال البخاري يف (( جزء رفع اليدين ))َ :من زعم أنّه
بدعة ،فقد طعن يف الصحابة ،فإنّه مل يثبت عن أدد منهم تركه ،قال :وال
أسانيد أصح من أسانيد الرفع ،انتهى .واهلل أعلم.
وذكر البخاري أيضا أنّه رواه سبعة عرش رج ً
ال من الصحابة ،وذكر احلاكم
وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العرشة املبرشة ،وذكر شيخنا أبو الفضل احلافظ
أنّه تتبع َمن رواه من الصحابة فبلغوا مخسني رج ً
ال[ .الفتح.]220/2 :
 468ـ قال ابن حجر يف الفتح :لطيفة :قال صادب (( القبس )) ـ هو ابن
العريب ـ :ليس للتقدّ م قبل اإلمام سبب إال طلب االستعجال ،ودواؤه
أن يستحرض أنّه ال يس ّلم قبل اإلمام ،فال يستعجل يف هذه األفعال[ .الفتح:
.]184/2
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يؤمها عبدها ذكوان من املصحف )).
 469ـ قال البخاري (( :وكانت عائشة ُّ
[صحيح البخاري مع الفتح.]184/2 :
 470ـ أمجع العلامء عىل أن املغرب ال يدخلها القرص[ .الفتح.]434/2 :
 471ـ حكم صالة اخلوف يف احلرض.
قال ابن حجر :وصالة اخلوف يف احلرض قال هبا الشافعي واجلمهور إذا
واحلجة للجمهور قوله تعاىل:
ختتص بالسفر.
دصل اخلوف ،وعن مالك:
ّ
ُّ
 ،       فلم يق ّيد ذلك بالسفر ،واهلل أعلم.
[الفتح.]421 /7 :
 472ـ األقوال يف العدد الذين تنعقد هبم اجلمعة مخسة عرش قوالً.
قال احلافظ :قوله (باب إذا نفر الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة إلخ)،
ظاهر الرتمجة أن استمرار اجلامعة الذين تنعقد هبم اجلمعة إىل متامها ليس
برشط يف صحتها ،بل الرشط أن تبقى منهم بق ّية ما ،ومل يتعرض البخاري
لعدد َمن تقوم هبم اجلمعة ،ألنّه مل يثبت منه يشء عىل رشطه ،ومجلة ما للعلامء
فيه مخسة عرش قوالً:
(أحدها) تصح من الوادد ،نقله ابن دزم( .الثاين) اثنان كاجلامعة ،وهو
قول النخعي وأهل الظاهر واحلسن بن دي( .الثالث) اثنان مع اإلمام ،عند
أيب يوسف وحممد( .الرابع) ثالثة معه ،عند أيب دنيفة( .اخلامس) سبعة عند
عكرمة( .السادس) تسعة عند ربيعة( .السابع) اثنا عرش ،عنه يف رواية.
(الثامن) مثله غري اإلمام ،عند إسحاق( .التاسع) عرشون ،يف رواية ابن دبيب
عن مالك( .العارش) ثالثون كذلك( .احلادي عرش) أربعون باإلمام ،عند
الشافعي( .الثاين عرش) غري اإلمام عنه ،وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.
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كي عن عمر بن عبد العزيز.
(الثالث عرش) مخسون ،عن أمحد يف روايةُ ،
ود َ
(الرابع عرش) ثامنون ،دكاه املازري( .اخلامس عرش) مجع كثري بغري قيد .ولعل
هذا األخري أرجحها من دي الدليل ،ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة
رشط ،كالذكورة واحلرية والبلوغ واإلقامة واالستيطان ،فيكمل بذلك
عرشون قوالً[ .الفتح.]423/2 :
 473ـ ذكر احلافظ ابن حجر يف ساعة اإلجابة يوم اجلمعة أكثر من أربعني
قوالً.
 :وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف
قال
هذه الساعة ،هل هي باقية أو ُرفِعت؟ وعىل البقاء ،هل هي يف كل مجعة أو يف
األول ،هل هي وقت من اليوم ُم َعني أو
مجعة واددة من كل سنة؟ وعىل ّ
ُم ْبهم؟ وعىل التعيني ،هل تستوعب الوقت أو ُت ْبهم فيه؟ وعىل اإلهبام ،ما
تستمر أو تنتقل؟ وعىل االنتقال ،هل
ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعىل كل ذلك ،هل
ّ
تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إ ي من األقوال مع
أدلتها ،ثم أعود إىل اجلمع بينها والرتجيح( :فاألول) أهنا ُرفِعت ،دكاه ابن
عبد الّب عن قوم وزيفه ،وقال عياض :ر ّده السلف عىل قائله ،وروى عبد
الرزاق عن ابن جريج أخّبين داود بن أيب عاصم عن عبد اهلل بن عبس موىل
معاوية قال :قلت أليب هريرة :إهنم زعموا ّ
أن الساعة التي يف يوم اجلمعة
يستجاب فيها الدعاء ُرفِعت ،فقال :كذب َمن قال ذلك .قلت :فهي يف كل
مجعة؟ قال :نعم .إسناده قوي ،وقال صادب اهلدي :إن أراد قائله ،أهنا كانت
معلومة ُفرفِع ِع ْل ُمها عن األُمة فصارت ُم ْب َهمة ،ادتمل ،وإن أراد دقيقتها،
فهو مردود عىل قائله( .القول الثاين) أهنا موجودة لكن يف مجعة واددة من كل
سنة ،قاله كعب األدبار أليب هريرة ،فرد عليه فرجع إليه .رواه مالك يف املوطأ
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وأصحاب السنن( .الثالث) أهنا خمفية يف مجيع اليوم ،كام ُأ ِ
خف َيت ليلة القدر يف
العرش .روى ابن خزيمة واحلاكم من طريق سعيد بن احلارث عن أيب سلمة:
عنها فقال (( :قد
سألت أبا سعيد عن ساعة اجلمعة ،فقال :سألت النّبي
أعلمتها ثم أنسيتها كام أنسيت ليلة القدر )) ،وروى عبد الرزاق عن معمر أنه
سأل الزهري ،فقال :مل أسمع فيها بيشء إال أن كعب ًا كان يقول :لو أن إنسان ًا
قسم مجعة يف مجع ،ألتى عىل تلك الساعة .قال ابن املنذر :معناه أنه يبدأ فيدعو
يف مجعة من اجلمع ،من ّأول النهار إىل وقت معلوم ،ثم يف مجعة أخرى يبتدئ
من ذلك الوقت إىل وقت آخر ،دتى يأيت عىل آخر النهار .قال :وكعب هذا،
هو كعب األدبار ،قال :وروينا عن ابن عمر أنه قال :إن طلب داجة يف يوم
ليسري .قال :معناه أنه ينبغي املداومة عىل الدعاء يوم اجلمعة ك ّله ليمر بالوقت
الذي يستجاب فيه الدعاء .انتهى .والذي قاله ابن عمر يصلح ملن يقوى عىل
ذلك ،وإال فالذي قاله كعب سهل عىل كل أدد ،وقضية ذلك أهنام كانا يريان
أهنا غري معينة ،وهو قضية كالم مجع من العلامء ،كالرافعي وصادب املغني
وغريمها دي قالواُ :يستحب أن ُيكثِر من الدعاء يوم اجلمعة ،رجاء أن
يصادف ساعة اإلجابةِ .
ومن دجة هذا القول ،تشبيهها بليلة القدر واالسم
األعظم يف األسامء احلسنى ،واحلكمة يف ذلك د العباد عىل االجتهاد يف
الطلب ،واستيعاب الوقت بالعبادة ،بخالف ما لو حت ّقق األمر يف يشء من
ذلك ،لكان مقتضي ًا لالقتصار عليه وإمهال ما عداه( .الرابع) أهنا تنتقل يف يوم
اجلمعة ،وال تلزم ساعة معينة ،ال ظاهرة وال خمفية ،قال الغزا ي :هذا أشبه
األقوال ،وذكره األثرم ادتامالً ،وجزم به ابن عساكر وغريه .وقال املحب
الطّبي :إنّه األظهر .وعىل هذا ال يتأتّى ما قاله كعب يف اجلزم بتحصيلها.
(اخلامس) إذا أذن املؤ ِّذن لصالة الغداة ،ذكره شيخنا احلافظ أبو الفضل يف
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رشح الرتمذي ،وشيخنا رساج الدين بن امللقن يف رشده عىل البخاري،
ونسباه لتخريج ابن أيب شيبة عن عائشة ،وقد رواه الروياين يف مسنده عنها،
فأطلق الصالة ومل يق ِّيدها ،ورواه ابن املنذر فقيدها بصالة اجلمعة ،واهلل أعلم.
(السادس) من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ،رواه ابن عساكر من طريق أيب
جعفر الرازي عن لي بن أيب سليم عن جماهد عن أيب هريرة ،ودكاه القايض
الص ّباغ وعياض والقرطبي وغريهم ،وعبارة
أبو ال ّط ّيب الطّبي وأبو نرص ابن ّ
بعضهم ما بني طلوع الفجر وطلوع الشمس( .السابع) مثله ،وزاد :ومن
العرص إىل الغروب ،رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن لي بن
أيب سليم عن جماهد عن أيب هريرة ،وتابعه فضيل بن عياض عن لي عند ابن
املنذر ،ولي ضعيف وقد اختلف عليه فيه كام ترى( .الثامن) مثله ،وزاد :وما
بني أن ينزل اإلمام من املنّب إىل أن ُيك َِّّب ،رواه محيد بن زنجويه يف الرتغيب له
من طريق عطاء بن ّقرة عن عبد اهلل بن ضمرة عن أيب هريرة قال :التمسوا
الساعة التي جياب فيها الدعاء يوم اجلمعة يف هذه األوقات الثالثة ،فذكرها.
(التاسع) أهنا ّأول ساعة بعد طلوع الشمس ،دكاه اجلييل يف رشح التنبيه،
وتبعه املحب الطّبي يف رشده( .العارش) عند طلوع الشمس ،دكاه الغزا ي
يف اإلدياء ،وعّب عنه الزين ابن املنري يف رشده بقوله :هي ما بني أن ترتفع
الساعة
الشمس شّب ًا إىل ذراع .وعزاه أليب ذر( .احلادي عرش) أهنا يف آخر ّ
الثالثة من النّهار ،دكاه صادب املغني ،وهو يف مسند اإلمام أمحد من طريق
عيل بن أيب طلحة عن أيب هريرة مرفوعا :يوم اجلمعة فيه ُطبعت طينة آدم ،ويف
آخر ثالث ساعات ،منه ساعة من دعا اهلل فيها استجيب له .ويف إسناده فرج
ابن فضالة وهو ضعيف ،وعيل مل يسمع من أيب هريرة .قال املحب الطّبي:
لساعة
قوله (يف آخر ثالث ساعات) حيتمل أمرين( :أحدمها) أن يكون املراد :ا ّ
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األخرية من الثالث األُول( .ثانيهام) أن يكون املراد :أن يف آخر ِّ
كل ساعة من
الساعة.
الساعة عىل بعض ّ
الثالث ،ساعة إجابة .فيكون فيه جتوز إلطالق ّ
الزوال إىل أن يصري ال ِّظل نصف ذراع ،دكاه املحب الطّبي
(الثاين عرش) ِمن ّ
الزكي املنذري( .الثالث عرش) مثله ،لكن قال :إىل أن يصري
يف األدكام ،وقبله ّ
ال ِّظل ذراع ًا ،دكاه عياض والقرطبي والنّووي( .الرابع عرش) بعد زوال
قوي إىل احلارث
الشمس بشّب إىل ذراع ،رواه ابن املنذر وابن عبد الّب بإسناد ٍّ
بن يزيد احلرضمي عن عبد الرمحن بن دجرية عن أيب ذر :أن امرأته سألته
عنها ،فقال ذلك ،ولع ّله مأخذ القولني اللذين قبله( .اخلامس عرش) إذا زالت
الشمس ،دكاه ابن املنذر عن أيب العالية ،وورد نحوه يف أثناء ددي عن عيل،
يتحراها عند زوال الشمس،
وروى عبد الرزاق من طريق احلسن :أنّه كان ّ
قص ٍة وقعت لبعض أصحابه يف ذلك .وروى ابن سعد يف الطبقات عن
بسبب ّ
القصة ،وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أيب
عبيد اهلل بن نوفل نحو ّ
الساعة املستجاب فيها الدعاء ،إذا زالت
عروبة عن قتادة قال :كانوا يرون ّ
ّ
وكأن مأخذهم يف ذلك أهنا وقت اجتامع املالئكة وابتداء دخول
الشمس،
وقت اجلمعة وابتداء األذان ونحو ذلك( .السادس عرش) إذا أ ّذن املؤ ّذن
لصالة اجلمعة ،رواه ابن املنذر عن عائشة قالت (( :يوم اجلمعة مثل يوم عرفة،
تفتح فيه أبواب السامء ،وفيه ساعة ال يسأل اهللَ فيها العبدُ شيئ ًا إال أعطاه .قيل:
أ ّية ساعة؟ قالت :إذا أ ّذن املؤ ِّذن لصالة اجلمعة )) .وهذا يغاير الذي قبله ،من
دي أن األذان قد يتأخر عن الزوال ،قال الزين ابن املنري :ويتعني محله عىل
األذان الذي بني يدي اخلطيب( .السابع عرش) من الزوال إىل أن يدخل الرجل
الص ّباغ بلفظ:
يف الصالة ،ذكره ابن املنذر عن أيب السوار العدوي ،ودكاه ابن ّ
إىل أن يدخل اإلمام( .الثامن عرش) من الزوال إىل خروج اإلمام ،دكاه
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القايض أبو الطيب الطّبي( .التاسع عرش) من الزوال إىل غروب الشمس،
دكاه أبو الع ّباس أمحد بن عيل بن كشاسب الدزماري ـ وهو بزاي ساكنة
وقبل ياء النسب راء مهملة ـ يف نكته عىل التنبيه ،عن احلسن ،ونقله عنه شيخنا
رساج الدين ابن امللقن يف رشح البخاري ،وكان الدزماري املذكور يف عرص
ابن الصالح( .العرشون) ما بني خروج اإلمام إىل أن ُتقام الصالة ،رواه ابن
املنذر عن احلسن ،وروى أبو بكر املروزي يف كتاب (اجلمعة) بإسناد صحيح
إىل الشعبي ،عن عوف بن دصرية ـ رجل من أهل الشام ـ مثله( .احلادي
والعرشون) عند خروج اإلمام ،رواه محيد بن زنجويه يف كتاب (الرتغيب) عن
احلسن :أن رج ً
ال مرت به وهو ينعس يف ذلك الوقت( .الثاين والعرشون) ما
بني خروج اإلمام إىل أن تنقيض الصالة ،رواه ابن جرير من طريق إسامعيل بن
سامل عن الشعبي قوله ،ومن طريق معاوية بن ّقرة عن أيب بردة عن أيب موسى
حي ُر َم
قوله ،وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك( .الثالث والعرشون) ما بني أن َ ْ
البيع إىل أن حيل ،رواه سعيد بن منصور وابن املنذر عن الشعبي قوله أيض ًا.
ُ
قال الزين بن املنري :ووجهه ،أنّه أخص أدكام اجلمعة ،ألن العقد باطل عند
األكثر ،فلو اتفق ذلك يف غري هذه الساعة ،بحي ضاق الوقت فتشاغل اثنان
بعقد البيع ،فخرج وفاتت تلك الصالة ألَثِام ،ومل يبطل البيع( .الرابع
والعرشون) ما بني األذان إىل انقضاء الصالة ،رواه محيد بن زنجويه عن ابن
السنة عنه( .اخلامس والعرشون) ما بني أن
ع ّباس ،ودكاه البغوي يف رشح ُّ
جيلس اإلمام عىل املنّب إىل أن ُتقىض الصالة ،رواه مسلم وأبو داود من طريق
خمرمة بن بكري عن أبيه عن أيب ُبردة ابن أيب موسى :أن ابن عمر سأله عام سمع
من أبيه يف ساعة اجلمعة ،فقال :سمعت أيب يقول :سمعت رسول اهلل ،
فذكره .وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله( .السادس والعرشون)
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عند التأذين ،وعند تذكري اإلمام ،وعند اإلقامة ،رواه محيد بن زنجويه من
طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك األشجعي الصحايب( .السابع
والعرشون) مثله ،لكن قال :إذا أذن وإذا رقي املنّب وإذا أقيمت الصالة ،رواه
ابن أيب شيبة وابن املنذر عن أيب أمامة الصحايب قوله ،قال الزين بن املنري :ما
ورد عند األذان من إجابة الدعاء ،فيتأكّد يوم اجلمعة وكذلك اإلقامة ،وأ ّما
زمان جلوس اإلمام عىل املنّب ،فألنّه وقت استامع الذكر واالبتداء يف املقصود
من اجلمعة( .الثامن والعرشون) من دني يفتتح اإلمام اخلطبة دتى يفرغ ،رواه
ابن عبد الّب من طريق حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا،
وإسناده ضعيف( .التاسع والعرشون) إذا بلغ اخلطيب املنّب وأخذ يف اخلطبة،
دكاه الغزا ي يف اإلدياء( .الثالثون) عند اجللوس بني اخلطبتني ،دكاه الطيبي
رشاح املصابيح( .احلادي والثالثون) أهنا عند نزول اإلمام من املنّب،
عن بعض ّ
رواه ابن أيب شيبة ومحيد بن زنجويه وابن جرير وابن املنذر بإسناد صحيح إىل
أيب إسحاق عن أيب بردة قوله ،ودكاه الغزا ي قوالً بلفظ :إذا قام الناس إىل
الصالة( .الثاين والثالثون) دني ُتقام الصال ُة دتى يقوم اإلمام يف مقامه ،دكاه
ابن املنذر عن احلسن أيض ًا ،وروى الطّباين من ددي ميمونة بنت سعد
الصف إىل متام
نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف( .الثالث والثالثون) من إقامة ّ
الصالة ،رواه الرتمذي وابن ماجة من طريق كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن
عوف عن أبيه عن جدِّ ه مرفوع ًا وفيه قالوا (( :أية ساعة يا رسول اهلل؟ قال:
دني ُتقام الصالة إىل االنرصاف منها )) ،وقد ضعف كثري رواية كثري ،ورواه
البيهقي يف الشعب من هذا الوجه بلفظ :ما بني أن ينزل اإلمام من املنّب إىل أن
تنقيض الصالة .ورواه ابن أيب شيبة من طريق مغرية عن واصل األددب عن
أيب بردة قوله ،وإسناده قوي إليه ،وفيه :أن ابن عمر استحسن ذلك منه ،وبرك

340

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

عليه ومسح عىل رأسه ،وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سريين
يصيل فيها اجلمعة،
بي
نحوه( .الرابع والثالثون) هي الساعة التي كان الن ُّ
رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سريين ،وهذا يغاير الذي قبله من
جهة إطالق ذاك ،وتقييد هذا ،وكأنه أخذه من جهة أن صالة اجلمعة أفضل
أفضل
بي
صلوات ذلك اليوم ،وأن الوقت الذي كان يصيل فيه الن ُّ
األوقات ،وأن مجيع ما تقدم من األذان واخلطبة وغريمها وسائل ،وصالة
اجلمعة هي املقصودة بالذات ،ويؤيده ورود األمر يف القرآن بتكثري الذكر دال
الصالة ،كام ورد األمر بتكثري الذكر دال القتال ،وذلك يف قوله تعاىل  :
[         األنفال ،]45:ويف
قوله ،            :إىل أن ختم
اآلية بقوله[        :اجلمعة ،]10-9:وليس املراد
ف عليه ،وإنام املراد تكثري الذكر املشار إليه
إيقاع الذكر بعد االنتشار وإن ُعطِ َ
أول اآلية ،واهلل أعلم( .اخلامس والثالثون) من صالة العرص إىل غروب
الشمس ،رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبري عن ابن ع ّباس موقوف ًا،
ومن طريق صفوان بن سليم عن أيب سلمة عن أيب سعيد مرفوع ًا بلفظ:
(( فالتمسوها بعد العرص )) ،وذكر ابن عبد الّب أن قوله (( فالتمسوها  ...الخ ))،
مدرج يف اخلّب من قول أيب سلمة ،ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد:
(( أغفل ما يكون الناس )) ،ورواه أبو نعيم يف احللية من طريق الشيباين عن
عون بن عبد اهلل بن عتبة عن أخيه عبيد اهلل كقول ابن ع ّباس ،ورواه الرتمذي
من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ (( :بعد العرص إىل غيبوبة
الشمس )) ،وإسناده ضعيف( .السادس والثالثون) يف صالة العرص ،رواه
ّبي
عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن حييى بن إسحاق بن أيب طلحة عن الن ِّ
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مرسالً ،وفيه قصة( .السابع والثالثون) بعد العرص إىل آخر وقت االختيار،
دكاه الغزا ي يف اإلدياء( .الثامن والثالثون) بعد العرص كام تقدم عن أيب
سعيد مطلق ًا ،ورواه ابن عساكر من طريق حممد بن سلمة األنصاري عن أيب
سلمة عن أيب هريرة وأيب سعيد مرفوع ًا بلفظ (( :وهي بعد العرص )) ،ورواه
ابن املنذر عن جماهد مثله ،ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميِّسة عن
رجل أرسله عمرو بن أويس إىل أيب هريرة ،فذكر مثله ،قال :وسمعته عن
احلكم عن ابن ع ّباس مثله ،ورواه أبو بكر املروذي من طريق الثوري وشعبة
مجيع ًا عن يونس بن خباب ،قال الثوري عن عطاء ،وقال شعبة عن أبيه عن
أيب هريرة مثله ،وقال عبد الرزاق :أخّبنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه :أنه
يتحراها بعد العرص ،وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال :ال أعلمه
كان ّ
إال عن ابن ع ّباس مثله ،فقيل له :ال صالة بعد العرص ،فقال :بىل ،لكن من
كان يف مصالّه مل يقم منه ،فهو يف صالة( .التاسع والثالثون) من وسط النهار
إىل قرب آخر النهار ،كام تقدّ م ّأول الباب عن سلمة بن علقمة( .األربعون) من
دني ت َْص َف ّر ّ
الشمس إىل أن تغيب ،رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن
إسامعيل بن كيسان عن طاوس قوله ،وهو قريب من الذي بعده( .احلادي
واألربعون) آخر ساعة بعد العرص ،رواه أبو داود والنسائي واحلاكم بإسناد
دسن عن أيب سلمة عن جابر مرفوع ًا ،ويف ّأوله :أن النهار اثنتا عرشة ساعة،
ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن دبان من طريق حممد بن
إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن عبد اهلل بن سالم قوله ،وفيه مناظرة
أيب هريرة له يف ذلك ،وادتجاج عبد اهلل بن سالم بأن منتظر الصالة يف صالة،
وروى ابن جرير من طريق العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة
مرفوعا مثله ،ومل يذكر عبد اهلل بن سالم قوله ،وال القصة ،ومن طريق ابن أيب
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ذئب عن سعيد املقّبي عن أبيه عن أيب هريرة عن كعب األدبار قوله ،وقال
عبد الرزاق أخّبنا ابن جريج أخّبين موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول:
البزار وابن جرير من طريق حممد
ددثنا عبد اهلل بن عامر ،فذكر مثله ،وروى ّ
ابن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن عبد اهلل بن سالم مثله ،وروى ابن
أيب خيثمة من طريق حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة وأيب سعيد،
فذكر احلدي وفيه قال أبو سلمة :فلقيت عبد اهلل بن سالم ،فذكرت له ذلك
بل قال :النهار اثنتا عرشة ساعة ،وإهنا لفي آخر
ّبي
فلم يعرض بذكر الن ِّ
ساعة من النهار .والبن خزيمة من طريق أيب النّرض عن أيب سلمة عن عبد اهلل
جالس (( :إنّا لنجد يف كتاب اهلل أن يف
ابن سالم قال :قلت ورسول اهلل
أو بعض ساعة ،قلت :نعم ،أو بعض
اجلمعة ساعة ،فقال رسول اهلل
ساعة )) .احلدي  ،وفيه (( :قلت :أي ساعة؟ )) ،فذكره ،وهذا حيتمل أن يكون
القائل (قلت) عبد اهلل بن سالم ،فيكون مرفوع ًا ،وحيتمل أن يكون أبا سلمة،
فيكون موقوف ًا ،وهو األرجح ،لترصحيه يف رواية حييى بن أيب كثري بأن عبد اهلل
يف اجلواب( .الثاين واألربعون) من دني يغيب
ابن سالم مل يذكر النّبي
نصف قرص الشمس ،أو من دني تد ي الشمس للغروب إىل أن يتكامل
غروهبا ،رواه الطّباين يف (األوسط) والدارقطني يف (العلل) والبيهقي يف
(الشعب) و(فضائل األوقات) ،من طريق زيد بن عيل بن احلسني ابن عيل
ددثتني مرجانة موالة فاطمة بنت رسول اهلل قالت :ددثتني فاطمة عليها
أي ساعة هي؟ قال:
ّبي ُّ :
السالم عن أبيها ،فذكر احلدي  ،وفيه :قلت للن ِّ
(( إذا ّ
تدىل نصف الشمس للغروب )) ،فكانت فاطمة إذا كان يوم اجلمعة،
أرسلت غالم ًا هلا يقال له زيد ينظر هلا الشمس ،فإذا أخّبها أهنا تَدَ لت
للغروب ،أقبلت عىل الدعاء إىل أن تغيب .يف إسناده اختالف عىل زيد بن عيل،
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عرف دا ُله ،وقد أخرج إسحاق بن راهويه يف مسنده
ويف بعض رواته من ال ُي َ
من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن عيل عن فاطمة ،مل يذكر مرجانة ،وقال
فيه (( :إذا تدلت الشمس للغروب )) ،وقال فيه :تقول لغالم يقال له أربد:
اصعد عىل الظراب ،فإذا تدلت الشمس للغروب فأخّبين ،والباقي نحوه،
ويف آخره :ثم تصيل يعني املغرب .فهذا مجيع ما اتصل إ ي من األقوال يف ساعة
الصحة والضعف والرفع والوقف،
اجلمعة مع ذكر أدلتها وبيان داهلا يف ِّ
واإلشارة إىل مأخذ بعضها ،وليست ك ّلها متغايرة من كل جهة ،بل كثري منها
يمكن أن يتحد مع غريه ،ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد عىل ما تقدم وهو
غري منقول ،استنبطه صادبنا العالمة احلافظ شمس الدين اجلزري ،وأذن  ي
املسمى (احلصن احلصني يف األدعية) ،ملا ذكر االختالف
يف روايته عنه يف كتابه ّ
يف ساعة اجلمعة واقترص عىل ثامنية أقوال مما تقدّ م ،ثم قال ما نصه (( :والذي
أعتقده أهنا وقت قراءة اإلمام الفاحتة يف صالة اجلمعة إىل أن يقول آمني ،مجع ًا
بني األدادي التي صحت )) ،كذا قال ،وخيدش فيه أنه يفوت عىل الداعي
دينئذ اإلنصات لقراءة اإلمام ،فليتأمل.
قال الزين بن املنري :حيسن مجع األقوال ،وكان قد ذكر مما تقدم عرشة
أقوال تبع ًا البن ب ّطال ،قال (( :فتكون ساعة اإلجابة واددة منها ال بعينها،
فيصادفها من اجتهد يف الدعاء يف مجيعها ،واهلل املستعان )) .وليس املراد من
أكثرها ،أنّه يستوعب مجيع الوقت الذي عني ،بل املعنى أهنا تكون يف أثنائه،
لقوله فيام مىض :يق ِّللها ،وقوله وهي ساعة خفيفة ،وفائدة ذكر الوقت ،أهنا
تنتقل فيه ،فيكون ابتداء مظنتها ابتداء اخلطبة مث ً
ال وانتهاؤه انتهاء الصالة،
وكأن كثري ًا من القائلني عني ما اتفق له وقوعها فيه ،من ساعة يف أثناء وقت من
األوقات املذكورة ،فبهذا التقرير ّ
يقل االنتشار جد ًا وال شك أن أرجح األقوال
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املذكورة ،ددي أيب موسى وددي عبد اهلل بن سالم كام تقدم .قال املحب
الطّبي :أصح األدادي فيها ددي أيب موسى ،وأشهر األقوال فيها قول
عبد اهلل بن سالم .انتهى .وما عدامها إ ّما موافق هلام أو ألددمها أو ضعيف

اإلسناد ،أو موقوف استند قائله إىل اجتهاد دون توقيف ،وال يعارضهام
ددي أيب سعيد يف كونه أنسيها بعد أن علمها ،الدتامل أن يكونا سمعا
السلف يف
ذلك منه قبل أن أنيس ،أشار إىل ذلك البيهقي وغريه ،وقد اختلف ّ
أهيام أرجح ،فروى البيهقي من طريق أيب الفضل أمحد بن سلمة النيسابوري أن
مسل ًام قال :ددي أيب موسى أجود يشء يف هذا الباب وأصحه ،وبذلك قال
البيهقي وابن العريب ومجاعة .وقال القرطبي :هو نص يف موضع اخلالف ،فال
يلتفت إىل غريه .وقال النووي :هو الصحيح بل الصواب ،وجزم يف الروضة
ورجحه أيض ًا بكونه مرفوع ًا رصحي ًا ويف أدد الصحيحني.
بأنه الصوابّ ،
وذهب آخرون إىل ترجيح قول عبد اهلل بن سالم ،فحكى الرتمذي عن أمحد
أنه قال :أكثر األدادي عىل ذلك .وقال ابن عبد الّب :إنّه أثبت يشء يف هذا
الباب .وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إىل أيب سلمة بن عبد الرمحن:
أن ناس ًا من الصحابة اجتمعوا ،فتذاكروا ساعة اجلمعة ثم افرتقوا ،فلم خيتلفوا
أهنا آخر ساعة من يوم اجلمعة .ورجحه كثري من األئمة أيض ًا كأمحد وإسحاق،
ومن املالكية الطرطويش ،ودكى العالئي أن شيخه ابن الزملكاين شيخ
نص الشافعي ،وأجابوا عن كونه ليس
الشافعية يف وقته كان خيتاره وحيكيه عن ِّ
يف أدد الصحيحني :بأن الرتجيح بام ىف الصحيحني أو أددمها ،إنام هو دي
ال يكون مما انتقده احل ّفاظ ،كحدي أيب موسى هذا ،فإنه ُأ ِعل باالنقطاع
واالضطراب ،أما االنقطاع فألن خمرمة بن بكري مل يسمع من أبيه ،قاله أمحد
محاد بن خالد عن خمرمة نفسه ،وكذا قال سعيد بن أيب مريم عن موسى بن
عن ّ
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سلمة عن خمرمة وزاد :إنام هي كتب كانت عندنا .وقال عيل بن املديني :مل
أسمع أدد ًا من أهل املدينة يقول عن خمرمة إنه قال يف يشء من دديثه:
سمعت أيب ،وال ُيقال مسلم يكتفي يف املعنعن بإمكان اللقاء مع املعارصة،
وهو كذلك هنا ،ألنّا نقول :وجود الترصيح عن خمرمة بأنه مل يسمع من أبيه
كاف يف دعوى االنقطاع ،وأ ّما االضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل
األددب ومعاوية بن قرة وغريهم عن أيب بردة من قوله ،وهؤالء من أهل
الكوفة ،وأبو بردة كويف ،فهم أعلم بحديثه من بكري املدين ،وهم عدد وهو
وادد ،وأيضا فلو كان عند أيب بردة مرفوع ًا مل ي ْف ِ
ت فيه برأيه بخالف املرفوع،
ُ
وهلذا جزم الدارقطني بأن املوقوف هو الصواب ،وسلك صادب اهلدي
مسلك ًا آخر ،فاختار أن ساعة اإلجابة منحرصة يف أدد الوقتني املذكورين،
دل عىل أددمها يف
وأن أددَ مها ال يعارض اآلخر ،الدتامل أن يكون
وقت ،وعىل اآلخر يف وقت آخر ،وهذا كقول ابن عبد الّب :الذي ينبغي
االجتهاد يف الدعاء يف الوقتني املذكورين .وسبق إىل نحو ذلك اإلمام أمحد،
وهو أوىل يف طريق اجلمع .وقال ابن املنري يف احلاشية :إذا ُعلِ َم أن فائدة اإلهبام
هلذه الساعة ولليلة القدرَ ،ب ْع ُ الداعي عىل اإلكثار من الصالة والدعاء ،ولو
ني التكل النّاس عىل ذلك ،وتركوا ما عداها ،فالعجب بعد ذلك ممن جيتهد
ُب ِّ َ
يف طلب حتديدها[ .الفتح 416/2 :ـ .]422
أن الزمان خيتلف
 474ـ اجلواب عن كون وقت ساعة اإلجابة حمدّ د ًا مع َ
باختالف البالد واملصيل ،فيتقدّ م بعض عىل بعض ،وساعة اإلجابة متع ّلقة
بالوقت فكيف تتفق مع االختالف؟
قال احلافظ ابن حجر :فإن قيل :ظاهر احلدي دصول اإلجابة لكل دا ٍع
بالرشط املتقدِّ م مع أن الزمان خيتلف باختالف البالد واملصيل ،فيتقدّ م بعض
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عىل بعض ،وساعة اإلجابة متعلقة بالوقت ،فكيف تتّفق مع االختالف؟
كل ٍّ
ُأجيب بادتامل أن تكون ساعة اإلجابة متعلقة بفعل ِّ
مصل ،كام قيل نظريه
ِ
ِ
الوقت املمتدِّ مظنة هلا ،وإن كانت هي
جعل
يف ساعة الكراهة ،ولعل هذا فائدة
عّب عن الوقت بالفعل ،فيكون التقدير :وقت جواز
خفيفة ،وحيتمل أن يكون َ
اخلطبة أو الصالة ونحو ذلك ،واهلل أعلم[ .الفتح.]422/2 :
 475ـ بدعة صالة الرغائب.
قال النووي :وادتج به ـ أي ددي النهي عن إفراد يوم اجلمعة بصيام ـ
تسمى الرغائب ،قاتل اهلل واضعها
العلامء عىل كراهة هذه الصالة املبتدعة التي ّ
وخمرتعها ،فإهنا بدعة منكرة ،من البدع التي هي ضاللة وجهالة ،وفيها
منكرات ظاهرة ،وقد صنف مجاعة من األئمة مصنفات نفيسة يف تقبيحها
وتضليل مص ّليها ومبتدعها ،ودالئل قبحها وبطالهنا ،وتضليل فاعلها أكثر من
أن حترص ،واهلل أعلم[ .النووي عىل مسلم.]20/8 :
عمة أ ّم ابن اخلشاب،
ذكر ياقوت احلموي قال :كان احلافظ ابن نارص ابن ّ
قال ابن اخلشاب :قالت  ي أ ّمي :يا بني ،ما أراك ّ
تصيل صالة الرغائب عىل عادة

ّبي وأصحابه،
الناس ،فقلت :يا أ ّمي ،أنا أوثر من الصلوات ما ورد عن الن ّ
وهذه الصالة مل ترد عن رسول اهلل وال عن أدد من أصحابه ،فقالت :ال
فقلت :الوالدة تس ِّلم
عمتي :فاتفق إين لقيته،
ُ
أسمع ذلك منك ،فاسأل  ي ابن ّ
ّبي  ،أو عن أصحابه؟
عليك ،وتسألك عن صالة الرغائب :هل وردت عن الن ّ
فقال  ي :فه ّ
فقلت :قد أبت إال أن أخّبها عنك،
ال أخّبهتا بحقيقة ذلك؟
ُ
فقال :س ِّلم عليها ،وقل هلا :أنا أس ُّن منها ،فإهنا ُأددثت يف زمني وعرصي،
وقد مضت برهة وال أرى أدد ًا يصليها ،وإنام وردت من الشام ،وتداوهلا الناس
دتى أجروها جمرى ما ورد من الصلوات املأثورة[ .ذيل طبقات احلنابلة.]318/1:
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ودول صالة الرغائب املبتدعة مساجلة علمية بني العز بن عبد السالم
وابن الصالح ،وهي مطبوعة بتحقيق حممد نارص الدين األلباين

وحممد

زهري الشاويش.
ويف كشف الظنون ) 80/2(:قال املؤ ِّلف :صالة الرغائب :فيه (حتفة
اجلنائب بالنّهي عن صالة الرغائب) ،اختلق بعض ّ
الكذابني يف القرن الثال
دديثا يف فضلها ،ثم اشتهر يف القرن الرابع ،فمن نص عىل فضلها :أبو طالب
املكي وتبعه الغزا ي ،معتمد ًا عىل احلدي املوضوع ،ويف كشفه كتاب (الربق
اللموع لكشف احلديث املوضوع) ،لصادب حتفة اجلنائب ،وممن أنكرها
النّووي ،وصنف الشيخ أبو حممد عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس أبو شامة
وسامه (اللمع) ،ومنهم أبو بكر الطرطوشى وابن
كتاب ًا يف إبطاهلا فأدسنّ ،
ددية وأبو حممد عبد العزيز بن عبد السالم ـ خطيب جامع دمشق ـ خطب يف
شهر رجب يوم اجلمعة سنة سبع وثالثني وستامئة وقال :واعلم أهنا بدعة
سامه (الرتغيب عن صالة الرغائب) ،دذر النّاس فيه من
منكرة .ووضع جزء ًا ّ
ركوب البدع.
ّبي فكّب أربع ًا ،وصىل عمر عىل
 476ـ صىل أبو بكر ّ
الصديق عىل الن ِّ
أيب بكر فكّب أربع ًا ،وصىل ُص َهيب عىل عمر فكّب أربع ًا ،وصىل احلسن عىل أبيه

عيل فكّب أربع ًا ،وصىل عثامن عىل جنازة فكّب أربع ًا[ .هتذيب السنن.]333/4:
ٍّ

 477ـ األذكار التي وردت بأعداد معينة ،هل العدد فيها معترب أو يزاد عليه؟
قال احلافظ :وقد جاء من ددي زيد بن ثابت وابن عمر :أنّه أمرهم
أن يقولوا كل ٍ
ذكر منها مخس ًا وعرشين ويزيدوا فيها ال إله إال اهلل مخسا
ٍ
وعرشين ،ولفظ زيد بن ثابت (( :أمرنا أن نس ِّبح يف ُد ُب ِر ِّ
صالة ثالث ًا
كل
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يت ٌ
رجل يف منامه فقيل
ونكّب أربع ًا وثالثنيُ ،فأ ِ َ
وثالثني ،ونحمد ثالث ًا وثالثنيِّ ،
حممد أن تس ِّبحوا ،فذكره ،قال :نعم ،قال :اجعلوها مخس ًا وعرشين،
له :أمركم ّ
وأخّبه ،فقال :فافعلوه )).
فلام أصبح أتى النّبي
واجعلوا فيها التّهليلّ .
أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن د ّبان ولفظ ابن عمر :رأى رجل من
األنصار فيام يرى النائم ،فذكر نحوه وفيه (( :فقيل له :س ِّبح مخس ًا وعرشين،
وكّب مخس ًا وعرشين ،وه ِّلل مخس ًا وعرشين ،فتلك
وامحد مخس ًا وعرشينِّ ،
ّبي أن يفعلوا كام قال )) أخرجه النسائي وجعفر الفريايب.
مائة .فأمرهم الن ُّ
واستنبط من هذا :أن مراعاة العدد املخصوص يف األذكار معتّبة ،وإال لكان
يمكن أن ُيقال هلم :أضيفوا هلا التهليل ثالث ًا وثالثني ،وقد كان بعض العلامء
ثواب
يقول :إن األعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات ،إذا ُرتِّب عليها
ٌ
خمصوص ،فزاد اآليت هبا عىل العدد املذكور ،ال حيصل له ذلك الثواب
املخصوص ،الدتامل أن يكون لتلك األعداد دكمة وخاص ّية تفوت
بمجاوزة ذلك العدد.
قال شيخنا احلافظ أبو الفضل يف رشح الرتمذي :وفيه نظر ،ألنّه أتى
باملقدار الذي رتب الثواب عىل اإلتيان به ،فحصل له الثواب بذلك ،فإذا زاد
عليه من جنسه ،كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد دصوله؟ أهـ.
ويمكن أن يفرتق احلال فيه بالنية ،فإن نوى عند االنتهاء إليه ،امتثال األمر
الوارد ثم أتى بالزيادة ،فاألمر كام قال شيخنا ال حمالة ،وإن زاد بغري ن ّية ،بأن
ِّب عىل عرشة مثالًَ ،فرت َبه هو عىل مائة ،ف َيت ِجه القول املايض،
يكون الثواب ُرت َ
وقد بالغ القرايف يف (القواعد) فقال (( :من البدع املكروهة ،الزيادة يف
املندوبات املحدودة رشع ًا ،ألن شأن العظامء إذا ددّ وا شيئ ًا أن يوقف عنده،
و ُي َعدُّ اخلارج عنه مسيئ ًا لألدب )) .أهـ .وقد َمث َله بعض العلامء بالدواء يكون
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مث ً
ال فيه أوقية سكر ،فلو زيد فيه أوقية أخرى ،لتخلف االنتفاع به ،فلو اقترص
السكر بعد ذلك ما شاء ،مل يتخلف
عىل األوقية يف الدواء ثم استعمل من ُّ
االنتفاع ،و ُي َؤ ِّيد ذلك ،أن األذكار املتغايرة ،إذا ورد ّ
لكل منها عدد خمصوص
مع طلب اإلتيان بجميعها متوالية ،مل حتسن الزيادة عىل العدد املخصوص ،ملا
يف ذلك من قطع املواالة ،الدتامل أن يكون للمواالة يف ذلك دكمة خاصة
تفوت بفواهتا ،واهلل أعلم[ .الفتح.]330/2 :
 478ـ حكم تقبيل اليد وما ورد فيه.
قال احلافظ :قال ابن ب ّطال :األخذ باليد هو مبالغة املصافحة ،وذلك
مستحب عند العلامء ،وإنام اختلفوا يف تقبيل اليد ،فأنكره مالك وأنكر ما ُر ِو َي
ٌّ

وادتجوا بام ُر ِو َي عن عمر (( :أهنم ّملا رجعوا من الغزو
فيه ،وأجازه آخرون،
ّ

الفرارون ،فقال :بل أنتم العكارون ،أنا فئة املؤمنني،
دي فروا ،قالوا :نحن ّ
ّبي
قال :فقبلنا يده )) .قال :وقبل أبو ُل َبا َبة وكعب بن مالك وصادباه يدَ الن ِّ
دني تاب اهلل عليهم .ذكره األهبري .وقبل أبو ُع َب ْيدة يدَ عمر دني قدم ،وقبل
زيد بن ثابت يدَ ابن ع ّباس دني أخذ ابن ع ّباس بركابه .قال األهبري :وإنام
كرهها مالك ،إذا كانت عىل وجه التك َُّّب والت َع ُّظم ،وأ ّما إذا كانت عىل وجه
القربة إىل اهلل لدينه أو لعلمه أو لرشفه ،فإن ذلك جائز.
عسال :أن هيوديني
قال ابن ب ّطال :وذكر الرتمذي من ددي صفوان بن ّ
أتيا النّبي فسأاله عن تسع آيات .احلدي  ،ويف آخره (( :ف َقبال يدَ ه ورج َله ))،
قال الرتمذي دسن صحيح ،قلت :ددي ابن عمر أخرجه البخاري يف
األدب املفرد ،وأبو داود ،وددي أيب لبابة أخرجه البيهقي يف (الدالئل)،
وابن املقرئ ،وددي كعب وصادبيه أخرجه ابن املقرئ ،وددي أيب ُعبيدة
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أخرجه سفيان يف جامعه ،وددي ابن ع ّباس أخرجه الطّبي وابن املقرئ،
وصححه احلاكم ،وقد مجع
وددي صفوان أخرجه أيض ًا النسائي وابن ماجة
ّ
احلافظ أبو بكر بن املقرئ جزء ًا يف تقبيل اليد سمعناه ،أورد فيه أدادي كثرية
وآثار ًاِ ،
الزارع العبدي ،وكان يف وفد عبد القيس ،قال:
فمن َج ِّي ِدها ددي
ّ
ورج َله )) ،أخرجه أبو داود،
ّبي
(( فجعلنا نتبادر من روادلنا ف ُن َق ِّبل يدَ الن ِّ
ومن ددي مزيدة العرصي مثله ،ومن ددي أسامة بن رشيك قال (( :قمنا
قوي ،ومن ددي جابر :أن عمر قام إىل
ّبي
َفقب ْلنا يدَ ه )) ،وسنده ّ
إىل الن ِّ
ّبي ف َقبل يدَ ه .ومن ددي ُب َر ْيدة يف قصة األعرايب والشجرة ،فقال (( :يا
الن ِّ
رسول اهلل ،ائذن  ي أن ُأ َق ِّبل رأسك ورجل ْيك ،فأذن له )) ،وأخرج البخاري يف
األدب املفرد من رواية عبد الرمحن بن رزين قال :أخرج لنا سلمة بن األكوع
ك ّف ًا له ضخمة كأهنا كف بعري ،فقمنا إليها فقبلناها .وعن ثابت أنه قبل يدَ
أنس ،وأخرج أيض ًا أن عل ّي ًا قبل يدَ الع ّباس ورج َله .وأخرجه ابن املقرئ،
وأخرج من طريق أيب مالك األشجعي قال :قلت البن أيب أوىف :ناولني يدَ ك
فناو َلنيها فقبلتها.
التي بايعت هبا رسول اهلل
َ
ِ
الرجل لزهده وصالده أو علمه أو رشفه أو
قال النّووي :تقبيل يدَ
كره بل يستحب ،فإن كان ل ِ ِغناه
صيانته أو نحو ذلك ،من األمور الدينية ،ال ُي َ
أو َشوكته أو ِ
جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة ،وقال أبو سعيد
ْ
املتو ي ال جيوز[ .الفتح.]57-56 /11 :
وفيه ُم َؤلف بعنوان (( الرخصة يف تقبيل اليد )) للحافظ أيب بكر حممد بن
إبراهيم بن املقرىء .وهو مطبوع.
 479ـ مما ورد يف املعانقة.
قال ابن ب ّطال :اختلف النّاس يف املعانقة ،فكرهها مالك ،وأجازها ابن
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قصتهام يف ذلك من طريق سعيد بن إسحاق ،وهو جمهول عن
عيينة ،ثم ساق ّ
عيل بن يونس الليثي املدين وهو كذلك ،وأخرجها ابن عساكر يف ترمجة جعفر
من تارخيه من وجه آخر ،عن عيل بن يونس قال :استأذن سفيان بن عيينة عىل
مالك فأذن له ،فقال :السالم عليكم ،فر ّدوا عليه ،ثم قال :السالم خاص
وعام ،السالم عليك يا أبا عبد اهلل ورمحة اهلل وبركاته ،فقال :وعليك السالم يا
أبا حممد ورمحة اهلل وبركاته ،ثم قال :لوال أهنا بدعة لعانقتك ،قال :قد عانق َمن
يعمنا،
عمه ُّ
خري منك ،قال :جعفر؟ قال :نعم ،قال :ذاك خاص ،قال :ما ّ
هو ٌ
ثم ساق سفيان احلدي عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ع ّباس قال (( :ملا قدم
ّبي  ،)) ...احلدي  .قال الذهبي يف امليزان :هذه
جعفر من احلبشة اعتنقه الن ُّ
احلكاية باطلة وإسنادها ُم ْظلِ ٌم .قلت :واملحفوظ عن ابن عيينة بغري هذا
اإلسناد ،فأخرج سفيان بن عيينة يف جامعه عن األجلح عن الشعبي (( :أن
جعفر ًا ملا قدم تل ّقاه رسول اهلل فقبل جعفر ًا بني عينيه )) ،وأخرج البغوي يف
معجم الصحابة من ددي عائشة (( :ملا قدم جعفر استقبله رسول اهلل
فقبل ما بني عينيه )) ،وسنده موصول ،لكن يف سنده حممد بن عبد اهلل بن عبيد
بن عمري وهو ضعيف ،وأخرج الرتمذي عن عائشة قالت (( :قدم زيد بن
ّبي عريان ًا
ادارثة املدينة ورسول اهلل يف بيتي ،فقرع الباب فقام إليه الن ُّ
جير ثوبه ،فاعتنقه وقبله )) ،قال الرتمذي ددي دسن ،وأخرج قاسم بن
ُّ
لقيه فاعتنقه وقبله )) ،وسنده
أصبغ عن أيب اهليثم بن التيهان (( :أن النّبي
ضعيف[ .الفتح.]58 ،57/11 :
 480ـ عدم جواز القيام للرجل وجواز القيام إليه والتفصيل يف القيام عليه.
قوله

(( إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون عىل ملوكهم

وهم قعود فال تفعلوا )) ،فيه النهي عن قيام الغلامن والت ّباع عىل رأس متبوعهم
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اجلالس لغري داجة ،وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل واخلري فليس
من هذا بل هو جائز قد جاءت به أدادي  ،وأطبق عليه السلف واخللف ،وقد
مجعت دالئله وما يرد عليه يف جزء ،وباهلل التوفيق والعصمة.

[ النووي عىل

مسلم.]135/4:
 481ـ آداب عيادة املريض.
قال احلافظ يف الفتح (( :ومجلة آداب العيادة عرشة أشياء ،ومنها ما ال
خيتص بالعيادة ،أن ال يقابل الباب عند االستئذان ،وأن يدق الباب برفق ،وأن
ُّ
ال يبهم نفسه كأن يقول أنا ،وأن ال حيرض يف وقت يكون غري الئق بالعيادة،
كوقت رشب املريض الدواء ،وأن خي ّفف اجللوس ،وأن يغض البرص ،ويق ّلل
السؤال ،وأن يظهر الر ّقة وأن خيلص الدعاء ،وأن يوسع للمريض يف األمل
ويشري عليه بالصّب ملا فيه من جزيل األجرّ ،
وحيذره من اجلزع ملا فيه من الوزر.
[الفتح.]126/10 :
 482ـ أمثلة كثرية ملا جيوز يف االستدامة وال جيوز يف االبتداء.
قال ابن القيم (( :فال تؤخذ أدكام الدوام من أدكام االبتداء ،وال أدكام
االبتداء من أدكام الدوام ،يف عا ّمة مسائل الرشيعة ،فاإلدرام ينايف ابتداء
والردة دون
النّكاح وال ِّطيب دون استدامتهام ،والنِّكاح ينايف قيام العدّ ة ِّ
استدامتهام ،واحلدث ينايف ابتداء املسح عىل اخلفني دون استدامته ،وزوال
والزنا
خوف العنت ينايف ابتداء النكاح عىل األمة دون استدامته عند اجلمهورِّ ،
من املرأة ينايف ابتداء عقد النكاح دون استدامته عند اإلمام أمحد و َمن وافقه،
ّ
والذهول عن ن ّية العبادة ينايف ابتداءها دون استدامتها ،وفقد الكفاءة ينايف
لزوم النّكاح يف االبتداء دون الدوام ،ودصول الغنى ينايف جواز األخذ من
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بالسفه واجلنون ينايف ابتداء
الزكاة ابتداء ،وال ينافيه دوام ًا ،ودصول احلجر ّ
العقد من املحجور عليه وال ينايف دوامه ،وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق
والكفر والعداوة بعد احلكم هبا ،ال يمنع العمل هبا عىل الدوام ويمنعه يف
االبتداء ،والقدرة عىل التكفري باملال متنع التكفري بالصوم ابتداء ال دواما،
والقدرة عىل هدي التمتع متنع االنتقال إىل الصوم ابتداء ال دوام ًا ،والقدرة عىل
خالف بني
املاء متنع ابتداء التيمم اتفاق ًا ،ويف منعه الستدامة الصالة بالتيمم
ٌ
أهل العلم ،وال جيوز إجارة العني املغصوبة ممن ال يقدر عىل ختليصها ،ولو
غصبها بعد العقد من ال يقدر املستأجر عىل ختليصها منه ،مل تنفسخ اإلجارة،
وخ ِّري املستأجر بني فسخ العقد وإمضائه ،ويمنع أهل ّ
ُ
الذمة من ابتداء إدداث
كنيسة يف دار اإلسالم ،وال يمنعون من استدامتها ،ولو دلف ال يتزوج وال
يتطيب أو ال يتطهر فاستدام ذلك مل حين  ،وإن ابتدأه دن  ،وأضعاف
أضعاف ذلك من األدكام التي ُي َفرق فيها بني االبتداء والدوام ،فيحتاج يف
لقوة الدوام وثبوته واستقرار
ابتدائها إىل ما ال حيتاج إليه يف دوامها ،وذلك ّ
دكمه ،وأيض ًا فهو مستصحب باألصل ،وأيض ًا فالدافع أسهل من الرافع،
وأيض ًا فأدكام التبع يثبت فيها ماال يثبت يف املتبوعات ،واملستدام تابع ألصله
نص لكان القياس يقتيض صحة ما ورد به
الثابت ،فلو مل يكن يف املسألة ٌّ
ص والقياس ))[ .إعالم املوقعني.]323/2 :
ص ،فكيف وقد توارد عليه الن ُّ
الن ُّ
 483ـ مما يفرتق فيه الرجال والنساء يف األحكام:
اإلرث ـ العتق ـ العقيقية ـ الدية ـ الشهادة ـ زيارة القبور ـ صالة اجلمعة
واجلامعة ـ ّأول الصفوف و آخرها ـ التسبيح والتصفيق يف الصالة ـ ّ
تو ي
املناصب ـ النضح لبول الصبي والغسل لبول اجلارية ـ ّ
تو ي عقد النِّكاح ـ
السفر بمحرم ـ اإلدرام ـ سرت العورة يف الصالة ـ احلضانة ـ قطع الصالة
ّ
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باملرور ـ لباس الذهب واحلرير ـ موقف اإلمام يف صالة اجلنازة.
وقد ذكر السيوطي أكثر من ثامنني وجه ًا للفرق بني الذكر واألنثى يف
األدكام[.انظر األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية( :ص.])239-237 :
 484ـ حديث اإليناث واإلذكار بعلو ماء الرجل أو املرأة تك ّلم عليه ابن
القيم يف الطرق احلكمية.
قال

 :وملسلم من ددي

أنس بن مالك عن أم سليم قالت :وهل

يكون هذا؟ ـ يعني املاء ـ فقال نبي اهلل

 (( :نعم ،فمن أين يكون الشبه؟ إن

الرجل غليظ أبيض ،وماء املرأة رقيق أصفر ،فمن أهيام عال أو سبق يكون
ماء ّ
الشبه منه )).
وعن عائشة أن امرأة قالت لرسول اهلل

 :هل تغتسل املرأة إذا هي

ادتلمت وأبرصت املاء؟ فقال :نعم .فقالت هلا عائشة :تربت يداك .فقال هلا
 (( :دعيها ،وهل يكون الش َب ُه إال من قبل ذاك )).رواه مسلم ،وله

رسول اهلل
أيض ًا من ددي أيب أسامء الردبي عن ثوبان قال (( :كنت قائ ًام عند رسول اهلل
فجاء دّب من أدبار اليهود فقال :السالم عليك )) ،احلدي بطوله ،إىل أن
قال (( :جئت أسألك عن الولد ،فقال :ماء الرجل أبيض ،وماء املرأة أصفر،
مني
مني املرأة َ
مني املرأة أذكرا بإذن اهلل ،وإذا عال ُ
مني الرجل َ
فإذا اجتمعا فعال ُ
يقول :يف صح ِة هذا اللفظ نظر.
الرجل آن بإذن اهلل )) .وسمعت شيخنا
قلت :ألن املعروف املحفوظ يف ذلك إنام هو تأثري سبق املاء يف الش َبه ،وهو
بي
الذي ذكره البخاري من ددي أنس :أن عبد اهلل بن سالم بلغه مقدم الن ِّ
ّبي  (( :وأ ّما الولد ،فإذا سبق ما ُء
املدينة ،فأتاه فسأله أشياء ،قال الن ُّ
املرأة نزع الولد ،وإذا سبق ماء ِ
الرجل ماء ِ
ِ
الرجل نزعت الولد )).
املرأة ما َء
ُ
ِ َ
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فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد اهلل بن سالم ،واجلواب الذي أجابه به
ّبي  ،هو نظري السؤال الذي سأل عنه احلّب ،واجلواب وادد ،وال ِسيام
الن ُّ
القصة واددة ،واحلّب هو عبد اهلل بن سالم ،فإنّه سأله وهو عىل دين
إن كانت ّ
اليهود ،فأنيس اسمه ،وثوبان قال :جاء دّب من اليهود .وإن كانتا قصتني
والسؤال وادد ،فال بد أن يكون اجلواب كذلك ،وهذا ُّ
يدل عىل أهنم سألوا
عن الش َب ِه ،وهلذا وقع اجلواب به وقامت به احلجة وزالت به الشبهة.
وأ ّما اإلذكار واإليناث ،فليس بسبب طبيعي ،وإنام سببه الفاعل املختار
الذي يأمر ا َمل َل َك به ،مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق واألجل ،ولذلك
رب ذكر ،يا رب أنثى،
مجع بني هذه األربع يف احلدي  ،فيقول ا َمل َلك :يا ّ
فيقيض ر ُّبك ما شاء ،ويكتب ا َمل َل ُك ،وقد رد سبحانه ذلك إىل حمض مشيئته يف
قوله تعاىل              :
              

[الشورى .]49:والتعليق باملشيئة وإن كان ال ينايف ثبوت السبب بذلك ،إذا علم
يف ددي أم
كون اليشء سبب ًا دل عىل سببيته بالعقل وبالنص ،وقد قال
ُس َل ْيم (( :ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر ،فمن أهيام عال يكون
علو املاء وسبقه.
الشبه )) ،فجعل للشبه سببنيّ :
وعلوه يف ّ
الشبه،
وباجلملة ،فعا ّمة األدادي إنام هي يف تأثري سبق املاء
ّ
وإنام جاء تأثري ذلك يف اإلذكار واإليناث يف ددي ثوبان ودده ،وهو فرد
بإسناده ،فيحتمل أنّه اشتبه عىل الراوي فيه ّ
الشبه باإلذكار واإليناث ،وإن كان
قد قاله رسول اهلل فهو احلق الذي ال شك فيه ،وال ينايف سائر األدادي ،
فإن ّ
العلو ،وبينهام فرق ،وتعليقه عىل
الشبه من ال ّسبق ،واإلذكار واإليناث من ِّ
املشيئة ال ينايف تعليقه عىل السبب ،كام أن ّ
والسعادة والرزق معلقات
الشقاوة ّ
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باملشيئة وداصلة بالسبب ،واهلل أعلم.
ص.]274:
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[الطرق احلكمية ص[ ،]220:حتفة املودود

ـ سبق وعلو ماء الرجل واملرأة ،واإلذكار واإليناث ّ
والشبه.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (وأما الولد) ،يف رواية الفزاري عن محيد يف
ترمجة آدم :وأ ّما شبه الولد .قوله (فإذا سبق ماء الرجل) ،ويف رواية الفزاري
(فإن الرجل إذا غيش املرأة فسبقها ماؤه) ،قوله (نزع الولد) بالنصب عىل
املفعولية ،أي جذبه إليه ،ويف رواية الفزاري (كان الشبه له) ،ووقع عند مسلم
ِ
ِ
املرأة أشبه أعاممه ،وإذا عال ما ُء
الرجل ما َء
من ددي عائشة (( إذا عال ما ُء
ِ
ِ
الرجل أشبه أخواله )) ،ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه (( :ماء
املرأة ما َء
فأهيام أعىل كان الشبه له )) ،واملراد
الرجل أبيض غليظ ،وماء املرأة أصفر رقيقّ ،
السبق ،ألن ّ
معنوي ،وأ ّما ما
علو
ٌّ
كل َمن َس َب َق فقد عال شأنه ،فهو ٌّ
بالعلو هنا ّ
الرجل أبيض ،وماء املرأة أصفر،
وقع عند مسلم من ددي ثوبان رفعه (( :ماء ّ
ِ
ِ
الر ِ
مني
مني املرأة َ
مني املرأة أذكرا بإذن اهلل ،وإذا عال ُ
جل َ
مني ّ
فإذا اجتمعا فعال ُ
الر ِ
جل أنّثا بإذن اهلل )) ،فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقرتان الش َبه لإلعامم
ّ
الرجل ،ويكون ذكر ال أنثى وعكسه ،واملشاهد خالف ذلك ،ألنّه
إذا عال ما ُء ّ
قد يكون ذكر ًا ويشبه أخواله ال أعاممه ،وعكسه .قال القرطبيَ :ي َت َعني تأويل
السبق.
ددي ثوبان ،بأن املراد بالعلو ّ
قلت :والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو يف ددي

عائشة ،وأ ّما

السبق عالمة التذكري
ددي ثوبان فيبقى العلو فيه عىل ظاهره ،فيكون ّ
والعلو عالمة ّ
بالعلو الذي
الشبه فريتفع اإلشكال ،وكأن املراد
والتأني ،
ِّ
ّ
يكون سبب ّ
الشبه بحسب الكثرة ،بحي يصري اآلخر مغمور ًا فيه ،فبذلك
الر ِ
حيصل ّ
جل ويكون
الشبه ،وينقسم ذلك ستة أقسام( :األول) أن يسبق ما ُء ّ
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أكثر ،فيحصل له الذكورة ّ
والشبه .و(الثاين) عكسه .و(الثالث) أن يسبق ما ُء
ِ
الر ِ
املرأة أكثر ،فتحصل الذكورة والشبه للمرأة .و(الرابع)
جل ،ويكون ما ُء
ّ
الر ِ
جل ويستويان ،فيذكر وال خيتص بشبه.
عكسه .و(اخلامس) أن يسبق ما ُء ّ

و(السادس) عكسه [ .الفتح.]273/7 :
ِ
ُ
واخلال يف الذين تبدي هلم املرأة زينتها يف آية النور؟
العم
 485ـ مل َ مل ُي رذكَر ُّ
قال احلافظ يف الفتح :فإن قيل :مل ُيذكر يف اآلية العم واخلال؟ فاجلواب :أنّه
ُاس ُتغن ِ َي عن ذكرمها باإلشارة إليهام ،ألن العم ُمنَز ٌل منزل َة ِ
َ
َ
منزلة
واخلال
األب،
األ ِّم .وقيل :ألهنام ينعتاهنا لولدهيام .قاله عكرمة والشعبي ،وكرها لذلك أن

عمها وخاهلا .أخرجه ابن أيب شيبة عنهام وخالفهام
تضع املرأة مخارها عند ِّ

اجلمهور[ .الفتح 342 /9 :ـ .]343
 486ـ َمن هو حمرم املرأة؟

نكادها عىل التأبيد،
قال احلافظ يف الفتح :تنبيه :حمرم املرأة َمن َد ُر َم عليه ُ

فإهنام درامان عىل التأبيد ،وال حمرمية هناك،
إال أ ّم املوطوءة بشبهة واملالعنةّ ،
وكذا أ ّمهات املؤمنني .وأخرجهن بعضهم بقوله يف التعريف :بسبب مباح ال

وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد عىل
حلرمتها ،وخرج بقيد التأبيد أخت املرأة ّ
األ ِّم ومل يدخل هبا[ .الفتح.]332/9 :
 487ـ األدادي

التي وردت يف خمالفة أهل الكتاب يف أمور ،أشار

إليها يف الفتح ،وذكر نامذج منها ،وقال (( :وقد مجعت املسائل التي وردت
األدادي فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت عىل الثالثني دك ًام ،أودعتها
كتايب الذي سميته :القول الثبت يف الصوم يوم السبت ))[ .الفتح 362 /10 :ـ

.]363
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 488ـ قال ابن الصباغ (( :ليس يف الك ّفارات ما فيه ختيري وترتيب إال
ك ّفارة اليمني وما ُأ ِحلق هبا ))[ .الفتح.]595/11 :
 489ـ استنبط العلامء من ددي قصة عتق بريرة فوائد كثرية ،ذكر منها
احلافظ ابن دجر يف الفتح ما استغرق ثالث ورقات من ج :9ص 411وما
بعدها ،وقد ذكر شيئ ًا من الفوائد أيض ًا يف كتاب (املكاتب) وقال (( :قال
النّووي :صنّف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفني كبريين أكثرا فيهام من
قصة بريرة[ .الفتح.]194/5 :
استنباط الفوائد منها )) ،أي ّ
 490ـ األقوال واآلثار يف الذي صنع للنبي

املنرب.

قال احلافظ :قوله (مري غالمك النجار) سامه عباس بن سهل عن أبيه فيام
أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد يف (رشف املصطفى) مجيعا من طريق حييى
بن بكري عن ابن هليعة ددثني عامرة بن غزية عنه ولفظه (( :كان رسول اهلل
خيطب إىل خشبة ،فلام كثر الناس قيل له :لو كنت جعلت منّب ًا .قال :وكان
باملدينة نجار وادد يقال له ميمون  )) ...فذكر احلدي  .وأخرجه ابن سعد من
رواية سعيد بن سعد األنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق ،ولكن مل
يسمه ويف الطّباين من طريق أيب عبد اهلل الغفاري سمعت سهل بن سعد
يقول :كنت جالسا مع خال  ي من األنصار فقال له النبي  ((:اخرج إىل
الغابة وأتني من خشبها ،فاعمل  ي منّبا  )) ...احلدي  ،وجاء يف صانع املنّب
أقوال أخرى( :أحدها) اسمه إبراهيم ،أخرجه الطّباين يف األوسط من طريق
أيب نرضة عن جابر ،ويف إسناده العالء بن مسلمة الرواس وهو مرتوك.
(ثانيها) باقول ،بموددة وقاف مضمومة ،رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف
منقطع ،ووصله أبو نعيم يف (املعرفة) ،لكن قال :بأقوم ،آخره ميم ،وإسناده
ضعيف أيضا( .ثالثها) ُصباح ،بضم املهملة بعدها موددة خفيفة وآخره
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مهملة أيض ًا ،ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد االنقطاع( .رابعها) قبيصة أو
قبيصة املخزومي موالهم ،ذكره عمر بن شبة يف الصحابة بإسناد مرسل.
(خامسها) كالب موىل الع ّباس ،كام سيأيت( .سادسها) متيم الداري ،رواه أبو
داود خمترص ًا واحلسن بن سفيان والبيهقي من طريق أيب عاصم عن عبد العزيز
بن أيب رواد عن نافع عن ابن عمرّ :
ّملا كثر
أن متي ًام الداري قال لرسول اهلل
حلمه ،أال نتخذ لك منّب ًا حيمل عظامك ،قال :بىل .فاختذ له منّب ًا .احلدي ،
وإسناده ج ِّيد وسيأيت ذكره يف عالمات النّبوة ،فإن البخاري أشار إليه .ثم
روى ابن سعد يف (الطبقات) من ددي أيب هريرةّ (( :
كان
أن النّبي
خيطب وهو مستند إىل جذع فقال :إن القيام قد شق عيل ،فقال له متيم الداري:
املسلمني يف
ّبي
أال أعمل لك منّب ًا ،كام رأيت يصنع بالشام ،فشاور الن ُّ
ذلك ،فرأوا أن يتخذه ،فقال الع ّباس بن عبد املطلب :إن  ي غالم ًا يقال له:
كالب أعمل النّاس .فقالُ :م ْر ُه أن يعمل )) .احلدي  ،رجاله ثقات إال
الواقدي( .سابعها) ميناء ،ذكره ابن بشكوال عن الزبري بن بكار ددثني
إسامعيل ـ هو ابن أيب أويس ـ عن أبيه قال :عمل املنّب غالم المرأة من
األنصار من بني سلمة أو من بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له ميناء
انتهى .وهذا حيتمل أن يعود الضمري فيه عىل األقرب فيكون ميناء اسم زوج
املرأة ،وهو بخالف ما دكيناه يف باب الصالة عىل املنّب والسطوح عن ابن
التني :أن املنّب عمله غالم سعد بن عبادة ،وجوزنا أن تكون املرأة زوج سعد،
السند ،إال
وليس يف مجيع هذه الروايات التي ُس ِّم َي فيها النّجار يشء قوي ّ
ددي ابن عمر ،وليس فيه الترصيح بأن الذي اختذ املنّب متيم الداري ،بل قد
تبني من رواية ابن سعد أن متي ًام مل يعمله ،وأشبه األقوال بالصواب ،قول من
ّ
قال :هو ميمون ،لكون اإلسناد من طريق سهل بن سعد أيض ًا ،وأ ّما األقوال
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األخرى فال اعتداد هبا لوهائها ،ويبعد جدّ ًا أن جيمع بينها ،بأن الن ّّجار كانت له
أسامء متعدِّ دة .وأ ّما ادتامل كون اجلميع اشرتكوا يف عمله ،فيمنع منه قوله يف
نجار وادد )) ،إال إن كان
السابقة (( :مل يكن باملدينة إال ّ
كثري من الروايات ّ
ُحيم ُل عىل أن املراد بالوادد :املاهر يف صناعته ،والبقية أعوانه ،فيمكن ،واهلل
عامر
أعلم .ووقع عند الرتمذي وابن خزيمة
ّ
وصححاه من طريق عكرمة بن ّ
ّبي يقوم يوم اجلمعة ،فيسند
عن إسحاق بن أيب طلحة عن أنس (( :كان الن ُّ
ٍ
رومي فقال :أال أصنع
منصوب يف املسجد خيطب ،فجاء إليه
ظهره إىل جذ ٍع
ٌّ
يسمه ،حيتمل أن يكون املراد بالرومي متيم
لك منّب ًا  ،)) ...احلدي  ،ومل ِّ
الروم ،وقد عرف مما تقدم سبب عمل
السفر إىل أرض ّ
الداري ،ألنّه كان كثري ّ
السابعة ،وفيه نظر لذكر الع ّباس
املنّب ،وجزم ابن سعد بأن ذلك كان يف السنة ّ
ومتيم فيه ،وكان قدوم الع ّباس بعد الفتح يف آخر سنة ثامن ،وقدوم متيم سنة
تسع ،وجزم ابن الن ّّجار بأن عمله كان سنة ثامن ،وفيه نظر أيض ًا ،ملا ورد يف
ددي اإلفك يف الصحيحني عن عائشة قالت (( :فثار احل ّيان ،األوس
واخلزرج ،دتى كادوا أن يقتتلوا ،ورسول اهلل عىل املنّب ،فنزل فخفضهم
ِ
أصح ممّا مىض.
دتى سكتوا )) ،فإن ُمحل عىل التجوز يف ذكر املنّب ،وإال فهو ّ
[الفتح.]398/2 :
 491ـ َمن الذي حلق رأس النبي

؟

فالصحيح أنّه معمر بن
قال احلافظ ابن حجر :واختلفوا يف اسم احلالقّ ،
عبد اهلل ،كام ذكر البخاري ،وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتني،
والصحيح أن خراش ًا كان احلالق باحلديبية ،واهلل أعلم[ .الفتح.]274/1 :
ّ
 492ـ احلكمة يف جميء دم الشهيد يوم القيامة كهيأته حني قتله؟ وملاذا ال
ُيغ ََسل الشهيد؟
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قال احلافظ :واحلكمة يف كون الدّ م يأيت يوم القيامة عىل هيئته ،أنّه يشهد
لصادبه بفضله ،وعىل ظامله بفعله ،وفائدة رائحته الطيبة أن تنترش يف أهل
املوقف إظهار ًا لفضيلته أيض ًا ،ومن َثم مل يرشع غسل الشهيد يف املعركة.
[الفتح.]345/1 :
 493ـ التكبري عند األمور املهولة ،وعند دادث رسور ،شكر ًا هلل تعاىل،
وتّبئة له من ِّ
ب إليه أعداؤه وال س ّيام اليهود ق ّبحهم اهلل تعاىل[ .الفتح:
كل ما ن ََس َ
.]438/2

 494ـ اقتداء أصحاب املذاهب األربعة بعضهم ببعض .بحثه ابن تيمية
يف جمموع الفتاوى.

وس ِئ َل عن أهل املذاهب األربعة ،هل تصح صالة بعضهم
جاء فيهاُ :
السلف أنّه ال يصيل بعضهم خلف
خلف بعض أم ال؟ وهل قال أددٌ من ّ
بعض؟ و َمن قال ذلك ،فهل هو مبتدع أم ال؟ وإذا فعل اإلمام ما يعتقد أن

صالته معه صحيحة ،واملأموم يعتقد خالف ذلك ،مثل أن يكون اإلمام تق ّيأ أو
رعف أو ادتجم أو مس ذكره أو مس النِّساء بشهوة أو بغري شهوة أو قهقه يف
ّ
يتوضأ ،واملأموم يعتقد وجوب الوضوء
صالته أو أكل حلم اإلبل
وصىل ومل ّ
من ذلك ،أو كان اإلمام ال يقرأ البسملة أو مل يتشهد التّشهد اآلخر أو مل ُي َس ِّلم
تصح صالة املأموم واحلال
الصالة ،واملأموم يعتقد وجوب ذلك ،فهل
ّ
من ّ

هذه؟ وإذا رشط يف إمام املسجد أن يكون عىل مذهب معني ،فكان غريه أعلم
تصح الصالة خلفه أم ال؟
والسنة منه وو ي ،فهل جيوز ذلك؟ وهل ّ
بالقرآن ُّ
فأجاب :احلمد هلل ،نعم جتوز صالة بعضهم خلف بعض ،كام كان الصحابة
والتابعون هلم بإدسان ومن بعدهم من األئمة األربعة ،يصيل بعضهم خلف
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بعض مع تنازعهم ىف هذه املسائل املذكورة وغريها ،ومل يقل أددٌ من السلف
أنّه ال يصيل بعضهم خلف بعض ،ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال خمالف
والسنة وإمجاع سلف األ ّمة وأئمتها .وقد كان الصحابة والتابعون
للكتاب ُّ
ومن بعدهم ،منهم من يقرأ البسملة ومنهم من ال يقرأها ،ومنهم من جيهر هبا
ومنهم من ال جيهر هبا ،وكان منهم من يقنت يف الفجر ومنهم من ال يقنت،
يتوضأ من احلجامة والرعاف والقيء ومنهم من ال يتوضأ من
ومنهم من ّ
مس الذكر و َم ِّس النِّساء بشهوة ومنهم من ال
ذلك ،ومنهم من يتوضأ من ِّ
يتوضأ من ذلك ،ومنهم من يتوضأ من القهقهة يف صالته ومنهم من ال يتوضأ
من ذلك ،ومنهم من يتوضأ من أكل حلم اإلبل ومنهم من ال يتوضأ من ذلك،
ومع هذا ،فكان بعضهم يصيل خلف بعض ،مثل ما كان أبو دنيفة وأصحابه
أئمة أهل املدينة من املالكية ،وإن كانوا ال
والشافعي وغريهم يص ّلون خلف ّ
ّ
الرشيد وقد
رس ًا وال جهر ًا،
وصىل أبو يوسف خلف ّ
يقرأون البسملة ال ّ
يتوضأّ ،
فصىل خلفه أبو يوسف ومل ُي ِعد .وكان
ادتجم ،وأفتاه مالك بأنّه ال ّ
أمحد بن دنبل يرى الوضوء من احلجامة والرعاف ،فقيل له :فإن كان اإلمام
تصيل خلفه؟ فقال :كيف ال ّ
يتوضأّ ،
أصيل خلف سعيد
قد خرج منه الدّ م ومل ّ
ابن املسيب ومالك.
وباجلملة فهذه املسائل هلا صورتان( :إحدامها) أن ال يعرف املأموم أن
إمامه فعل ما يبطل الصالة ،فهنا ّ
واألئمة
السلف
ّ
يصيل املأموم خلفه باتفاق ّ
املتعصبني
األربعة وغريهم ،وليس يف هذا خالف متقدِّ م ،وإنّام خالف بعض
ّ
من ِّ
تصح وإن أتى بالواجبات،
احلنفي ال
الصالة خلف
ّ
املتأخرين ،فزعم أن ّ
ِّ
ألنّه أ ّداها وهو ال يعتقد وجوهبا ،وقائل هذا القول إىل أن يستتاب كام يستتاب
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ّبى
أهل البدع أدوج منه اىل أن يعتد بخالفه ،فإنّه ما زال املسلمون عىل عهد الن ِّ
ِّ
األئمة ال يم ِّيزون بني
يصيل بعضهم ببعض ،وأكثر
وعهد خلفائه
ّ
الرشعية ،ولو كان العلم هبذا واجب ًا
الصالة ّ
املفروض واملسنون ،بل يص ّلون ّ
ل َب ُط َلت صلوات أكثر املسلمني ومل يمكن االدتياط ،فإن كثري ًا من ذلك فيه
نزاع ،وأد ّلة ذلك خف ّية ،وأكثر ما يمكن املتدين أن حيتاط من اخلالف وهو ال
جيزم بأدد القولني ،فإن كان اجلزم بأددمها واجب ًا ،فأكثر اخللق ال يمكنهم
اجلزم بذلك ،وهذا القائل نفسه ليس معه إال تقليد بعض الفقهاء ،ولو طولب
بأد ّلة رشع ّية ّ
صحة قول إمامه دون غريه ،لعجز عن ذلك ،وهلذا ال
تدل عىل ّ
ُيعتدّ بخالف مثل هذا ،فانه ليس من أهل االجتهاد.
الصورة الثانية :أن يتيقن املأموم أن اإلمام فعل ما ال يسوغ عنده ،مثل أن
ثم ّ
يصيل بال وضوء،
يمس ذكره أو النِّساء لشهوة أو حيتجم أو يفتصد أو يتق ّيأ ّ
الصورة فيها نزاع مشهور ،فأدد القولني :ال تصح صالة املأموم ،ألنّه
فهذه ّ
يعتقد بطالن صالة إمامه ،كام قال ذلك من قاله من أصحاب أيب دنيفة
السلف
والشافعي وأمحد .والقول الثاين :تصح صالة املأموم ،وهو قول مجهور ّ
وهو مذهب مالك ،وهو القول اآلخر يف مذهب الشافعي وأمحد ،بل وأيب
الصحيح
الصواب ملا ثبت يف ّ
دنيفة ،وأكثر نصوص أمحد عىل هذا ،وهذا هو ّ
أنّه قال (( :يص ّلون لكم ،فإن أصابوا فلكم وهلم ،وإن
ّبى
وغريه عن الن ِّ
أخطأوا فلكم وعليهم )) ،فقد بني أن خطأ اإلمام ال يتعدّ ى إىل املأموم ،وألن
املأموم يعتقد أن ما فعله اإلمام سائغ له ،وأنه ال إثم عليه فيام فعل ،فإنه جمتهد
أو مق ِّلد جمتهد ،وهو يعلم أن هذا قد غفر اهلل له خطأه ،فهو يعتقد صحة
صالته ،وأنه ال يأثم إذا مل يعدها ،بل لو دكم بمثل هذا ،مل جيز له نقض
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دكمه ،بل كان ينفذه ،وإذا كان اإلمام قد فعل باجتهاده ،فال ُيك ِّلف اهلل نفس ًا
إال وسعها ،واملأموم قد فعل ما وجب عليه ،كانت صالة ّ
كل منهام صحيحة،
وكان ّ
كل منهام قد أ ّدى ما جيب عليه ،وقد دصلت موافقة اإلمام يف األفعال
الظاهرة.
وقول القائل :إن املأموم يعتقد بطالن صالة اإلمام خطأ منه ،فإن املأموم
يعتقد أن اإلمام فعل ما وجب عليه ،وأن اهلل قد غفر له ما أخطأ فيه ،وأن ال
تبطل صالته ألجل ذلك .ولو أخطأ اإلمام واملأموم فسلم اإلمام خطأ،
ّملا سلم
ّبي
واعتقد املأموم جواز متابعته فسلم كام سلم املسلمون خلف الن ِّ

من اثنتني سهو ًا ،مع علمهم بأنّه إنام ص ّىل ركعتني ،وكام لو ّ
صىل مخس ًا سهو ًا،
ّملا ّ
فص ّلوا خلفه مخس ًا ،كام ّ
صىل هبم مخس ًا،
ّبي
صىل الصحابة خلف الن ِّ
فتابعوه مع علمهم بأنّه ّ
تصح صالة
صىل مخس ًا ،العتقادهم جواز ذلك ،فإنّه ّ

املأموم يف هذه احلال ،فكيف إذا كان املخطىء هو اإلمام ودده ،وقد اتّفقوا
ك ّلهم عىل أن اإلمام لو سلم ً
خطأ ،مل تبطل صالة املأموم إذا مل يتابعه ،ولو ّ
صىل
مخس ًا مل تبطل صالة املأموم إذا مل يتابعه ،فدل ذلك عىل أن ما فعله اإلمام خطأ
ال يلزم فيه بطالن صالة املأموم ،واهلل أعلم.

[ جمموع الفتاوى 373/23 :وما

بعدها].] 245/22 [ ،
 495ـ بحث لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف عدم جواز اإللزام برأي واحد يف
املسائل االجتهادية.
عمن َو ِ َ ي أمر ًا من أمور املسلمني ومذهبه ال جيوز رشكة
وس ِئل
ّ
ُ
األبدان ،فهل جيوز له منع النّاس؟
فأجاب :ليس له منع النّاس من مثل ذلك ،وال من نظائره مما يسوغ فيه
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نص من كتاب وال سن ٍة وال إمجاعٍ ،وال ما هو يف
االجتهاد ،وليس معه باملنع ٌّ
معنى ذلك ،السيام وأكثر العلامء عىل جواز مثل ذلك ،وهو مما يعمل به عا ّمة
املسلمني يف عا ّمة األمصار ،وهذا كام أن احلاكم ليس له أن ينقض دكم غريه

يف مثل هذه املسائل ،وال للعامل واملفتي أن ُيلزم النّاس باتباعه يف مثل هذه
املسائل ،وهلذا ّملا استشار الرشيد مالك ًا أن حيمل النّاس عىل موطئه يف مثل هذه
املسائل ،منعه من ذلك وقال :إن أصحاب رسول اهلل تفرقوا يف األمصار ،وقد
كل قوم من العلم ما بلغهم ،وصنف ٌ
أخذ ُّ
رجل كتاب ًا يف االختالف ،فقال
أمحد :ال تسمه (كتاب االختالف) ،ولكن سمه كتاب السنة .وهلذا كان بعض
دجة قاطعة ،واختالفهم رمحة واسعة .وكان عمر ابن
العلامء يقول :إمجاعهم ّ
مل خيتلفوا ،ألهنم إذا
عبد العزيز يقول :ما يِّسين أن أصحاب رسول اهلل
اجتمعوا عىل ٍ
رجل كان ضاالًّ ،وإذا اختلفوا فأخذ ٌ
قول فخالفهم ٌ
رجل بقول
ٌ
ورجل بقول هذا ،كان يف األمر َس َعة ،وكذلك قال غري مالك من األئمة:
هذا،
ليس للفقيه أن حيمل النّاس عىل مذهبه .وهلذا قال العلامء املصنِّفون يف األمر
باملعروف والنهي عن املنكر من أصحاب الشافعي وغريه :إن مثل هذه املسائل
ٍ
ألدد أن ُي ْل ِزم النّاس باتباعه فيها ،ولكن
االجتهادية ال تنكر باليد ،وليس
فمن تبني له صحة أدد القولني تبعه ،و َمن قلد
حل َج ِج العلميةَ ،
يتكلم فيها با ُ
أهل القول اآلخر فال إنكار عليه ،ونظائر هذه املسائل كثرية مثل :تنازع النّاس
يف بيع الباقال األخرض يف قرشيه ،ويف بيع املقاثي مجلة واددة ،وبيع املعاطاة
تغريه،
والسلم احلال ،واستعامل املاء الكثري بعد وقوع النجاسة فيه إذا مل ِّ
ّ
مس الذكر والنّساء ،وخروج النجاسات من غري السبيلني،
ّ
والتوضؤ من ِّ
رس ًا أو جهر ًا وترك
والقهقهة ،وترك الوضوء من ذلك ،والقراءة بالبسملة ّ
حلمه وروثه أو القول بطهارة ذلك ،وبيع األعيان
ذلك ،وتنجيس بول ما ُيؤكل ُ
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الغائبة بالصفة وترك ذلك ،والتيمم برضبة أو رضبتني إىل الكوعني أو
ٍ
املرفقني ،والتيمم ِّ
وادد،
بتيمم
لكل صالة أو لوقت كل صالة أو االكتفاء ّ
وقبول شهادة أهل ِّ
الذمة بعضهم عىل بعض أو املنع من قبول شهادهتم ،ومن
هذا الباب :الرشكة بالعروض ورشكة الوجوه واملساقاة عىل مجيع أنواع
الشجر ،واملزارعة عىل األرض البيضاء ،فإن هذه املسائل من جنس رشكة
األبدان ،بل املانعون من هذه املشاركات أكثر من املانعني من مشاركة األبدان،
ومع هذا فام زال املسلمون من عهد نبيهم وإىل اليوم يف مجيع األعصار
واألمصار ،يتعاملون باملزارعة واملساقاة ،ومل ينكره عليهم أددٌ ولو منع النّاس
مثل هذه املعامالت ،لتعطل كثري من مصاحلهم التى ال يتم دينهم وال دنياهم
إال هبا ،وهلذا كان أبو دنيفة يفتي بأن املزارعة ال جتوز ،ثم ُي َف ِّرع عىل القول
بجوازها ويقول :إن النّاس ال يأخذون بقو ي يف املنع ،وهلذا صار صادباه إىل
القول بجوازها ،كام اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي وغريه[ .
جمموع الفتاوى.]79 /30 :
 496ـ قال ابن حجر :ولقد تتبعت كتب اخلالف كثري ًا ،فلم أقف فيها عىل
ٍ
ٍ
الصحابة والتابعني إال يف مسألة
مسألة واددة ،انفرد هبا اللي عن األئمة من ّ
واددة وهي أنه كان يرى حتريم أكل اجلراد امليت ،وقد ُنقل ذلك أيضا عن
بعض املالكية ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

[الرمحة الغيثية بالرتمجة الليثية ،ضمن

جمموعة الرسائل املنريية.]247/2 :
 497ـ حكم القتال يف األشهر احلرم.
قال ابن القيم

 :فصل فيام كان يف غزوة خيّب من األدكام الفقهية.

(( فمنها حماربة الكفار ومقاتلتهم يف األشهر احلرم ،فإن رسول اهلل
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رجع من احلديبية يف ذي احلجة ،فمك هبا أ ّيام ًا ثم سار إىل خيّب يف املحرم،
كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان واملسور بن خمرمة ،وكذلك قال
الواقدي :خرج يف ّأول سنة سبع من اهلجرة .ولكن يف االستدالل بذلك نظر،
فإن خروجه كان يف أواخر املحرم ال يف ّأوله ،وفتحها إنام كان يف صفر ،وأقوى
من هذا االستدالل ،بيعة النبي

أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان عىل

يفروا ،وكانت يف ذي القعدة ،ولكن ال دليل يف ذلك ،ألنّه إنّام
القتال ،وأال ّ
بايعهم عىل ذلك ّملا بلغه أهنم قد قتلوا عثامن وهم يريدون قتاله ،فحينئذ بايع

العدو ،إنّام
الصحابة ،وال خالف يف جواز القتال يف الشهر احلرام إذا بدأ
ّ
ّ
جوزوه وقالوا :حتريم القتال فيه
اخلالف أن يقاتل فيه ابتداء ،فاجلمهور ّ
منسوخ ،وهو مذهب األئمة األربعة رمحهم اهلل.
وذهب عطاء وغريه إىل أنه ثابت غري منسوخ ،وكان عطاء حيلف باهلل ما
حيل القتال يف الشهر احلرام وال نسخ حتريمه يشء .وأقوى من هذين
ّبي لل ّطائف ،فإنّه خرج إليها يف أواخر
االستداللني ،االستدالل بحصار الن ّ

شوال ،فحارصهم بضع ًا وعرشين ليلة ،فبعضها كان يف ذي القعدة ،فإنّه فتح
مكة لعرش بقني من رمضان ،وأقام هبا بعد الفتح تسع عرشة يقرص الصالة،
فخرج إىل هوازن وقد بقي من شوال عرشون يوم ًا ،ففتح اهلل عليه هوازن
وقسم غنائمها ،ثم ذهب منها إىل ال ّطائف فحارصها بضع ًا وعرشين ليلة،
وهذا يقتيض أن بعضها يف ذي القعدة بال شك .وقد قيل :إنّام دارصهم بضع
عرشة ليلة .قال ابن دزم :وهو الصحيح بال شك .وهذا عجيب منه ،فمن أين
قصة
له هذا التصحيح ،واجلزم به ،ويف الصحيحني عن أنس بن مالك يف ّ
ال ّطائف قال :فحارصناهم أربعني يوم ًا ،فاستعصوا ومتنعوا ،وذكر احلدي ،
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القصة ،ألن
فهذا احلصار وقع يف ذي القعدة بال ريب ،ومع هذا فال دليل يف ّ
بالقتال،
غزو ال ّطائف كان من متام غزوة هوازن ،وهم بدؤوا رسول اهلل
وملا اهنزموا دخل ملكهم ،وهو مالك بن عوف النرضي مع ثقيف يف دصن
الطائف حماربني رسول اهلل  ،فكان غزوهم من متام الغزوة التي رشع فيها،
واهلل أعلم .وقال اهلل تعاىل يف سورة املائدة ،وهي من آخر القرآن نزوالً وليس
فيها منسوخ             :
[   املائدة ،]2:وقال يف سورة البقرة      :

[            البقرة ،]217:فهاتان آيتان مدنيتان،
بينهام يف النزول نحو ثامنية أعوام ،وليس يف كتاب اهلل وال سنّة رسوله ناسخ
حلكمهام ،وال أمجعت األ ّمة عىل نسخه ،ومن استدل عىل نسخه بقوله تعاىل :

[    التوبة ،]36:ونحوها من العمومات ،فقد استدل

عىل النّسخ بام ال يدل عليه ،ومن استدل عليه بأن النّبي

بع أبا عامر يف

رس ّية إىل أوطاس يف ذي القعدة ،فقد استدل بغري دليل ،ألن ذلك كان من متام
الغزوة التي بدأ فيها املرشكون بالقتال ،ومل يكن ابتداء منه لقتاهلم يف الشهر
احلرام ))[ .زاد املعاد.]340/3 :
 498ـ ما املراد من املسجد احلرام؟ هل هو احلرم ك ّله أو املسجد؟
قال احلافظ :فقد اختلف أهل التأويل يف املراد بقوله هنا (املسجد احلرام)،
هل هو احلرم ك ّله أو مكان الصالة فقط؟ واختلفوا أيض ًا هل املراد بقوله سواء
أعم من ذلك؟ وبواسطة ذلك نشأ االختالف
يف األمن واالدرتام ،أو فيام هو ّ
املذكور أيض ًا ،قال ابن خزيمة :لو كان املراد بقوله تعاىل    :
[  احلج ،]25:مجيع احلرم ،وأن اسم املسجد احلرام واقع عىل مجيع احلرم،
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ملا جاز دفر بئر وال قّب وال التغوط وال البول وال إلقاء اجليف والنتن ،قال:
وال نعلم عامل ًا منع من ذلك ،وال كره حلائض وال جلنب دخول احلرم وال
اجلامع فيه ،ولو كان كذلك جلاز االعتكاف يف دور مكة ودوانيتها ،وال يقول
بذلك أدد ،واهلل أعلم .قلت :والقول بأن املراد باملسجد احلرام احلرم ك ّله َو َر َد
عن ابن عباس وعطاء وجماهد ،أخرجه ابن أيب داتم وغريه عنهم ،واألسانيد
بذلك ك ّلها إليهم ضعيفة[ .الفتح.]451/3 :
 499ـ السؤال عن حكم املسائل التي مل تقع ،ما الذي يكره وما الذي يسوغ؟
عن املقداد بن عمرو الكندي دليف بني زهرة قال (( :يا رسول اهلل ،إن
لقيت كافر ًا فاقتتلنا ،فرضب يدي بالسيف فقطعها ثم الذ بشجرة وقال
أسلمت هلل ،آقتله بعد أن قاهلا؟ قال رسول اهلل

 :ال تقتله  ،)) ...احلدي .

قال احلافظ ابن حجر :واستدل به عىل جواز السؤال عن النوازل قبل
ِ
السلف من كراهة
وقوعها ،بناء عىل ما تقدم ترجيحه ،وأ ّما ما ُنقل عن بعض ّ
ذلك ،فهو حممول عىل ما يندر وقوعه ،وأ ّما ما يمكن وقوعه عادة ،فيرشع
السؤال عنه ليعلم[ .الفتح.]190/12 :
عام مل يقع،
وقال أيض ًا :وقد استمر مجاعة من السلف عىل كراهة السؤال ّ
لكن عمل األكثر عىل خالفه ،فال حيىص ما َفرعه الفقهاء من املسائل قبل
وقوعها ،وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن احلكم الذي مل ينزل فيه ودي.
[الفتح.]462/9 :
 500ـ ال يلزم يف الشهادة لفظ (( أشهد )).
صحة ّ
الشهادة ذكر لفظ (( أشهد )) ،بل
قال ابن القيم :فإنه ال ُيشرتط يف ّ
متى قال الشاهد :رأيت كيت وكيت ،أو سمعت ،أو نحو ذلك ،كانت شهادة
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موضع وادد ُّ
يدل عىل
منه ،وليس يف كتاب اهلل ،وال يف ُسنة رسول اهلل
ٍ
ٍ
ٍ
قياس ،وال
الصحابة ،وال
اشرتاط لفظ (( الشهادة )) ،وال عن
رجل وادد من ّ
ٍ
والسنة ،وأقوال الصحابة،
استنباط يقتضيه ،بل األد ّلة املتضافرة من الكتاب ُّ
ولغة العرب تنفي ذلك.
ود ِك َي ذلك عنه
وهذا مذهب مالك وأيب دنيفة ،وظاهر كالم أمحدُ ،
نص ًا ،قال تعاىل            :
ّ
[     األنعام.]150:
ومعلوم قطع ًا :أنّه ليس املراد التلفظ بلفظة (( أشهد )) يف هذا ،بل جمرد
اإلخبار بتحريمه ،وقال تعاىل[         :النساء،]166:
صحة الشهادة عىل أنّه يقول سبحانه (( أشهد بكذا )) ،وقال تعاىل:
وال تتو ّقف ّ
            

[الزخرف ،]86:أي أخّب به ،وتك ّلم به عن علم ،واملراد به التوديد.
صحة اإلسالم إىل أن يقول الداخل فيه (( :أشهد أن ال إله إال اهلل ))،
وال تفتقر ّ
بل لو قال (( :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل )) ،كان مسلام باالتفاق ،وقد قال
حممد ًا رسول
ُ (( :أمرت أن أقاتل النّاس دتّى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن ّ

اهلل )) ،فإذا تك ّلموا بقول (( :ال إله إال اهلل )) دصلت هلم العصمة ،وإن مل يأتوا

بلفظ (( أشهد )) ،وقال تعاىل       :

أنّه

وصح عن النبي
[       احلج،]30،31:
    
 
   
  
    
ّ
الزور اإلرشاك باهلل )) ،وقال (( :أال أنبئكم بأكّب الكبائر؟
قال (( :عَدَ َلت شهادة ّ

الرشك باهلل ،وقتل النفس التي درم اهلل ،وقول الزور )) .ويف لفظ (( :أال
فسمى قول الزور شهادة ،وإن مل يكن معه لفظ (( أشهد )).
وشهادة الزور ))ّ ،
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وقال ابن عباس :شهد عندي رجال مرضيون ـ وأرضاهم عندي عمر ـ:
(( أن رسول اهلل هنى عن الصالة بعد العرص ،دتى تغرب الشمس ،وبعد
الصبح دتى تطلع الشمس )) ،ومعلوم أن عمر مل يقل البن عباس (( أشهد ))
فسامه ابن عباس شهادة.
عندك أن رسول اهلل هنى عن ذلك ،ولكن أخّبه ّ
وقد تناظر اإلمام أمحد وعيل بن املديني يف العرشة رضوان اهلل عليهم ،فقال
عيل :أقول (( :هم يف اجلنّة ،وال أشهد بذلك )) ،بناء عىل أن اخلّب يف ذلك خّب
آداد ،فال يفيد العلم ،والشهادة إنام تكون عىل العلم ،فقال له اإلمام أمحد:
(( متى قلت هم يف اجلنة ،فقد شهدت )) ،دكاه القايض أبو يعىل ،وذكره شيخنا
.
فكل من أخّب بيشء فقد شهد به ،وإن مل يتلفظ بلفظ (( أشهد )) .ومن
العجب :أهنم ادتجوا عىل قبول اإلقرار بقوله تعاىل     :
[        النساء ،]135:قالوا :هذا يدل عىل
قبول إقرار املرء عىل نفسه ،ومل يقل أدد :إنه ال يقبل اإلقرار دتى يقول املقر ((
سامه اهلل شهادة.
أشهد عىل نفيس )) ،وقد ّ
قال شيخنا :فاشرتاط لفظ (( الشهادة )) ال أصل له يف كتاب اهلل ،وال ُسنّة
رسوله ،وال قول أدد من الصحابة ،وال يتوقف إطالق لفظ (( الشهادة )) لغة
عىل ذلك ،وباهلل التوفيق [ .الطرق احلكمية :ص .]202
 501ـ متى يكون ثناء املرء عىل نفسه حممود ًا؟
قال احلافظ :قال ابن اجلوزي :إن قيل :كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه،
ومن شأن املؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه؟
حي ِسن الصالة ،فاضطر
فاجلواب :أن ذلك ساغ له ّملا عريه ّ
اجلهال بأنّه ال ُ ْ
إىل ذكر فضله ،واملددة إذا خلت عن البغي واالستطالة ،وكان مقصود قائلها
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إظهار احلق وشكر نعمة اهلل مل يكره ،كام لو قال القائلّ :إين حلافظ لكتاب اهلل
عامل بتفسريه وبالفقه يف الدين ،قاصد ًا إظهار ُّ
الشكر أو تعريف ما عنده
ليستفاد ،ولو مل يقل ذلك مل يعلم داله ،وهلذا قال يوسف عليه السالم  :
عيل :سلوين عن كتاب اهلل .وقال ابن مسعود :لو أعلم
 ،  وقال ٌّ
أحد ًا أعلم بكتاب اهلل منّي ألتيته .وساق يف ذلك أخبار ًا وآثار ًا عن الصحابة
والتّابعني تؤيد ذلك[ .الفتح.]291/11 :
 502ـ القرعة وردت يف القرآن يف موضعني ،ويف السنّة يف مخسة مواضع.
قال يف النيل :وقد وردت القرعة يف كتاب اهلل يف موضعني( :أحدمها) قوله
تعاىل ،     :و(الثاين) قوله تعاىل    :
. 
وجاءت يف مخسة أدادي من السنة( :األول) (( جاء رجالن خيتصامن إىل
يف مواري بينهام  ،)) ...إىل أن قال (( :أ ّما إذا قلتام ،فاذهبا
رسول اهلل
احلق ثم استهام ،)) ...احلدي ( .الثاين) ددي  (( :أنّه
ثم توخيا ّ
فاقتسام ّ
كان إذا أراد سفر ًا أقرع بني نسائه ))( .الثالث) :أنّه (( أقرع يف ِستة َممْلوكني )).
األول الستهموا
(( لو يعلم النّاس ما يف النّداء
(الرابع) :قوله
والصف ّ
ّ
عليه ))( .اخلامس) :ددي الزبري (( :أن صف ّية جاءت بثوبني لتك ِّفن فيهام محزة،
فوجدنا إىل جنبه قتيال فقلنا :حلمزة ثوب ولألنصاري ثوب ،فوجدنا أدد
ٍ
الثوبني أوسع من اآلخر ،فأقرعنا عليهام ثم كفنا ّ
وادد يف الثوب الذي
كل
خرج له ))[ .نيل األوطار.]268/5:
 503ـ ملاذا سميت القرعة استهام ًا؟
قيل ألهنم كانوا يكتبون أسامءهم عىل سهام إذا اختلفوا يف اليشء ،فمن
خرج سهمه غلب[ .الفتح.]96/2 :
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( )11التاريخ
أصح املغازي .الفتح.]12/8[ ،]513/7[ :
 504ـ مغازي موسى بن عقبة ّ
 505ـ مكان مقام إبراهيم يف عهد الرسول

وأيب بكر وعمر.

قال احلافظ ابن حجر :وقد روى األزرقي يف (( أخبار مكة )) بأسانيد
وأيب بكر وعمر يف املوضع الذي هو

ّبي
صحيحة ،أن املقام كان يف عهد الن ِّ
فيه اآلن ،دتّى جاء سيل يف خالفة عمر فادتمله دتّى وجد بأسفل مكة فأيت
به فربط إىل أستار الكعبة ،دتّى قدم عمر فاستثبت يف أمره دتّى حت ّقق موضعه
األول ،فأعاده إليه وبنى دوله فاستقر َثم إىل اآلن[ .الفتح.]499/1 :
ّ
وقال أيض ًا :وكان املقام من عهد إبراهيم لزق البيت ،إىل أن أخره عمر
إىل املكان الذي هو فيه اآلن ،أخرجه عبد الرزاق يف مصنّفه بسند صحيح
عن عطاء وغريه ،وعن جماهد أيض ًا ،وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند
ويف زمن أيب بكر ملتصق ًا
ّبي
قوي ،ولفظه :أن املقام كان يف زمن الن ِّ
بالبيت ،ثم أخره عمر .وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن جماهد أن النّبي
أصح .وقد أخرج ابن أيب داتم بسند صحيح
واألول
هو الذي دوله،
ّ
ّ
فحوله
عن ابن عيينة قال :كان املقام يف سقع البيت يف عهد رسول اهلل
عمر ،فجاء سيل فذهب به ،فر ّده عمر إليه .قال سفيان :ال أدري أكان الصق ًا
بالبيت أم ال .انتهى.
الصحابة فعل عمر ،وال َمن جاء بعدهم ،فصار إمجاع ًا ،وكان
ومل تنكر ّ
عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التّضييق عىل ال ّطائفني أو عىل املص ّلني ،فوضعه يف
مكان يرتفع به احلرج ،وهت ّيأ له ذلك ألنّه الذي كان أشار باختاذه ّ
وأول
مصىلّ ،
َمن عمل عليه املقصورة املوجودة اآلن[ .الفتح.]169/8 :
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قال ابن كثري :قلت :وقد كان هذا املقام ملصق ًا بجدار الكعبة قدي ًام،
ومكانه معروف اليوم إىل جانب الباب مما ييل احلجر ،يمنة الداخل من الباب،
يف البقعة املستق ّلة هناك ،وكان اخلليل عليه السالم ملا فرغ من بناء البيت،
وضعه إىل جدار الكعبة أو أنّه انتهى عنده البناء فرتكه هناك ،وهلذا ـ واهلل أعلم ـ
أمر بالصالة هناك عند الفراغ من الطواف ،وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم
دي انتهى بناء الكعبة فيه ،وإنّام ّ
أخره عن جدار الكعبة أمري املؤمنني عمر بن
الراشدين الذين ُأ ِمرنا باتباعهم،
أدد
اخلطاب
األئمة املهديني واخللفاء ّ
ّ
الرجلني اللذين قال فيهام رسول اهلل  (( :اقتدوا باللذين من
وهو أدد ّ
بعدي :أيب بكر وعمر )) ،وهو الذي نزل القرآن بوفاقه يف الصالة عنده ،وهلذا
أمجعني .قال عبد الرزاق عن ابن جريج
الصحابة
مل ينكر ذلك أددٌ من ّ
ددثني عطاء وغريه من أصحابنا قال :أول َمن نقله عمر بن اخلطاب .
وقال عبد الرزاق أيض ًا عن معمر عن محيد األعرج عن جماهد قال :أول َمن
أخر املقام إىل موضعه اآلن عمر بن اخلطاب .
ـ وقال احلافظ أبو بكر أمحد بن عيل بن احلسني البيهقي :أخّبنا أبو احلسني
ابن الفضل الق ّطان أخّبنا القايض أبو بكر أمحد بن كامل ددثنا أبو إسامعيل
حممد بن إسامعيل السلمي ددثنا أبو ثابت ددثنا الدراوردي عن هشام بن
 :أن املقام كان زمان رسول اهلل

عروة عن أبيه عن عائشة
ملتصق ًا بالبيت ثم ّ
أخره عمر بن اخلطاب
بكر

وزمان أيب

 .وهذا إسناد صحيح

مع ما تقدّ م .وقال ابن أيب داتم :أخّبنا أيب أخّبنا ابن أيب عمر العدين قال:
قال سفيان ـ يعني ابن عيينة وهو إمام املكيني يف زمانه ـ :كان املقام من سقع
البيت عىل عهد رسول اهلل

فحوله عمر إىل مكانه بعد النبي

 ،وبعد

قوله ،       :قال :ذهب السيل به بعد حتويل عمر
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إ ّياه من موضعه هذا ،فرده عمر إليه .وقال سفيان :ال أدري كم بينه وبني
الكعبة قبل حتويله .وقال سفيان :ال أدري أكان الصق ًا هبا أم ال .فهذه اآلثار
متعاضدة عىل ماذكرناه ،واهلل أعلم[ .تفسري ابن كثري.]170/1:
 506ـ عثامن بن طلحة بن أيب طلحة حاجب الكعبة وعثامن بن أيب طلحة
مات كافر ًا[ .تفسري ابن كثري.]515/1:
سموا (( حممد ًا )) يف اجلاهلية.
 507ـ أسامء الذين ّ
تسمى
قال احلافظ :وقال السهييل يف (( الروض )) :ال يعرف يف العرب َمن ّ
ّبي إال ثالثة :حممد بن سفيان بن جماشع ،وحممد بن أديحة
حممد ًا قبل الن ِّ
ّ
بن اجلالح ،وحممد بن محران بن ربيعة ،وسبق السهييل إىل هذا القول أبو عبد اهلل
تسمى
ابن خالويه يف كتاب (ليس)،وهو درص مردود ،وقد مجعت أسامء من ّ
وو ْهم يف
تكرر يف بعضهم َ
بذلك يف جزء مفرد ،فبلغوا نحو العرشين ،لكن مع ّ
ّ
فيتلخص منهم مخسة عرش نفس ًا وأشهرهم :حممد بن عدي بن ربيعة
بعض،
بن سواءة بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي السعدي ،روى
السكن وغريهم من طريق العالء
دديثه البغوي وابن سعد وابن شاهني وابن ّ
بن الفضل عن أبيه عن جده عبد امللك بن أيب سوية عن أبيه عن أيب سوية عن
سامك
أبيه خليفة بن عبدة املنقري قال :سألت حممد بن عدي بن ربيعة كيف ّ
عام سألتني فقال :خرجت رابع أربعة
أبوك يف اجلاهلية حممدا؟ قال :سألت أيب ّ
من بني متيم أنا أددهم ،وسفيان بن جماشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة
ابن مالك بن دبيب بن العنّب ،نريد ابن جفنة الغساين بالشام ،فنزلنا عىل غدير
نبي فسارعوا
عند دير ،فأرشف علينا الديراين فقال لنا :إنه يبع منكم وشيك ًا ٌّ
فلام انرصفنا ،ولد ٍّ
فسامه حممد ًا
لكل منّا ولد ّ
إليه ،فقلنا :ما اسمه؟ قال :حممدّ .
لذلك .انتهى .وقال ابن سعد :أخّبنا عيل بن حممد عن مسلمة بن حمارب عن
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قتادة بن السكن قال (( :كان يف بني متيم حممد بن سفيان بن جماشع ،قيل ألبيه:
فسمى ابنه حممد ًا ،فهؤالء أربعة ليس يف
نبي يف العرب اسمه حممدّ ،
إ ّنه سيكون ٌّ
السياق ما يشعر بأن فيهم من له صحبة إال حممد بن عدي ،وقد قال ابن سعد
ملا ذكره يف الصحابة :عداده يف أهل الكوفة .وذكر عبدان املروزي أن حممد بن
تسمى يف اجلاهلية حممد ًا ،وكأ ّنه ّ
تلقى ذلك من
أديحة بن اجلالح ّأول من ّ
قصة ُتبع ملا دارص املدينة ،وخرج إليه أديحة املذكور هو واحلّب الذي كان
عندهم بيثرب ،فأخّبه احلّب أن هذا بلد نبي يبع يسمى حممد ًا فسمى ابنه
حممد ًا )).
وذكر البالذري منهم حممد بن عقبة بن أديحة ،فال أدري أمها وادد،
مرة إىل جدّ ه أم مها اثنان؟ ومنهم حممد بن الرباء البكري ،ذكره ابن
نسب ّ
دبيب وضبط البالذري أباه فقال :حممد بن ّبر بتشديد الراء ليس بعدها ألف
ابن طريف بن عتوارة بن عامر بن لي بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ،وهلذا
نسبوه أيض ًا العتواري ،وغفل ابن ددية فعدّ فيهم حممد بن عتوارة وهو هو،
نسب جلدّ ه األعىل ،ومنهم حممد بن اليحمد األزدي ،ذكره املفجع البرصي يف
كتاب (املعقد) ،وحممد بن خويل اهلمداين ،وذكره ابن دريد ،ومنهم حممد بن
حرماز بن مالك اليعمري ذكره أبو موسى يف الذيل ،ومنهم حممد بن محران بن
أيب محران ـ واسمه ربيعة بن مالك اجلعفي املعروف بالشويعر ـ ذكره املرزباين
فقال :هو أدد من سمي حممد ًا يف اجلاهلية وله قصة مع امرئ القيس ،ومنهم
حممد بن خزاعي بن علقمة بن حرابة السلمي ـ من بني ذكوان ـ ذكره ابن سعد
عن عيل بن حممد عن سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق قال :سمي حممد
ابن خزاعي طمع ًا يف النبوة ،وذكر الطّبي أن أبرهة احلبيش َتو َج ُه وأمره أن
يغزو بني كنانة فقتلوه ،فكان ذلك من أسباب قصة الفيل ،وذكره حممد بن
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أمحد بن سليامن اهلروي يف كتاب (الدالئل) فيمن تسمى حممد ًا يف اجلاهلية،
وذكر ابن سعد ألخيه قيس بن خزاعي يذكره من أبيات يقول فيها:
ورايته يف دومة املوت ختفق
فذلكم ذو التاج م ّنا حممد
ومنهم حممد بن عمرو بن ُم رغ ِفل ـ بضم أوله وسكون املعجمة وكِّس الفاء ثم
الم ـ وهو والد ُهبيب بموددتني مصغر ،وهو عىل رشط املذكورين ،فإن
لولده صحبة ومات هو يف اجلاهلية ،ومنهم حممد بن احلارث بن حديج بن
حويص ذكره أبو داتم السجستاين يف كتاب (املعمرين) ،وذكر له قصة مع
عمرو وقال :إنه أدد من سمي يف اجلاهلية حممد ًا ،ومنهم حممد الفقيمي
وحممد األسيدي ذكرمها ابن سعد ومل ينسبهام بأكثر من ذلك ،فعرف هبذا وجه
الر ّد عىل احلرص الذي ذكره السهييل ،وكذا الذي ذكره القايض ،وعجب من
ّ
السهييل كيف مل يقف عىل ما ذكره عياض مع كونه كان قبله ،وقد حترر لنا من
أسامئهم قدر الذي ذكره القايض مرتني بل ثالث مرار ،فإنه ذكر يف الستة الذين
جزم هبم حممد بن مسلمة وهو غلط ،فإنه ولد بعد ميالد النبي بمدة ،ففضل
له مخسة ،وقد خلص لنا مخسة عرش ،واهلل املستعان[ .الفتح 556 /6 :ـ .]557
 508ـ الذين يشبهون بالنبي

من بني هاشم ومن غريهم عرشة.

قال احلافظ :والذين كانوا يشبهون بالنبي غري احلسن واحلسني ،جعفر
ابن أيب طالب وابنه عبد اهلل بن جعفر وقثم ـ بالقاف ـ ابن العباس بن عبد
املطلب وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ومسلم بن عقيل بن أيب
طالب ،ومن غري بني هاشم السائب بن يزيد املطلبي ـ اجلد األعىل لإلمام
الشافعي ـ وعبد اهلل بن عامر بن كريز العبشمي وكابس بن ربيعة بن عدي،
فهؤالء عرشة نظم منهم أبو الفتح ابن سيد الناس مخسة ،أنشدنا حممد بن
احلسن املقرئ عنه:
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بخمسة أشبهوا املختار من مرض

يا دسن ما خولوا من شبهه احلسن

بجعفر وابن عم املصطـفى قثـم

وسـائـب وأيب سفيــان واحلســن

وزادهم شيخنا أبو الفضل ابن احلسني احلافظ اثنني ومها :احلسني وعبد اهلل
بن عامر بن كريز ،ونظم ذلك يف بيتني وأنشدنامها:
وسبعة شبهـوا باملصطفى فسام

هلم بذلك قـدر قد زكـا ونمـا

ّبي أبـو سفيان سائبهم
سبطا الن ِّ

وجعفر وابنه ذو اجلود مع قثام

وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامن ًا وهو :عبد اهلل بن جعفر ،ونظم ذلك يف
بيتني أيض ًا ،وقد زدت فيهام :مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعة ،فصاروا عرشة
،ونظمت ذلك يف بيتني ومها:
ّبي لعشـر سـائب وأيب
شبـه الن ّ

سفيان واحلسنني الطاهرين مها

ثم ابن عامر هـم
وجعفر وابنه ّ

ومسلم كابس يتلـوه مع قــثـام

وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته عليها السالم كانت تشبهه ،فيمكن
أن ُي َغري من البيت األول قو ُله :لعرش فيجعل(لياء) ،وهو باحلساب أدد عرش،
و ُيغري (الطاهرين مها) ف ُيجعل (ثم أمهام) ،ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه
السالم كان يشبهه ،ف ُيغري قوله (لياء) فيجعل (ليب) ،وبدل (الطاهرين مها)
قصة جعفر بن أيب طالب أن ولديه عبد اهلل
(اخلال أمهام) ،ثم وجدت يف ّ
وعوف ًا كانا يشبهانه ،ف ُيجعل ّأول البيت (شبه النبي ليج) ،والبيت الثاين
(وجعفر ولداه وابن عامرهم) إلخ ،ووجدت من نظم اإلمام أيب الوليد ابن
ّ
الشحنة قايض دلب ومل أسمعه منه:
ومخس عرش هلم باملصطفى شبه

سبــطاه وابنـا عقيل سائب قثم

وجعفر وابنه عبدان مسلم أبـو

سفيان كابس عثم بن النجادهم
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ّ
وأخل ممن ذكرته بابن جعفر
فزاد ابن عقيل الثاين وعثامن وابن النّجاد،
الثاين ،وأراد هو بقوله (عبدان) تثنية عبد ومها :عبد اهلل بن جعفر وعبد اهلل بن
احلارث ،ولو كان أراد اس ًام مفرد ًا مل يتم له مخسة عرش ،وقد تعقب قوله (ابنا
عقيل) بالتثنية مع قوله (ومسلم)ّ ،
ألن مسل ًام هو ابن عقيل ،ثم وجدت
اجلواب عنه يؤخذ مما ذكره أبو جعفر بن دبيب :أن مسلم بن معتب بن أيب
هلب ممن كان ُيشبهه ،ومسلم بن عقيل ذكره ابن دبان يف ثقاته ،وحممد بن
عقيل ذكره املزي يف هتذيبه ،وذكر يف (املحّب) أن عبد اهلل بن احلارث بن نوفل
بن احلارث بن عبد املطلب امللقب ببه كان ُيشبهه ،وذكر ذلك ابن عبد الّب يف
(االستيعاب) أيض ًا ،وأراد ابن الشحنة بقوله (عثم) ترخيم عثامن ،واعتمد عىل
زوجها عثامن:
ما جاء يف ددي عائشة (( أن النّبي قال البنته أم كلثوم ّملا ّ
إنّه أشبه النّاس بجدك إبراهيم وأبيك حممد )) ،وهو ددي موضوع ،كام قاله
الذهبي يف ترمجة عمرو بن األزهر أدد رواته وهو وشيخه خالد بن عمرو
ّ
كذهبام األئمة ،وانفرد هبذا احلدي  .واملعروف يف صفة عثامن خالف ذلك،
وأراد بابن النجاد :عيل بن عيل بن النجاد بن رفاعة ،واعتمد عىل ما ذكره ابن
سعد عن عثامن :أنه كان يشبهه ،وهذا تابعي صغري ِّ
متأخر عن الذين تقدّ م
أعول عليه ،وعىل تقدير اعتباره يكون قد فاته ممن وصف
ذكرهم ،فلذلك مل ِّ
بذلك :القاسم بن عبد اهلل ابن حممد بن عقيل وإبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن
بن احلسن بن عيل وحييى بن القاسم ابن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن
عيلّ ،
فكل من هؤالء مذكور يف كتب األنساب أنه كان ُيشبهه ،دتى إن حييى
الزمان
املذكور كان يقال له (الشبيه) ألجل ذلك،
واملهدي الذي خيرج يف آخر ّ
ّ
ّبي واسم أبيه ،وذكر ابن
جاء أ ّنه يشبهه ويواطىء اسمه واسم أبيه اسم الن ِّ
دبيب أيض ًا :حممد بن جعفر بن أيب طالب ،وهو غلط ،ألنّه وقع يف اخلّب الذي
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عمه أيب طالب ،وقد َس ِل َم
تقدم يف جعفر أنّه قال يف دق حممد بن جعفر :شبيه ِّ
بيتي هكذا:
غريت ّ
ابن الشحنة منه ،وقد ّ
ّبي ليـه سـائب وأيب
شبـه الن ّ

سفيـان واحلسنني اخلال أ ّمهام

وجعفر ولديه وابن عامر كا

بس ونجيل عقـيـل بـبة قثمـا

فاقترصت عىل ثالثة عرش ممن ذكرهم ابن الشحنة وأبدلتهام باثنني ،فوفيت
عدته مع السالمة مما ُت ُع ِّقب عليه ،واهلل املوفق.
وذكر ابن يونس يف (تاريخ مرص) :عبد اهلل بن أيب طلحة اخلوالين ،وأنّه
شهد فتح مرص ،وأمره عمر بأن ال يميش إال مقنع ًا ألنّه كان يشبه النّبي ،
قصة الكاهنة مع أويس ّأهنا قالت هلم :أشبه
قال :وكان له عبادة وفضل ،ويف ّ

النّاس بصادب املقام ـ أي إبراهيم اخلليل ـ هذا ،تشري إىل حممد

[ .الفتح:

.]557 -556/6
 509ـ عقب عبد املطلب بن هاشم.
قال ابن تيمية( :الرابع) أن بني عبد املطلب مل يبلغوا أربعني رج ً
ال دني
نزلت هذه اآلية ،فإهنا نزلت بمكة يف ّأول األمر ،ثم وال بلغوا أربعني رج ً
ال يف
ّبي  ،فإن بني عبد املطلب مل ُي َع ِّقب منهم باتفاق النّاس إال
مدّ ة دياة الن ِّ
أربعة :الع ّباس وأبو طالب واحلارث وأبو هلب ،ومجيع ولد عبد املطلب من
هؤالء األربعة وهم :بنو هاشم ومل يدرك النّبوة من عمومته إال أربعة :الع ّباس
ومحزة وأبو طالب وأبو هلب ،فآمن اثنان ومها :محزة والع ّباس ،وكفر اثنان،
أددمها نرصه وأعانه وهو أبو طالب ،واآلخر عاداه وأعان أعداءه وهو أبو هلب.
وأ ّما العمومة وبنو العمومة ،فأبو طالب كان له أربعة بنني :طالب وعقيل

وجعفر وعيل ،وطالب مل يدرك اإلسالم وأدركه الثالثة ،فآمن عيل وجعفر يف
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ّأول اإلسالم ،وهاجر جعفر إىل أرض احلبشة ثم إىل املدينة عام خيّب ،وكان
وترصف فيها ،وهلذا ّملا قيل
عقيل قد استوىل عىل رباع بني هاشم ّملا هاجروا،
ّ

ّبي
للن ِّ
دار؟

يف َدجته :ننزل غد ًا يف دارك بمكة؟ قال :وهل ترك لنا عقيل من

ب أهنم
وأ ّما الع ّباس فبنوه ك ّلهم صغار ،إذ مل يكن فيهم بمكة رجلَ ،
وه ْ
فولِدَ بعدهم ،وأكّبهم
كانوا رجاالً فهم :عبد اهلل وعبيد اهلل والفضل ،وأما قثم ُ
ِ
الفضل وبه كان يكنّى ،وعبد اهلل ُولد يف الشعب بعد نزول قوله  :
 ،  وكان له يف اهلجرة نحو ثالث سنني أو أربع سنني ،ومل
إال الفضل وعبد اهلل وعبيد اهلل ،وأ ّما سائرهم

ّبي
يولد للع ّباس يف دياة الن ِّ
فولِدوا بعده ،وأ ّما احلارث بن عبد املطلب وأبو هلب فبنومها أقل ،واحلارث
ُ
كان له ابنان :أبو سفيان وربيعة ،وكالمها تأخر إسالمه وكان من مسلمة
الفتح .وكذلك بنو أيب هلب تأخر إسالمهم إىل زمن الفتح ،وكان له ثالثة
ذكور ،فأسلم منهم اثنان :عتبة ومغي  ،وشهد الطائف ودنين ًا ،وعتيبة دعا
عليه رسول اهلل

أن يأكله الكلب ،فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافر ًا.

فهؤالء بنو عبد املطلب ال يبلغون عرشين رج ً
ال فأين األربعون[ .منهاج السنة:
.]304/7
ـ قرابة النبي

املنتسبون إىل جدّ ه األقرب.
) ،يريد بذلك من ُينسب إىل

ّبي
قال احلافظ ابن حجر :قوله ( قرابة الن ِّ
جدِّ ه األقرب ـ وهو عبد املطلب ـ ممن صحب النّبي

منهم أو َمن رآه من

ذكر وأنثى وهم :عيل وأوالده واحلسن واحلسني وحمسن وأم كلثوم من فاطمة

عليها السالم وجعفر وأوالده عبد اهلل وعون وحممد ،ويقال إنّه كان جلعفر بن
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أيب طالب ابن اسمه أمحد ،وعقيل بن أيب طالب وولده مسلم بن عقيل ،ومحزة
بن عبد املطلب وأوالده :يعىل وعامرة وأمامة ،والعباس بن عبد املطلب
وأوالده الذكور عرشة وهم :الفضل وعبد اهلل وقثم وعبيد اهلل واحلارث
ومعبد وعبد الرمحن وكثري وعون ومتام وفيه يقول العباس:

رب فاجعلهم كِرام ًا َب َر َره
يا ِّ

متوا بتامم فصاروا عرشه

و ُيقال إ ّن ّ
لكل منهم رواية ،وكان له من اإلناث :أم دبيب وآمنة وصفية،
وأكثرهم من لبابة أم الفضل ،ومعتب بن أيب هلب والعباس بن عتبة بن أيب
هلب وكان زوج آمنة بنت العباس وعبد اهلل بن الزبري بن عبد املطلب وأخته
ضباعة وكانت زوج املقداد بن األسود وأبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب
وابنه جعفر ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب وابناه املغرية واحلارث ،ولعبد
اهلل بن احلارث هذا رواية ،وكان ُي َلقب (ببه) بموددتني الثانية ثقيلة ،وأميمة
وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد املطلب ،أسلمت صفية وصحبت ،ويف
الباقيات خالف ،واهلل اعلم[ .الفتح.]78/7 :
 510ـ الذين كتبوا الوحي للنبي

.
) ،قال ابن كثري :ترجم كتاب

ّبي
قال احلافظ :قوله (باب كاتب الن ّ
ّبي ومل يذكر سوى ددي زيد بن ثابت وهذا عجيب ،فكأنّه مل يقع له
الن ِّ

عىل رشطه غري هذا .ثم أشار إىل أنّه استوىف بيان ذلك يف السرية النبوية .قلت:
مل أقف يف يشء من النسخ إال بلفظ (( كاتب )) باإلفراد ،وهو مطابق حلدي
الباب ،نعم قد كتب الودي لرسول اهلل

مجاعة غري زيد بن ثابت ،أ ّما بمكة

فلجميع ما نزل هبا ألن زيد بن ثابت إنام أسلم بعد اهلجرة ،وأ ّما باملدينة فأكثر
ما كان يكتب زيد ،ولكثرة تعاطيه ذلك ُأطلق عليه (الكاتب) بالم العهد كام يف
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ددي الّباء بن عازب ثاين دديثي الباب ،وهلذا قال له أبو بكر :إنّك كنت
تكتب الودي لرسول اهلل

 .وكان زيد بن ثابت ربام غاب فكتب الودي

غريه .وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أيب بن كعب وهو ّأول من كتب له
وأول َمن كتب له بمكة من قريش عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح ثم
باملدينةّ ،

ارتدّ ثم عاد إىل اإلسالم يوم الفتح ،وممّن كتب له يف اجلملة :اخللفاء األربعة
والزبري بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية ودنظلة بن الربيع
األسدي ومعيقيب بن أيب فاطمة وعبد اهلل بن األرقم الزهري ورشدبيل بن
السنَن الثالثة
دسنة وعبد اهلل بن روادة يف آخرين ،وروى أمحد وأصحاب ُّ

وصححه ابن دبان واحلاكم من ددي عبد اهلل بن ع ّباس عن عثامن بن عفان
ّ
قال (( :كان رسول اهلل

مما يأيت عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات

العدد ،فكان إذا نزل عليه اليشء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول :ضعوا
هذا يف السورة التي ُيذكر فيها كذا )) ،احلدي [ .الفتح.]22/9 :
 511ـ زوجات النبي

عدده َن وتاريخ الزواج هبن.
،
ُ

قال احلافظ( :كان يطوف عىل نسائه يف الليلة الواددة وله يومئذ تسع
نسوة) ،وقد مجع ابن د ّبان يف صحيحه بني الروايتني ،بأن محل ذلك عىل
دالتني ،لكنّه وهم يف قوله أن األوىل كانت يف ّأول قدومه املدينة دي

كان

حتته تسع نسوة ،واحلالة الثانية يف آخر األمر دي اجتمع عنده إددى عرشة
ّملا َق ِدم املدينة مل يكن حتته امرأة سوى سودة،
امرأة ،وموضع الوهم منه أنّه
ثم دخل عىل عائشة باملدينة ثم تزوج أم سلمة ودفصة وزينب بنت خزيمة يف
السنَة الثالثة والرابعة ثم تزوج زينب بنت جحش يف اخلامسة ثم جويرية يف
السابعة ،وهؤالء مجيع من دخل هبن
السادسة ثم صفية وأم دبيبة وميمونة يف ّ
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من الزوجات بعد اهلجرة عىل املشهور ،واختلف يف رحيانة وكانت من سبي
بني قريظة ،فجزم ابن إسحاق بأنّه عرض عليها أن يتزوجها ويرضب عليها
احلجاب ،فاختارت البقاء يف ملكه ،واألكثر عىل أهنا ماتت قبله يف سنة عرش،
وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوهلا عليه بقليل ،قال ابن عبد الّب:
مكثت عنده شهرين أو ثالثة .فعىل هذا مل جيتمع عنده من الزوجات أكثر من
تسع ،مع ّ
أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كام سيأيت يف مكانه ،فرجحت
رواية سعيد ،لكن ُحتمل رواية هشام عىل أنه ضم مارية ورحيانة إليهن ،وأطلق
عليهن لفظ نسائه تغليب ًا ،وقد رسد الدمياطي يف السرية التي مجعها من اطلع
عليه من أزواجه ممن دخل هبا أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو
خطبها ومل يعقد عليها فبلغت ثالثني .ويف (املختارة) من وجه آخر عن أنس:
تزوج مخس عرشة ،دخل منهن بإددى عرشة ومات عن تسع ،ورسد
ّ
أسام َءهن أيض ًا أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي ،فزدن عىل العدد الذي ذكره
الدمياطي ،وأنكر ابن القيم ذلك ،واحلق أن الكثرة املذكورة حممولة عىل اختالف
يف بعض األسامء ،وبمقتىض ذلك تنقص العدة ،واهلل أعلم[ .الفتح.]378/1 :
 512ـ الواهبات أنفسهن للنبي

.

قال احلافظ ابن حجر :قوله (وهبن أنفسهن) هذا ظاهر يف أن الواهبة أكثر
من واددة ،ويأيت يف النكاح ددي سهل بن سعد :أن امرأة قالت (( :يا رسول
الرجل الذي طلبها ،قال:
اهلل ّإين وهبت نفيس لك )) احلدي  ،وفيه ّ
قصة ّ
التمس ولو خامت ًا من دديد ،ومن ددي أنسّ (( :
أن امرأة أتت النّبي
فقالت له :إن  ي ابنة ،فذكرت من مجاهلا ،فآثرتك هبا ،فقال :قد قبلتها .فلم تزل
تذكر د ّتى قالت :مل تصدع قط ،فقال :ال داجة  ي يف ابنتك )) ،وأخرجه أمحد

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

385

أيضا ،وهذه امرأة أخرى بال شك ،وعند ابن أيب داتم من ددي عائشة التي
بي  ،هي خولة بنت دكيم ،وسيأيت الكالم عليه يف كتاب
وهبت نفسها للنّ ِّ
(النكاح) ،فإن البخاري أشار إليه ُم َعلق ًا ،ومن طريق الشعبي قال :من
الواهبات أم رشيك .وأخرجه النسائي من طريق عروة ،وعند أيب عبيدة
معمر بن املث ّنى :أن من الواهبات فاطمة بنت رشيح ،وقيل إن ليىل بنت
احلطيم ممن وهبت نفسها له ،ومنه ّن زينب بنت خزيمة ،جاء عن الشعبي
وليس بثابت ،وخولة بنت دكيم وهو يف هذا الصحيح ،ومن طريق قتادة عن
هي ميمونة بنت احلارث ،وهذا

بي
ابن ع ّباس قال :التي وهبت نفسها لل ّن ِّ
منقطع ،وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف ،ويعارضه ددي
سامك عن عكرمة عن ابن ع ّباس (( :مل يكن عند رسول اهلل

امرأة وهبت

نفسها له )) ،أخرجه الطّبي وإسناده دسن ،واملراد :أ ّنه مل يدخل بواددة مم ّن
وهبت نفسها له ،وإن كان مباد ًا له ،ألنه راجع إىل إرادته لقوله تعاىل   :
[ .   الفتح.]525/8 :
 513ـ شد الرحال إىل املساجد الثالثة دون ما سواها من املساجد وغريها.
الر ُ
حال َإال إىل ثالثة مساجد :املسجد
قال رسول اهلل  (( :ال ت َُشدُّ ِّ
احلرام ،ومسجدي هذا ،واملسجد األقىص )) رواه البخاري ومسلم.
ٍ
ُّ
مسجد أو غريه ـ
أي مكان ـ
وهذا احلدي
يدل عىل منع شدِّ الردل إىل ِّ
للتقر ِ
ب إىل اهلل يف تلك البقعة التي يسافر إليها؛ ملا يف (( سنن النسائي )) عن أيب
ُّ
جئت؟ قلت :من
رص َة الغفاري
هريرة
فقال :من أين َ
قالُ :
لقيت َب ْ َ
سمعت
قلت لهِ :ملَ؟ قالِّ :إين
ُ
الطور .قال :لو لقي ُتك من َقبل أن تأتيه مل تأتهُ ،
يقول (( :ال ُت رع َم ُل ا َملطِ ُّي َإال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام،
رسول اهلل
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ومسجدي ،ومسجد بيت املقدس
برصة بن أيب برصة الغفاري

))

وهو ددي

ُ
استدالل
صحيح ،وفيه

عىل منع َشدِّ الردل إىل املساجد أو غريها سوى

هذه املساجد الثالثة[.انظر رسالتي :فضل املدينة وآداب سكناها وزيارهتا (ص 35:ـ .)36
 514ـ أمراء الرسايا وأمراء البالد يف زمن النبي

.

الِّسايا فقد استوعبهم حممد بن سعد يف الرتمجة
قال احلافظ :فأ ّما أمراء ّ
سامهم فيه عىل الرتتيب ،وأ ّما أمراء البالد التي فتحت،
النبوية ،وعقد هلم باب ًا ّ
فإ ّنه

أمر عىل مكة عتاب بن أسيد ،وعىل الطائف عثامن بن أيب العاص،

وعىل البحرين العالء بن احلرضمي ،وعىل عامن عمرو بن العاص ،وعىل
نجران أبا سفيان بن درب ،وأمر عىل صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه
شهر وفريوز واملهاجر بن أيب أمية وأبان بن سعيد بن العاص ،وأمر عىل
السوادل أبا موسى ،وعىل اجلند وما معها معاذ بن جبل ،وكان ّ
كل منهام
يقيض يف عمله ويسري فيه ،وكانا ربام التقيا كام تقدم ،وأمر أيض ًا عمرو بن سعيد
بن العاص عىل وادي القرى ،ويزيد بن أيب سفيان عىل تيامء ،وثاممة بن أثال
عىل الياممة ،فأ ّما أمراء الِّسايا والبعوث فكانت إمرهتم تنتهي بانتهاء تلك
احلج
الغزوة ،وأ ّما أمراء القرى فإ ّهنم استمروا فيها ،ومن أمرائه أبو بكر عىل ّ
وعيل لقسمة الغنيمة وأفراد اخلمس باليمن وقراءة سورة براءة عىل
سنة تسع،
ّ
دجة أيب بكر ،وأبو عبيدة لقبض اجلزية من البحرين ،وعبد اهلل بن
املرشكني يف ّ
روادة خلرص خيّب إىل أن استشهد يف غزوة مؤتة[ .الفتح.]241/13 :
 515ـ رسية مل يتعرض لذكرها أحد ممن كتب يف املغازي وهي واردة عليهم.
قال احلافظ :قوله (انطلق نفر) مل أقف عىل اسم أدد منهم سوى أيب
سعيد ،وليس يف سياق هذه الطريق ما ُي ْش ِعر بأن السفر كان يف جهاد ،لكن يف
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رواية األعمش (( :أن ال ّنبي بعثهم )) .ويف رواية سليامن بن قتة عند أمحد:
(( بعثنا رسول اهلل بعث ًا )) زاد الدارقطني فيه (( :بع رس ّي ًة عليها أبو سعيد ))،
ومل أقف عىل تعيني هذه ِ
الِّسية يف يشء من كتب املغازي ،بل مل يتعرض
لذكرها أدد منهم وهي واردة عليهم ،ومل أقف عىل تعيني احلي الذين نزلوا
هبم من أي القبائل هم[ .الفتح.]455/4 :
ومن أهداها.

 516ـ أسامء البغالت التي أهديت للنبي

ووي ،ونقل
قال احلافظ :واسم البغلة املذكورة (دلدل) هكذا جزم به النّ ّ
عن العلامء أ ّنه ال يعرف له بغلة سواها ،وتعقب بأن احلاكم أخرج يف املستدرك
بغلة فركبها بحبل من شعر ثم
بي
عن ابن ع ّباس (( :أن كِّسى أهدى لل ّن ِّ
أردفني خلفه )) احلدي  ،وهذه غري دلدل ،ويقال :إن النّجايش أهدى له بغلة،
وأن صادب دومة اجلندل أهدى له بغلة ،وأن دلدل إنام أهداها له املقوقس،
تسمى (فضة) وكانت شهباء،
وذكر السهييل أن التي كانت حتته يوم دنني ّ
ووقع عند مسلم يف هذه البغلة أن فروة أهداها له[ .الفتح.]346-345 /3 :
 517ـ اعتنى بجمع أسامء أهل الص ّفة أبو سعيد بن األعرايب وتبعه أبو
عبد الرمحن السلمي فزاد أسامء ،ومجع بينهام أبو نعيم يف أوائل (( احللية )) فرسد
مجيع ذلك .الفتح.]536/1[ ،]287/11[ :
 518ـ أسامء املستحاضات يف عهده

.

الصحابيات غريهن أي:
قال احلافظ :وأ ّما من استحيض يف عهده من ّ
أم دبيبة بنت أيب سفيان ،عائشة ،أم سلمة ،زينب بنت أم سلمة ،أسامء بنت
عميس ،محنة (فسهلة بنت سهيل) ذكرها أبو داود أيض ًا ،و(أسامء بنت مرثد)
ذكرها البيهقي وغريه ،و(بادية بنت غيالن) ذكرها ابن منده ،و(فاطمة بنت
وقصتها عن عائشة يف الصحيحني ،ووقع يف سنن أيب داود عن
أيب حبيش) ّ

388

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

فاطمة بنت قيس ،فظن بعضهم ّأهنا القرشية الفهرية ،والصواب ّأهنا بنت أيب
دبيش ،واسم أيب دبيش قيس .فهؤالء أربع نسوة أيض ًا وقد كملن عرش ًا
بحذف زينب بنت أيب سلمة[ .الفتح.]412/1 :
 519ـ ألقاب ملوك العرب والعجم.
قال احلافظ :وإذا ذكر (قيرص) وأنه لقب ِّ
لكل َمن ملك الروم ،فقد شاركه
يف ذلك مجاعة من امللوك ككرسى مللك الفرس ،وخاقان مللك الرتك،
والنجايش مللك احلبشة ،وتبع مللك اليمن ،وبطليوس مللك اليونان ،والقطنون
مللك اليهود وهذا يف القديم ثم صار يقال له :رأس اجلالوت ،ونمرود مللك
السنْد ،ويعبور مللك الصني ،وذو يزن
الصابئة ،ودمهي مللك اهلند ،وقور مللك ِّ
الزنج ،وزنبيل مللك اخلزر ،وشاه
وغريه من األذواء مللك محري ،وهياج مللك ِّ
أرمن مللك أخالط ،وكابل مللك النوبة ،واألفشني مللك فرغانة ،وأرسوسنة
وفرعون مللك مرص ،والعزيز ملن َضم إليها اإلسكندرية ،وجالوت مللك
العاملقةُ ،ثم الرببر والنعامن مللك الغرب من قبل الفرس ،نقل أكثر هذا الفصل
من السرية ملغلطاي ،ويف بعضه نظر[ .الفتح.]593/10 :
 520ـ ّأول َمن َأرخ باهلجرة ،قيل :يعىل بن ُأمية ،وقيل :عمر بن اخلطاب.
[زاد املعاد.]316/3 :

 521ـ مجاعة من السلف اعتربوا التاريخ من املحرم الذي جاء بعد اهلجرة
ويلغون الكرس قبل ذلك منهم :يعقوب بن سفيان يف تارخيه ،فجعل بدر ًا يف
األوىل ُ
وأ ُحد ًا يف الثانية ،وهكذا ،و َت َع ُّقب ابن حجر لذلك.
ب هذا االختالف ،وهو أن مجاع ًة من
قال احلافظ :وقد بني البيهقي س َب َ
السلف كانوا يعدُّ ون التاريخ من املحرم الذي وقع بعد اهلجرة ،ويلغون
األول ،وعىل ذلك جرى يعقوب بن سفيان يف
األشهر التي قبل ذلك إىل ربيع ّ
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تارخيه ،فذكر أن غزوة بدر الكّبى كانت يف السنة األوىل وأن غزوة أدد كانت
الرابعة ،وهذا عمل صحيح عىل ذلك البناء،
يف الثانية وأن اخلندق كانت يف ّ
لكنه بناء ٍ
واه خمالف ملا عليه اجلمهور من جعل التاريخ من املحرم سنة اهلجرة،
وعىل ذلك تكون بدر يف الثانية وأدد يف الثالثة واخلندق يف اخلامسة وهو
املعتمد[ .الفتح.]393 /7 :
 522ـ وصف املدينة بالنبوية .الفتح،]623 ،128/6[ ،]88/5[ ،]569/1[ :
[[ ،]101/13[ ،]262 ،250/11[ ،]198/7تفسري ابن كثري[ ،]143/4 :البداية والنهاية:

.]262/10
 523ـ أسامء بيت املقدس.

قال احلافظ :ولبيت املقدس ِعدة أسامء تقرب من العرشين منها( :إيلياء)
باملد والقرص وبحذف الياء األوىل ،وعن ابن ع ّباس إدخال األلف والالم عىل
هذا الثال  ،و(بيت املقدس) بسكون القاف وبفتحها مع التشديد ،و(القدس)
بغري ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيض ًا ،و(شلم) باملعجمه
وتشديد الالم وباملهملة ،و(شالم) بمعجمة ،و(سلم) بفتح املهملة وكِّس
الالم اخلفيفة ،و(أوري سلم) بسكون الواو وبكِّس الراء بعدها حتتانية ساكنة،
قال األعشى:
وقد طفت للامل آفاقه

دمشق فحمص فأروى سلم

ومن أسامئه( :كورة) و(بيت إيل) و(صهيون) و(مرصوث) آخره مثلثه
و(كورشيال) و(بابوس) بموددتني ومعجمة ،وقد تت ّبع أكثر هذه األسامء
احلسني بن خالويه اللغوي يف كتاب (ليس)[ .الفتح.]65-64/3 :
 524ـ أمهات مدائن خراسان أربع :نيسابور ،ومرو ،وبلخ ،وهراة.
[النووي عىل مسلم.]88/1:
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( )12لطائف وطرائف
 525ـ حممد بن عجالن املدين :محلت به أ ُّمه أكثر من ثالث سنني[ .النووي

عىل مسلم.]282/1:
و ُذكِر عن مالك بن أنس :أنه محلت به أ ُّمه ثالث سنني[ .صفة الصفوة.]99/2 :
 526ـ عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق
اإلسالم فجأ ًة.

 :هو ّأول َمن مات من أهل

وعبد الرمحن بن أيب بكرةّ :أول مولود يف اإلسالم ُولِد يف البرصة ،وأطعم
أبوه أهل البرصة جزور ًا فكفتهم[ .هتذيب التهذيب :ترمجة :عبد الرمحن بن أيب بكر
وعبد الرمحن بن أيب بكرة ].
 527ـ سليامن بن بريدة بن ُ
احل َص ريب :ولد هو وأخوه عبد اهلل توأم ًاُ ،ولدا

يف يوم وادد ،وسليامن أخرج له مسلم وأصحاب السنن األربعة ،وعبد اهلل
خرجوا له مع البخاري [ .ترمجتهام يف هتذيب التهذيب].
ّ

 528ـ املغرية بن مقسم الضبي ادتلم وعمره اثنتا عرشة سنة ،وجاء مثله
عن عمرو بن العاص ،فإهنم ذكروا أنه مل يكن بينه وبني ابنه عبد اهلل بن عمرو
الس ِّن سوى اثنتي عرشة سنة[ .الفتح.]277 ،276/5 :
يف ِّ
أدركت جارة لنا جدّ ة ،بنت إحدى
 529ـ قال احلسن بن صالح(( :
ُ
وعرشين سنة ))[ .صحيح البخاري مع الفتح.]276/5 :
وذكر الشافعي أيض ًا :أنه رأى جدّ ًة بنت إددى وعرشين سنة ،وأهنا
داضت الستكامل تسع ،ووضعت بنت ًا الستكامل عرش ،ووقع لبنتها مثل ذلك.
[الفتح.]277/5 :
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حسان بن ثابت وحكيم بن حزام :عاش ٌّ
كل منهام مائ ًة وعرشين
 530ـ ّ
سنة ،وال ُي ْع َرف هلام ثال يف اإلسالم[ .هتذيب األسامء واللغات للنووي.]157/1:
نصه :وهلام ثال أيض ًا :حويطب بن عبد
قال ا ُمل َح ّيشُ (( :و ِجد يف نسخة ما ّ
العزّى مات سنة أربع ومخسني ،ابن مائة وعرشين سنة ،وهو مثل دكيم بن
دزام )).
ـ ويف تقريب التهذيب :عاش مائة وعرشين سنة ،ومات سنة أربع ومخسني.
ـ وليحيى بن مندة جزء فيمن عاش من الصحابة مائة وعرشين سنة ،وهو
مطبوع.
حسان بن ثابت بن املنذر بن حرام:
 531ـ ّ
ذكر النّووي يف (هتذيب األسامء واللغات) :أن هؤالء األربعة املتناسلني
عاشوا مائة وعرشين سنة ،وقال( :وهذه طرفة عجيبة ال ُتعرف يف غريهم)
كذا قاله أبو نعيم ومجاعات من األئمة [ .هتذيب األسامء واللغات.]157-156/1 :
 532ـ قال ابن قتيبة يف (( املعارف )) :كان بالبرصة ثالثة ما ماتوا د ّتى رأى
ٍ
ُّ
وادد منهم ِمن ولده مائة ذكر لصلبه :أبو بكرة ،وأنس ،وخليفة بن بدر،
كل
وزاد غريه رابع ًا وهو :امله ّلب بن أيب صفرة[ .الفتح.]145/11 :
 533ـ قال النّووي :ومن طرف أدواله ـ أي املعرور بن سويد ـ أن
رأيت املعرور وهو ابن عرشين ومائة سنة أسود الرأس
األعمش قال:
ُ
واللحية[ .النووي عىل مسلم.]95/2 :
سويد بن غفلة من ا ُمل َعمرين ،صىل بال ّناس قيام رمضان وعمره مائة
وعرشون سنة[ .احللية.]175/4 :
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املعمرين:
 534ـ مجاعة من ّ

وس ِئل :كم
عن أمحد بن حممد بن دكيم الصديف سمعت احلسن بن عرفة ُ

تعدّ من السنني؟ قال :مئة سنة وعرش سنني ،مل يبلغ أددٌ من أهل العلم هذا
السن غريي.
ِّ

حسان بن ثابت وحكيم بن حزام
السنّ :
قال الذهبي :قد بلغ أيض ًا هذا ِّ

وغريمها من الصحابة ،وسويد بن غفلة ومجاعة من التابعني وممن شاركه يف
الس ِّن أبو العباس احلجار[ .سري أعالم النبالء.]550/11 :
ِّ
قال عيل بن خرشم :صمت ثامنية وثامنني رمضان ًا[ .سري أعالم النبالء.]553/11 :

ملبرشين
سامهم بأسامي العرشة ا ّ
 535ـ للحسن بن عرفة عرشة أوالد ّ

باجلنّة

 [ .سري أعالم النبالء.]549/11 :

ـ ومثله ابن دقيق العيد ،كام يف (فوات الوفيات) ملحمد بن شاكر الكتبي
[.]443/3
 536ـ عبد الرمحن بن أبان بن عثامن بن عفان ،وعبد العزيز بن أيب دازم،
ّ
كل منهام مات وهو ساجد [ .انظر ترمجتهام يف :هتذيب التهذيب ].
وزرارة بن أوىف تويف وهو ّ
يصيل بالنّاس الصبح ،عندما بلغ    :
  اآلية ،شهق شهق ًة فامت [ .انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب ] [ ،تفسري ابن كثري

عند تفسريه هلذه اآلية يف سورة املدثر].
ومحيد بن أيب محيد الطويل ،تويف وهو قائم ّ
يصيل [ .ترمجته يف تقريب التهذيب].
 537ـ قال املقديس يف (( اجلمع بني رجال الصحيحني )) ،يف ترمجة سعري
ِ
ّ
وتومهوا أ ّنه قد مات ،ف ُغ ِّسل
يش عليه،
بن اخلمس الكويف :كان قد مرض ف ُغ َ
ِ
وولِد له
ورد إىل منزله ،فنزل وعاش ُ
فلام أن ُوضع عىل النعش حترك ُ
و ُك ِّفنّ ،
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بعد ذلك مالك بن سعري ابنه [ .ترمجة :سعري بن اخلمس الكويف ].
 538ـ كان اإلمام الزهري إذا جلس يف بيته ،وضع كتبه دوله فيشتغل هبا
عن ِّ
عيل
كل يشء من أمور الدنيا ،فقالت له امرأته يوم ًا :واهلل هلذه الكتب أشدّ َ

من ثالث رضائر [ .وفيات األعيان البن خلكان ،317/3 :ترمجة رقم.]535:

الش َبه ّ
 539ـ كان الرازي يعاب بإيراد ُّ
الشديدة ويقرص يف د ِّلها د ّتى قال
بعض املغاربة :يورد ُّ
الش َب َه نقد ًا وحي ّلها نسيئة[ .لسان امليزان.]427/4 :
 540ـ قال ابن كثري يف ترمجة أيب الطيب طاهر بن عبد اهلل الطّبي املتوىف
(450هـ) (( :ودكى الشيخ أبو إسحاق الشريازي عنه ـ وكان شيخه وقد
أجلسه بعده يف احللقة ـ أنه أسلم خ ّف ًا له عند خفاف ليصلحه له ،فأبطأ عليه،
مر عليه أخذه فغمسه يف املاء ،وقال :الساعة الساعة ،فقال له الشيخ:
فكان كلام ّ
إنام أسلمته لك لتصلحه ،ومل أسلمه لتعلمه السبادة ))[ .البداية والنهاية761/15 :

ـ .]762
 541ـ وصف أعرايب طعا َم السويق فقال (( :عدة املسافر وطعام العجالن

وبلغة املريض ))[ .الفتح.]312/1 :

 542ـ عيسى بن عمر الثقفي النحوي :كان يتقعر يف الكالم وكان به
السوق ،فوقع ودار ال ّناس دوله يقولون:
ضيق النفس ،فأدركه يوم ًا وهو يف ّ

ّ
فلام أفاق من غشيته نظر إىل ازددامهم
ومعوذ من
مرصوع ،فبني قارىء
ِّ
اجلانّ ،
عيل تكأكؤكم عىل ذي جنّة افرنقعوا عني )) .ومعناه:
فقال (( :ما لكم تكأكأتم َ

جتمعكم عىل جمنون ،انكشفوا ع ّني .فقال بعض
عيل ُّ
ما لكم ّ
جتمعتم ّ
احلارضين :إن جنّيته تتكلم باهلندية[ .وفيات األعيان ،ترمجته.]156/3 :
الفراء هو النحوي
 543ـ حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور أبو زكريا ّ
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ألن املصغّر ال
الذي قال ما معناه (( :من سها يف سجود السهو ال يسجد للسهو َ
يصغّر )) [ .ترمجته يف هتذيب التهذيب].
 544ـ دكى ابن عبد الّب وتبعه عياض وغريه عن الرشيد أو املهدي أو
املنصور :أ ّنه أراد أن يعيد الكعبة عىل ما فعله ابن الزبري ،فناشده مالك يف ذلك
وقال :أخشى أن يصري ملعب ًة للملوك فرتكه [ .الفتح.]448/3 :
 545ـ جويرية بن أسامء ،اتفق أن اسمه واسم أبيه من األعالم املشرتكة
بني الرجال والنساء[ .الفتح.]578/1 :
 546ـ الرشف :موضع بإشبيلية ،منه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الرشيف
خطيب قرطبة ،وصادب رشطتها ،وهذا عجيب ،يعني كونه مجع بني كونه
خطيب ًا وصادب رشطة[ .القاموس املحيط ،مادة :رشف].
 547ـ قال ابن حجر :وقد أفرد ابن مندة أسامء من أردفه النبي
فبلغوا ثالثني نفس ًا[ .الفتح .]398/10 :وكتاب ابن مندة مطبوع.

خلفه

قصة قيس بن سعد بن عبادة ،وكونه طويالً ،ونزعه رساويله
 548ـ ّ
الرومي ،بحي كان طرف رساويل قيس
الروم فكان طول قامة ُّ
للطويل من ُّ
عىل أنف الرومي وطرفها باألرض[ .الفتح.]80/8 :

***
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( )13كلمات ذات عرب وعظات
 549ـ قال أبو بكر الصديق من خطبة له:
(( إن اهلل تعاىل ليس بينه وبني ٍ
أدد من خلقه نسب يعطيه به خري ًا ،وال
يرصف عنه سوء ًا ،إال بطاعته واتباع ِ
أمره ،وإ ّنه ال خري بخري بعده النّار ،وال
برش بعده اجلنّة ))[ .دلية األولياء.]36/1:
رش ٍّ
ّ
 550ـ قال عمر

ملن قال له :ا ّتق اهلل يا أمري املؤمنني ،قال (( :ال خري

فيكم إن مل تقولوها لنا ،وال خري فينا إن مل نقبلها منكم ))[ .احلكم اجلديرة باإلذاعة

البن رجب ص.]47-46 :
 551ـ قال عمر

أنزلت نفيس من مال املسلمني منزلة مال
ّ (( :إين
ُ

اليتيم )) [ .الفتح.]205 /6 :
 ي مال اليتيم       :
وقد قال اهلل عز وجل يف و ِّ

.     

أ ّنه قال (( :الصالة

 552ـ روى البخاري يف صحيحه عن عثامن
أدسن ما يعمل النّاس ،فإذا َأ ْد َس َن ال ّناس فأدسن معهم ،وإذا أساءوا

فاجتنب إساءهتم )).

قال ذلك جواب ًا ل ُع َب ْي ِد اهلل بن عدي بن خيار ،دينام دخل عليه وهو حمصور
ِّ
ونتحرج[ .
ويصيل لنا إمام فتنة
فقال له :إ ّنك إمام عا ّمة ،ونزل بك ما نرى،
ّ

صحيح البخاري مع الفتح.]188/2 :

 (( :ارحتلت الدنيا ُمدْ بِ َر ًة ،وارحتلت

عيل بن أيب طالب
 553ـ قال ّ
ٍ
ِّ
واددة منهام بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة ،وال تكونوا
ولكل
اآلخرة مقبل ًة،
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من أبناء الدنيا ،فإن اليوم ٌ
دساب وال عمل )).
عمل وال دساب ،وغد ًا
ٌ
[صحيح البخاري مع الفتح.]235 /11 :
 ... (( :فواهلل ألن ُأ َشق باملنشار أدب

 554ـ ممّا قاله عياض بن َغنْم
إ ي من أن أخون فلس ًا أو أتعدّ ى  [ .)) ...صفة الصفوة.]277/1:

 555ـ قال ابن مسعود (( :خالط الناس ودينك ال تكلمنه )) ،يعني :ال
جترده[ .صحيح البخاري مع الفتح.]526/10 :
 (( :ما يف القرآن آية أمجع حلالل

 556ـ قال عبد اهلل بن مسعود
ودرام ٍ
وأمر ٍ
وهني من هذه اآلية        :
[ .))  الفتح.]479/10 :
 557ـ كتب أبو الدرداء إىل سلامن :هلم إىل األرض املقدسة .فكتب إليه
سلامن :إن األرض ال تقدِّ س أدد ًا ،وإنام يقدِّ س العبدَ عم ُله[ .جمموع
الفتاوى.]283/18:
 558ـ يف صحيح البخاري يف قتال املسلمني الفرس ،خرج عامل كِّسى
يف أربعني ألف ًا ،فقام ترمجان فقال :ليكلمني ٌ
عام
رجل منكم .فقال املغريةَ :س ْل ّ

أناس من العرب ،كنّا يف شقاء شديد وبالء
شئت .قال :ما أنتم؟ قال :نحن ٌ
نمص اجللد والنّوى من اجلوع ،ونلبس الوبر والشعر ،ونعبد الشجر
شديدُّ ،
ورب األرضني ـ تعاىل
رب الساموات
ُّ
ُّ

واحلجر ،فبينا نحن كذلك ،إذ بع
ذكره وجلت عظمته ـ إلينا نبي ًا من أنفسنا ،نعرف أباه وأمه ،فأمرنا نب ُّينا رسول
ر ِّبنا أن نقاتلكم د ّتى تعبدوا اهلل ودده أو تؤ ّدوا اجلزية ،وأخّبنا نب ُّينا
ِ ِ
بقي
عن رسالة ر ِّبنا أنه َمن ُقت َل م ّنا صار إىل اجلنة يف نعي ٍم مل ير مثلها قط ،و َمن َ

م ّنا َم َل َك رقا َبكم[ .صحيح البخاري مع الفتح.]258/6 :
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 559ـ قال ابن ع ّباس فيام رواه قتادة (( :من ترك احلق َم َر َج عليه رأ ُيه،

والتبس عليه دينه ))[ .الفتح.]333/6 :

 560ـ قال ابن عمر (( :كنّا إذا فقدنا الرجل يف عشاء اآلخرة أسأنا به ال ّظ ّن )).
[الفتح.]486/10 :
 561ـ وما كان قيس ُهلكه ُهلك وادد

ولكنـه بنيـان قـوم هتـدما

هذا البيت من قصيدة لعبدة بن الطيب رثى هبا قيس ابن عاصم التميمي.
[اإلصابة البن دجر.]259/5 :

 562ـ كان العالء بن زياد (ت94هـ) يذكر النار فقال رجلِ :مل َ تقنط

الناس ؟ قال :وأنا أقدر أقنط الناس ،واهلل  يقول:

   

[         الزمر ،]53:ويقول:

 

[     غافر]43:؟! ولكنّكم حت ّبون أن تبرشوا باجل ّنة عىل
ُم َب ِّرش ًا باجلنّة ملن أطاعه ومنذر ًا
مساوىء أعاملكم ،وإ ّنام بع اهلل حممد ًا
بالنار ملن عصاه [ .صحيح البخاري مع الفتح.]553/8 :

 563ـ كان بكر بن عبد اهلل املزين (ت106هـ ) يقول (( :إ ّياك من الكالم،
ما إن أصبت فيه مل تؤجر ،وإن أخطأت به أثمت ،وهو سوء ال ّظ ِّن بأخيك )).
[ترمجته يف هتذيب التهذيب ].
 564ـ قال احلسن البرصي (( :من علم أن املوت مورده ،والقيامة موعده،
والوقوف بني يدي اهلل تعاىل مشهده ،فح ّقه أن يطول يف الدنيا حزنه ))[ .الفتح:
.]320/11
مشفق
 (( :املؤمن يعمل بال ّطاعات وهو
 565ـ قال احلسن البرصي
ٌ
ٌ
خائف ،والفاجر يعمل باملعايص وهو آمن ))[ .تفسري ابن كثري.]234/2:
َو ِج ٌل
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ً
وإن الكافر مجع
إن املؤمن مجع إحسان ًا
وشفقةَ ،
وقال أيض ًا يف هذا املعنىَ (( :
إساء ًة وأمن ًا )) [ .تفسري ابن كثري.]248/3 :
 566ـ قال حييى بن أيب كثري (( :ال يستطاع العلم براحة اجلسم ))[ .صحيح

مسلم.]428/1 :
ويف هذا املعنى يقول الشاعر:
ّاس ك ُّلهم
لوال املش ّقة سـاد الن ُ

اجلـود يفقر واإلقدام قتّال

 567ـ كان عمرو بن قيس املالئي يبيع ا ُملال ،وكان إذا كسد أهل السوق قال:
(( ّإين ألردم هؤالء املساكني ،لو أن أددَ هم إذا كسدت الدنيا ذكر اهلل ،متنى
يوم القيامة أنه كان أكّب أهل الدنيا كساد ًا ))[ .هتذيب التهذيب.]93 /8 :
دسان بن أيب ِسنان (( :ما رأيت شيئ ًا أهون من الورع ،دع ما
 568ـ قال ّ
يريبك إىل ما ال يريبك )) [ .صحيح البخاري مع الفتح.]291 /4 :
الصادق :ليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق من
 569ـ قال جعفر ّ
قوله تعاىل [ .         :الفتح.]306/8 :
 570ـ قال سفيان ـ هو ابن عيينة ـ :ما يف القرآن آية أشدّ

عيل من  :

[ .            صحيح

البخاري مع الفتح[ ،]300 /11 :الفتح.]269/8 :
السعادة أن تطيع
 571ـ ما أدسن قول أيب عثامن اجليزي (( :من عالمة ّ
تعص ،وترجو أن تنجو ))[ .الفتح:
وختاف أالّ ُت رق َبل ،ومن عالمة الشقاء أن
َ
[ ،]301/11دلية األولياء.]246/10 :
 572ـ من شعر أيب احلسن منصور بن إسامعيل بن عمر التميمي (306هـ):
 ي ديـلة فيمـن يـنــم

وليـس يف ّ
الكذاب ديلة
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من كان خيلق ما يقـول
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فحيـــلتي فيــه قليــلة

[ شذرات الذهب.]250/2 :
 573ـ قال ابن األعرايب (( :ال يقال للعامل رباين حتى يكون عامل ًا مع ِّل ًام
عام ً
ال ))[ .الفتح.]162/1 :
عزة النّفس للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاين (ت
 574ـ أبيات يف ّ
366هـ ):
يقولون  ي فيك انقباض وإنام

ال عن موقف ُّ
رأوا رج ً
الذ ِّل أدجام

أرى الناس من داناهم هان عندهم

ومن أكرمته عزة النفس أكرما

وما كل برق الح  ي يستفزين

وال كل من القيت أرضاه منعام

وإين إذا ما فـاتنـي األمر لـم أبت

أقلـب كــفـي إثـره متـنـدمــا

ومل أقض دق العلم إن كان كلام

بــدا طــمـع صيـرته لـي سلـمـا

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى

ولــن نفـس احلـر تـحتـمل الظمـا

ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجتي
أأشـقـى به غـرسـ ًا وأجـنيـه ذلة

ألخـدم من القيت لكن ألخدما
إذ ًا فاتباع اجلهل قد كان أدزما

ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم

ولو ع ّظمـوه فـي النفوس لع ِّظـمـا

ولكن أهـانـوه فـهـانـوا ودنـســوا

مـحياه باألطـامع دتـى تـجـ ّهـمـا

[انظر ترمجته يف [ :طبقات الشافعية[ ،]309/2:شذرات الذهب[ ،]56/3 :مفيد النعم
ومبيد النقم لتاج الدين السبكي ص ،69:وانظر الصفحة التي بعدها ففيها أبيات البن دقيق
العيد نحا فيها نحو أبيات اجلرجاين].

 575ـ من شعر أيب سليامن اخلطايب (ت 388هـ )

:
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فسامـح وال تستـوف د ّقـك دائام

وأفضل فلم يستَو ِ
ف ّ
قط كريم
َْ ْ

وال َت ْغ ُل يف يشء من األمر واقتصد

كال طـريف قصد األمور ذميم

[شذرات الذهب ،]128/3 :وهي يف كتاب (( العزلة )) للخطايب ص.111 :

 576ـ قال اخلطايبّ (( :
شككت فيه فالورع اجتنابه )).
كل ما
َ
ثم هو عىل ثالثة أقسام :واجب ،ومستحب ،ومكروه.
قال احلافظّ :
املحرم ،واملندوب اجتناب معاملة
فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب ّ
الر َخص املرشوعة عىل سبيل التن ُّطع.
َمن أكثر ماله درام ،واملكروه اجتناب ُّ
[الفتح.]293/4 :
املعمر بن عيل البغدادي (506هـ) نظا َم ا ُمل ْلك الوزير
 577ـ َو َع َظ الشيخ
ُ
موعظة بليغة مفيدة ،مما قاله يف أوهلا:
(( معلوم يا صدر اإلسالم ،أن آداد الرعية من األعيان ُخمَريون يف القاصد
والوافد ،إن شاءوا وصلوا ،وإن شاءوا فصلوا ،وأ ّما من َت َوش َح بوالية فليس
ُخم َري ًا يف القاصد و الوافد ،ألن َمن هو عىل اخلليقة أمري ،فهو يف احلقيقة أجري،
قد باع زمنه ،وأخذ ثمنه ،فلم يبق له من هناره ما يترصف فيه عىل اختياره ،وال
يصيل نفالً ،وال يدخل معتكف ًا ،ألن ذلك ٌ
فرض الز ٌم .)) ...
له أن
فضل وهذا ٌ
َ
قرصك ))[ .ذيل طبقات
ومنها قوله وهو يعظه (( :فاعمر قربك ،كام عمرت ر

احلنابلة.]107/1 :

 578ـ قصيدة للمثقب العبدي كثرية ِ
احل َك ِم واألمثال ،كان أبو حممد بن
العالء يقول (( :لو كان الشعر مثلها لوجب عىل الناس أن يتعلموه )).
قال احلافظ :قال الشاعر:
إذا قمت أردلها بليل

تأوه آهة الرجل احلزين
ّ
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تنبيه :هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائذ وقيل :ابن
هنار ،وهو من مجلة قصيدة أوهلا:
ومنعك ما سألت كأن تبيني

أفاطـم قـبل بينك متعيني
وال ت َِعدي مواعد كاذبات

مر هبا رياح الصيف دوين
تـ ُّ

فإين لو تـخالفـني شاملـي

لـام أتبعتـها أبـد ًا يـمـيـنـي

ويقول فيها:
بحق
فإما أن تكون أخي ٍّ

فأعرف منك غثي من سميني

وإال فاطردني واختـذين

دو ًا أ ّتـَقـيـك وتـتقـيــنـي
عـ ّ

[الفتح.]316/8 :
 579ـ قال بعض األكابر (( :من شغله الفرض عن النفل فهو معذور،
ومن شغله النَ ُ
فل عن الفرض فهو مغرور ))[ .الفتح.]343/11 :
َ
 580ـ قال ابن دجر يف رشح ددي  (( :إ ّياكم واجللوس يف الطرقات )):
(( ويؤخذ منه :أن دفع املفسدة أوىل من جلب املصلحة ،لندبه أوالً إىل ترك
بحق الطريق ،وذلك أن االدتياط
اجللوس ،مع ما فيه من األجر ملن عمل ِّ
السالمة أكثر من ال ّطم ِع يف الزيادة ))[ .الفتح.]113/5 :
لطلب ّ
 581ـ قال ابن القيم (( :ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء
والضب واحلوت ،فإذا
والطمع فيام عند النّاس ،إال كام جيتمع املاء والنّار
ُّ
نفسك بطلب اإلخالصَ ،فأ ْقبِل عىل الط َم ِع أوالً
فاذبحه بسكني
ْ
دد َث ْتك ُ
ِ
اليأس ،و َأ ْقبِل عىل املدح وال ّثناء فازهد فيهام ُز ْهدَ ُعشاق الدنيا يف اآلخرة ،فإذا
والزهد يف الثناء واملدح َس ُه َل عليك اإلخالص ،فإن
استقام لك ذبح ال ّطمع ّ
والزهد يف الثناء واملدح؟ قلت :أ ّما
قلت :وما الذي ُي َس ِّهل عيل َذ ْب َح ال ّطمع ّ
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ذبح ال ّطمع ف ُي َس ِّهله عليك علمك يقين ًا أ ّنه ليس من يشء ُي ْط َم ُع فيه إال وبيد اهلل
الزهد يف
ودده خزائنه ال يملكها غريه ،وال يؤيت العبدَ منها شيئ ًا سواه ،وأ ّما ّ

مدده ويزين ،ويرض ذ ُّمه
علمك أ ّنه ليس أددٌ ينفع ُ
الثناء واملدح ف ُي َس ِّهله عليك ُ

ويشني إال اهلل ودده ،كام قال ذلك األعرايب للنبي

 (( :إن مددي زين

مدده ويف ذ ِّم
وذمي شني ،فقال :ذلك اهلل  .)) فازهد يف مدح َمن ال يزينك ُ
من ال يشينك ذ ُّمه ،وارغب يف مدح َمن ّ
كل الزين يف مدده وكل ّ
الشني يف
الصّب واليقني كنت
بالصّب واليقني ،فمتى
َ
فقدت ّ
ذ ِّمه ،ولن تقدر عىل ذلك إال ّ

السفر يف البحر يف غري مركب ،قال تعاىل      :
كمن أراد ّ

[       الروم ،]60:وقال تعاىل:

  

[          السجدة.)) ]24:
[الفوائد ص.]148 :

***
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( )14اللغة العربية والصرف
حجة يف اللغة؟
 582ـ هل كل ما جاء يف ألفاظ احلديث ّ
قال ابن حجر (( :وقد اختلفت ألفاظ هذا احلدي  ،وهو ُمتحد املخرج

الرواة فال يكون دجة يف اللغة ))[ .الفتح.]265/11 :
ترصف ُّ
فهو من ُّ

قال النووي :قوله يف ددي حممد بن عبد األعىل (( :ثم اعتكفت العرش
األوسط )) ،هكذا هو يف مجيع النسخ ،واملشهور يف االستعامل تأني العرش كام
قال يف أكثر األدادي العرش األواخر ،وتذكريه أيض ًا لغة صحيحة باعتبار
صحتها ثبوت استعامهلا يف هذا
األيام ،أو باعتبار الوقت والزمان ،ويكفي يف ّ
ّبي
احلدي من الن ّ

 [ .النووي عىل مسلم.]62/8:

 583ـ قال القرطبي :األعراب :من كان من أهل البادية وإن مل يكن عربي ًا،
والعريب من ينتسب إىل العرب ولو مل يسكن البادية[ .الفتح.]44/2 :
 584ـ األعجمي :من ال يفصح باللسان العريب سواء كان عربي ًا أو
عجمي ًا[ .الفتح.]86/1 :
والروم ،واختلطت
 585ـ األنباط :قو ٌم من العرب دخلوا يف العجم ّ
أنساهبم وفسدت ألسنتهم ،وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح
بالروم ينزلون يف بوادي ّ
الشام ،و ُيقال هلم ال َن َبط
بني العراقني ،والذين اختلطوا ّ
بفتحتني ،والنَبِيط بفتح ّأوله وكِّس ثانيه وزيادة حتتانية ،واألنباط قيل سموا بذلك
ملعرفتهم بإنباط املاء ـ أي استخراجه ـ لكثرة معاجلتهم الفالدة[ .الفتح.]431/4 :
 586ـ اللغة العربية قريبة من اللغة العربية ،وذكر أمثلة يف ذلك.
قال ابن القيم :اللغة العّبية وهي قريبة من العربية ،بل هي أقرب لغات
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األمم إىل اللغة العربية ،وكثري ًا ما يكون االختالف بينهام يف كيفية أداء احلروف
والنطق هبا ،من التفخيم والرتقيق والضم والفتح وغري ذلك ،واعتّب هذا
بتقارب ما بني مفردات اللغتني ،فإن العرب يقولون (ال) والعّبانيني تقول
فيضمون الالم ويأتون باأللف بني الواو واأللف ،وتقول العرب
(لو)
ّ
(قدس) ويقول العّبانيون (قدش) ،وتقول العرب (أنت) ويقول العّبانيون
فيضمون الياء
(أنا) ،وتقول العرب (يأيت كذا) ويقول العّبانيون (يوتى)
ّ
ويأتون باأللف بعدها بني الواو واأللف ،وتقول العرب (قدسك) ويقول
العّبانيون (قدشحا) ،وتقول العرب (منه) ويقول العّبانيون (ممنو) ،وتقول
العرب (من هيوذا) ويقول العّبانيون (مهوذا) ،وتقول العرب (سمعتك)
ويقول العّبانيون (شمعيخا) ،وتقول العرب (من) ويقول العّبانيون (مي)،
وتقول العرب (يمينه) ويقول العّبانيون (مينو) ،وتقول العرب (له) ويقول
العّبانيون (لو) بني الواو واأللف ،وكذلك تقول العرب (أمة) ويقول
العّبانيون (أموا) ،وتقول العرب (أرض) ويقول العّبانيون (إيرص) ،وتقول
العرب (وادد) ويقول العّبانيون (إحياد) ،وتقول العرب (عامل) ويقول
العّبانيون (عوالم) ،وتقول العرب (كيس) ويقول العّبانيون (كييس)،
وتقول العرب (يأكل) ويقول العّبانيون (يوخل) ،وتقول العرب (تني)
ويقول العّبانيون (تيني) ،وتقول العرب (إله) ويقول العّبانيون (أولوه)،
وتقول العرب (إهلنا) ويقول العّبانيون (ألوهينو) ،وتقول العرب (أبانا)
ويقول العّبانيون (أبوتينا) ،ويقولون (باصباع إلوهيم) يعنون إصبع اإلله،
ويقولون (مابنم) يعنون االبن ،ويقولون (داليب) بمعنى دليب ،فإذا أرادوا
يقولون :ال تأكل اجلدي يف دليب أمه قالوا( :لو توخل لذي ما دالوب أمو)،
ويقولون (لو توخلوا) أي ال تأكلوا ،ويقولون للكتب (املشنا) ومعناها بلغة
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مرة ،وال نطيل بأكثر من هذا يف
مرة بعد ّ
العرب :املثناة التي تثنى أي تقرأ ّ
رس يفهمه من فهم تقارب ما بني األمتني
تقارب اللغتني ،وحتت هذا ٌّ
والرشيعتني[ .جالء األفهام :ص .]128
 587ـ الذي ينقل عنه يف اللغة وكنيته

((

أبو إسحاق )) ،الظاهر أنّه

الزجاج .الفتح.]423 ،114/11[ ،]404/2[ :
 588ـ قال احلافظ يف الفتح عند ذكر (( محويه )) :بفتح احلاء املهملة،
وتشديد امليم .قال ابن الصالح :أهل احلدي

يقولوهنا بضم امليم وسكون

الواو وفتح التحتانية ،وغريهم بفتح امليم والواو وسكون التحتانية ،وآخرها
هاء عند اجلميع ،و َمن قاله من املحدثني بالتاء املثناة الفوقانية بدل اهلاء فقد

غلط[ .الفتح.]327/5 :

 589ـ االلتفات والتجريد يف الكالم.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (أن رسول اهلل

عرضه يوم أدد وهو ابن

أربع عرشة سنة فلم جيزين) فيه التفات أو جتريد ،إذ كان السياق يقتيض أن
يقول :فلم جيزه ،لكنه التفت أو جرد من نفسه أوالً شخص ًا ،فعّب عنه باملايض
ثم التفت فقال :عرضني ،ووقع يف رواية حييى القطان عن عبيد اهلل بن عمر كام
سيأيت يف املغازي (فلم جيزه) ،ويف رواية مسلم عن ابن نمري عن أبيه عن عبد
اهلل بن عمر( :عرضني رسول اهلل

يوم أدد يف القتال فلم جيزين) ،وقوله

(فلم جيزين) بضم ّأوله من اإلجازة ،ويف رواية ابن إدريس وغريه عن عبيد اهلل
عند مسلم :فاستصغرين[ .الفتح 277/5 :ـ .]278
 590ـ قال اجلوهري :كل موضع صلح فيه (بني) فهو َو ْسط بالسكون

وإن مل يصلح فهو بالتحريك[ .الفتح.]371/1 :
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 591ـ يقال النسب لآلباء واحلسب لألفعال[ .الفتح.]31/7 :
 592ـ أسامء مراحل عمر اإلنسان عند أهل اللغة.
قال احلافظ :تنبيه :ظاهر الرتمجة ـ باب بلوغ الصبيان وشهادهتم ـ مع
سياق اآلية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إىل أن يبلغ ،وهو كذلك ،وأ ّما ما

ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غري وادد :أن الولد يقال له (جنني) دتى
يوضع ثم (صبي) د ّتى يفطم ثم (غالم) إىل سبع ثم (يافع) إىل عرش ثم
حزور) إىل مخس عرشة ثم (قمد) إىل مخس وعرشين ثم (عنطنط) إىل ثالثني
( َ
ثم (ممل) إىل أربعني ثم (كهل) إىل مخسني ثم (شيخ) إىل ثامنني ثم (هم) إذا
زاد ،فال يمنع إطالق يشء من ذلك عىل غريه مما يقاربه جتوز ًا[ .الفتح،]279/5 :
[الفتح.]698/8 :
 593ـ أسامء جمموعات اجليش والرسايا.
قال احلافظ :و(الرسية) بفتح املهملة وكِّس الراء وتشديد التحتانية ،هي
ألهنا ُختفي
التي خترج بالليل ،والسارية التي خترج بالنهار ،وقيل ُس ِّم َيت بذلك ّ

يصح الختالف املادة ،وهي
الِّس ،وال
ّ
ذهاهبا ،وهذا يقتيض أهنا أخذت من ِّ
قطعة من اجليش خترج منه وتعود إليه ،وهي من مائة إىل مخسامئة ،فام زاد عىل

مخسامئة يقال له (منرس) بالنون واملهملة ،فإن زاد عىل الثامنامئة سمي (جيشا)
وما بينهام ُيسمى (هبطة) ،فإن زاد عىل أربعة آالف ُيسمى (جحفال) ،فإن زاد
سمى
فـ (جيش جرار) ،و(اخلميس) اجليش العظيم ،وما افرتق من الِّسية ُي ّ
(بعث ًا) ،فالعرشة فام بعدها ُتسمى (حفرية) ،واألربعون (عصبة) ،وإىل ثالثامئة
(مقنب) بقاف ونون ثم موددة ،فإن زاد ُس ِّم َي (مجرة) باجليم ،و(الكتيبة) ما
اجتمع ومل ينترش[ .الفتح.]56/8 :
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 594ـ ُس ِّم َي اجليش (مخيس ًا) ألنه مخسة أقسام :مقدمة ،وساقه ،وقلب،
وجناحان[ .الفتح.]481/1 :
 595ـ أسامء طعام الوالئم.
قال احلافظ :الوالئم ثامنية( :اإلعذار) بعني مهملة وذال معجمة للختان،
و(العقيقة) للوالدة ،و( ُ
اخل ررس) بضم املعجمة وسكون الراء ثم سني مهملة
لسالمة املرأة من الطلق ،وقيل :هو طعام الوالدة والعقيقة ختتص بيوم السابع،
و(النقيعة) لقدوم املسافر ،مشتقة من النقع وهو الغبار ،و(الوكرية) للسكن
املتجدِّ د ،مأخوذ من الوكر وهو املأوى ،و(املستقر) و(الوضيمة) بضاد معجمة
ملا ُيتخذ عند املصيبة ،و(املأدبة) ملا ُيتخذ بال سبب ،وداهلا مضمومة وجيوز
فتحها انتهى[ .الفتح.]241/9 :
وملحمد بن عيل بن طولون الدمشقي (ت 953هـ) كتاب (( فض اخلواتم
فيام قيل يف الوالئم )) ،وهو مطبوع.
 596ـ ما ورد يف (أما بعد) ،وكذا استعامل املصنفني هلا (وبعد) ،ومنهم
من صدر هبا كالمه فقال ( :أما بعد محد اهلل فإن األمر كذا ) ،وال دجر يف ذلك.
قال احلافظ (( :قال سيبويه( :أما بعد) معناها مهام يكن من يشء بعد .وقال
أبو إسحاق هو الزجاج :إذا كان الرجل يف ددي فأراد أن يأيت بغريه قال :أما
بعد وهو مبني عىل الضم ،أل ّنه من الظروف املقطوعة عن اإلضافة ،وقيل:
يرصح
التقدير أ ّما الثناء عىل اهلل فهو كذا ،وأ ّما بعد فكذا ،وال يلزم يف قسمه أن ِّ
بلفظ ،بل يكفي ما يقوم مقامه ،واختلف يف أول من قاهلا ،فقيل :داود عليه
السالم ،رواه الطّباين مرفوعا من ددي أيب موسى األشعري ويف إسناده
ضعف ،وروى عبد بن محيد والطّباين عن الشعبي موقوف ًا :أهنا فصل اخلطاب
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الذي أعطيه داود ،وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن
زياد بن سمية .وقيل :أول َمن قاهلا يعقوب ،رواه الدارقطني بسند رواه يف
(غرائب مالك) .وقيلّ :أول من قاهلا يعرب بن قحطان .وقيل :كعب بن
الغساين من طريق أيب بكر بن عبد الرمحن بسند
لؤي ،أخرجه القايض أبو أمحد ّ
واألول أشبه،
ضعيف .وقيل :سحبان بن وائل ،وقيل :قس بن ساعدة،
ّ
وجيمع بينه وبني غريه بأنه بالنسبة إىل األ ّولية املحضة ،والبقية بالنسبة إىل
العرب خاصة ،ثم جيمع بينها بالنسبة إىل القبائل ...
ختتص باخلطب ،بل ُتقال
ويستفاد من هذه األدادي  :أن (أما بعد) ال
ُّ
أيض ًا يف صدور الرسائل واملصنفات ،وال اقتصار عليها يف إرادة الفصل بني
الكالمني ،بل ورد يف القرآن يف ذلك لفظ هذا وأن وقد َك ُث َر استعامل املصنفني
هلا بلفظ (وبعد) ،ومنهم من صدر هبا كالمه فيقول يف ّأول الكتاب :أ ّما بعدَ
ِ
محد اهلل فإن األمر كذا ،وال دجر يف ذلك.
وقد تتبع طرق األدادي التي وقع فيها (أما بعد) احلافظ عبد القادر
الرهاوي يف خطبة (األربعني املتباينة) له ،فأخرجه عن اثنني وثالثني صحابي ًا،
منها ما أخرجه من طريق ابن جريج عن حممد بن سريين عن املسور بن خمرمة:
إذا خطب خطبة قال أما بعد .ورجاله ثقات ،وظاهره املواظبة
كان النبي
عىل ذلك[ .الفتح.]406 ،404/2 :
السنة،
 597ـ التفدية باألب واألم ُمستعم َلة عند العرب وهي كثرية يف ُّ
وقد ُيقال :هي لفظة اعتادت العرب أن تقوهلا وال تقصد معناها احلقيقي ،إذ
دقيقة التفدية بعد املوت ال تتصور[ .الفتح.]115/3 :
 598ـ إطالق القول عىل الفعل ،وإطالق الفعل عىل القول.
قال احلافظ :قوله (ثم قال بيده األرض) ،كذا يف روايتنا ،ولألكثر (بيده
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عىل األرض) ،وهو من إطالق القول عىل الفعل ،وقد وقع إطالق الفعل عىل
القول يف ددي  (( :ال دسد إال يف اثنتني )) ،قال فيه يف الذي يتلو القرآن :لو
لفعلت مثل ما يفعل .وسيأيت يف باب نفض اليدين
أوتيت مثل ما أويت هذا،
ُ
ُ
قريب ًا من رواية أيب محزة عن األعمش يف هذا املوضع (فرضب بيده األرض)،
فيفِّس قال هنا :برضب[ .الفتح.]372/1 :
 599ـ (( لئن كان كذا )) ومثله ،قال ابن دجر :يقع يف كالم العرب كثري ًا
صورة التشكيك ،واملراد التقرير واليقني[ .الفتح 442/3 :ـ .]443
والس ّباحة أو ا ُملس ِّبحةُ :يطلق هذان اللفظان عىل اإلصبع
 600ـ الس ّبابة َ

التي تيل اإلهبام ُس ِّم َيت بذلك ألهنا ُيسبح هبا يف الصالة ،فيشار هبا يف التشهد
ٍ
دينئذ ،وألهنم كانوا إذا
سب هبا الشيطان
لذلك ،وهي الس ّبابة أيض ًا ألهنا ُي ُّ
تسابوا أشاروا هبا .الفتح.]349/11[ ،]436/10[ :
 601ـ (الصبا) :يقال هلا القبول ،ملقابلتها باب الكعبة ،وضدها الدّ بور
التي ُأهلكت هبا عاد .ومن لطيف املناسبة :أن القبول ُن ِرص هبا ُ
أهل القبول،
وأن الدّ بور أهلكت أهل اإلدبار[ .الفتح.]521/2 :
 602ـ احليس :خليط السمن وال ّتمر واألَ ِقط ،وقد خيتلط معها غريها
كالسويق[ .الفتح.]482 /1 :
 603ـ املشجب :عيدان تضم رؤوسها ويفرج بني قوائمها توضع عليها
الثياب وغريها ،ويف املثل (( :فالن كاملشجب من حيث قصدته وجدته )).
[الفتح.]467/1 :
الر َضع )) معناه ،وأصله.
 604ـ (( اليوم يو ُم ُّ
الرضع
قال احلافظ ابن حجر :قوله (( وأقول :أنا ابن األكوع ،واليوم يوم ُّ

))
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بضم الراء وتشديد املعجمة ،مجع راضع وهو اللئيم ،فمعناه :اليوم يوم اللئام،
أي اليوم يوم هالك اللئام ،واألصل فيه أن شخص ًا كان شديد ال ُب ِ
خل ،فكان إذا
دلب ناقته ارتضع من ثدهيا ،لئ ّ
ال حيلبها فيسمع جريانه أو من يمر به
أراد
َ
صوت احللب فيطلبون منه ال ّلبن .وقيل :بل َص َن َع ذلك لئال يتبد َد من ال ّلبن
َ
يشء إذا دلب يف اإلناء ،أو يبقى يف اإلناء يشء إذا رشبه منه ،فقالوا يف املثل:
َأ ْألَم من راضع ،وقيل :بل معنى املثل :ارتضع اللؤم من بطن أ ّمه ،وقيلُّ :
كل
يمص
يوصف بال ُّلؤم يوصف
والرضاع ،وقيل :املراد َمن ُّ
ِّ
َمن كان َ
باملص ّ
ف اخلالل إذا َخلل أسنانه ،وهو ٌّ
دال عىل شدّ ة احلرص ،وقيل :هو الراعي
َط َر َ
الذي ال يستصحب حملب ًا ،فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن ال حملب معه ،وإذا أراد
أن يرشب ارتضع ثدهيا.

وقال أبو عمرو الشيباين :هو الذي يرتضع ّ
الشاة أو ال ّناقة عند إرادة
الرش ِه ،وقيل :أصله الشاة ترضع لبن شاتني من شدة اجلوع،
احللب ،من شدة ّ َ
ف َمن ارتضع كريم ًة فأنجبته ،ولئيمة فهجنته ،وقيل
وقيل معناه :اليوم ُي ْع َر ُ
معناه :اليوم ُيعرف َمن أرضعته احلرب من صغره وتدرب هبا من غريه .وقال
الداودي معناه :هذا يوم شديدٌ عليكم ،تفارق فيه املرضعة من أرضعته ،فال
جتد من ترضعه .قال السهييل :قوله (اليوم يوم الرضع) جيوز الرفع فيهام،
األول ظرف ًا ،قال :وهو جائز إذا كان
األول ورفع الثاين ،عىل جعل ّ
ونصب ّ
الظرف واسع ًا وال يضيق عىل الثاين ،قال :وقال أهل اللغة :يقال يف اللؤم
رضع بالفتح يرضع بالضم رضاعة ال غري ،ورضع الصبي بالكِّس ثدي أ ِّمه
يرضع بالفتح رضاع ًا مثل سمع يسمع سامعا[ .الفتح.]462/7 :
 605ـ املكروه يضاف غالب ًا إىل احلر ،واملحبوب إىل الربد[ .الفتح.]12/9 :
 606ـ ما الذي يطلق عليه لفظ (املال)؟
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قال احلافظ ابن حجر :قوله (إ ّنام غنمنا البقر واإلبل واملتاع واحلوائط) ،يف
رواية مسلم (غنمنا املتاع والطعام والثياب) ،وعند رواة املوطأ (إال األموال
والثياب واملتاع) ،وعند حييى بن حييى الليثي ودده (إال األموال والثياب)،
تسمى ماالً ،وقد نقل
ّ
واألول هو املحفوظ ،ومقتضاه :أن الثياب واملتاع ال ّ
الصامت
ثعلب عن ابن األعرايب عن املفضل الض ّبي قال :املال عند العربّ :
والفضة واجلوهر ،وال ّناطق البعري والبقرة ّ
والشاة،
فالصامت الذهب
ّ
وال ّناطقّ ،
فإذا قلت عن درضيَ :ك ُث َر ما ُله ،فاملراد الصامت ،وإذا قلت عن بدوي،
فاملراد الناطق ،انتهى.
السلب الذي تنازع فيه
وقد أطلق أبو قتادة عىل البستان ماالً فقال يف ّ
قصة ّ
ألول مال تأثلته .فالذي
هو والقريش يف غزوة دنني :فابتعت به خمرف ًا ،فإ ّنه ّ
يظهر أن املال ما له قيمة ،لكن قد يغلب عىل قو ٍم ختصيصه بيشء ،كام دكاه
املفضل ،ف ُتحمل األموال عىل املوايش واحلوائط التي ذكرت يف رواية الباب،
وال ُيرا ُد هبا النقود ،أل ّنه نفاها ّأوالً[ .الفتح.]489/7 :
 607ـ ما يطلق عليه لفظ الدابة يف اللغة والعرف.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (من الدواب) بتشديد املوددة ،مجع دابة ،وهو
ما َدب من احليوان ،وقد أخرج بعضهم منها (الطري) لقوله تعاىل   :
        اآلية ،وهذا احلدي ير ّد عليه ،فإ ّنه
ذكر يف الدواب اخلمس :الغراب واحلدأةُّ ،
ويدل عىل دخول الطري أيض ًا عموم
قوله تعاىل ،           :وقوله تعاىل:
            اآلية ،ويف ددي أيب
هريرة عند مسلم يف صفة بدء اخللق (( :وخلق الدواب يوم اخلميس )) .ومل
خيصها باحلامر،
يفرد الطري بذكر ،وقد ترصف أهل العرف يف الدابة ،فمنهم من ّ
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ومنهم من خي ّصها بال َف َرس وفائدة ذلك تظهر يف احللف[ .الفتح 36/4 :ـ .]37
 608ـ كلمة (ال أبا لك) ومعناها.
قال احلافظ :قوله (ال أبا لك) بفتح اهلمزة ،وهي كلمة ُتقال عند احل ِّ عىل
اليشء ،واألصل فيه أن اإلنسان إذا وقع يف شدة عاونه أبوه ،فإذا قيل :ال أبا
لك ،فمعناه :ليس لك أب جدّ يف األمر جدّ َمن ليس له معاون ،ثم أطلق يف
االستعامل يف موضع استبعاد ما يصدر من املخاطب من قول أو فعل[ .الفتح:
.]306/12
 609ـ لفظ (مثل) قد يطلق ويراد به عني اليشء ،وما يساويه[ .الفتح.]6/9 :
واجلمة والوفرة يف شعر الرأس.
اللمة
ّ
 610ـ الفرق بنيّ :
يقال لشعر الرأس إذا جاوز شحمة األذنني وأمل باملنكبنيّ :ملة ،وإذا
مجة ،وإذا قرصت عنهام فهي وفرة[ .الفتح.]486/6 :
جاوزت املنكبني فهي ّ
 611ـ الفرق بني النعاس والنوم.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (باب الوضوء من النوم) ،أي هل جيب أو
سمى نوم ًا ،واملشهور التفرقة بينهام ،وإن
يستحب ،وظاهر كالمه أن النُّعاس ُي ّ
َمن قرت دواسه بحي يسمع كالم جليسه وال يفهم معناه ،فهو ناعس ،وإن
زاد عىل ذلك فهو نائمِ ،
ومن عالمات النّوم الرؤيا طالت أو قرصت ،ويف
العني واملحكم النعاس النوم ،وقيل مقاربته.
قوله (ومن مل ير من النعسة) ،هو قول املعظم ،ويتخرج من جعل النعاس
نوم ًا أن َمن يقول النوم ددث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس ،وقد روى

بالليل قال:

بي
مسلم يف صحيحه يف قصة صالة ابن ع ّباس مع النّ ِّ
(( فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذين )) .فدل عىل أن الوضوء ال جيب عىل
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غري املستغرق .وروى ابن املنذر عن ابن عباس أ ّنه قال (( :وجب الوضوء عىل
ِّ
كل نائ ٍم إال َمن خفق خفق ًة )) ،واخلفقة بفتح املعجمة وإسكان الفاء بعدها

كرر الختالف اللفظ ،كذا قال.
قاف ،قال ابن التني :هي النعسة ،وإنام ّ
والظاهر أ ّنه من اخلاص بعد العام ،قال أهل اللغة :خفق رأسه إذا دركه وهو
ناعس ،وقال أبو زيد :خفق برأسه من النعاس :أماله.
وقال اهلروي :معنى ختفق رؤوسهم تسقط أذقاهنم عىل صدورهم ،وأشار
بذلك إىل ددي

أنس (( :كان أصحاب رسول اهلل

ينتظرون الصالة

فينعسون دتى ختفق رؤوسهم ثم يقومون إىل الصالة )) رواه حممد بن نرص يف
قيام الليل ،وإسناده صحيح وأصله عند مسلم[ .الفتح 313/1 :ـ.]314
 612ـ الكالم يف بيان :امليل ،والفرسخ ،والربيد.
الفراء أن الفرسخ فاريس معرب ،وهو ثالثة
قال احلافظ ابن حجر :ذكر ّ
أميال ،وامليل من األرض منتهى مد البرص ،ألن البرص يميل عنه عىل وجه
األرض دتى يفنى إدراكه .وبذلك جزم اجلوهري وقيل :ددّ ه أن ينظر إىل
الشخص يف أرض ُم َسطحة ،فال يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو
آت .قال النّووي :امليل ستة آالف ذراع ،والذراع أربعة وعرشون إصبع ًا
معرتضة معتدلة ،واإلصبع ست شعريات معرتضة معتدلة .أهـ.
وهذا الذي قاله هو األشهر ،ومنهم من عّب عن ذلك باثني عرش ألف قدم
بقدم اإلنسان ،وقيل :هو أربعة آالف ذراع ،وقيل :بل ثالثة آالف ذراع ،نقله
صححه ابن عبد الّب ،وقيل :هو ألفا ذراع،
صادب البيان ،وقيل :ومخسامئةّ ،
ومنهم َمن َعّب عن ذلك بألف خطوة للجمل ،ثم إن الذراع الذي ذكر النّووي
درره غريه بذراع احلديد املستعمل اآلن يف مرص واحلجاز يف هذه
حتديدَ ه ،قد ّ
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األعصار ،فوجده ينقص عن ذراع احلديد بقدر الثمن ،فعىل هذا :فامليل بذراع
احلديد عىل القول املشهور مخسة آالف ذراع ومائتان ومخسون ذراعا .وهذه
فائدة نفيسة قل َمن َنبه عليها[ .الفتح.]567/2 :
 613ـ درف األلف يثبت يف كلمة (ابن) لكوهنا وصف ًا وليست واقعة بني
علمني متناسلني ،ومن أمثلة ذلك :املقداد بن عمرو ابن األسود ،عبد اهلل بن
عمرو ابن أم مكتوم ،عبد اهلل بن أيب ابن سلول ،عبد اهلل بن مالك ابن ُب َح ْينَة،
حلن َِف َية ،إسامعيل بن إبراهيم ابن ُع َلية ،وإسحاق بن إبراهيم
حممد بن عيل ابن ا َ
ابن راهويه ،وحممد بن يزيد ابن ماجة[ .النووي عىل مسلم.]102/2:

 614ـ ال َب َتة :معناها القطع ،ومهزهتا مهزة وصل ال قطع[ .الفتح.]392/9 :
ابن عمر (( :أخّبوين بشجرة كالرجل

 615ـ تكرار النفي يف ددي

يتحات ورقها وال وال وال )).
املسلم ال
ّ
قال احلافظ :وقع عند املصنِّف يف التفسري من طريق نافع عن ابن عمر
قال (( :كنّا عند رسول اهلل

فقال :أخّبوين بشجرة كالرجل املسلم ال

يتحات ورقها وال وال وال )) ،كذا ذكر النفي ثالث مرات عىل طريق االكتفاء،
ّ
فقيل يف تفسريه :وال ينقطع ثمرها وال يعدم فيؤها وال يبطل نفعها .ووقع يف
مرة واددة ،فظ ّن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه
رواية مسلم ذكر النفي ّ
متعلق بام بعده وهو قوله :تؤيت أكلها ،فاستشكله وقال :لعل (ال) زائدة،
ولع ّله :وتؤيت أكلها .وليس كام ظ ّن ،بل معمول النفي حمذوف عىل سبيل
االكتفاء كام بي ّناه .وقوله (تؤيت) ابتداء كالم عىل سبيل التفسري ملا تقدم ،ووقع
عند اإلسامعييل بتقديم (تؤيت أكلها كل دني) عىل قوله (ال يتحات ورقها)
فسلم من اإلشكال[ .الفتح.]146/1 :
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 616ـ ورود الفعل املايض بمعنى األمر ،وحذف حرف العطف.
قال احلافظ :قوله (مجع رجل) هو بقية قول عمر ،وأورده بصيغة اخلّب
ومراده األمر ،قال ابن بطال :يعني ليجمع وليصل .وقال ابن املنري :الصحيح
أنه كالم يف معنى الرشط ،كأنه قال :إن مجع رجل عليه ثيابه فحسن ،ثم فصل
اجلمع بصور عىل معنى البدلية .وقال ابن مالك :تضمن هذا احلدي فائدتني:
(إحدامها) ورود الفعل املايض بمعنى األمر ،وهو قوله (( صىل )) واملعني
ليصل ،ومثله قوهلم (( اتقى اهلل عبد )) واملعنى :ليتق( .ثانيهام) دذف درف
العطف ،فإن األصل :صىل رجل يف إزار ورداء ويف إزار وقميص ،ومثله قوله
 (( :تصدّ ق امرؤ من ديناره من درمهه من صاع متره )) انتهى .فحصل يف كل
من املسألتني توجيهان[ .الفتح.]475/1 :
 617ـ (كان) بمجردها ال تقتيض مداومة وال تكثري ًا ،لكن ذكر الفعل
املضارع بعدها يشعر بالتكرار[ .الفتح.]398/3 ،27/11 :
 618ـ (زعم) تأيت مراد ًا هبا القول ا ُمل َحقق كثري ًا ،وتأيت مراد ًا هبا ّ
الش ّك
غالب ًا[ .الفتح.]320/12 ،555/2 ،152 ،35/1 :
وقال( :الزعم) ُيطلق عىل القول ا ُملح ّقق وعىل املشكوك فيه ،وعىل
الكذب ،وينزل يف كل موضع عىل ما يليق به[ .الفتح.]324/2 :
 619ـ مادة (وجد) ُمت ِحدة املايض واملضارع ،خمتلفة املصادر وبحسب
اختالف املعاينُ ،يقال يف الغضب (موجدة) ،ويف املطلوب (وجود ًا) ،ويف
الضالة (وجدان ًا) ،ويف احلب ( َوجد ًا) بالفتح ،ويف املال ( ُوجد ًا) بالضم ،ويف
ّ
ِ
الغنى ( ِجدة) بكِّس اجليم وختفيف الدال املفتودة عىل األشهر يف مجيع ذلك،
وقالوا أيض ًا يف املكتوب( :وجادة) وهي مولدة[ .الفتح.]151/1 :
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 620ـ ألفاظ جاءت عىل وزن البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل.
قال احلافظ ابن حجر :قوله (تزهى) بضم ّأوله أي تأنف أو تتكّبُ ،يقال:
زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكّب ،ومنه :ما أزهاه ،وهو من احلروف التي
جاءت بلفظ البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعل ،مثل :عنى باألمر
ونتجت الناقة .قلت :ورأيته يف رواية أيب ذر( :تزهي) بفتح ّأوله ،وقد دكاها
ابن دريد .وقال األصمعي :ال ُيقال بالفتح[ .الفتح.]242/5 :
 621ـ قال ابن األثري (( :الصحابة بالفتح مجع صادب ،ومل جيمع (فاعل)
عىل (فعالة) إال هذا ))[ .النهاية يف غريب احلدي البن األثري.]375/2:

 622ـ قال أبو عبيدة :مل جييء يف كالم العرب عىل هذا البناء ـ أيُ :م َف ْي ِعل ـ

إال أربعة ألفاظ :مبيطر ،ومسيطر ،ومهيمن ،ومبيقر[ .الفتح.]269/8 :
 623ـ ليس من املصادر (تِفعال) بكِّس ّأوله إال تِلقاء ،وتِبيان ،وسائرها
بفتح ّأوله ،وأ ّما األسامء هبذا الوزن فكثرية[ .الفتح.]122/12 :
 624ـ (كينونة) مصدر كان ،وقد جاء عىل هذه الصيغة أدرف قليلة مثل:
ديمومة ِمن دام[.الفتح.]392/1 :
 625ـ قال اجلوهري وغريه:مل يأت من األسامء عىل (فعلع) بتكرير العني
ثم دال
ثم راء مفتودة ّ
غري ( َحدر َرد) وهو بفتح املهملة بعدها دال مهملة ساكنة ّ

مهملة أيض ًا[ .الفتح.]552/1 :

 626ـ (دعيت) لغة يف دعوت ،قاله يف القاموس ومل ُينَ ِّبه عىل ذلك
صادب املشارق وال املطالع[ .الفتح.]421/1 :
صادب (املشارق) هو القايض عياض ،وصادب (املطالع) هو ابن قرقول.
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( )15فوائد متفرّقة
 627ـ العلم الرشعي ما هو؟ ومداره عىل التفسري واحلديث والفقه.
قال احلافظ ابن حجر :واملراد بالعلم :العلم الرشعي الذي يفيد معرفة ما
جيب عىل ا ُمل َكلف من أمر دينه يف عباداته ومعامالته ،والعلم باهلل وصفاته ،وما
جيب له من القيام بأمره وتنزهيه عن النقائص ،ومدار ذلك عىل التفسري
واحلدي والفقه[ .الفتح.]141/1 :
 628ـ موافقات عمر

.

قال احلافظ :قوله (وافقت ريب يف ثالث) أي وقائع ،واملعنى :وافقني ريب
فأنزل القرآن عىل وفق ما رأيت ،لكن لرعاية األدب أسند املوافقة إىل نفسه أو
أشار به إىل ددوث رأيه وقدم احلكم ،وليس يف ختصيصه العدد بالثالث ما
ينفي الزيادة عليها ،أل ّنه دصلت له املوافقة يف أشياء غري هذه ،من مشهورها
وصحح
قصة أسارى بدر وقصة الصالة عىل املنافقني ،ومها يف الصحيحَ ،
ّ
الرتمذي من ددي ابن عمر أنه قال :ما نزل بالناس أمر ّ
قط فقالوا فيه وقال
فيه عمر إال نزل القرآن فيه عىل نحو ما قال عمر .وهذا ٌّ
دال عىل كثرة موافقته،
وأكثر ما وقفنا منها بالتعيني ،عىل مخسة عرش ،لكن ذلك بحسب املنقول ،وقد
تقدّ م الكالم عىل مقام إبراهيم ،وسيأيت الكالم عىل مسألة احلجاب يف تفسري
سورة األدزاب ،وعىل مسألة التخيري يف تفسري سورة التحريم[ .الفتح،]505/1 :
[تفسري ابن كثري.]169/1:
 629ـ قال أبو هريرة (( :تلك ّأمكم يا بني ماء السامء )) ،املراد بذلك.
قال احلافظ :قوله (قال أبو هريرة :تلك أ ّمكم يا بني ماء السامء) كأ ّنه
خاطب بذلك العرب لكثرة مالزمتهم للفلوات التي هبا مواقع القطر ألجل
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رعي دواهبم ،ففيه متسك ملن زعم أن العرب ك ّلهم من ولد إسامعيل ،وقيل:
أراد بامء السامء زمزم ،ألن اهلل أنبعها هلاجر فعاش ولدها هبا ،فصاروا كأهنم
أوالدها .قال ابن دبان يف صحيحهّ :
كل َمن كان من ولد إسامعيل ُيقال له ماء

السامءّ ،
يب بامء زمزم ،وهي من ماء السامء.
ألن إسامعيل ولد هاجر وقد ُر ِّ َ

وقيل :سموا بذلك خللوص نسبهم وصفائه ،فأشبه ماء السامء ،وعىل هذا فال
متمسك فيه .وقيل :املراد بامء السامء :عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن

دارثة بن الغطريف ،وهو جد األوس واخلزرج ،قالوا :إنام ُس ِّم َي بذلك أل ّنه
كان إذا قحط النّاس أقام هلم ماله مقام املطر .وهذا أيضا عىل القول ّ
بأن العرب
كلها من ولد إسامعيل ،وسيأيت زيادة يف هذه املسألة يف أوائل املناقب إن شاء
اهلل تعاىل[ .الفتح.]394 /6 :
 630ـ أثر عن جبري بن نفري قال (( :كان أصحاب رسول اهلل

إذا التقوا

يوم العيد يقول بعضهم لبعض :تق ّبل اهلل منّا ومنك )) .وإسناده دسن[ .الفتح:

.]446/2
 631ـ كلامت لبعض السلف يف إظهار الفرح عند فهم بعض األمور
املستشكلة.
قال احلافظ :وقد روى الطّبي أن سعيد بن جبري سئل عن هذه اآلية
فقال (( :يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ،وظ ّن املرسل إليهم أن الرسل
ردلت إىل اليمن يف هذه
كذبوا )) .فقال الضحاك بن مزادم ملا سمعه :لو
ُ
الكلمة لكان قلي ً
ال.
فهذا سعيد بن جبري وهو من أكابر أصحاب ابن ع ّباس العارفني بكالمه،
محل اآلية عىل االدتامل األخري الذي ذكرته .وعن مسلم بن يسار أنه سأل
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سعيد بن جبري فقال له :آية بلغت مني ّ
كل مبلغ ،فقرأ هذه اآلية بالتخفيف،
قال :يف هذا ألوت أن تظ ّن الرسل ذلك ،فأجابه بنحو ذلك ،فقال :فر ْج َت
عنّي َفر َج اهلل عنك ،وقام إليه فاعتنقه[ .الفتح.]369/8 :
والعبارة هنا غري واضحة ،وصواهبا كام يف تفسري ابن جرير عند تفسري
هذه اآلية (( :فهذا املوت أن تظن الرسل أهنم قد ُكذبوا أو نظن أهنم قد ُكذبوا
خمففة .)) ...
 632ـ قول الر ِ
جل ملن هو أكّب منه( :يا عم) ،تأ ّدب ًا وتوقري ًا ،وهو ليس
عمه عىل احلقيقة[ .الفتح.]28/2 :
ُّ

 633ـ ينبغي للعامل إذا عمل عم ً
ال خيشى أن َي ْل َتبِ َس عىل من رآه أن ُي ْعلِ َمهم

بحقيقة األمر لئ ّ
ال حيملوه عىل غري َحم ْ َمله[ .الفتح.]127/3 :

 634ـ قال ابن اجلوزي (( :من كتب اسمه عىل املسجد الذي يبنيه كان
بعيدا من اإلخالص ))[ .الفتح.]545/1 :
بأمه فيتبعه يف اإلسالم؟
سمى الزّ اين أب ًا ملن زنى ِّ
 635ـ هل ُي ّ
قال احلافظ :وقول ابن شهاب (لغية) بكِّس الالم واملعجمة وتشديد
الزنا ،وال يمنع ذلك من
التحتانية أي :من زنا ،ومراده أنه يصىل عىل ولد ِّ
الصالة عليه ،أل ّنه حمكوم بإسالمه َت َبع ًا أل ِّمه ،وكذلك َمن كان أبوه مسل ًام دون

الزنا إال قتادة ودده.
أ ِّمه .وقال ابن عبد الّب :مل يقل أددٌ إنه ال يصىل عىل ولد ِّ
واخ ُتلِف يف الصالة عىل الصبي ،فقال سعيد بن جبري :ال ُي َصىل عليه دتى
يبلغ ،وقيل :د ّتى ُي َص ِّيل ،وقال اجلمهورُ :ي َصىل عليه د ّتى السقط إذا استهل.
وقد تقدم يف باب قراءة فاحتة الكتاب :ما يقال يف الصالة عىل جنازة الصبي،
ودخل يف قوله ّ
كل مولود السقط ،فلذلك َقيده باالستهالل ،وهذا مصري من
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الزاين أب ًا ملن زنى بأ ِّمه ،فإ ّنه يتبعه يف اإلسالم وهو قول
الزهري إىل تسمية ّ

مالك[ .الفتح.]222/3 :

 636ـ حديث رواه ابن كثري عن الذهبي بإسناده[ .تفسري ابن كثري ،ذكره يف
تفسري سورة النساء عند آية.]              :
 637ـ حديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مسنده ومصنفه[ .الفتح،]56/11 :

وهو يدل عىل أن له مسند ًا غري املصنف .وقد طبع قطعة من مسنده ،وذكر
زوائده البوصريي يف (إحتاف اخلرية) واحلافظ ابن دجر يف (املطالب العالية).
 638ـ هل مروان بن احلكم صحايب أو ال؟
قال احلافظ ابن حجر :قوله (أنه رأى مروان بن احلكم) أي ابن أيب العاص
أمري املدينة ،الذي صار بعد ذلك خليفة .قوله (فأقبلت د ّتى جلست إىل جنبه
ٍ
رجل من الصحابة وهو (سهل
فأخّبنا) ،قال الرتمذي :يف هذا احلدي رواية
ابن سعد) عن رجل من التابعني وهو (مروان بن احلكم) ومل يسمع من رسول اهلل
فهو من التابعني.

الص ْح َب ِة ،واألَ ْوىل ما قال فيه البخاري:
قلت :ال يلزم من عدم السامع عدم ُّ
مل ير النبي  .وقد ذكره ابن عبد الّب يف الصحابة ،أل ّنه ُولِد يف عهد النبي
قبل عام أدد ،وقيل :عام اخلندق .وثبت عن مروان أنه قال ملا طلب اخلالفة،
فذكروا له ابن عمر فقال (( :ليس ابن عمر َبأ ْف َق َه منّي ،ولكنّه أس ّن منّي ،وكانت
 ،وإن

بي
له صحبة )) .فهذا اعرتاف منه بعدم صحبته ،وإ ّنام مل يسمع من ال ّن ِّ
كان سامعه منه ممكن ًا؛ ألن النّبي نفى أباه إىل الطائف فلم ير ّده إال عثامن ملا
يف (كتاب الرشوط) مقرونة
بي
استخلف ،وقد تقدمت روايته عن ال ّن ِّ
باملسور بن خمرمة ،و َنب ْه ُت هناك أيض ًا عىل أهنا مرسلة ،واهلل املوفق[ .الفتح.]260/8 :
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 639ـ زيادة يف أثناء إسناد بعض نسخ ابن ماجه وهي وهم.
قال احلافظ :قوله (( أنه سمع ع ّباد بن متيم حيدث أباه )) ،الضمري يف قوله
(أباه) يعود عىل عبد اهلل بن أيب بكر ال عىل ع ّباد ،وضبطه الكرماين بضم اهلمزة
وراء بدل املوددة أي :أظنّه ،ومل أر ذلك يف يشء من الروايات التي اتصلت
عمه ،ووقع يف بعض
الراوي مل جيزم بأن رواية ع ّباد له عن ِّ
لنا ،ومقتضاه أن ّ
النسخ من ابن ماجة عن عبد اهلل بن أيب بكر عن ع ّباد بن متيم عن أبيه عن عبد اهلل
ابن زيد ،وقوله (عن أبيه) زيادة ،وهي وهم ،والصواب ما وقع يف النسخ
املعتمدة من ابن ماجة عن حممد بن الص ّباح ،وكذا البن خزيمة عن عبد اجلبار
ابن العالء كالمها عن سفيان قال :ددثنا املسعودي وحييى ـ هو ابن سعيد ـ
عن أيب بكر ـ أي ابن حممد بن عمرو بن دزم ـ قال سفيان :فقلت لعبد اهلل ـ
أي ابن أيب بكر ـ :ددي ددثناه حييى واملسعودي عن أبيك عن ع ّباد بن متيم.
فقال عبد اهلل بن أيب بكر :سمعته أنا من ع ّباد حيدِّ ث أيب عن عبد اهلل بن زيد بن
أيب بكر ،فذكر احلدي [ .الفتح.]499/2 :
 640ـ من انتقاد احلافظ ابن حجر عىل الكرماين.
قال

 :قوله (وقال إبراهيم) هو ابن طهامن  ...ثم قال :وأ ّما قول

الكرماينَ :عّب البخاري بقوله (وقال إبراهيم) ألنّه سمع منه يف مقام املذاكرة
فغلط عجيب ،فإن البخاري مل يدرك إبراهيم بن طهامن فض ً
ال عن أن يسمع
منه ،فإنه مات قبل مولد البخاري بست وعرشين سنة ،وقد ظهر بروايته يف
األدب أن بينهام يف هذا احلدي رجلني[ .الفتح.]16 /11 :
وجدُّ ه مجيل
وقال أيض ًا :قوله (ددثنا يِّسة) بفتح الياء األخرية واملهملةَ ،
باجليم ،وزن عظيم ،ونافع بن عمر هو اجلُ َمحي املكي ،وليس هو نافع موىل
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ابن عمر ،ونبه الكرماين هنا عىل يشء ال َي َت َخي ُله َمن له أدنى إملام باحلدي
والرجال فقال :ليس هذا احلدي ثالثي ًا ،ألن عبد اهلل بن أيب مليكة تابعي.
[الفتح.]590/8 :
 641ـ كالم البن حجر يف تغليط عياض لكونه َغ َلط حييى بن سعيد
الق ّطان وهو الغالط.
قال

 :وأ ّما ما نقله عياض أن قوله ركعتني غلط من حييى بن سعيد

القطان ّ
ألن ابن عمر قد قال :نسيت أن أسأله كم ّ
صىل ،قال :وإ ّنام دخل الوهم
عليه من ذكر الركعتني بعد .فهو كالم مردود ،وا ُمل َغ ِّلط هو الغالط ،فإ ّنه ذكر
الركعتني قبل وبعد ،فلم هيم من موضع إىل موضع ،ومل ينفرد حييى بن سعيد
بذلك د ّتى يغلط ،فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي ،وأبو عاصم

عند ابن خزيمة ،وعمر بن عيل عند اإلسامعييل ،وعبد اهلل بن نمري عند أمحد،
ك ُّلهم عن سيف ،ومل ينفرد به سيف أيض ًا ،فقد تابعه عليه خصيف عن جماهد
عند أمحد ،ومل ينفرد به جماهد عن ابن عمر ،فقد تابعه عليه ابن أيب مليكة عند
أمحد والنسائي ،وعمرو بن دينار عند أمحد أيض ًا باختصار ،ومن ددي عثامن
بن أيب طلحة عند أمحد والطّباين بإسناد قوي ،ومن ددي

أيب هريرة عند

فلام خرج ،سألت َمن كان
ّ
البزار ،ومن ددي عبد الرمحن بن صفوان ،قالّ :

معه ،فقالواّ :
السارية الوسطى .أخرجه الطّباين بإسناد
صىل ركعتني عند ّ
صحيح ،ومن ددي شيبة بن عثامن قال :لقد ّ
صىل ركعتني عند العمودين.
أخرجه الطّباين بإسناد ج ِّيد ،فالعجب من اإلقدام عىل تغليط جبل من جبال
احلفظ ،بقول َمن َخ ِف َي عليه وجه اجلمع بني احلديثني ،فقال بغري علم ،ولو
سكت لسلم ،واهلل املوفق[ .الفتح 500/1 :ـ .]501

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

423

 642ـ مثال اختالف أصحاب املوطأ.
قال احلافظ :قوله (قال معن) هو قول عيل بن عبد اهلل ،فهو متصل ،و َأ ْب َعدَ
َمن قال إنه مع ّلق ،وإنام أورد البخاري كالم معن وساق دديثه بنزول
ـ بالنسبة لإلسناد الذي قبله ـ مع موافقته له يف السياق لإلشارة إىل االختالف
عىل مالك يف إسناده ،فرواه أصحاب املوطأ عنه واختلفوا ،فمنهم من ذكره
عنه هكذا كيحيى بن حييى وغريه ،ومنهم من مل يذكر فيه ميمونة كالقعنبي
وغريه ،ومنهم من مل يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغريه ،ومنهم من مل يذكر
فيه ابن عباس وال ميمونة كيحيى بن بكري وأيب مصعب ،ومل يذكر أدد منهم
لفظة (جامد) إال عبد الرمحن بن مهدي ،وكذا ذكرها أبو داود الطياليس يف
مسنده عن سفيان ابن عيينة عن ابن شهاب ،ورواه احلميدي واحلفاظ من
أصحاب ابن عيينة بدوهنا وجودوا إسناده ،فذكروا فيه ابن عباس وميمونة
جمو ًدا ،وله فيه عن
وهو الصحيح ،ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب ّ
ابن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ولفظه (( :سئل
عن الفأرة تقع يف السمن؟ قال :إذا كان جامد ًا فألقوها وما
رسول اهلل
حوهلا ،وإن كان مائعا فال تقربوه )) ،ودكى الرتمذي عن البخاري أنه قال يف
رواية معمر هذه :هي خطأ .وقال ابن أيب داتم عن أبيه أهنا وهم .وأشار
الرتمذي إىل أهنا شاذة ،وقال ُ
الذهيل يف الزهريات :الطريقان عندنا حمفوظان،
لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر ،واهلل أعلم.
وقد استشكل ابن التني إيراد البخاري كالم معن هذا مع كونه غري خمالف
لرواية إسامعيل ،وأجيب بأن مراده :أن إسامعيل مل ينفرد بتجويد إسناده.
وظهر  ي وجه آخر وهو :أن رواية معن املذكورة وقعت خارج املوطأ هكذا،
وقد رواها يف املوطأ فلم يذكر ابن عباس وال ميمونة ،كذا أخرجه اإلسامعييل
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يرض ألن مالك ًا كان
وغريه من طريقه ،فأشار املصنف إىل أن هذا االختالف ال ّ

يصله تار ًة ويرسله تار ًة ،ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن

مرارا ،وتابعه غريه من احلفاظ ،واهلل أعلم [ .الفتح.]344/1 :
عيسى ً
 643ـ كالم للذهبي حول مسند اإلمام أمحد.
قال

:

((

هذا الكتاب :مجعته وانتقيته من أكثر من سبع مائة ألف

ومخسني ألف ًا ،فام اختلف املسلمون فيه من ددي
إليه ،فإن وجدمتوه فيه ،وإالّ فليس بحجة.

رسول اهلل

 ،فارجعوا

قلت :يف (الصحيحني) أدادي قليلة ليست يف (املسند) لكن قد ُيقال :ال
ترد عىل قوله .فإن املسلمني ما اختلفوا فيها ،ثم ما يلزم من هذا القول :أن ما
ُوجد فيه أن يكون دجة ،ففيه ٌ
مجلة من األدادي الضعيفة مما يسوغ نقلها،
وال جيب االدتجاج هبا .وفيه أدادي ُ معدودة شبه موضوعة ،ولكنها قطرة
يف بحر .ويف غضون املسند زيادات مجة لعبد اهلل بن أمحد.

[سري أعالم النبالء:

.]329/11
 644ـ أطبق أصحاب املسانيد واألطراف عىل َعدِّ ددي (( كنت رج ً
ال
ّ
عيل ،مح ً
ال عىل أ ّنه درض السؤال ،وليس يف مسند املقداد بن
مذاء )) يف مسند ٍّ
األسود[ .الفتح.]379/1 :

 645ـ حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والرتمذي
عن شيخ واحد وهو :قتيبة بن سعيد[ .الفتح.]313/1 :
واحلدي

هو :ددثنا حييى بن بكري وقتيبة قاال :ددثنا اللي

عن عقيل

عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن ع ّباس (( :أن رسول اهلل
رشب لبن ًا فمضمض وقال :إن له دس ًام )).
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 646ـ رواية ابن جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس وما فيها من
الكالم.
قال احلافظ :قوله (وقال عطاء) هو معطوف عىل يشء حمذوف ،كأ ّنه كان
يف مجلة أدادي ددّ ث هبا ابن جريج عن عطاء ثم قال :وقال عطاء ،كام قال
بعد فراغه من احلدي قال :وقال عطاء ،فذكر احلدي الثاين بعد سياقه ،ما
أشار إليه من أ ّنه مثل ددي جماهد ،ويف هذا احلدي هبذا اإلسناد ع ّلة كالتي
تقدّ مت يف تفسري سورة نوح ،وقد قدّ مت اجلواب عنها ،وداصلها أن أبا
مسعود الدمشقي ومن تبعه جزموا بأن عطاء املذكور هو اخلراساين ،وأن ابن
جريج مل يسمع منه التفسري وإنام أخذه عن ابنه عثامن عنه ،وعثامن ضعيف
وعطاء اخلراساين مل يسمع من ابن عباس ،وداصل اجلواب جواز أن يكون
احلدي عند ابن جريج باإلسنادين ،ألن مثل ذلك ال خيفى عىل البخاري مع
تشدّ ده يف رشط االتصال ،مع كون الذي ن ّبه عىل الع ّلة املذكورة هو عيل بن
يعول غالب ًا يف هذا الفن خصوص ًا
املديني شيخ البخاري املشهور به ،وعليه ّ
علل احلدي  ،وقد ضاق خمرج هذا احلدي عىل اإلسامعييل ثم عىل أيب نعيم
فلم خيرجاه إال من طريق البخاري نفسه[ .الفتح.]418/9 :
 647ـ عبد اهلل بن عبد اهلل بن جّب يقال فيه (( :ابن جابر )).
قال النووي :قوله (عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جّب) ويف الرواية األخرى
(عن ابن جّب) ،هذا ك ّله صحيح ،وقد أنكره عليه بعض األئمة وقال :صوابه
ابن جابر .وهذا غلط من هذا املعرتض ،بل يقال فيه :جابر وجّب وهو عبد اهلل
ابن عبد اهلل بن جابر بن عتيك ،وممن ذكر الوجهني فيه اإلمام أبو عبد اهلل
البخاري ،وأن مسعر ًا وأبا العميس وشعبة وعبد اهلل بن عيسى يقولون فيه:
جّب ،واهلل أعلم[ .النووي عىل مسلم.]7/4:
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 648ـ احلرمي بن عامرة واملكي بن إبراهيم :اسامن بلفظ النسب ،تثبت
فيه األلف والالم وحتذف[ .الفتح.]75/1 :
 649ـ الرجل امللقب حيص بيص ،وسبب تلقيبه بذلك.
قال احلافظ ابن حجر :سعد بن حممد بن سعد بن صيفي التميمي ،الشاعر
املشهور باحليص بيص ،يكنّى أبا الفوارس ،سمع من أيب طالب احلسني بن
حممد الزينبي وأيب املجد بن جهور ،روى عنه أبو أمحد بن سكينة وإسامعيل بن
حممد أبو حييى املؤدب وغريمها.
بالري قال:
قال ابن السمعاينَ :ت َفق َه عىل القايض حممد بن عبد الكريم ّ
وسألته عن مولده؟ فقال :أنا أعيش درام ًا .ويقال :كان له أخ يل ّقب :هرج
مرج ،وأخت تل ّقب :دخل خرج ،وكان يل ّقب هو :احليص بيص وهو
بمهمالت ،ومعناه :الدّ اهية ،ويقال :إن سببه أنه رأى قوم ًا يف اضطراب من
يشء بلغهم فقال :ما بال القوم يف ديص بيص ،ف ُل ِّقب هبا ،وكان يعقد القاف
ويتق ّلد سيفني ف ُل ِّقب هبا .وذكر عبد الباقي بن رزين احللبي وكان من رؤوس
اإلماميةّ :
أن املذكور كان مقدّ م ًا يف عدّ ة علوم ،وكان لزم احل ّلة ومدح آل مرثد
ثم دخل بغداد ومدح اخلليفة ،وكان إمامي املذهب .وقال ابن النّ ّجارَ :ت َفقه
املري ،وتك ّلم يف مسائل اخلالف وناظرهم يف األدب ،و َم َه َر
أيض ًا عىل أسعد ّ
يف النّظم وال ّنثر ،وخدم اخللفاء باملدح ،وكان وقور ًا وافر احلرمة .وقيل :إن
سبب تلقبه :بيت قاله يفتخر:
وإين سوف أرفعكم ببأيس

وإن طال املدى يف ديص بيصا

[لسان امليزان.]19/3:
 650ـ رسالة البن حزم ذكر فيها فضائل علامء األندلس ومؤلفاهتم[ .نفح

الطيب 125/2:وما بعدها].
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 651ـ صحيح ابن خزيمة يسمى (( :املخترص من املخترص )).

[مقدمة

األعظمي لصحيح ابن خزيمة][ ،لسان امليزان :ترمجة موسى بن هالل العبدي].
 652ـ قد أكثر الغزا ي يف كتابه (( :كشف علوم اآلخرة )) من إيراد أدادي
رت بيشء منها[ .الفتح.]434/11 :
ال أصول هلا ،فال ُي ْغ َ ّ
 653ـ للقايض عياض كتاب اسمه (( :املقاصد احلسان فيام يلزم اإلنسان ))،
وضعه عىل ددي جّبيل املشهور وما اشتمل عليه من بيان اإلسالم واإليامن
واإلدسان[ .النووي عىل مسلم.]158/1:
 654ـ تبع ابن اجلوزي يف أكثر كتابه (( املوضوعات )) اجلوزقاين يف كتابه
(( األباطيل ))[ .الفتح.]306/10 :
 655ـ كتاب (الزهرة)َ ،من مؤلفه؟ وما موضوعه؟
املؤلفات يف
قال ابن حجر يف مقدمة (( تعجيل املنفعة )) يف معرض ذكره َ
الكتب الستة أو بعضها (( :ورجال الصحيحني وأيب داود والرتمذي لبعض
سامه (( الزهرة )) ،وقد ذكر عدّ ة ما لكل منهم عند من أخرج له وأظنّه
املغاربة ّ
اقترص فيه عىل شيوخهم ))[ .تعجيل املنفعة:ص .]7

وينقل عنه ابن دجر يف بعض الرتاجم يف هتذيب التهذيب ،من ذلك يف
ترمجة :حممد بن عمر بن عبد اهلل بن فريوز الباهيل ،وحممد بن الوليد بن عبد
احلميد القريش البِّسي ،وقتيبة بن سعيد ،وعمرو بن عيسى الضبعي[ .وانظر

داشية خالصة اخلزرجي:ص .]8
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ملحق يف فوائد متنوعة غري مبوبة
656ـ حديث أشهد فالن الصالة أشهد فالن.
قال شعبة :وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال :سمعت أيب
ابن كعب يقول :صىل رسول اهلل

يوما صالة الصبح فقال(( :أشهد فالن

الصالة؟ قالوا :ال ،قال :ففالن؟ قالوا :ال ،قال :إن هاتني الصالتني من
أثقل الصالة عىل املنافقني ولو يعلمون ما فيهام ألتومها ولو دبوا ،والصف
األول عىل مثل صف املالئكة ،ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه ،وصالة
الرجل مع الرجل أزكى من صالته ودده ،وصالة الرجل مع الرجلني
أزكى من صالته مع الرجل ،وما كانوا أكثر فهو أدب إىل اهلل ( .))سنن
النسائي.)843 :
ـ عن أيب بن كعب قال(( :صىل رسول اهلل

صالة الصبح ثم أقبل

علينا بوجهه فقال :أشاهد فالن؟ قالوا :ال ،فقال :أشاهد فالن؟ فقالوا :ال،
لنفر من املنافقني مل يشهدوا الصالة ،فقال :إن هاتني الصالتني أثقل الصالة
عىل املنافقني ولو يعلمون ما فيهام ألتومها ولو دبوا)) ،قال أبو حممد :عبد
يب عن النبي  ،وسمعته من أيب.
اهلل بن أيب بصري قال :ددثني أيب عن ُأ َ ّ
(سنن الدارمي  ،326 /1رقم.)1270 :
657ـ كالم حسن البن كثري يف بيان خطورة سب الصحابة وذم من
حصل منه ذلك من الروافض.
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [التوبة].
قال ابن كثري(( :فقد أخّب اهلل العظيم أنه قد ريض عن السابقني األولني
من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإدسان :فيا ويل من أبغضهم أو
َسبهم أو أبغض أو سب بعضهم ،وال سيام سيدُ الصحابة بعد الرسول
وخريهم وأفضلهم ،أعني الصديق األكّب واخلليفة األعظم أبا بكر بن أيب
قحافة

 ،فإن الطائفة املخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة

و ُيبغضوهنم و َي ُس ُّبوهنم ،عيا ًذا باهلل من ذلك ،وهذا يدل عىل أن عقوهلم
معكوسة ،وقلوهبم منكوسة ،فأين هؤالء من اإليامن بالقرآن ،إذ يس ُّبون من
ريض اهلل عنهم؟ وأما أهل السنة فإهنم يرتضون عمن ريض اهلل عنه،
ويسبون من س ّبه اهلل ورسوله ،ويوالون من يوا ي اهلل ،ويعادون من يعادي
اهلل ،وهم متبعون ال مبتدعون ،ويقتدون وال يبتدون وهلذا هم دزب اهلل
املفلحون وعباده املؤمنون)).
658ـ حتمل الكافر حال كفره وأداؤه حال إسالمه:
قال اإلمام النسائي ( :)986أخّبنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن
حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال :سمعت النبي

يقرأ يف املغرب

بالطور.
ـ وأشار إليه ابن كثري من ددي

جبري بن مطعم يف قراءة النبي

يف

املغرب بالطور( .تفسري ابن كثري عند قوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

430

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

ﭱ ﭲ ﭼ).
ـ وكذلك جواب أيب سفيان هلرقل يف أول صحيح البخاري احلدي
السابع ،وقد حتمل جبري وأبو سفيان

يف دال

عن رسول اهلل

كفرمها وأديا بعد إسالمهام.
659ـ رواية النسائي عن اإلمام أمحد بواسطة.
قال اإلمام النسائي ( :)957أخّبنا عبد امللك بن عبد احلميد بن ميمون
ابن مهران قال :ددثنا ابن دنبل ،...وساق اإلسناد واملتن.
ـ وقال يف ( :)1430أخّبين حممد بن حييى بن عبد اهلل قال :ددثنا أمحد
ابن دنبل ،....وساق اإلسناد واملتن.
660ـ ثالثة أسانيد عشارية وإسنادان تساعيان يف سنن النسائي.
ـ قال اإلمام النسائي ( :)996أخّبنا حممد بن بشار قال :ددثنا عبد الرمحن
قال :ددثنا زائدة عن منصور عن هالل بن يساف عن ربيع بن خثيم عن
عمرو بن ميمون عن ابن أيب ليىل عن امرأة عن أيب أيوب عن النبي

قال:

((قل هو اهلل أدد ثل القرآن)) ،قال أبو عبد الرمحن :ما أعرف إسنادا أطول
من هذا.
ـ وقال ( :)2879أخّبين حممد بن داود املصييص قال :ددثنا حييى بن
حممد بن سابق قال :ددثنا أبو أسامة قال :ددثنا عبد السالم عن الداالين
عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد عن أخيه قال :ددثني ابن أيب ربيعة
عن دفصة بنت عمر قالت :قال رسول اهلل

(( :يبع

جند إىل هذا

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

431

احلرم ))...احلدي .
ـ وقال ( :)3848أخّبنا حممد بن إسامعيل الرتمذي قال :ددثنا أيوب
ابن سليامن قال :ددثني أبو بكر بن أيب أويس قال :ددثني سليامن بن بالل
عن حممد بن أيب عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليامن بن أرقم
أن حييى بن أيب كثري الذي كان يسكن الياممة ددثه أنه سمع أبا سلمة خيّب
عن عائشة أن رسول اهلل

قال(( :ال نذر يف معصية وكفارهتا كفارة

يمني)).
ـ وقال ( :)1369أخّبنا حممد بن معمر قال :ددثنا دبان قال :ددثنا
أبان قال :ددثنا حييى بن أيب كثري عن احلرضمي بن الدق عن زيد عن أيب
سالم عن احلكم بن أيب ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر حيدثان أن
رسول اهلل

قال وهو عىل أعواد منّبه(( :لينتهني أقوام عن ودعهم

اجلمعات أو ليختمن اهلل عىل قلوهبم وليكونن من الغافلني)).
ـ وقال ( :)1382أخّبين هارون بن عبد اهلل قال :ددثنا احلسن بن
سوار قال :ددثنا اللي قال :ددثنا خالد عن سعيد عن أيب بكر بن املنكدر
أن عمرو بن سليم أخّبه عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن رسول
اهلل

قال(( :إن الغسل يوم اجلمعة عىل كل حمتلم ،والسواك ،وأن يمس

من الطيب ما يقدر عليه)).
661ـ قد يزيد الراوي عن املصنف يف اسم شيخه ما يوضحه ويأيت
بعبارة (هو ابن فالن) أو (يعني ابن فالن).
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من أمثلة ذلك ما يف سنن النسائي ( )1049قال :أخّبنا عمرو بن
منصور ـ يعني النسائي ـ ،...ثم ساق إسناده ومتنه.
ـ وقال ( :)2088أخّبنا هارون بن زيد ـ وهو ابن أيب الزرقاء ـ ،...ثم
ساق إسناده ومتنه ،فإن الذي قال( :يعني النسائي) و(هو ابن أيب الزرقاء)
َمن دون النسائي وليس النسائي ،وانظر الفائدة (.)402
662ـ صحة سامع علقمة بن وائل من أبيه.
قال النسائي ( :)1055أخّبنا سويد بن نرص قال :أنبأنا عبد اهلل بن
املبارك عن قيس بن سليم العنّبي قال :ددثني علقمة بن وائل قال:
ددثني أيب قال(( :صليت خلف رسول اهلل

فرأيته يرفع يديه إذا افتتح

الصالة وإذا ركع وإذا قال :سمع اهلل ملن محده هكذا وأشار قيس إىل نحو
األذنني)).وقد خرج له مسلم من روايته عن أبيه ،قال ابن القيِّساين يف
(اجلمع بني رجال الصحيحني)(( :سمع أباه يف مواضع)).
663ـ عبارة (قال اهلل عىل لسان نبيه

).

ـ جاءت يف أدادي  ،منها ددي أيب موسى يف صحيح مسلم (،904
 )905وفيه(( :فإن اهلل تعاىل قال عىل لسان نبيه
ـ ومنها ددي

أيب هريرة

 :سمع اهلل ملن محده)).

يف صحيح البخاري ( )1869أن النبي

قال(( :درم ما بني البتي املدينة عىل لساين)).
ـ ومنها ددي

الفريعة بنت مالك يف سنن ابن ماجه ( )2031وفيه:

((فخرجت قرير ًة عيني ملا قىض اهلل  ي عىل لسان رسوله

.))...
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يف سنن ابن ماجه ( )3113وفيه:

((وإنك درمت مكة عىل لسان إبراهيم .))...وهذه األدادي

من مجلة

األدلة الدالة عىل أن السنة ودي من اهلل تعاىل.
664ـ حديث عند النسائي يف السنن الصغرى ( )1069يف إسناده
عمرو بن مرة عن أيب محزة عن رجل من بني عبس ،من هو أبو محزة ومن هو
الرجل املبهم؟ َبني ذلك النسائي يف السنن الكربى (.)1379
ـ قال :أخّبنا محيد بن مسعدة قال :ددثنا يزيد بن زريع قال :ددثنا
شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب محزة عن رجل من بني عبس عن دذيفة
أنه(( :صىل مع رسول اهلل

ذات ليلة فسمعه دني كّب قال :اهلل أكّب ذا

اجلّبوت وامللكوت والكّبياء والعظمة ،وكان يقول يف ركوعه :سبحان
ريب العظيم ،وإذا رفع رأسه من الركوع قال :لريب احلمد ،لريب احلمد ،ويف
سجوده :سبحان ريب األعىل ،وبني السجدتني :رب اغفر  ي رب اغفر  ي،
وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بني
السجدتني قريبا من السواء)).قال أبو عبد الرمحن :أبو محزة عندنا هو طلحة
بن يزيد ،وهذا الرجل املبهم يشبه أن يكون صلة بن زفر.
665ـ قتيبة إذا روى عن سفيان فهو ابن عيينة وإذا روى عن محاد فهو
ابن زيد(.هتذيب الكامل ،ترمجة قتيبة) ،فلم يذكر يف شيوخه سفيان الثوري
ومحاد بن سلمة ومل يذكر يف ترمجتهام رواية قتيبة عنهام.
666ـ من هذيان مسيلمة الكذاب.
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قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل من سورة يونس ﭽﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﭼ:
وأما مسيلمة فمن شاهده من َذوي البصائر ،علم أمره ال حمالة ،بأقواله
الركيكة التي ليست بفصيحة ،وأفعاله غري احلسنة بل القبيحة ،وقرآنه الذي
خيلد به يف النار يوم احلِّسة والفضيحة ،وكم من فرق بني قوله تعاىل:

ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ،وبني ُعالك مسيلمة قبحه اهلل
ولعنه" :يا ضفدع بنت الضفدعني ،نقي كام تنقني ال املاء تكدرين ،وال
الشارب متنعني" ،وقوله ـ ُق ّبح ولعن ـ" :لقد أنعم اهلل عىل احلبىل ،إذ أخرج
ِ
ود َشى" ،وقوله ـ َخدّ ره اهلل (كذا ،ولعله
منها ن ََسمة تسعى ،من بني ص َفاق َ
خلده) يف نار جهنم ،وقد فعل ـ" :الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له ُزل ُقو ٌم
طويل" ،وقوله ـ أبعده اهلل من رمحته ـ" :والعاجنات عجنا ،واخلابزات
خبزا ،والالقامت لقام ،إهالة وسمنا ،إن قريشا قوم يعتدون" إىل غري ذلك
من اهلذيانات واخلرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا هبا ،إال عىل وجه
السخرية واالستهزاء؛ وهلذا أرغم اهلل أنفه ،ورشب يوم "دديقة املوت"
دتفه و َم ّزق شمله ،ولعنه صح ُبه وأهله ،وقدموا عىل الصديق تائبني،
وجاءوا يف دين اهلل راغبني ،فسأهلم الصديق خليفة الرسول ـ صلوات اهلل
وسالمه عليه ،وريض اهلل عنه ـ أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه
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اهلل ،فسألوه أن يعفيهم من ذلك ،فأبى عليهم إال أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه
من مل يسمعه من الناس ،فيعرفوا فضل ما هم عليه من اهلدى والعلم،
فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه ،فلام فرغوا قال هلم الصديق
 :وحيكم! أين كان ُيذهب بعقولكم؟ واهلل إن هذا مل خيرج من ٍّإل ـ
يعني اهلل ـ وذكروا أن وفد عمرو بن العاص عىل مسيلمة ،وكان صديقا له
يف اجلاهلية ،وكان عمرو مل يسلم بعدُ  ،فقال له مسيلمة :وحيك يا عمرو،
ماذا أنزل عىل صادبكم ـ يعني :رسول اهلل

ـ يف هذه املدة؟ فقال :لقد

سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصرية فقال :وما هي؟ فقال:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭼ ،ففكر مسيلمة ساعة ،ثم قال :وقد أنزل
عيل مثله ،فقال :وما هو؟ فقال" :يا َو ْب ُر إنام أنت أذنان وصدر ،وسائرك
ّ

َد ْق ٌر َن ْقر ،كيف ترى يا عمرو؟" ،فقال له عمرو :واهلل إنك لتعلم أين أعلم
أنك لتكذب" ،فإذا كان هذا من مرشك يف دال رشكه ،مل يشتبه عليه دال
حممد

وصدقه ،ودال مسيلمة ـ لعنه اهلل ـ وكذبه ،فكيف بأو ي البصائر

والنهى ،وأصحاب العقول السليمة املستقيمة واحلجى! وهلذا قال اهلل
تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
()1

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [األنعام ،]93 :وقال يف هذه اآلية الكريمة  :ﭽ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ ،وكذلك
( )1اآلية التي فِّسها ابن كثري آية يونس (...إنه ال يفلح املجرمون) والتي ذكرها يف آية األنعام.
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من ّ
كذب باحلق الذي جاءت به الرسل ،وقامت عليه احلجج ،ال أدد أظلم
منه كام جاء يف احلدي " :أعتى الناس عىل اهلل ٌ
رجل قتل نبيا ،أو قتله نبي".
667ـ رشح حديث(( :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،))...انظر
ذلك مفص ً
ال يف الباب السادس والعرشين من شفاء العليل البن القيم.
668ـ حديث فيه نزول ثم علو.
قال النسائي ( :)1266أخّبنا حممد بن منصور قال :ددثنا سفيان قال:
ددثنا حييى بن سعيد عن مسلم بن أيب مريم شيخ من أهل املدينة ثم لقيت
الشيخ فقال :سمعت عيل بن عبد الرمحن يقول(( :صليت إىل جنب ابن عمر
فقلبت احلىص ،فقال  ي ابن عمر :ال تقلب احلىص؛ فإن تقليب احلىص من
الشيطان ))...احلدي .
ومثله ددي

متيم الداري عند النسائي ( )4197قال :أخّبنا حممد بن

منصور قال :ددثنا سفيان قال :سألت سهيل بن أيب صالح قلت :ددثنا
عمرو عن القعقاع عن أبيك قال :أنا سمعته من الذي ددث أيب ددثه
رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن متيم الداري قال :قال رسول
اهلل

(( :إنام الدين النصيحة ،قالوا :ملن يا رسول اهلل؟! قال :هلل ولكتابه

ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)) ،وكذا هو يف صحيح مسلم ()196
قال :ددثنا حممد بن عباد املكى قال :ددثنا سفيان قال :قلت لسهيل إن
َع ْمر ًاددثنا عن القعقاع عن أبيك قال :ورجوت أن يسقط عنى رجال قال:
فقال :سمعته من الذى سمعه منه أبى كان صديقا له بالشام ،ثم ددثنا
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سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن متيم الدارى أن النبى

قال:

((الدين النصيحة ،قلنا :ملن؟ قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم)).
669ـ تكنية الرجل عن نفسه :يقول بعض القوم أو رجل أو غري ذلك.
ـ قال النسائي ( :)1304أخّبنا حييى بن دبيب بن عريب قال :ددثنا
محاد قال :ددثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال(( :صىل بنا عامر بن يارس
صالة فأوجز فيها ،فقال له بعض القوم :لقد خففت أو أوجزت الصالة،
فقال :أ ّما عىل ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول اهلل

،

فلام قام تبعه رجل من القوم هو أيب غري أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء
ثم جاء فأخّب به القوم :اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك عىل اخللق ،أديني
ما علمت احلياة خريا  ي ،وتوفني إذا علمت الوفاة خريا  ي ،اللهم وأسألك
خشيتك يف الغيب والشهادة ،وأسألك كلمة احلق يف الرضا والغضب،
وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعيام ال ينفد ،وأسألك قرة عني
ال تنقطع ،وأسألك الرضاء بعد القضاء ،وأسألك برد العيش بعد املوت،
وأسألك لذة النظر إىل وجهك ،والشوق إىل لقائك ،يف غري رضاء مرضة وال
فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن واجعلنا هداة مهتدين)).
670ـ قال النسائي يف سننه عقب احلديث (رقم  :)1403أبو عبيدة ـ
يعني ابن عبد اهلل بن مسعود ـ مل يسمع من أبيه شيئا وال عبد الرمحن بن عبد اهلل
ابن مسعود وال عبد اجلبار بن وائل بن حجر.
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671ـ قول (صدق اهلل) بني يدي ذكر اآلية التي يقع يشء مطابق
ملضموهنا يستدل هبا عىل ذلك الواقع.
روى النسائي يف سننه ( )1413بإسناده إىل عبد اهلل بن بريدة عن أبيه
قال(( :كان النبي

خيطب فجاء احلسن واحلسني

أمحران يعثران فيهام ،فنزل النبي

وعليهام قميصان

فقطع كالمه فحملهام ثم عاد إىل املنّب

ثم قال :صدق اهلل ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ رأيت هذين يعثران يف
قميصيهام فلم أصّب دتى قطعت كالمي فحملتهام)).
672ـ حديث أيب هريرة يف ذهابه إىل الطور وما قال له أبو برصة يف منع
ذلك.
هو يف سنن النسائي ( )1430بإسناد صحيح ،وفيه :فلقيت برصة بن
أيب برصة الغفاري فقال :من أين جئت؟ قلت :من الطور ،قال :لو لقيتك
من قبل أن تأتيه مل تأته ،قلت له :ومل؟ قال :إين سمعت رسول اهلل

يقول:

((ال تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ومسجدي ومسجد
بيت املقدس)).
ويف استدالل برصة باحلدي

دليل عىل أن املنع ليس من السفر إىل

مساجد بل املنع من السفر مطلقا للعبادة سواء للمساجد أو املقابر أو غري
ذلك.
673ـ النسائي يروي عن احلارث بن مسكني ما سمعه وقرئ عليه وأذن
له يف الرواية عنه يقول :أخربين احلارث ...إلخ ،وما مل يأذن له يف األخذ عنه
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كان حيرض من وراء ستار لكنه ال يقول :أخربين بل يقول :قال احلارث بن
مسكني قراءة عليه وأنا أسمع.
ـ ففي سنن النسائي ( )1454قال :أخّبنا أبو عبد الرمحن قال احلارث
ابن مسكني قراءة عليه وأنا أسمع يف دديثه عن سفيان عن عبد الرمحن بن
محيد عن السائب بن يزيد عن العالء بن احلرضمي قال :قال النبي

:

((يمك املهاجر بمكة بعد نسكه ثالثا)).
ـ ومثله إسناد احلدي رقم (.)2018
674ـ من تعليقات ابن السني راوي سنن النسائي يف السنن.
ـ قال النسائي ( :)1540أخّبين عمران بن بكار قال :ددثنا حممد بن
املبارك قال :أنبأنا اهليثم بن محيد عن العالء وأيب أيوب عن الزهري عن عبد اهلل
ابن عمر قال(( :صىل رسول اهلل

صالة اخلوف ))...احلدي  ،قال أبو بكر

بن السني :الزهري سمع من ابن عمر حديثني ومل يسمع هذا منه.
675ـ زيادة يف إسناد للنسائي يف رواية ابن السني هي (ابن عوف) وهو
خطأ والوهم ممن دون النسائي ألهنا ال توجد يف غري نسخة ابن السني وهو
محيد بن عبد الرمحن احلمريي.
ـ قال النسائي ( :)1612أخّبنا قتيبة بن سعيد قال :ددثنا أبو عوانة
عن أيب برش عن محيد بن عبد الرمحن ـ هو ابن عوف ـ عن أيب هريرة قال:
قال رسول اهلل

(( :أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهلل املحرم،

وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل)) .انظر النكت الظراف عىل حتفة
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األرشاف البن دجر (.)12292

676ـ كالم البن عبد الرب يف التمهيد ( :)315-271/8حول األحرف
هلم
السبعة وأهنا أوجه من الكالم تتفق فيها املعاين وختتلف األلفاظ مثلَ :
وإيل ونحو ذلك ،وأن الذي يف املصحف هو حرف منها وهو مشتمل عىل
َ
القراءات.
ـ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عبد الرمحن بن ٍ
عبد
القاري قال :سمعت عمر بن اخلطاب يقول(( :سمعت هشام بن دكيم بن
دزام يقرأ سورة الفرقان عىل غري ما أقرأها ،وكان رسول اهلل

أقرأنيها

فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته دتى انرصف ،ثم لببته بردائه فجئت
رسول اهلل

فقلت :يا رسول اهلل! إين سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان عىل

غري ما أقرأتنيها ،فقال له رسول اهلل
يقرأ ،فقال رسول اهلل

" :اقرأ" ،فقرأ القراءة التي سمعته

" :هكذا أنزلت" ،ثم قال  ي" :اقرأ" ،فقرأت،

فقال" :هكذا أنزلت ،إن هذا القرآن أنزل عىل سبعة أدرف فاقرؤا ما يتيِّس
منه"....إىل أن قال ((( :)281/8واألدادي
عىل نحو ما يدل عليه ددي

الصحاح املرفوعة كلها تدل

عمر هذا ،وقالوا :إنام معنى السبعة األدرف

سبعة أوجه من املعاين املتفقة املتقاربة بألفاظ خمتلفة نحو (أقبل ،وتعال،
وهلم) وعىل هذا الكثري من أهل العلم))....إىل أن قال ((( :)291/8وروى
ورقاء عن ابن أيب نجيح عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب أنه كان
يقرأ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ :للذين آمنوا أمهلونا ،للذين آمنوا أخرونا،
للذين آمنوا ارقبونا.
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وهبذا اإلسناد عن أيب بن كعب أنه كان يقرأ ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ:
مروا فيه ،سعوا فيه ،كل هذه األدرف كان يقرؤها أيب بن كعب ،فهذا معنى
احلروف املراد هبذا احلدي

واهلل أعلم؛ إال أن مصحف عثامن الذي بأيدي

الناس اليوم هو منها درف وادد وعىل هذا أهل العلم فاعلم))....إىل أن
قال ((( :)294/8وقال أبو جعفر الطحاوي :كانت هذه السبعة للناس يف
احلروف لعجزهم عن أخذ القرآن عىل غريها؛ ألهنم كانوا أميني ال يكتبون
إال القليل منهم ،فكان يشق عىل كل ذي لغة منهم أن يتحول إىل غريها من
اللغات ،ولو رام ذلك مل يتهيأ له إال بمشقة عظيمة ،فوسع هلم يف اختالف
األلفاظ إذا كان املعنى متفقا ،فكانوا كذلك دتى كثر من يكتب منهم،
ودتى عادت لغاهتم إىل لسان رسول اهلل

فقرأوا بذلك عىل حتفظ ألفاظه

فلم يسعهم دينئذ أن يقرأوا بخالفها ،وبان بام ذكرنا أن تلك السبعة
األدرف إنام كانت يف وقت خاص لرضورة دعت إىل ذلك ثم ارتفعت تلك
الرضورة فارتفع دكم هذه السبعة األدرف وعاد ما يقرأ به القرآن إىل
درف وادد)).
أقول :وهذا احلرف الوادد الذي مجع عليه عثامن

القرآن مشتمل

عىل القراءات ،وهلذا كان للقرآن رسم خاص ليستوعب القراءات مثل:
عجبت
عجبت ويسخرون) و(بل
(يعملون) و(تعملون) ،ومثل( :بل
ُ
َ
ويسخرون) ،ومثل( :قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم)
و(قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عيه ءاباءكم) ،ومثل( :وصدقت
بكلامت رهبا وكتبه) و(وصدقت بكلامت رهبا وكتابه) ،واملعنى يف القراءتني

442

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

وادد وهو اجلمع؛ ألن قراءة (وكتابه) فيها إضافة املفرد إىل معرفة وهو يفيد
العموم نظري قوله :وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها) أي نعم اهلل.
677ـ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه ورواية أبيه عن جده عبد اهلل بن
عمرو.
قال النسائي ( :)1870أخّبنا سويد بن نرص قال :ددثنا عبد اهلل قال:
أنبأنا عمرو بن سعيد بن أيب دسني :أن عمرو بن شعيب كتب إىل عبد اهلل
ابن عبد الرمحن بن أيب دسني يعزيه بابن له هلك ،وذكر يف كتابه أنه سمع
أباه حيدث عن جده عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :قال رسول اهلل

:

((إن اهلل ال يرىض لعبده املؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل األرض فصّب
وادتسب ،وقال :ما أمر به بثواب دون اجلنة)).
وأوضح دليل يستدل به عىل صحة سامع شعيب بن حممد بن عبد اهلل بن
عمرو عن جده عبد اهلل بن عمرو ،ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه(( :أن
رجال أتى عبد اهلل بن عمرو يسأله عن حمرم وقع بامرأة ،فأشار إىل عبد اهلل
ابن عمر ،فقال :اذهب إىل ذلك فسله ،قال شعيب :فلم يعرفه الرجل فذهبت
معه ،فسأل ابن عمر ،فقال :بطل دجك ،فقال الرجل :فام أصنع؟ قال :اخرج
مع الناس واصنع ما يصنعون ،فإذا أدركت قاب ً
ال فحج وأهد ،فرجع إىل عبد
اهلل بن عمرو وأنا معه فأخّبه ،فقال :اذهب إىل ابن عباس فسله ،قال
شعيب :فذهبت معه إىل ابن عباس فسأله ،فقال له كام قال ابن عمر ،فرجع
إىل عبد اهلل بن عمرو وأنا معه فأخّبه بام قال ابن عباس ،ثم قال :ما تقول
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أنت؟ فقال :قو ي مثل ما قاال)) رواه احلاكم ( )65 /2وقال(( :هذا ددي
ثقات رواته دفاظ ،وهو كاألخذ باليد يف صحة سامع شعيب بن حممد عن
جده عبد اهلل بن عمرو)) ووافقه الذهبي ،ورواه البيهقي من طريق احلاكم
( ،)167/5وقال(( :هذا إسناد صحيح ،وفيه دليل عىل صحة سامع شعيب
ابن حممد بن عبد اهلل من جده عبد اهلل بن عمرو)).
678ـ منصور بن زاذان الواسطي كان رسيع القراءة وكان حيب أن
يرتسل فال يستطيع ،وقال هشيم بن بشري الواسطي :لو قيل ملنصور بن
زاذان :إن ملك املوت عىل الباب ما كان عنده زيادة يف العمل .ومثله صفوان
ابن سليم املدين ،قال أنس بن عياض :رأيت صفوان ولو قيل له :غدا القيامة
ما كان عنده مزيد ،ذكر ذلك املزي يف ترمجتهام يف هتذيب الكامل.
679ـ رواية النسائي عن البخاري.
قال النسائي ( :)2095أخّبنا حممد بن إسامعيل البخاري ،...ثم ساق
احلدي واملتن.
680ـ لفظة (جعل) تأيت يف اللغة العربية ألربعة معان.
قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي

يف أضواء البيان عند قوله

تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [النحل] :لفظة
(جعل) تأيت يف اللغة العربية ألربعة معان ; ثالثة منها يف القرآن:
األول :بمعنى اعتقد ; كقوله تعاىل هنا :ﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ ،قال يف
اخلالصة:
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وجعل اللذ كاعتقد
الثاين :بمعنى صري؛ كام تقدم يف احلجر؛ كقوله :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ،
قال يف اخلالصة:
 .............والتي كصريا ...وأيضا هبا انصب مبتدا وخربا
الثالث :بمعنى خلق؛ كقوله :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭼ  ،أي :خلق الظلامت والنور.
الرابع :بمعنى رشع؛ كقوله:
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ...ثويب فأهنض هنض الشارب السكر
قال يف اخلالصة:
كأنشأ السائق حيدو وطفق ...كذا جعلت وأخذت وعلق
681ـ مسألة التناكح بني اجلن واإلنس.
اختلف العلامء يف جواز املناكحة بني بني آدم واجلن ،فمنعها مجاعة من
أهل العلم ،وأبادها بعضهم.
قال املناوي (يف رشح اجلامع الصغري) :ففي الفتاوى الِّساجية للحنفية:
ال جتوز املناكحة بني اإلنس واجلن وإنسان املاء؛ الختالف اجلنس ،ويف
فتاوى البارزي من الشافعية :ال جيوز التناكح بينهام ،ورجح ابن العامد
جوازه .اهـ
وقال املاوردي :وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين اجلنسني ،واختالف
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الطبعني؛ إذ اآلدمي جسامين ،واجلني روداين ،وهذا من صلصال كالفخار،
وذلك من مارج من نار ،واالمتزاج مع هذا التباين مدفوع ،والتناسل مع
هذا االختالف ممنوع .اهـ.
وقال ابن العريب املالكي :نكادهم جائز عقال؛ فإن صح نقال فبها
ونعمت.
قال مقيده ـ عفا اهلل عنه ـ(( :ال أعلم يف كتاب اهلل وال يف سنة نبيه
نصا يدل عىل جواز مناكحة اإلنس اجلن ،بل الذي يسرتوح من ظواهر
اآليات عدم جوازه ،فقوله يف هذه اآلية الكريمة :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﭼ اآلية ،ممتنا عىل بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم،
يفهم منه أنه ما جعل هلم أزواجا تباينهم كمباينة اإلنس للجن ،وهو ظاهر،
ويؤيده قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ ،فقوله :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ ،يف معرض االمتنان يدل عىل أنه ما خلق هلم أزواجا من غري
أنفسهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر يف األصول من أن(( :النكرة يف سياق االمتنان
تعم)) ،فقوله :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ ،مجع منكر يف سياق االمتنان
فهو يعم ،وإذا عم دل ذلك عىل درص األزواج املخلوقة لنا فيام هو من
أنفسنا ،أي :من نوعنا وشكلنا))( .أضواء البيان عند قوله تعاىل :ﭽ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﭼ).
682ـ لفظ املثل يراد به الذات كقوله تعاىل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ،
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أي ليس كهو يشء ،وآيات أخر.
واملراد باملثل الذات؛ كقول العرب :مثلك ال يفعل هذا ،يعنون أنت ال
ينبغي لك أن تفعل هذا ،فاملعنى :ليس كاهلل يشء ،ونظريه من إطالق املثل
وإرادة الذات :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ ،أي :عىل نفس
القرآن ال يشء آخر مماثل له ،وقوله :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ ،أي :كمن
هو يف الظلامت( .أضواء البيان عند قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [النحل]).
683ـ لفظ الضالل يطلق يف القرآن واللغة العربية ثالثة إطالقات.
اإلطالق األول :يطلق الضالل مرادا به الذهاب عن دقيقة اليشء،
فتقول العرب يف كل من ذهب عن علم دقيقة يشء ضل عنه ،وهذا
الضالل ذهاب عن علم يشء ما ،وليس من الضالل يف الدين.
ومن هذا املعنى قوله هنا :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الشعراء] ،أي :من
الذاهبني عن علم دقيقة العلوم ،واألرسار التي ال تعلم إال عن طريق
الودي ،ألين يف ذلك الوقت مل يوح إ ي ،ومنه عىل التحقيق :ﭽﮎ ﮏ

ﮐ ﭼ أي :ذاهبا عام علمك من العلوم التي ال تدرك إال بالودي.
ومن هذا املعنى قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭼ [طه] ،فقوله :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ،أي :ال يذهب عنه علم يشء
كائنا ما كان ،وقوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
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ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [البقرة،]282 :
فقوله :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ،أي :تذهب عن علم دقيقة املشهود به بدليل
قوله بعده :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﭼ  ،وقوله تعاىل عن أوالد يعقوب:
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [يوسف] ،وقوله :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ عىل التحقيق يف ذلك كله ،ومن هذا املعنى قول
الشاعر:
وتظن سلمى أنني أبغي هبا ...بدال أراها يف الضالل هتيم
واإلطالق الثاين :وهو املشهور يف اللغة ويف القرآن ،هو إطالق الضالل
عىل الذهاب عن طريق اإليامن إىل الكفر ،وعن طريق احلق إىل الباطل ،وعن
طريق اجلنة إىل النار ،ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.

واإلطالق الثالث :هو إطالق الضالل عىل الغيبوبة واالضمحالل،
تقول العرب :ضل اليشء إذا غاب واضمحل ،ومنه قوهلم :ضل السمن يف
الطعام ،إذا غاب فيه واضمحل ،وألجل هذا سمت العرب الدفن يف القّب
إضالال؛ ألن املدفون تأكله األرض فيغيب فيها ويضمحل ،ومن هذا املعنى
قوله تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [السجدة ]10 :اآلية يعنون :إذا
دفنوا وأكلتهم األرض ،فضلوا فيها ،أي :غابوا فيها واضمحلوا( .أضواء
البيان عند قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الشعراء])
684ـ برش بن شعيب بن أيب محزة ،قال ابن حبان :قال البخاري:
تركناه ،فأخطأ ابن حبان وإنام قال البخاري :تركناه حيا سنة اثنتي عرشة،
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مات سنة ثالث عرشة ومائتني( .تقريب التهذيب ترمجته).
685ـ من فقه اإلمام النسائي.
ددي

رقم ( :)4148أخّبنا عمرو بن حييى بن احلارث قال :أنبأنا

حمبوب قال :أنبأنا أبو إسحاق عن رشيك عن خصيف عن جماهد قال:
((اخلمس الذي هلل وللرسول كان للنبي
شيئا ،فكان للنبي

وقرابته ال يأكلون من الصدقة

مخس اخلمس ،ولذي قرابته مخس اخلمس ،ولليتامى

مثل ذلك ،وللمساكني مثل ذلك ،والبن السبيل مثل ذلك)) .قال الشيخ
األلباين :ضعيف اإلسناد مرسل.
قال أبو عبد الرمحن(( :قال اهلل جل ثناؤه ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [األنفال:

 ،]41وقوله ( هلل) ابتداء كالم ألن األشياء كلها هلل  ،ولعله إنام استفتح
الكالم يف الفيء واخلمس بذكر نفسه؛ ألهنا أرشف الكسب ،ومل ينسب
الصدقة إىل نفسه  ألهنا أوساخ الناس واهلل تعاىل أعلم .وقد قيل :يؤخذ
من الغنيمة يشء فيجعل يف الكعبة وهو السهم الذي هلل  ،وسهم النبي
إىل اإلمام يشرتي الكراع منه والسالح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه
غناء ومنفعة ألهل اإلسالم ومن أهل احلدي

والعلم والفقه والقرآن،

وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو املطلب بينهم الغني منهم والفقري.
وقد قيل :إنه للفقري منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه
القولني بالصواب عندي واهلل تعاىل أعلم .والصغري والكبري والذكر
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449
فيهم،

أنه فضل بعضهم عىل بعض ،وال خالف نعلمه بني

العلامء يف رجل لو أوىص بثلثه لبني فالن أنه بينهم وأن الذكر واألنثى فيه
سواء إذا كانوا حيصون ،فهكذا كل يشء صري لبني فالن إنه بينهم بالسوية
إال أن يبني ذلك اآلمر به واهلل و ي التوفيق .وسهم لليتامى من املسلمني
وسهم للمساكني من املسلمني وسهم البن السبيل من املسلمني وال يعطى
أدد منهم سهم مسكني وسهم ابن السبيل وقيل له :خذ أهيام شئت
واألربعة أمخاس يقسمها اإلمام بني من درض القتال من املسلمني
البالغني)).
ـ ددي

رقم ( :)5626أخّبنا هشام بن عامر قال ددثنا صدقة بن

خالد عن زيد بن واقد أخّبين خالد بن عبد اهلل بن دسني عن أيب هريرة
قال(( :علمت أن رسول اهلل

كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له يف

دباء فجئته به فقال" :أدنه" ،فأدنيته منه ،فإذا هو ينش فقال" :ارضب هبذا
احلائط ،فإن هذا رشاب من ال يؤمن باهلل واليوم اآلخر")).
قال أبو عبد الرمحن :ويف هذا دليل عىل حتريم السكر قليله وكثريه،
وليس كام يقول املخادعون ألنفسهم بتحريمهم آخر الرشبة وحتليلهم ما
تقدمها الذي يرشب يف ال َفرق قبلها ،وال خالف بني أهل العلم أن السكر
بكليته ال حيدث عىل الرشبة اآلخرة دون األوىل والثانية بعدها وباهلل
التوفيق.
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أقول :ومن دقيق فقهه أنه أورد ددي

((( :)7لوال أن أشق عىل أمتي

ألمرهتم بالسواك عند كل صالة)) حتت ترمجة (الرخصة يف السواك بالعيش
للصائم)؛ ألن صالة العرص تقع يف العيش ،قال السندي يف داشيته عىل
سننه(( :وال خيفى أن هذا من املصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب ،فلله
دره ما أدق وأدد فهمه!)).
686ـ حديث يف سنن النسائي يف إسناده اإلمام أمحد ،وقال فيه اإلمام
أمحد :هذا حديث صحيح ،فهو مما صححه اإلمام أمحد.
قال النسائي ( :)5583أخّبنا احلسني بن منصور بن جعفر قال :ددثنا
أمحد بن دنبل قال :ددثنا عبد الرمحن بن مهدي قال :ددثنا محاد بن زيد
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال :قال رسول اهلل

(( :كل مسكر درام

وكل مسكر مخر)) قال احلسني :قال أمحد وهذا ددي صحيح.
687ـ عناية املحدثني يف تعيني ألفاظ الرواة مثل( :قال النبي
الرسول

) و(عن

).

يف صحيح مسلم ( )268إسناد فيه عبد اهلل بن نمري ووكيع ينتهي إىل
عبد اهلل بن مسعود؛ قال فيه وكيع(( :قال رسول اهلل
((سمعت رسول اهلل

)) ،وقال ابن نمري:

)).

وقال النسائي ( :)5607أخّبنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان
عن الزهري عن أيب سلمة عن عائشة قالت :قال رسول اهلل
رشاب أسكر فهو درام)) قال قتيبة :عن النبي

.

(( :كل
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ـ وقال :أخّبين حممد بن آدم بن سليامن عن عبد الرديم عن يزيد (ح)
وأنبأنا واصل بن عبد األعىل ددثنا بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن
جماهد عن عبد اهلل بن عمرو عن النبي
اهلل

 ،وقال حممد بن آدم :عن رسول

قال(( :من رشب اخلمر ))...احلدي  ،وال فرق بني النبي والرسول

يف املعنى؛ لكن دقة املحدثني وحمافظتهم عىل األلفاظ جعلهم ينصون عىل
لفظ كل وادد من الرواة.
688ـ (سبق حممد الباذق) يدل عىل استيعاب الرشيعة لكل ما جيد.
قال النسائي ( :)5622أخّبنا قتيبة عن سفيان عن أيب اجلويرية اجلرمي
قال :سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إىل الكعبة عن الباذق فقال(( :سبق
حممد الباذق وما أسكر فهو درام)) ،قال :أنا أول العرب سأله .واحلدي يف
صحيح البخاري (.)5598
689ـ حديث (املرء مع من أحب) ذكره ابن القيم عن تسعة عرش
صحابيا ،وذكر أحاديثهم يف (هتذيب السنن.)2395-2388/5 :
قال ابن القيم(( :وددي املرء مع من أدب رواه عن النبي

أنس بن

مالك ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأبو موسى األشعري ،وعيل بن أيب طالب،
وأبو سعيد اخلدري ،وأبو ذر ،وصفوان بن عسال ،وعبد اهلل بن يزيد
اخلطمي ،والّباء بن عازب ،وعروة بن مرضس ،وصفوان بن قدامة
اجلمحي ،وأبو أمامة الباهيل ،وأبو رسحية الغفاري ،وأبو هريرة ،ومعاذ بن
جبل ،وأبو قتادة األنصاري ،وعبادة بن الصامت ،وجابر بن عبد اهلل،
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وعائشة ريض اهلل عنهم أمجعني)).
وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل يف سورة الشورى :ﭽ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ أن ددي (املرء مع من أدب) متواتر.
690ـ ما جاء من أحاديث وآثار يف بدء الكاتب بنفسه أو بغريه من فالن
إىل فالن ،أو إىل فالن من فالن.
قال أبو داود ( :)5123ددثنا أمحد بن دنبل ددثنا هشيم عن منصور
عن ابن سريين ـ قال أمحد قال مرة يعنى هشيام ـ عن بعض ولد العالء أن
العالء بن احلرضمى كان عامل النبى

عىل البحرين فكان إذا كتب إليه

بدأ بنفسه.
وقال ( :)5124ددثنا حممد بن عبد الرديم ددثنا املعىل بن منصور
أخّبنا هشيم عن منصور عن ابن سريين عن ابن العالء عن العالء ـ يعنى
ابن احلرضمى ـ أنه كتب إىل النبى

فبدأ باسمه.

قال احلافظ يف فتح الباري حتت هذا احلدي

ـ أي رقم ( )7من كتاب

الودي ـ(( :فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول اجلمهور بل دكى
فيه النحاس إمجاع الصحابة واحلق إثبات اخلالف)) .وانظر اآلثار يف ذلك يف
عون املعبود (.)31-30/14
691ـ الفرق بني معنى احللول واالحتاد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (جمموع الفتاوى :)174-171/2
((واعلم أن هذه املقاالت :ال أعرفها ألدد من أمة قبل هؤالء عىل هذا

الفوائد املنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

453

الوجه؛ ولكن رأيت يف بعض كتب الفلسفة املنقولة عن أرسطو أنه دكى
عن بعض الفالسفة قوله :إن الوجود وادد ورد ذلك ،ودسبك بمذهب
ال يرضاه متكلمة الصابئني.
وإنام ددثت هذه املقاالت بحدوث دولة التتار ،وإنام كان الكفر احللول
العام ،أو االحتاد ،أو احللول اخلاص؛ وذلك أن القسمة رباعية ألن من
جعل الرب هو العبد دقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو احتاده به ،وعىل
التقديرين فإما أن جيعل ذلك خمتصا ببعض اخللق ،كاملسيح ،أو جيعله عاما
جلميع اخللق .فهذه أربعة أقسام:
األول :هو احللول اخلاص ،وهو قول النسطورية من النصارى
ونحوهم ممن يقول إن الالهوت دل يف الناسوت وتدرع به كحلول املاء يف
اإلناء ،وهؤالء دققوا كفر النصارى؛ بسبب خمالطتهم للمسلمني ،وكان
أوهلم يف زمن املأمون؛ وهذا قول من وافق هؤالء النصارى من غالية هذه
األمة ،كغالية الرافضة الذين يقولون :إنه دل بعيل بن أيب طالب وأئمة أهل
بيته ،وغالية النساك الذين يقولون باحللول يف األولياء ومن يعتقدون فيه
الوالية ،أو يف بعضهم :كاحلالج ويونس واحلاكم( )1ونحو هؤالء.
والثاين :هو االحتاد اخلاص ،وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخب
قوالً ،وهم السودان والقبط ،يقولون :إن الالهوت والناسوت اختلطا
وامتزجا كاختالط اللبن باملاء ،وهو قول من وافق هؤالء من غالية املنتسبني
( )1أقول :ال أدري من هو هذا احلاكم.
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إىل اإلسالم.
والثالث :هو احللول العام ،وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة
واحلدي  ،عن طائفة من اجلهمية املتقدمني ،وهو قول غالب متعبدة
اجلهمية؛ الذين يقولون :إن اهلل بذاته يف كل مكان؛ ويتمسكون بمتشابه من
القرآن كقوله :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ  ،وقوله :ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ،
والرد عىل هؤالء كثري مشهور يف كالم أئمة السنة ،وأهل املعرفة وعلامء
احلدي .
الرابع :االحتاد العام ،وهو قول هؤالء املالددة ،الذين يزعمون أنه عني
وجود الكائنات ،وهؤالء أكفر من اليهود والنصارى من وجهني:
من جهة أن أولئك قالوا :إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه،
بعد أن مل يكونا متحدين ،وهؤالء يقولون :ما زال الرب هو العبد وغريه من
املخلوقات ليس هو غريه.
(والثاين) من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كاملسيح،
وهؤالء جعلوا ذلك ساريا يف الكالب ،واخلنازير ،واألقذار ،واألوساخ،
وإذا كان اهلل تعاىل قد قال :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﭼ [املائدة ]17 :اآلية ،فكيف بمن قال :إن اهلل هو الكفار،
واملنافقون والصبيان ،واملجانني ،واألنجاس ،واألنتان ،وكل يشء؟!
وإذا كان اهلل قد رد قول اليهود والنصارى ملا قالوا( :نحن أبناء اهلل
وأدباؤه) وقال هلم :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
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اآلية ،فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب اخلالق
ليسوا غريه وال سواه؟ وال يتصور أن يعذب اهلل إال نفسه؟ وأن كل ناطق
يف الكون فهو عني السامع؟ كام يف قوله

(( :إن اهلل جتاوز ألمتي عام

ددثت به أنفسها)) وأن الناكح عني املنكوح دتى قال شاعرهم:
وتلتذ إن مرت عىل جسدي يدي

ألين يف التحقيق لست سواكم

واعلم أن هؤالء ملا كان كفرهم ـ يف قوهلم :إن اهلل هو خملوقاته كلها ـ
أعظم من كفر النصارى بقوهلم( :إن اهلل هو املسيح ابن مريم) وكان
النصارى ضالال ،أكثرهم ال يعقلون مذهبهم يف التوديد ،إذ هو يشء
متخيل ال يعلم وال يعقل ،دي

جيعلون الرب جوهرا وادد ًا ،ثم جيعلونه

ويتأولون ذلك بتعدد اخلواص واألشخاص التي هي
ثالثة جواهر،
ّ
األقانيم ،واخلواص عندهم ليست جواهر ،فيتناقضون مع كفرهم.
كذلك هؤالء املالددة االحتادية ضالل ،أكثرهم ال يعقلون قول
رؤوسهم وال يفقهونه ،وهم يف ذلك كالنصارى ،كلام كان الشيخ أمحق
وأجهل ،كان باهلل أعرف وعندهم أعظم ،وهلم دظ من عبادة الرب الذي
كفروا به ،كام للنصارى هذا ما دام أددهم يف احلجاب ،فإذا ارتفع احلجاب
عن قلبه وعرف أنه هو :فهو باخليار بني أن يسقط عن نفسه األمر والنهي،
ويبقى سدى يفعل ما أدب ،وبني أن يقوم بمرتبة األمر والنهي حلفظ
املراتب؛ وليقتدي به الناس املحجوبون ،وهم غالب اخللق ،ويزعمون أن
األنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملني.
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692ـ فائدة فيام يتعلق بقول احلاكم ((عىل رشط الشيخني أو أحدمها))،
وأن صحة احلديث تتطلب أن يكون الرواة بني احلاكم وشيوخ الشيخني
حمتج هبم .انظر تفصيل ذلك يف السلسلة الصحيحة لأللباين

حتت

احلدي (.)1078
693ـ أمثلة من تساهل ابن خزيمة يف التصحيح من كتاب التوحيد.
قال األلباين

يف السلسلة الضعيفة ( ،402/3رقم (( :)1248وقد

يكون من املفيد أن نذكر أمثلة أخرى من األدادي

الضعيفة التي وردت

يف "كتاب التوديد" البن خزيمة مع بيان علتها ،ليكون القارىء عىل بينة مما
ذكرنا من تساهل ابن خزيمة رمحه اهلل تعاىل.
احلديث األول ((( :)1248إن اهلل تبارك وتعاىل قرأ (طه) و(يس) قبل
أن خيلق آدم بألفي عام ،فلام سمعت املالئكة القرآن قالوا :طوبى ألمة ينزل
هذا عليهم ،وطوبى أللسن تتكلم هبذا ،وطوبى ألجواف حتمل هذا

))

منكر.
أخرجه الدارمي ( )456/2وابن خزيمة يف "التوديد" ( )109وابن
دبان يف "الضعفاء" ( )108/1والواددي يف "الوسيط" ()2/16/3
وابن عساكر يف "التاريخ" (  2/308/و )2/30/12عن إبراهيم بن
املهاجر بن مسامر قال :ددثنا عمر بن دفص بن ذكوان عن موىل احلرقة
(قال ابن خزيمة :وهو عبد اهلل بن يعقوب بن العالء بن عبد الرمحن) عن
أيب هريرة

قال :قال رسول اهلل

 :فذكره.
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قلت :وهذا متن موضوع كام قال ابن دبان ،وإسناده ضعيف جدا ،وله
علتان:
األوىل :إبراهيم ،قال الذهبي يف "امليزان" وساق له هذا احلدي .
قال البخاري :منكر احلدي  .وقال النسائي :ضعيف .وروى عثامن بن
سعيد عن حييى :ليس به بأس .قلت :انفرد هبذا احلدي .
قلت :ويف ترمجته أورده ابن دبان وقال" :منكر احلدي جدا".
وقال احلافظ يف (التقريب)" :ضعيف"!
واألخرى :شيخه عمر بن دفص بن ذكوان .أورده ابن أيب داتم
( )102/1/3ومل يذكر فيه جردا وال تعديال .ثم أورد بعده" :عمر بن
دفص أبو دفص األزدي البرصي ..سمعت أيب يقول ..هو منكر احلدي ".
قال الذهبي يف (امليزان)" :وهو عمر بن دفص بن ذكوان ،قال أمحد:
تركنا دديثه ودرقناه ،وقال عيل :ليس بثقة .وقال النسائي :مرتوك."..
وقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ( )141/3بعد أن عزاه البن خزيمة:
"هذا ددي غريب ،وفيه نكارة ،وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهام".
قلت :وأما عبد اهلل بن يعقوب بن العالء بن عبد الرمحن ،فلم أعرفه،
والظاهر أن يف األصل حتريفا ،فإنه يف (تفسري ابن كثري) ..." :موىل احلرقة
يعني عبد الرمحن بن يعقوب عن أيب هريرة".
قلت :وهذا هو الصواب ،فإن عبد الرمحن بن يعقوب ،له رواية عن أيب
هريرة .وعنه عمر بن دفص بن ذكوان ،وهو والد العالء بن عبد الرمحن.
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ـ احلديث الثاين ( )1249مما يف (التوديد) البن خزيمة من األدادي
الضعيفة:
 ((يمك رجل يف النار فينادي ألف عام :يا دنان يا منان ! فيقول اهللتبارك وتعاىل :يا جّبيل! أخرج عبدي فإنه بمكان كذا وكذا ،فيأيت جّبيل
النار ،فإذا أهل النار منكبني عىل مناخرهم ،فيقول :يا جّبيل ! اذهب فإنه
يف مكان كذا وكذا ،فيخرجه ،فإذا وقف بني يدي اهلل تبارك وتعاىل ،يقول
اهلل تبارك وتعاىل :أي عبدي كيف رأيت مكانك؟ قال :رش مكان ،ورش
مقيل ،فيقول الرب سبحانه وتعاىل :ردوا عبدي ،فيقول :يا رب ما كان هذا
رجائي ،فيقول الرب سبحانه وتعاىل :أدخلوا عبدي اجلنة)).ضعيف جدا
أخرجه ابن خزيمة يف (التوديد :ص  )206 - 205من طريق سالم
ابن مسكني قال :ددثنا أبو ظالل القسميل عن أنس بن مالك عن النبي
قال :فذكره.
قلت :وهذا إسناد واه جدا ،أبو ظالل واسمه هالل بن ميمون ،قال
الذهبي :واه بمرة ،قال ابن معني والنسائي :ضعيف .وقال ابن عدي :عامة
ما يرويه ال يتابعه الثقات عليه .وقال ابن دبان :ال جيوز االدتجاج به
بحال ،وقال البخاري :عنده مناكري.
694ـ تكلف مراعاة النطق باحلروف وبعض أحكام التجويد عند قراءة
القرآن حيجب عن تأمل معانيه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف املجموع ((( :)50-48/16فرفع
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الدرجات واألقدار عىل قدر معاملة القلوب بالعلم واإليامن ،فكم ممن خيتم
القرآن يف اليوم مرة أو مرتني ،وآخر ال ينام الليل ،وآخر ال يفطر ،وغريهم
أقل عبادة منهم ،وأرفع قدرا يف قلوب األمة ،فهذا كرز بن وبرة ،وكهمس،
وابن طارق ،خيتمون القرآن يف الشهر تسعني مرة ،ودال ابن املسيب وابن
سريين واحلسن وغريهم يف القلوب أرفع.
وكذلك ترى كثريا ممن لبس الصوف ،وهيجر الشهوات ،ويتقشف،
وغريه ممن ال يدانيه يف ذلك من أهل العلم واإليامن أعظم يف القلوب،
وأدىل عند النفوس ،وما ذاك إال لقوة املعاملة الباطنة وصفائها ،وخلوصها
من شهوات النفوس وأكدار البرشية ،وطهارهتا من القلوب التي تكدر
معاملة أولئك ،وإنام نالوا ذلك بقوة يقينهم بام جاء به الرسول وكامل
تصديقه يف قلوهبم ،ووده وحمبته ،وأن يكون الدين كله هلل ،فإن أرفع
درجات القلوب فردها التام بام جاء به الرسول

 ،وابتهاجها ورسورها،

كام قال تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ[الرعد،]36 :
وقال تعاىل :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ[يونس ]58 :اآلية ،ففضل
اهلل ورمحته القرآن واإليامن ،من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به ،ومن
فرح بغريه فقد ظلم نفسه ووضع الفرح يف غري موضعه.
فإذا استقر يف القلب ومتكن فيه العلم بكفايته لعبده ورمحته له ودلمه
عنده ،وبره به ،وإدسانه إليه عىل الدوام ،أوجب له الفرح والِّسور أعظم
من فرح كل حمب بكل حمبوب سواه ،فال يزال مرتقيا يف درجات العلو
واالرتفاع بحسب رقيه يف هذه املعارف.
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هذا يف "باب معرفة األسامء والصفات" ،وأما يف "باب فهم القرآن"
فهو دائم التفكر يف معانيه ،والتدبر أللفاظه واستغنائه بمعاين القرآن
ودكمه عن غريه من كالم الناس ،وإذا سمع شيئا من كالم الناس
وعلومهم عرضه عىل القرآن ،فإن شهد له بالتزكية قبله وإال َرده ،وإن مل
يشهد له بقبول وال َر ٍّد وقفه ،ومهته عاكفة عىل مراد ربه من كالمه.
وال جيعل مهته فيام دجب به أكثر الناس من العلوم عن دقائق القرآن،
إما بالوسوسة يف خروج دروفه ،وترقيقها ،وتفخيمها ،وإمالتها ،والنطق
باملد الطويل ،والقصري ،واملتوسط وغري ذلك ،فإن هذا دائل للقلوب قاطع
هلا عن فهم مراد الرب من كالمه ،وكذلك شغل النطق بـ (أأنذرهتم) وضم
امليم من (عليهم) ووصلها بالواو وكِّس اهلاء أو ضمها ونحو ذلك،
وكذلك مراعاة النغم وحتسني الصوت ،وكذلك تتبع وجوه اإلعراب
واستخراج التأويالت املستكرهة التي هي باأللغاز واألداجي أشبه منها
بالبيان.
695ـ الرضب بالدف عند قدوم الغائب من خصائصه

 ،فال يقاس

عليه غريه.
قال الشيخ األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة ((( :)2261من املعلوم
أن (الدف) من املعازف املحرمة يف اإلسالم و املتفق عىل حتريمها عند األئمة
األعالم ،كالفقهاء األربعة و غريهم و جاء فيها أدادي

صحيحة خرجت

بعضها يف غري مكان ،و تقدم يشء منها برقم (  9و  ،) 1806و ال حيل منها إال
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الدف ودده يف العرس و العيدين ،فإذا كان كذلك ،فكيف أجاز النبي

هلا

أن تفي بنذرها و ال نذر يف معصية اهلل تعاىل.
و اجلواب ـ و اهلل أعلم ـ ملا كان نذرها مقرونا بفردها بقدومه
الغزو ساملا ،أحلقه
فيه ،أن الفرح بسالمته

من

بالرضب عىل الدف يف العرس و العيد و ما ال شك
أعظم ـ بام ال يقاس ـ من الفرح يف العرس و

العيد ،و لذلك يبقى هذا احلكم خاصا به

 ،ال يقاس به غريه ،ألنه من

باب قياس احلدادين عىل املالئكة ،كام يقول بعضهم .و قد ذكر نحو هذا
اجلمع اإلمام اخلطايب يف (معامل السنن) ،و العالمة صديق دسن خان يف
(الروضة الندية))).
696ـ معرفة فضل أئمة اإلسالم.
قال ابن القيم يف (إعالم املوقعني (( :)295/3والثاين معرفة فضل أئمة
اإلسالم ومقاديرهم ،ودقوقهم ،ومراتبهم ،وأن فضلهم وعلمهم
ونصحهم هلل ورسوله ال يوجب قبول كل ما قالوه ،وما وقع يف فتاوهيم من
املسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم واحلق
يف خالفها ،ال يوجب اطراح أقواهلم مجلة وتنقصهم والوقيعة فيهم ،فهذان
طرفان جائران عن القصد ،وقصد السبيل بينهام ،فال ُن َؤ ِّثم ،وال ُن َع ِّصم ،وال
عيل ،وال مسلكهم يف الشيخني ،بل نسلك
نسلك هبم مسلك الرافضة يف ٍّ

مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإهنم ال يؤ ِّثموهنم ،وال
يعصموهنم ،وال يقبلون كل أقواهلم وال هيدروهنا ،فكيف ينكرون علينا يف
ِّ
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األئمة األربعة مسلكا يسلكونه هم يف اخللفاء األربعة وسائر الصحابة ،وال
منافاة بني هذين األمرين ملن رشح اهلل صدره لإلسالم ،وإنام يتنافيان عند
أدد رجلني :جاهل بمقدار األئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الرشيعة التي
بع

اهلل هبا رسوله ،ومن له علم بالرشع والواقع يعلم قطعا أن الرجل

اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صالح وآثار دسنة ،وهو من اإلسالم
وأهله بمكان ،قد تكون منه اهلفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور
الجتهاده ،فال جيوز أن يتبع فيها ،وال جيوز أن هتدر مكانته وإمامته ومنزلته
من قلوب املسلمني)).
697ـ قال أبو الوفاء بن عقيل رمحه اهلل(( :أنا أقطع أن الصحابة ماتوا
وما عرفوا اجلوهر وال َع َرض ،فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ،وإن رأيت
أن طريقة املتكلمني أوىل من طريقة أيب بكر وعمر فبئس ما رأيت)) (تلبيس
إبليس البن اجلوزي ص.)83
698ـ كراهية استعامل (أرأيت).
روى البخاري ( )1611بإسناده إىل الزبري بن عريب قال(( :سأل رجل
ابن عمر عن استالم احلجر فقال رأيت رسول اهلل

يستلمه ويقبله ،قال:

قلت أرأيت إن زمحت أرأيت إن غلبت قال :اجعل (أرأيت) باليمن رأيت
رسول اهلل

يستلمه ويقبله)).

ويف سنن الدارمي رقم ( )199بإسناده إىل عامر الشعبي قال(( :ما
أبغض إ ي أرأيت أرأيت ،))...ويف رقم ( )200بإسناده إىل الزبرقان قال:
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((هناين أبو وائل أن أجالس أصحاب :أرأيت)) ،ويف رقم ( )207بإسناده إىل
عبدة بن أيب لبابة قال(( :قد رضيت من أهل زماين هؤالء أن ال يسألوين وال
أسأهلم ،إنام يقول أددهم :أرأيت أرأيت)).
699ـ تساهل الضياء يف املختارة.
أورد األلباين

يف الضعيفة ( )1250ددي (( :إن أناسا من أمتي

سيتفقهون يف الدين ،ويقرؤون القرآن ،ويقولون :نأيت األمراء فنصيب من
دنياهم ))...احلدي  ،ثم قال :ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (  ) 255من طريق حييى بن عبد الرمحن الكندي عن
عبيد اهلل بن أيب بردة عن ابن عباس عن النبي

به.

قلت :وإسناده ضعيف من أجل عبيد اهلل هذا ،وهو عبيد اهلل بن املغرية
ابن أيب بردة ،قال الذهبي" :تفرد عنه أبو شيبة حييى بن عبد الرمحن
الكندي" ،ومعنى هذا أنه جمهول ،وكيف ال ومل يوثقه أدد دتى ابن
دبان؟! نعم أخرجه الضياء يف (املختارة  )1/5/63ومقتضاه أن يكون
عبيد اهلل عنده ثقة كام قال احلافظ يف (التهذيب).
قلت :لكن الضياء متساهل يف التخريج يف الكتاب املذكور كام ثبت لنا
بالتتبع ،فإنه يروي للكثري من املجاهيل كهذا ،ولذلك مل يعرج عليه احلافظ
نفسه يف (التقريب) ،فقال :مقبول؛ يعني عند املتابعة ،وإال فلني احلدي ،
كام نص عليه يف املقدمة،نعم قال املنذري يف (الرتغيب  :) 151/3رواه ابن
ماجه ،ورواته ثقات ،فهذا من أوهامه أو تساهله رمحه اهلل تعاىل.
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700ـ الغلو يف أصحاب القبور يؤدي إىل الرشك.
قال ابن تيمية يف املجموع ((( :)79/27وكان العكوف عىل القبور
والتمسح هبا وتقبيلها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الرشك
وعبادة األوثان ،وهلذا قال النبي

" :اللهم ال جتعل قّبي وثنا يعبد"،

واتفق العلامء عىل أن من زار قّب النبي

أو قّب غريه من األنبياء

والصاحلني ـ الصحابة وأهل البيت وغريهم ـ أنه ال يتمسح به وال يقبله؛
بل ليس يف الدنيا من اجلامدات ما يرشع تقبيلها إال احلجر األسود)) ،وانظر
كالم ابن كثري يف الغلو يف أصحاب القبور يف الفائدة (.)71
ـ قال الفخر الرازي (606هـ) يف تفسريه ( )60/17عند قوله تعاىل يف سورة
يونس           :

     قال(( :ونظريه يف هذا الزمان اشتغال كثري من اخللق
بتعظيم قبور األكابر؛ عىل اعتقاد أهنم إذا عظموا قبورهم فإهنم يكونون شفعاء
هلم عند اهلل)) ،وانظر املجلد التاسع (ص.)42 :
701ـ حجز مكان يف املسجد للصالة فيه بوضع السجاد ونحوه.
ويف جمموع الفتاوى البن تيمية ()163/22وسئل ـ أي ابن تيمية ـ:
عمن يبسط سجادة يف اجلامع ويصيل عليها :هل ما فعله بدعة أم ال؟.
فأجاب :احلمد هلل رب العاملني ،أما الصالة عىل السجادة بحي يتحرى
املصيل ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من املهاجرين واألنصار ومن
بعدهم من التابعني هلم بإدسان عىل عهد رسول اهلل

 ،بل كانوا يصلون
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يف مسجده عىل األرض ال يتخذ أددهم سجادة خيتص بالصالة عليها.
ـ وقال أيض ًا ((( :)189وأما ما يفعله كثري من الناس من تقديم مفارش
إىل املسجد يوم اجلمعة أو غريها قبل ذهاهبم إىل املسجد فهذا منهي عنه
باتفاق املسلمني بل حمرم)).
702ـ قال عيل بن املنذر :حججت ثامنية ومخسني حجة أكثرها راجل.
قال ابن ماجه يف سننه عقب احلدي

( )3208وشيخه فيه عيل بن

املنذر :سمعته يعني عيل بن املنذر.
ـ وقال عيل بن خرشم :صمت ثامنية وثامنني رمضانا( .سري أعالم النبالء
.)553/11
703ـ من األبدال أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن هانئ (265هـ)،
وعبد الرمحن ابن أيب حاتم (327هـ) .انظر ترمجتهام يف السري للذهبي.
ومن األبدال :حييى بن عثامن بن سعيد بن كثري بن دينار احلمص.
قال ابن ماجه يف سننه ( :)3348ددثنا حييى بن عثامن بن سعيد بن
كثري بن دينار احلميص ـ وكان يعد من األبدال.
ـ معنى األبدال:
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية(( :أما لفظ "األبدال" فقد جاء ذكره يف
كالم كثري من السلفُ ،فر ِوي عن الشافعي يف بعضهم :كنّا نعدّ ه من
األبدال ،وقال البخاري يف رجل :كانوا ال يشكون أنه من األبدال ،وقال
يزيد بن هارون :األبدال هم أهل العلم ،وقال أمحد :إن مل يكونوا أصحاب
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احلدي فال أدري من هم .وكذا وصف غري هؤالء من النقاد واحلفاظ
ٍ
ٌ
أبدال عن
وادد بأنه من األبدال ،وكان املقصود منه أهنم
واألئمة غري
األنبياء وخلفا ُء هلم وورث ُتهم ،خيلفوهنم يف سننهم ،وحيملون األمة عىل
طريقهم .وقد جاء يف ددي ٍ وصف الذين حي ّبون السنّة ويع ّلموهنا الناس
بأهنم خلفاء النبي  ،ويف ددي آخر "العلامء ورثة األنبياء" .واخلالفة
بعض ما ُب ِعثوا به
والوراثة قد تكون يف بعض األشياء دون بعض ،فمن نال َ
ٌ
وارث لذلك املقدار ،ومن قام مقامهم يف بعض األمر كان
من العلم فهو
بدالً منهم يف ذلك .ومعلوم أن من مجلة أدوال األنبياء دعا َءهم للخلق ،وما
حيصل بدعائهم وعبادهتم من الرزق والنرص ،فمن قا َم مقا َمهم يف بعض
ذلك كان َبدالً منهم يف ذلك البعض.
غاب عن مكانه أبدل بصورة عىل
ومن زعم من الصوفية أن البدل إذا َ

مثالِه ،ولذا ُس ُّموا أبداالً ،فهذا باطل ،ومل يكن السلف يعنون به هذا
املعنى(.جامع املسائل البن تيمية )43/2
704ـ ترك بعض املباحات خمالفة ألهل البدع.
قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( :)80/6صار أهل عرصنا ال حيبس الشعر
منهم إال اجلند عندنا ،هلم اجلمم والوفرات ،وأرضب عنها أهل الصالح
والسرت والعلم دتى صار ذلك عالمة من عالماهتم ،وصارت اجلمم اليوم
عندنا تكاد تكون عالمة السفهاء ،وقد روي عن النبي

أنه قال(( :من

تشبه بقوم فهو منهم)) أو درش معهم ،فقيل :من تشبه هبم يف أفعاهلم ،وقيل:
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من تشبه هبم يف هيئاهتم ،ودسبك هبذا فهو جممل يف االقتداء هبدى من
الصاحلني عىل أي دال كانوا ،والشعر واحللق ال يغنيان يوم القيامة شيئا،
وإنام املجازاة عىل النيات واألعامل فرب حملوق خري من ذي شعر ،ورب
ذي شعر رجال صاحلا ،وقد كان التختم يف اليمني مبادا دسنا؛ ألنه قد ختتم
به مجاعة من السلف يف اليمني ،كام ختتم منهم مجاعة يف الشامل ،وقد روي
عن النبي

الوجهان مجيعا ،فلام غلبت الروافض عىل التختم يف اليمني ومل

خيلطوا به غريه كرهه العلامء منابذة هلم وكراهية للتشبه هبم ال أنه درام وال
أنه مكروه وباهلل التوفيق.
أقول :واملشالح التي تلبس يف هذا الزمان يف هذه البالد ،منها ما تطريزه
باللون األصفر العريض ومنها ما هو خفيف جد ًا وكل منهام سائغ وال
يعجبني لبس العريض وكذا الدقيق إال أنني آثرت لبس الدقيق خمالفة
للروافض الذين متيزوا بخلو مشاحلهم من هذا النوع من التطريز.
705ـ قال ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس ((( :)689/2ومن تلبيس
إبليس عىل أصحاب احلديث قدح بعضهم يف بعض طلبا للتشفي وخيرجون
ذلك خمرج اجلرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه األمة للذب عن
الرشع واهلل أعلم باملقاصد.))...
706ـ استعامل كلمة (الفنادق) قديم.
جاء ذكرها معزوة إىل مالك (179هـ) وعبد الرمحن بن القاسم
(191هـ) وسحنون (240هـ) وبقي بن خملد (276هـ) ،ففي رشح
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النووي عىل مسلم ((( :)19/2واختلفوا هل الضيافة عىل احلارض والبادي
أم عىل البادي خاصة ،فذهب الشافعي

وحممد بن احلكم إىل أهنا

عليهام ،وقال مالك وسحنون :إنام ذلك عىل أهل البوادي؛ ألن املسافر جيد
يف احلرض املنازل يف الفنادق ومواضع النزول وما يشرتي من املآكل يف
األسواق)).
وقال ابن رشد احلفيد يف بداية املجتهد ((( :)229/2ومنها اختالفهم يف
كنس مراديض الدور املكرتاة فاملشهور عن ابن القاسم أنه عىل أرباب
الدور ،وروي عنه أنه عىل املكرتي وبه قال الشافعي ،واستثنى ابن القاسم
من هذه :الفنادق التي تدخلها قوم وخترج قوم ،فقال :الكنس يف هذه عىل
رب الدار)).وكانت وفاة ابن رشد احلفيد سنة (.)595
وجاء يف ترمجة بقي بن خملد املتوىف (276هـ) من سري أعالم النبالء
( )292/13أنه جاء إىل بغداد ليلقى اإلمام أمحد بن دنبل وأنه ملا وصلها
نزل بيتا يف فندق.
707ـ عنعنة ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح يف حكم السامع.
قال الشيخ األلباين

يف إرواء الغليل ((( :)244/4وأما أثر ابن

عباس ،فأخرجه الشافعي ( )988وعنه البيهقي :أخّبنا سعيد عن ابن
جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول(( :يف الضبع كبش)).
قلت :وهذا إسناد دسن إذا كان ابن جريج سمعه من عطاء ومل يدلسه
فقد روى أبو بكر بن أيب خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال :إذا قلت:
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قال عطاء ،فأنا سمعته منه ،وإن مل أقل سمعت.
قلت :وهذه فائدة هامة جد ًا ،تدلنا عىل أن عنعنة ابن جريج عن عطاء
يف دكم السامع)).
708ـ أثر مالك بن أنس يف إنكاره عىل من أراد أن حيرم من مسجد
املدينة ال من ذي احلليفة وأنه خيشى عليه الفتنة.
قال الشاطبي يف االعتصام ((( :)131/1دكى ابن العريب عن الزبري بن
بكار قال :سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال :يا أبا عبد اهلل! من أين
أدرم؟ قال :من ذي احلليفه دي

أدرم رسول اهلل

 ،فقال :إين أريد أن

أدرم من املسجد ،فقال :ال تفعل.
قال :فإين أريد أن أدرم من املسجد من عند القّب.
قال :ال تفعل ،فإين أخشى عليك الفتنة.
فقال :وأي فتنة هذه؟ إنام هي أميال أزيدها .قال :وأي فتنة أعظم من
أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قرص عنها رسول اهلل

 ،إين سمعت اهلل

يقول :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﭼ [النور].
709ـ هل السؤال يف القرب خاص هبذه األمة أو هلا ولغريها من األمم
السابقة.
قال ابن دجر يف الفتح ((( :)240/3ويف أدادي

الباب ـ يعني :باب

ما جاء يف عذاب القّب ـ من الفوائد :إثبات عذاب القّب وأنه واقع عىل
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الكفار ومن شاء اهلل من املوددين ،واملساءلة وهل هي واقعة عىل كل
وادد؟ تقدم تقرير ذلك ،وهل ختتص هبذه األمة أم وقعت عىل األمم
قبلها؟ ظاهر األدادي

األول ،وبه جزم احلكيم الرتمذي وقال :كانت

األمم قبل هذه األمة تأتيهم الرسل ،فإن أطاعوا فذاك ،وإن أبوا اعتزلوهم
وعوجلوا بالعذاب ،فلام أرسل اهلل حممد ًا رمحة للعاملني ،أمسك عنهم
العذاب ،وقبل اإلسالم ممن أظهره سواء أرس الكفر أو ال ،فلام ماتوا قيض
اهلل هلم فتاين القّب ليستخرج رسهم بالسؤال ،وليميز اهلل اخلبي من الطيب،
ويثبت اهلل الذين آمنوا ويضل اهلل الظاملني .انتهى.
ويؤيده ددي
احلدي

زيد بن ثابت مرفوعا (أن هذه األمة تبتىل يف قبورها)

أخرجه مسلم ،ومثله عند أمحد عن أيب سعيد يف أثناء ددي ،

ويؤيده أيضا قول امللكني :ما تقول يف هذا الرجل حممد؟ وددي

عائشة

عند أمحد أيضا بلفظ (وأما فتنة القّب فبي تفتنون ،وعني تسألون) ،وجنح
ابن القيم إىل الثاين قال :ليس يف األدادي
األمم ،وإنام أخّب النبي

ما ينفي املسألة عمن تقدم من

أمته بكيفية امتحاهنم يف القبور ال أنه نفى ذلك

عن غريهم ،قال :والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم
يف قبورهم بعد سؤاهلم وإقامة احلجة عليهم ،كام يعذبون يف اآلخرة بعد
السؤال وإقامة احلجة ،ودكى يف مسألة األطفال ادتامال والظاهر أن ذلك
ال يمتنع يف دق املميز دون غريه)).
710ـ الشهادة بالتوحيد ال تنفع إال بالعمل بالتوحيد.
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معاذ عند البخاري رقم ( )129وفيه:

((ما من أدد يشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صدقا من قلبه إال
درمه اهلل عىل النار)).
قال :قوله (صدقا) فيه ادرتاز عن شهادة املنافق ،وقوله (من قلبه)
يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه ويمكن أن يتعلق
بيشهد أي يشهد بقلبه واألول أوىل.
وقال الطيبي :قوله (صدقا) أقيم هنا مقام االستقامة؛ ألن الصدق يعّب
به قوال عن مطابقة القول املخّب عنه ،ويعّب به فعال عن حتري األخالق
املرضية ،كقوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [الزمر ]33 :أي:
دقق ما أورده قوال بام حتراه فعال انتهى .وأراد هبذا التقرير رفع اإلشكال
عن ظاهر اخلّب؛ ألنه يقتيض عدم دخول مجيع من شهد الشهادتني النار ملا
فيه من التعميم والتأكيد؛ لكن دلت األدلة القطعية عند أهل السنة عىل أن
طائفة من عصاة املؤمنني يعذبون ثم خيرجون من النار بالشفاعة ،فعلم أن
ظاهره غري مراد ،فكأنه قال أن ذلك مقيد بمن عمل األعامل الصاحلة ،قال:
وألجل خفاء ذلك مل يؤذن ملعاذ يف التبشري به ،وقد أجاب العلامء عن
اإلشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن قاهلا تائبا ثم مات
عىل ذلك ،ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض ،وفيه نظر؛ ألن مثل هذا
احلدي

وقع أليب هريرة كام رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر

الفرائض ،وكذا ورد نحوه من ددي

أيب موسى رواه أمحد بإسناد دسن،

وكان قدومه يف السنة التي قدم فيها أبو هريرة ،ومنها أنه خرج خمرج
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الغالب ،إذ الغالب أن املودد يعمل الطاعة وجيتنب املعصية ،ومنها أن املراد
بتحريمه عىل النار حتريم خلوده فيها ال أصل دخوهلا ،ومنها أن املراد النار
التي أعدت للكافرين ال الطبقة التي أفردت لعصاة املوددين ،ومنها أن
املراد بتحريمه عىل النار درمة مجلته ألن النار ال تأكل مواضع السجود من
املسلم كام ثبت يف ددي

الشفاعة أن ذلك حمرم عليها وكذا لسانه الناطق

بالتوديد والعلم عند اهلل تعاىل.
711ـ قول الرجل لغري أبيه :يا أبتاه.
عن أنس بن مالك قال(( :جئت رسول اهلل

يوما فوجدته جالسا مع

أصحابه حيدثهم وقد عصب بطنه بعصابة  -قال أسامة وأنا أشك  -عىل
دجر فقلت لبعض أصحابه مل عصب رسول اهلل

بطنه فقالوا من اجلوع.

فذهبت إىل أبى طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد
رأيت رسول اهلل

عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من

اجلوع ))...احلدي  .صحيح مسلم (.)5323
712ـ مما ورد يف تقبيل الرأس.
روى أبو داود يف سننه ( )5219بإسناد عىل رشط مسلم عن عائشة
أهنا قالت بعدما أخّبها النبي

بنزول اآليات بّباءهتا من اإلفك

الذي ُرميت به ،قالت :فقال أبواي :قومي فقبيل رأس رسول اهلل

.

وروى أبو نعيم يف دالئل النبوة ( )291بإسناد فيه ضعف عن بريدة بن
احلصيب يف قصة األعرايب والشجرة وفيه أن األعرايب قال(( :إئذن  ي يا
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(.)478

آخر الفوائد
واحلمد هلل تعاىل

473
وانظر الفائدة
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كتب نقل منها وأحيل إليها يف هذا الكتاب مما تعددت طبعاته
 1ـ االعتصام ،للشاطبي :مطبعة مصطفى حممد صادب املكتبة التجارية بمرص.
 2ـ إعالم املوقعني ،البن القيم :مطبعة السعادة بمرص سنة 1374هـ.
 3ـ إيقاظ مهم أو ي األبصار ،للفالين :دار نرش الكتب اإلسالمية/باكستان.
 4ـ البداية والنهاية ،البن كثري :مطبعة السعادة بمرص.
 5ـ بغية الوعاة ،للسيوطي :مطبعة السعادة بمرص 1326هـ.
 6ـ تفسري ابن كثري :مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة 1373هـ.
 7ـ جالء األفهام ،البن القيم :إدارة الطباعة املنريية بمرص.
 8ـ دادي األرواح إىل بالد األفراح ،البن القيم :مطبعة دار التأليف بمرص.
 9ـ احلكم اجلديرة باإلذاعة ،البن رجب :دار مرجان للطباعة بمرص.
 10ـ الروح ،البن القيم :مطبعة حممد عيل صبيح بمرص.
 11ـ زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن القيم :نرش مؤسسة الرسالة.
 12ـ سنن الدارميُ :عني بنرشه وحتقيقه عبد اهلل هاشم اليامين.
 13ـ رشف أصحاب احلدي  ،للخطيب البغدادي :نرش دار إدياء السنة النبوية.
 14ـ شفاء العليل ،البن القيم :مطبعة دار الكتاب العريب بمرص.
 15ـ عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي :الطبعة اهلندية ـ تصوير دار
الكتاب العريب ،بريوت.
 16ـ فتح املجيد ،للشيخ عبد الرمحن بن دسن :مطبعة أنصار السنة املحمدية بمرص.
 17ـ الفوائد ،البن القيم :دار مرص للطباعة.
 18ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :مطبعة العامل سنة 1310هـ.
 19ـ خمترص الصواعق املرسلة ،البن القيم :تصوير دار الفكر.
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 20ـ مفتاح دار السعادة ،البن القيم :نرش مكتبة األزهر بالقاهرة.
 21ـ املنار املنيف ،البن القيم :نرش مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب.
 22ـ منهاج السنة ،البن تيمية :طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 23ـ نفح الطيب ،للمقري :املطبعة األزهرية بمرص سنة 1302هـ.
 24ـ نيل األوطار ،للشوكاين :مطبعة مصطفى البايب احللبي بمرص سنة 1371هـ.

***
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