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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 ابن كثي  دار《من املعني على تفهم األربعني البن امللقن الفوائد》:  أوال

اختلف يف قوله تعاىل ) ومن األرض مثلهن ( هل املثلية يف العدد أو اهليئة والشكل ؟   -١
 ، والسنة دالة على األول  على اتويلني

قوله ) وآله( عند الشافعي بنو هاشم ، وبنو املطلب ، وقيل: عرتته وأهل بيته ، وقيل  -٣
 :كل األمة 

قوله ) أما بعد ( يف املبتدئ هبا مخسة أقوال : داود ، قس بن ساعدة ، كعب بن لؤي ،   -٤
 يعرب بن قحطان ، سحبان  

حاب الشافعية أبن من حفظ أربعني مسألة فهو فقيه ، أفىت الكيا اهلراسي من كبار أص -٥
وفيه نظر كما قال الرافعي ، ألن حفظ الشيء غي حفظه على الغي ، وأيضا فقد جتتمع  

 أحاديث كثية يف املسألة الواحدة 

روى عن البخاري: الرتمذي والنسائي فيما قيل ، ومسلم خارج الصحيح وابو زرعة   -٦
 ث عن البخاري ببغداد احلسني بن إمساعيل احملاملي  وابن خزمية ، وآخر من حد

 روى عنه الرتمذي حديثا واحدا  -رمحه هللا-مسلم  -٧

قوله عليه الصالة والسالم) فهجرته إىل ماهاجر إليه ( مل يعد ذكر الدنيا يف الثانية كما   -٨
، كأنه قال  أعاد ذكر هللا ورسوله يف األول لإلعراض عن تكرير لفظها وعدم االحتفال أبمرها

 " فهجرته إىل ما هاجر إليه ، وهو حقي هني ( 

 " حنن " من األمساء املضمرة ، تستعمل للجمع ، واملثىن ، وللواحد املعظم نفسه .  -٩



ليس كل ما خيرب به الشارع بكونه من عالمات الساعةيكون حمرما ، أو مذموما ، فإن   -١٠
كون مخسني امرأة هلن قيم واحد ليس حبرام ، وإمنا  تطاول الرعاء يف البنيان ، وتيسي املال ، و 

 هذه عالمات ، والعالمة تكون ابخلي وغيه .

فإذا صار أسافل الناس رؤوسا فقد طاب املوت ، وإذا وسد األمر إىل غي أهله  -١١
 فانتظر الساعة ، فقد فات الفوت

 )مليا ( غي مهموز ، ألنه من امللوان : الليل والنهار . -١٢

 : اسم أعجمي سرايين قيل : معناه : عبدهللا ، وفيه لغات وقراءات  يلوجرب 

عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ، أسلم قدميا مع أبيه ، وهو صغي ، وال يصح قول من   -١٣
 قال : قبل أبيه 

من لطف هللا تعاىل : أن انقالب الناس من اخلي إىل الشر اندر ، والكثي عكسه ، )  -١٤
 يب ( إن رمحيت سبقت غض

) من أحدث يف أمران ما ليس منه ( أي ال يستند إىل شيء من أدلة الشرع ، فأما   -١٥
تفريع األصول اليت هي منه ؛ فإن ذلك ال يتناوله هذا الرد ، ككتابة القرآن يف املصاحف ، 

 وحترير املذاهب ، وكتب النحو ، وغيها من العلوم 

تشرب ماء زمزم ؟ فقال : لو كان يل دلو ؛   أال -رمحه هللا -قيل إلبراهيم ابن أدهم  -١٦
 لشربت " إشارة إىل الدلو من مال السلطان ، وكان مشتبهه  

قيل : "صالح القلب يف مخسة أشياء : قراءة القرآن ابلتدبر ، وخالء البطن ، وقيام  -١٧
 الليل، والتضرع عند السحر ، وجمالسة الصاحلني " 

 ية سد الذرائع قد أكثرت منه املالك -١٨



وتقبل توبة الزنديق عندان على أصح األوجه اخلمسة ، خالفا ملالك ، وهو منكر  -١٩
 الشرع مجلة 

عادة العرب إذا استعظمت أمرا رفعت أيديها ، فالداعي أجدر بذلك ، إذ هو بني   -٢٠
 يدي أعظم العظماء . 

احلسن بن علي رضي هللا عنه ، كان من احلكماء الكرماء األسخياء ، وكان مطالقا ،   -٢١
 يقال : إنه أحصن أكثر من مئة امرأة  

 ن العبد : أن جيعل شغله فيما ال يعنيه . قال احلسن رمحه هللا: من عالمة إعراض هللا ع -٢٢

 قال بعض السلف : من علم ان كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه  -٢٣

) أحد ( إذا كانت مبعىن واحد ، فهي تستعمل يف اإلثبات والنفي ، وأما )أحد ( اليت   -٢٤
 هي للعموم ، فال تستعمل إال يف النفي ، ك " ما يف الدار من أحد "

 قال البخاري عن علي ابن املديين : مساع احلسن من مسرة صحيح  -٢٥

واملرتدة كاملرتد عندان لعموم احلديث ، خالفا أليب حنيفة ، حيث قال : حتبس ، لنهيه  -٢٦
 صلى هللا عليه وسلم عن قتل النساء 

اإلنسان يف كالمه وسكوته رحبان ينبغى حتصيلهما : كالم يف خي ، وسكوت عن شر   -٢٧
 وخساراتن ينبغي جتنبهما : كالم يف شر ، وسكوت عن خي ، 

 وما أكثر آفات اللسان أيها اإلنسان ، فإهنا فوق العشرين آفة  -٢٨

حد اجلار عندان أربعون دارا من كل جانب ، وهو قول األوزاعي ، وقيل: من مسع   -٢٩
 يف حمله او مدينة  اإلقامة فهو جار املسجد ، ويقدر ذلك يف الدور ، وقيل : من ساكن رجال  



وقد أوجب الضيافة ليلة واحدة الليث بن سعد رمحه هللا عمال بقوله ) ليلة الضيف  -٣٠
 حق واجب على كل مسلم (

إذا أكره الشخص على قول شر ، أو سكوت عن خي أو شر أو خاف على نفسه  -٣١
 من قول خي وحنوه ، ممن خاف من إنكار منكر وحنوه ؛ فهو معذور  

عن الغضب والشهوة ؛ جتردوا عن   -عليهم السالم -ا كما جتردت املالئكة وهلذ -٣٢
 مجيع الشرور البشرية 

 أبوذر : هو أول من حيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بتحية اإلسالم  -٣٣

إذا اتيت سيئة بقلبك او لسانك او جوارحك أبن   -أيها املسكني  -فال تعجز  -٣٤
صدقة وإن قلت ، أو ذكر ، فإن عجزت عن اتباع احلسنة  تتبعها حبسنة من صالة ، أو 

 السيئة ؛ فأنت خمذول  

عليه -والعبد ال يؤمر مبا طبع عليه ، فإنه حتصيل احلاصل ، فكذا أمر الشارع   -٣٥
 وبكسبه .  بتحصيله -الصالةوالسالم 

 معىن " احفظ هللا حيفظك " احفظه ابلطاعة ؛ حيفظك ابلرعاية  -٣٦

ة بن عمرو األنصاري البدري ، ومل يشهد بدرا يف قول األكثرين ،  أبو مسعود عقب -٣٧
 وإمنا نزهلا ، كاملقربي لنزوله املقابر ، ويزيد الفقي لفقار ظهره .

 االستقامة : هي امتثال كل مأمور ، واجتناب كل حمظور   -٣٨

م ولقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل ، مثابرهت -٣٩
على الفرائض ، ومل يكونوا يفرقون بينهما يف اغتنام ثواهبما ، وإمنا احتاج أئمة الفقهاء لذكر 



الفرق ، ملا يرتتب عليه من وجوب اإلعادة وتركها ، وخوف العقاب على الرتك ، ونفيه إن 
 بوجه ما  احصل ترك م

طوعني من  فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إميانه ، فاملنافقون يلمزون امل -٤٠
 املؤمنني يف الصدقات  

حديث ) اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ...( روينا عن اإلمام أمحد بن حنبل  -٤١
 : انه قال : ليس ألهل الشام حديث أشرف منه  -رمحه هللا -

قوله ) إال كما ينقص املخيط من البحر ( أي ال ينقص شيئا ؛ ألن اإلبرة ال يتعلق هبا   -٤٢
 شيءمن املاء 

 األصحاب : مجع صاحب ، وهو من الصفات اليت استعملت استعمال األمساء  -٤٣

 والصدقة ضرابن :  -٤٤

 عن أموال ، كالزكاة وصدقة التطوع  صدقة

 عن األفعال ، وجيمعها عبادة هللا ، كاملشي إىل الصالة ونفع الناس  وصدقة

يف اإلنسان ثالمثائة وستون عرقا ، مئة   -رمحه هللا -قال سهل بن عبدهللا التسرتي  -٤٥
 ومثانون ساكنة ، ومئة ومثانون متحركة ، فلو حترك ساكن مل يتم ، ولو سكن متحرك مل يتم 

تزوج النيب صلى هللا عليه وسلم أخته ، وهي  -رضي هللا عنه -النواس بن مسعان  -٤٦
 املتعوذة  

 اما "الدارمي" فمسنده لطيف ، وغالبه الصحة ، روى عنه مسلم وابوداود والرتمذي و  -٤٧

حسن اخللق : االنصاف يف املعاملة ، والرفق يف احملاولة ، والعدل يف األحكام ،   -٤٨
 والبذل واإلحسان  



) واإلمث ما حاك يف نفسك ( ومعناه : الشيء الذي يؤثر نفرة وحرارة يف القلب ، وإمنا  -٤٩
حالنا الشارع على هذا اإلدراك القليب ، ملا علم من جودة فهمه ، وحسن قرحيته ، وتنوير أ

 قلبه ، وأنه يدرك ذلك من نفسه 

والشك أن النفس هلا شعور من أصل الفطرة مبا حتمد عاقبته ، ومبا ال حتمد ، ولكن  -٥٠
شهوة على السرقة الشهوة غلبتها حبيث توجب هلا اإلقدام على ما يضرها ، كاللص تغلبه ال 

 ، وهو خائف من احلد ، والزاين وحنوه كذلك 

 قال غالم ثعلب : العرابض : الطويل من الناس وغيهم ، واجللد املخاصم من الناس  -٥١

 العض كله ابلضاد إال عظ الزمان   -٥٢

أخرب الشارع أصحابه مبا يكون من االختالف بعده ، وغلبة املنكر ، وقد كان عاملا به  -٥٣
لة وتفصيال ، ومل يبينه لكل أحد ، وإمنا كان حيذر منه على العموم ، مث يلقي التفصيل إىل  مج

اآلحاد ، ك " حذيفة وأيب هريرة " فلقد كان هلما منه حمل كرمي ، ومنزلة قريبة ، وهي إحدى  
   عجزاتهم

ابلثبات على سنة اخللفاء الراشدين ألمرين:  -صلى هللا عليه وسلم -أمر النيب  -٥٤
لتقليد ملن عجز عن النظر ، والرتجيح عند اختالف الصحابة ، فيقدم احلديث الذي فيه ا

 اخللفاء ، وإىل هذه النزعة كان يذهب مالك ، وقد نبه عليه يف موطئه . 

قوله ) وإن أتمر عليكم عبد( قال العلماء : العبد ال يكون واليا ، ولكن الشارع  -٥٥
، كقوله " من بىن هلل مسجدا ولو كان كمفحص قطاة  ضرب به املثل تقديرا ، وإن مل يكن 

 بىن هللا له بيتا يف اجلنة " وال يكون مفحص القطاة مسجدا ، ولكن أمثال يؤتى هبا مثل هذا

 وابجلملة : فالتوفيق إذا ساعد على شيء ؛ تيسر ولو كان نقل اجلبال   -٥٦

 حرسك " يف احلكمة " لسانك أسدك ، إن أطلقته فرسك ، وإن أمسكته  -٥٧



وقول معاذ : " وإان ملؤاخذون مبا نتكلم به ؟" هو استفهام استثبات وتعجب ، ال  -٥٨
يقال : كيف خفي ذلك منه ؛ وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف حقه : إنه اعلمكم 

ابحلالل واحلرام " والكالم املؤاخذ به حرام ، ألن ظاهر احلالل واحلرام يف املعامالت الظاهرة 
 الناس ، ال يف معامالت العبد مع ربه ، أو حصلت له هذه املرتبة بعد بني 

ووجه كون الزهد فيما عند الناس سببا حملبة الناس فألن الناس يتهافتون على الدنيا -٥٩
بطباعهم ، إذ الدنيا ميتة ، والناس كالهبا ، فمن زامحهم عليها ابغضوه ، ومن زهد فيها ،  

 ووفرها عليهم أحبوه .

 ام اإلمجاع على استحالف املدعي عليه يف األموال  ق -٦٠

قوله تعاىل ) عليكم انفسكم ( املذهب الصحيح عند احملققني يف معناها : إنكم إذا   -٦١
 فعلتم ما كلفتم به ، فال يضركم تقصي غيكم 

قد ضيع أكثره يف أزمان   -األمر ابملعروف والنهى عن املنكر -وهذا الباب يقصد  -٦٢
ومل يبق إال الرسوم ، وهو ابب عظيم ، به قوام األمر ومالكه ، وإذا كثر اخلبث ؛  متطاولة ،

عم العقاب الصاحل والطاحل ، وإذا مل أيخذوا على أيدي الظامل ، أوشك هللا أن يعمهم بعقاب 
، فينبغي للطالب والساعي يف حتصيل رضا الشريعة بذلك فإن نفعه عام ، وال يهاب أحدا  

 لنصرة فإن الرب وعده اب

.وليس لآلمر ابملعروف البحث ، والتفتيش ، والتجسس ، واقتحام الدور ابلظنون ،   -٦٣
 بل إن عثر على منكر غيه

اإلخوة الدينية أعظم من النسبية ، بدليل : أن األخوين من النسب إذا افرتقا يف   -٦٤
 الدين مل يتواراث . 



وهلذا كانت رتبة الصدق فوق  الكذب أشد األشياء ضررا ، والصدق أشدها نفعا ، -٦٥
رتبة اإلميان ، ألنه إميان وزايدة ، وهلذا قال هللا )أييها الذين ءامنوا اتقوا هللا وكونوا مع  

 الصادقني ( 

والعادة : أن اجلزاء من جنس العمل ثوااب وعقااب ، كالتنفيس ابلنتفيس ، واليسر  -٦٦
 الدنيا واآلخرة  ابليسر ، والسرت ابلسرت ، ونظائره كثية يف أحكام

 وللسلف اختالف يف أي الذكرين أفضل ، ذكر القلب ، أو ذكر العالنية  -٦٧

واملعىن يف ذكر السبعمئة : أن العرب تنتهي يف التكثي من عدد اآلحاد إىل سبعة ،  -٦٨
وكذلك إذا أتوا ابلثمانية عطفوا عليها ابلواو ، ويعنون : أنه قد انتهى عدد القلة ، وخرج إىل  

 الكثرة   عدد

وعلى هذا مجيع أعمال الرب يف معاملة هللا إذا خرجت سهامها من نية ، وأفرقت يف   -٦٩
 نوع قوس نوع اإلخالص؛ كانت تلك السهام ممتدة ال تنثين عن يوم القيامة  

وقد اطردت العادة أبن عدو العدو صديق ، وصديق الصديق صديق ، وعدو  -٧٠
 ذلك عدو ويل هللا عدو هللا ، فال جرم حياربه هللا . الصديق عدو ، وصديق العدو عدو ، فك

يستفاد من حديث ) كن يف الدنيا كأنك غريب ...( مس املعلم بعض أعضاء املتعلم  -٧١
 عند التعلم ، أو املوعوظ عند الوعظ ، 

كتاب " احلجة " هذا كتاب جيد انفع ، مساه مؤلفه ) احلجة يف اتباع احملجة يف عقيدة   -٧٢
 ( ومؤلفه هو العالمة أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل احلافظ  أهل السنة

وقوله تعاىل : ) وأفئدهتم هواء ( قيل: جوف ال عقول فيها ، وقيل : متجوفة ال تعي   -٧٣
 شيئا ، فنسأل أهلل العافية  



قال تعاىل ) واعف عنا واغفر لنا وارمحنا ( أشار ابن عطية إىل فرق لطيف بينها فقال   -٧٤
ا ، وارمحنا : : واعف عنا فيما واقعناه وانكشف ، واغفر لنا : أي : اسرت ما علمت من

 تفضل مبتدائ برمحة منك . 

يقصد النووي رمحه   -يف آخر الشرح ، وكان مصنفه  -رمحه هللا -قال ابن امللقن  -٧٥
وعد بشرح ، فعاقه القدر ، وقصر العمر ، فال حذر منه وال مفر ، وله أجر أمله ،  -هللا

 فنية املرء خي من عمله ، واحلمد هلل رب العاملني. 

 

 ابن رجب، ومنها :  للحافظ《من شرح حديث ما ذئبان جائعان  وائدالف》: اثنيا

خرج اإلمام أمحد والنسائي والرتمذي وابن حبان يف صحيحه من حديث كعب بن  --١
مالك األنصاري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : "ما ذئبان جائعان أرسال 

ال والشرف لدينه " قال الرتمذي : حسن  يف زريبة غنم أبفسد هلا من حرص املرء على امل
 صحيح  

هذا مثل عظيم جدا ضربه النيب صلى هللا عليه وسلم لفساد دين املسلم ابحلرص على   -٢
املال ، والشرف يف الدنيا ، وإن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني  

أيكالن يف الغنم وبفرتسان فيها ،   ضاريني أيتيان يف الغنم وقد غاب عنها رعارها ليال ، فهما
 ومعلوم أنه ال ينجو من الغنم من إفساد الذئبني املذكورين واحلالة هذه إال قليل  

احلرص على املال على نوعني : أحدمها : شدة حمبة املال مع شدة طلبه من وجوهه   -٣
 واملشقة  املباحة ، واملبالغة يف طلبه واجلد يف حتصيله واكتسابه من وجوهه مع اجلهد

الثاين : من احلرص على املال أن يزيد على ما سبق ذكره يف النوع األول حىت يطلب   والنوع
 املال من الوجوه احملرمة ، ومينع احلقوق الواجبة ، فهذا من الشح املذموم 



يف بعض اآلاثر اإلسرائيلية : الرزق مقسوم واحلريص حمروم ، ابن آدم : إذا أفنيت عمرك -٤
 دنيا فمىت تطلب اآلخرة  يف طلب ال

حيلف ابهلل : حلرص املرء على الدنيا أخوف  -رمحه هللا  -كان عبدالواحد بن زيد   -٥
 عندي من اعدى أعدائه 

 قال بعض احلكماء : احلرص مفسدة للدين واملروءة  -٦

 والفرق بني البخل والشح :   -٧

 : هو إمساك ما يف يده  البخل

وعدواان من مال غيه حىت قيل: إنه رأس املعاصي كلها .   : تناول ما ليس له ظلما والشح
 وهبذا فسر ابن مسعود رضي هللا عنه وغيه من السلف  

وأما حرص املرء على الشرف ، فهذا أشد هالكا من احلرص على املال ، فإن طلب   -٧
ن شرف الدنيا ، والرفعة فيها ، والرايسة على الناس ، والعلو يف األرض أضر على العبد م

 طلب املال ، وضرره أعظم ، والزهد فيه أصعب ، فإن املال يبذل يف طلب الرايسة والشرف 

 واحلرص على الشرف على قسمني : -٨

: طلب الشرف ابلوالية والسلطان واملال ، وهذا أخطر جدا ، وهو يف الغالب مينع   أحدمها
 خي اآلخرة وشرفها وكرامتها وعزها 

على الناس ابألمور الدينية كالعلم والعمل والزهد ، فهذا  : طلب الشرف والعلو والثاين
 أفحش من األول وأقبح ، وأشد فسادا وخطرا 

تصنيفا  -وقد صنف أبوبكر اآلجري ، وكان من العلماء الرابنيني يف أوائل املائة الرابعة  -٩
  يف أخالق العلماء وآداهبم ، وهو من أجل ما صنف يف ذلك ، ومن أتمله علم منه طريق



السلف من العلماء والطرائق اليت حدثت بعدهم املخالفة لطريقتهم ، فوصف يف عامل السوء 
 أبوصاف طويلة 

وكان بعض املتقدمني قاضيا فرأى يف منامه كأن قائال يقول له : " انت قاض وهللا   -١٠
 قاض " فاستيقظ منزعجا ، وخرج عن القضاء وتركه  

 يتقي به هللا ، وإال كان كسائر األشياءقال الثوري : إمنا فضل العلم ألنه  -١١

يف الدنيا جنة معجلة ، وهي معرفة هللا وحمبته واألنس به ، والشوق إىل لقائه ،  -١٢
وخشيته ، وطاعته ، والعلم النافع يدل على ذلك ، فمن دله علمه على دخول هذه اجلنة 

 يشم رائحة اجلنة يف اآلخرة املعجلة يف الدنيا دخل اجلنة يف اآلخرة، ومن مل يشم رائحتها مل 

 قال علقمة : كانوا يقولون : أجرؤكم على الفتيا أقلكم علما -١٣

قال : إن الذي يفيت الناس يف كل ما يستفتونه   -رضي هللا عنه -وعن ابن مسعود  -١٥
 جملنون 

 وليعلم املفيت أنه يوقع عن هللا أمره وهنيه، وأنه موقوف ومسئول عن ذلك   -١٦

 نخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ، ويقول : ما وجدت أحدا تسأله غييوكان ال -١٧

كراهة الدخول على امللوك ، والدنو منهم ، وهو الباب الذي يدخل منه علماء الدنيا    -١٨
 إىل نيل الشرف والرايسات فيها 

وقد كان كثي من السلف ينهون عن الدخول على امللوك ملن أراد أمرهم ابملعروف   -١٩
هم عن املنكر أيضا ، وممن هنى عن ذلك : عمر بن عبدالعزيز وابن املبارك ، والثوري و وهنيي

 غيهم من األئمة رمحهم هللا 



وسبب هذا ما خيشى من فتنة الدخول عليهم ، فإن النفس قد ختيل لإلنسان إذا كان  -٢٠
بعيدا عنهم أنه أيمرهم ، وينهاهم ، ويغلظ عليهم ، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم ، 

ألن حمبة الشرف كامن يف النفس له ، ولذلك يداهنهم ويالطفهم ، ورمبا مال إليهم وأحبهم  
 الطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم  ن، والسيما إ

وقد كان السلف الصاحل يكرهون الشهرة غاية الكراهة منهم : أيوب والنخعي   -٢١
وسفيان وأمحد ، وغيهم من العلماء الرابنيني ، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ، ويسرتون 

 أعماهلم غاية السرت  

 ما استطاع أحد أن جيالسين  وكان حممد بن واسع يقول : لو أن للذنوب رائحة -٢٢

 وكان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ املصحف غطاه   -٢٣

 وكان أويس رمحه هللا وغيه من الزهاد إذا عرفوا يف مكان ارحتلوا عنه   -٢٤

وكان كثي من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء ، ويقول ملن يسأله عن الدعاء :  -٢٥
روي عنه ذلك عمر بن اخلطاب وحذيفة رضي هللا عنهما ، وكذلك  أي شيء أان ؟ وممن 

 مالك بن دينار  

وكتب رجل إىل أمحد رمحه هللا يسأله الدعاء ، فقال : إذا حنن دعوان هلذا فمن يدعو  -٢٦
 لنا 

حب املال والرايسة واحلرص عليها يفسد دين املرء حىت ال يبقى منه إال ماشاء هللا ،   -٢٧
 والشرف حب الدنيا ، وأصل حب الدنيا اتباع اهلوى واصل حمبة املال 

 وقد وصف هللا تعاىل أهل النار ابملال والسلطان يف مواضع من كتابه   -٢٨

 قال احلسن : إذا رأيت الرجل ينافسك يف الدنيا فنافسه يف اآلخرة  -٢٩



لناس : قال رجل ملالك بن دينار رمحه هللا : رأيت يف املنام مناداي ينادي : أيها ا -٣٠
الرحيل الرحيل ، فما رأيت أحدا ارحتل إال حممد بن واسع رمحه هللا ، فصاح مالك وغشي  

 عليه 

واعلم أن النفس حتب الرفعة والعلو على أبناء جنسها ، ومن هذا نشأ الكرب واحلسد ، -٣١
عن  ولكن العاقل ينافس يف العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان هللا وقربه وجواره ، ويرغب 
العلو الفاين الزائل الذي يعقبه غضب هللا وسخطه واحنطاط العبد وسفوله وبعده عن هللا  

 وطرده عنه ؛ فهذا العلو الفاين الذي يذم ، وهو العتو والتكرب يف األرض بغي احلق  

 احلياة الطيبة مل يذقها امللوك يف الدنيا وال أهل الرايسات-٣٢

د ابلطاعة من مطيع ؟ أال وكل اخلي يف الطاعة ، قال بعض السلف الصاحل : من أسع -٣٣
 أال وإن املطيع هلل ملك يف الدنيا واآلخرة  

 قال بعضهم : على قدر هيبتك هلل خيافك اخللق ، وعلى قدر حمبتك هلل حيبك اخللق   -٣٤

كان العمري رمحه هللا قد خرج إىل الكوفة إىل الرشيد ليعظه وينهاه ، فوقع الرعب يف   -٣٥
 لرشيد ملا مسعوا بنزوله حىت لو نزل هبم عدو مائة ألف نفس ملا زادوا على ذلك  عسكر ا

قال حممد بن واسع رمحه هللا : إذا أقبل العبد بقلبه على هللا ، أقبل هللا عليه بقلوب  -٣٦
 العباد  

كان السري السقطي رمحه هللا يعجبه ما يرى من علم اجلنيد رمحه هللا وحسن خطابه ،   -٣٧
وابه ، فقال له وقد سأله عن مسألة فأجاب وأصاب " أخشى أن يكون حظك من  وسرعة ج

 الدنيا لسانك " وكان اجلنيد اليزال يبكي من هذه الكلمة 

 وقد وصف هللا تعاىل أهل النار ابملال والسلطان يف مواضع من كتابه   -٣٨



يف الدنيا ابلوالية  من أسباب الزهد يف العلو الفاين : نظر العبد إىل سوء عاقبة الشرف  -٣٩
واإلمارة ملن ال يؤدي حقها يف اآلخرة ، فينظر العبد إىل عقوبة الظاملني واملكذبني ومن ينازع  

 هللا رداء الكربايء  

وبكل حال فطلب شرف اآلخرة حيصل معه شرف يف الدنيا وإن مل يرده صاحبه ومل   -٤٠
عه ، والسعيد من آثر الباقي يطلبه ، وطلب شرف الدنيا الجيامع شرف اآلخرة وال جيتمع م

 على الفاين . 

 

  للشيخ《من جامع علوم احلديث من كتب ابن رجب مصطلح احلديث  الفوائد》: اثلثا
 جهاد املرشدي، ومنها : 

أن يبني ان الكالم يف اجلرح والتعديل جائز ، قد أمجع  - رمحه هللا  -مقصود الرتمذي  -١
 عليه سلف األمة وأئمتها  

يوب عن أيب بكر ابن أيب أويس عن سليمان بن بالل ، خيرج البخاري نسخة يرويها أ  -٢
منها كثيا ، وقد توقف فيها أبو حامت الرازي ؛ ألهنا مناولة ، والرواية ابملناولة جائزة عند  

 األكثرين 

كان القدماء كثيا ما يقولون : "عن فالن " ويريدون به احلكاية عن قصته والتحديث   -٣
 ون الرواية عنه من شأنه ، اليقصد 

بقوله "أنبأان" كقوله : أخربان او حدثنا ، وليس مراده كما يقوله  -رمحه هللا -مراد شعبة  -٤
 املتاخرون اإلجازة 

واملناولة نوع من أنواع اإلجازة ، إال أهنا ارفع أنواعها ، وممن رأى الرواية هبا : الزهري   -٥
 ومالك واالوزاعي والليث وأمحد،  



رواية حنبل : املناولة ال أدري ماهي ، حىت يعرف احملدث حديثه ، ومايدريه ما  أمحد يف وقال
 يف الكتاب 

وكره طائفة العرض ، منهم وكيع ، وحممد بن سالم، وأبو مسهر ، وأبوعاصم ، وحكي  -٦
ذلك عن أهل العراق مجلة ، وكان مالك ينكره عليهم ، واستدل البخاري وغيه على صحة 

 العرض حبديث ضمام بن ثعلبة 

على اخلط  ومنهم من فرق بني املناولة والشهادة ، فأجاز الرواية ابملناولة دون الشهادة -٧
 املختوم ، وهو املشهور عن الشافعي وأمحد وأيب حنيفة و غيهم من الفقهاء  

الضرير واألمي إذا مل حيفظا احلديث فإنه ال جتوز الرواية عنهما وال تلقينهما ، وال   -٨
 القراءة عليهما من كتاب ، وقد نص على ذلك أمحد يف رواية عبدهللا 

حلديث إىل صحيح ، وحسن ، وغريب ، وقد جيمع اعلم ان الرتمذي قسم يف كتابه ا-٩
هذه األوصاف الثالثة يف حديث واحد ، وقد جيمع منها وصفني يف احلديث ، وقد يفرد 

أحدها يف بعض األحاديث ، وقد نسب طائفة من العلماء الرتمذي إىل التفرد هبذا التقسيم ،  
 ري إىل ذلك  والشك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة ، وقد سبقه البخا

أكثر ما كان األئمة املتقدمون يقولون يف احلديث : أنه صحيح او ضعيف ، ويقولون  -١٠
 : منكر وموضوع وابطل 

كان اإلمام أمحد حيتج ابحلديث الضعيف الذي مل يرد خالفه ، ومراده ابلضعيف   -١١
 قريب من مراد الرتمذي ابحلسن  

 ابلغريب ، ومل يفسر معىن الصحيح  فسر الرتمذي مراده ابحلسن وفسر مراده  -١٢



وأما احلديث احلسن فقد بني الرتمذي مراده ابحلسن : وهو ماكان حسن اإلسناد ،  -١٣
وفسر حسن اإلسناد : أبال يكون يف إسناده متهم ابلكذب ، وال يكون شاذا ، ويروى من  

 غي وجه حنوه ، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن

ني احلسن والصحة يف غالب األحاديث الصحيحة املتفق على  الرتمذي جيمع ب -١٤
صحتها ، واليت أسانيدها يف أعلى درجات الصحة ، كمالك عن انفع عن ابن عمر ،  

 والزهري عن سامل عن أبيه  

ال يكاد الرتمذي يفرد الصحة إال اندرا ، وليس ما أفرد فيه الصحة أبقوى مما مجع فيه  -١٥
 بني الصحة واحلسن 

سمية احلديث الواهي اليت تعددت طرقه حسنا ال أعلمه وقع يف كالم الرتمذي يف ت -١٦
 شيء من أحاديث كتابه 

) يذكر ( تدل على أن هذه الصيغة عند البخاري ال تقتضي ضعفا فيما علقه هبا ،   -١٧
 وأنه يعلق هبا الصحيح والضعيف ، إال أن أغلب ما يعلق هبا ما ليس على شرطه 

املرسل مطلقا ، وال ضعفه مطلقا ، وإمنا ضعف من مرسل من أيخذ   مل يصحح أمحد -١٨
عن غي ثقة ، كما يف مراسيل احلسن وعطاء ، وهي أضعف املراسيل ، ألهنما كاان أيخذان  

 عن كل . 

 أمحد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة ، فأرسل عنهم  وكان

 ت أضعف من بعض .ذكر الرتمذي كالم حيىي بن سعيد القطان يف أن بعض املرسال -١٩

ما ذكره عنه تضعيف مرسالت عطاء ، وأيب إسحاق ، واالعمش ، والتيمي ،  ومضمون
وحيىي بن أيب كثي ، والثوري ، وابن عيينة ، وأن مرسالت جماهد وطاوس وسعيد بن املسيب  

 ومالك أحب إليه منها  



قلبه ما يسمعه  كان سفيان الثوري إذا مر أبحد يتغىن يسد أذنيه حىت ال يدخل إىل  -٢٠
 منه فيقر فيه 

لو قال اتبعي : أخربين بعض الصحابة ، لكان حديثه متصال حيتج به ، كما نص عليه   -٢١
 أمحد 

االتصال ال يثبت إال بثبوت التصريح ابلسماع ،وهذا كالم أمحد وأيب زرعة وأيب حامت ، -٢٢
ه يعترب أحد أمرين : إما  وهذا أضيق من قول ابن املديين والبخاري ، فإن احملكي عنهما أن

 السماع ، وإما اللقاء . 

اليغرت مبجرد ذكر السماع والتحديث يف األسانيد ، فقد ذكر ابن املديين أن شعبة  -٢٣
 وجدوا له غي شيء يذكر فيه اإلخبار عن شيوخه ويكون منقطعا 

 الغالب إمنا خيرج البخاري من حديث األعمش عن أيب صاحل ما صرح فيه ابلسماع  -٢٤

رواية الثقة عن رجل ال تدل على توثيقه ، فإن كثيا من الثقات رووا عن الضعفاء ،  -٢٥
 كسفيان الثوري وشعبة وغيمها 

وقد اختلف الفقهاء وأهل احلديث يف رواية الثقة عن رجل غي معروف : هل هو  -٢٦
تعديل ، تعديل له ، أم ال ؟ حكى أصحابنا عن أمحد يف ذلك روايتني ، وعن احلنفية أنه 

وعن الشافعية خالف ذلك ، واملنصوص عن أمحد يدل على أنه من عرف منه أنه ال يروي  
 تعديل له ، ومن مل يعرف عنه ذلك فليس بتعديل  انإال عن ثقة ، فروايته عن إنس

الغرائب اليت خرجها الرتمذي فيها بعض املناكي ، وال سيما يف كتاب الفضائل ،  -٢٧
 وال يسكت عنه  ولكنه يبني ذلك غالبا

والرتمذي رمحه هللا خيرج حديث الثقة الضابط ، ومن يهم قليال، ومن يهم كثيا ، ومن   -٢٨
 يغلب عليه الوهم ، خيرج حديثه اندرا ، ويبني ذلك ، وال يسكت عنه 



أبوداود أشد انتقادا للرجال من الرتمذي ، وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك ، وال   -٢٩
 غلب عليه الوهم ، وال ملن فحش خطؤه وكثر  يكاد خيرج ملن ي

وأما األبواب املعللة فال نعلم أحدا سبق الرتمذي إليها ، وزاد الرتمذي ذكر كالم   -٣٠
 الفقهاء ، وهذا كان قد سبق إليه مالك يف املوطأ ، وسفيان يف " اجلامع" 

يبة اإلسناد وقد أعرتض على الرتمذي أبنه يف غالب األبواب يبدأ ابألحاديث الغر  -٣١
غالبا ، وليس ذلك بعيب ، فإنه رمحه هللا يبني ما فيها من العلل ، مث يبني الصحيح من  

 اإلسناد  

وهلذا جتد النسائي إذا استوعب طرق احلديث بدأ مبا هو غلط ، مث يذكر بعد ذلك  -٣٢
 الصواب املخالف له  

وأما أبوداود رمحه هللا فكانت عنايته بفقه احلديث أكثر من عنايته ابألسانيد ، فلهذا   -٣٣
 يبدأ ابلصحيح من األسانيد ، ورمبا مل يذكر اإلسناد املعلل ابلكلية

د رمحه هللا يكره أن يكتب مع احلديث كالم يفسره ويشرحه ، حىت أنه أمر  وكان أمح -٣٤
 بتجريد أحاديث " املوطأ " وآاثره عما فيه من الرأي الذي يذكره مالك من عنده

كان شديد الورع يف دعوى النسخ ، فال يطلقه إال عن يقني    -رمحه هللا  -وأمحد  -٣٥
 وحتقيق 

 لرتك العمل أبحاديث كثية الطحاوي من أكثر الناس دعوى -٣٦

مل أقف ألحد من املتقدمني على حد املنكر من احلديث ، وتعريفه إال على ما ذكره   -٣٧
أبوبكر الربدجيي احلافظ ، وكان من أعيان احلفاظ املربزين يف العلل، أن املنكر هو الذي 

ديث ، وهو  حيدث به الرجل عن الصحابة ، أو عن التابعني عن الصحابة ال يعرف ذلك احل



منت احلديث ، إال من طريق الذي رواه فيكون منكرا ، وهذا كالتصريح أبن كل ما ينفرد به 
 ثقة عن ثقة وال يعرف املنت من غي ذلك الطريق فهو منكر  

وأما أكثر احلفاظ املتقدمني فإهنم يقولون يف احلديث إذا انفرد به واحد وإن مل يرو   -٣٨
ليه ، وجيعلون ذلك علة فيه ، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه الثقات خالفه أنه ال يتابع ع

واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري وحنوه ، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار 
 يف كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه  مأيضا ، وهل

ه آخر ، وكالم اإلمام أمحد النكارة عند حيىي القطان التزول إال مبعرفة احلديث من وج -٣٩
قريب من ذلك ، وأما تصرف الشيخني واألكثرون فيدل على خالف هذا ، وأن ما رواه 

 الثقة عن الثقة إىل منتهاه ، وليس له علة فليس مبنكر  

قال اخلليلي : الذي عليه حفاظ احلديث أن الشاذ : ما ليس له إال إسناد واحد يشذ  -٤٠
 ثقة  بذلك شيخ ثقة كان أو غي 

 الشافعي : الشاذ :أن يروي الثقة حديثا خيالف الناس   وقال

 وأما احلديث الغريب فهو ضد املشهور  -٤١

 مسند البزار ومعاجم الطرباين ، وأفراد الدار قطين ، وهي جممع الغرائب واملناكي -٤٢

اذ  ومن مجلة الغرائب املنكرة : األحاديث الشاذة املطرحة ، وهي نوعان : ما هو ش -٤٣
 اإلسناد ،وما هو شاذ املنت

من أنواع الغريب : وهو أن يكون احلديث يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم من  -٤٤
طرق معروفة ، ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه حبيث ال يعرف حديثه إال  

 من ذلك الوجه 



لصحيحة احملفوظة فإنه  كره أمحد تطلب الطرق الغريبة الشاذة املنكرة ، وأما الطرق ا  -٤٥
 كان حيث على طلبها  

 واملذاكرة جيعل فيها تسامح ، خبالف حال السماع أواإلمالء  -٤٦

من أنواع الغريب: أن يكون احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم معروفا من رواية  -٤٧
صحايب عنه من طريق او من طرق مث يروى عن ذلك الصحايب من وجه آخر ، يستغرب من 

 ك الوجه خاصة عنه ذل

الذي يدل عليه كالم اإلمام أمحد : أن زايدة الثقة للفظة يف حديث من بني الثقات   -٤٨
إن مل يكن مربزا يف احلفظ والتثبت على غيه ممن مل يذكر الزايدة ، ومل يتابع عليها ، فال يقبل 

 ن تفرده ، وإن كان ثقة مربزا يف احلفظ على من مل يذكرها ففيه عنه روايتا

من أتمل كتاب " اتريخ البخاري " تبني له قطعا أنه مل يكن يرى أن زايدة كل ثقة يف  -٤٩
اإلسناد مقبولة ، وهكذا الدار قطين يذكر يف بعض املواضع ان الزايدة من الثقة مقبولة ، مث 

 يرد أكثر املواضع زايدات كثية من الثقات ، ويرجح اإلرسال على اإلسناد 

يف املتون وألفاظ احلديث ، فأبوداود رمحه هللا يف كتاب السنن أكثر الناس  وأما الزايدة -٥٠
 اعتناء بذلك ، وهو ما يعتين به حمدثو الفقهاء  

رخص كثي من األئمة يف رواية أحاديث الرقاق وحنوها عن الضعفاء منهم: ابن مهدي -٥١
 ، وأمحد بن حنبل 

ه ال تروى أحاديث الرتغيب والرتهيب  ظاهر ما ذكره مسلم يف مقدمة كتابه يقتضي أن -٥٢
 إال عمن تروى عنه األحكام  

الرواية عن أهل األهواء والبدع قد اختلف العلماء فيها قدميا وحديثا ، فمنعت طائفة   -٥٣
الرواية عنهم مطلقا كابن سيين ومالك وابن عيينة ، ورخص طائفة يف الرواية عنهم إذا مل 



الشافعي وعلي بن املديين ، وفرق طائفة أخرى بني الداعية  يتهموا ابلكذب منهم أبو حنيفة و 
فمنعوا الرواية عن الداعية إىل البدعة دون غيه منهم : ابن املبارك ، وابن مهدي ،  ،وغيه 

 وأمحد بن حنبل 

رواية أيب داود عن أمحد : أن البدع الغليظة كالتجهم يرد هبا الرواية مطلقا ، واملتوسطة   ويف
يرد الداعي إليها ، واخلفيفة كاإلرجاء ، هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن كالقدر إمنا 

 الداعية ؟ على روايتني  

فرق بني كتابة حديث الضعيف وبني روايته ، فإن األئمة كتبوا أحاديث الضعفاء  -٥٤
 ملعرفتها ومل يرووها ، كما قال حيىي : سجران هبا التنور 

غلب على حديثهم الوهم والغلط ، واحلفاظ منهم قليل ، فإذا الصاحلون غي العلماء ي -٥٥
 جاء احلديث من جهة أحد منهم ، فليتوقف فيه حىت يتبني أمره 

الفقهاء املعتنون ابلرأي حىت يغلب عليهم االشتغال به اليكادون حيفظون احلديث كما  -٥٦
 ، وخيالفون احلفاظ يف ألفاظه   ينبغي ، وال يقيمون أسانيده ، وال متونه ، ويروون املتون ابملعىن

إن كان املنفرد عن احلفاظ ، مع سوء حفظه قد سلك الطريق املشهور ، واحلفاظ  -٥٧
خيالفونه ، فإنه ال يكاد يراتب يف ومهه وخطئه ، ألن الطريق املشهور تسبق إليه األلسنة  

 واألوهام كثيا ، فيسلكه من ال حيفظ 

 خرج مسلم حديث أيب سفيان عن جابر ، وخرجه البخاري مقروان  -٥٨

من عرف ابلتدليس ، وكان له شيوخ اليدلس عنهم فحديثه عنهم متصل منهم :  -٥٩
 هشيم بن بشي . ذكر أمحد أنه ال يكاد يدلس عن حصني  



كل حذاق النقاد من احلفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ، ومعرفتهم ابلرجال وأحاديث   -٦٠
واحد منهم ، هلم فهم خاص يفهمون به أن هذا احلديث يشبه حديث فالن ، وال يشبه 

 حديث فالن ، فيعللون األحاديث بذلك  

مما الجيوز فعله ، هو أن يروي الرجل حديثا عن اثنني : أحدمها مطعون فيه ، واآلخر   -٦١
على ذلك ، وعلله أبنه   ثقة ، فيرتك ذكر املطعون فيه ، ويذكر الثقة ، وقد نص اإلمام أمحد

 رمبا كان يف حديث الضعيف شيء ليس يف حديث الثقة  

وقد كان بعض املدلسني يسمع احلديث من ضعيف فيويه عنه ، ويدلسه معه عن ثقة  -٦٢
 مل يسمعه منه ، فيظن أنه مسعه منهما  

 ضعف اإلمام أمحد وأكثر احلفاظ حديث الراوي إذا روى ما خيالف رأيه  -٦٣

ل أهل احلديث عن بعض الرواة اجملروحني او األحاديث الواهية : ليس بشيء ،  يقو  -٦٤
 إذا مل يكن مما ينتفع به يف الرواية؛ لظهور كذبه عمدا أو خطأ .

 هذه الفوائد.  آخر

 

الفوائد من كتاب اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجه يف الصحيح وأثره يف علم   》: رابعا
 احلديث ( للشيخ مشهور ال سلمان .

 قال النووي عن نسب مسلم )القشيي نسبا ، النيسابوري وطنا ، عريب صليبة (  -١

 نيسابور حديثا : بلدة يف خراسان إبيران  -٢

قال ابن خلكان عن والدة مسلم ) ومل أر أحدا من احلفاظ ضبط مولده ( على الرغم  -٣
 من اتفاقهم على سنة وفاته 



 هذا الذي صححه ابن حجر وطاش كربى زاده والصحيح أنه ولد يف سنة ست ومئتني و  -٤

 كان والده متصدرا لرتبية الناس وتعليمهم وكان من املشيخة    -٥

قال احلاكم : رأيت من أعقابه من جهة البنات يف داره ، ومل يعقب ذكرا ، وكنيته أبو   -٦
 احلسني رمحه هللا 

، وكان له متجر خبان   بزازا . فهو صاحب جتارة -رمحه هللا -قال الفراء : كان مسلم  -٧
 حممش 

حيدث الناس يف متجره  -رمحه هللا-مل تكن التجارة عائقة له عن تعليم الناس ، بل كان  -٨
 ، وكان لثروته أثر هام يف تفرغه يف طلب العلم 

 كان رمحه هللا كثي اإلحسان إىل الناس ، حىت نعت ب ) حمسن نيسابور (   -٩

وقف إىل جانب البخاري ينصره ويؤازره ، ويذود عنه  كان شجاعا صدوقا وفيا ، ولقد   -١٠
 ، متحداي يف ذلك املوقف النبيل خصوم البخاري ، ومل يبايل مبا هلم من نفوذ وقوة وسلطان  

 كان اتم القامة ، أبيض الرأس واللحية ، يرخي طرف عمامته بني كتفيه   -'١١

هو أول من مسع منه يف سنة  قال الذهيب : حيىي بن بكي التميمي ، كان هذا اإلمام  -١٢
 مثاين عشرة ، ومسع مبكة من القعنيب ؛ فهو أكرب شيخ له 

قدم بغداد وكان قدومه للتعلم والتعليم فقد مسع من أمحد بن حنبل وأمحد بن منيع -١٣
 وغيهم ، ومسع منه وروى عنه : حيىي بن صاعد ، وحممد بن خملد  

، وذكر ابن عساكر له يف اتريخ دمشق  نفى الذهيب أن يكون مسلم رحل إىل الشام -١٤
بناء على مساعه من حممد بن خالد السكسكي، والظاهر أنه لقيه يف املوسم ، فلم يكن  

 مسلم ليدخل دمشق فال يسمع إال من شيخ واحد 



مذهبه يف الفروع : احلق أنه كان على مذهب أهل احلديث ، وقد ذكر حاجي خليفة  -١٥
عي املذهب ، وذكره ابن القيم يف عداد احلنابلة ، وترجم وصديق حسن خان أن مسلما شاف

 له أبو يعلى والعليمي وابن مفلح يف طبقاهتم 

 احلنفية واملالكية فلم يذكروه يف طبقاهتم ، وذكره احلاكم ضمن فقهاء احملدثني وأما

،  أشار إىل اجتهاد مسلم : ابن األثي واخلطيب التربيزي ، وابن القطان ، والسمعاين  -١٦
 والنووي وابن حجر 

 كان اإلمام مسلم سلفي العقيدة وقد أتثر بشيوخه كامحد وإسحاق والبخاري    -١٧

 قال الرازي يف احملصول : اتفق اخللق على عدالته  -١٨

قال ابن امللقن : ومسلم بن احلجاج جدير أبن يلقب أبمي املؤمنني يف احلديث ، وإن  -١٩
 مل أرهم نصوا عليه 

 قال ابن حجر : حصل ملسلم يف كتابه حظ عظيم مفرط مل حيصل ألحد مثله  -٢٠

ذكر املزي ممن روى عنه يف الصحيح مئتني واثين عشر شيخا ، وذكر الذهيب ان له  -٢١
 رين شيخا ، هذا سوى شيوخه الذين مل خيرج عنهم يف صحيحه . مئتني وعش

اعتىن العلماء ابألحاديث اليت رواها مسلم يف صحيحه عن أمحد بن حنبل ؛ فقراها  -٢٢
 ابن رجب على شيخه عالء الدين ابن املنجا 

حممد بن حيىي الذهلي ، مل يرو عنه يف الصحيح ، وروى عنه خارجه وأكثر، مث فسد   -٢٣
 نهما ، فامتنع من الرواية عنه ، فما ضره ذلك عند هللا، قاله الذهيب يف السي ما بي 

حدث مسلم عن أمحد بن حنبل جبملة وافرة ، ويف صحيحه أحاديث ليست يف  -٢٤
 املسند 



مراتب شيوخ مسلم يف التوثيق ؛ فمنهم مئة وثالثة ومخسون شيخا نعتوا ب"ثقة"،   -٢٥
" ، وسبعة ممن وصفوا ب " صدوق يهم " أو " خيطئ" ،  ومثانية وأربعون وصفوا ب "صدوق

وستة ممن قيل فيهم " مقبول " واثنان قيل فيهم " الأبس به " وواحد قيل فيه " ليس 
 ابلقوي" 

 فيمن روى عنهم يف الصحيح  هذا

 امتنع مسلم عن الرواية عن شيخه البخاري يف صحيحه ألسباب منها : -٢٦

، وقد أفاد منه خاصة يف جانب  ٢٥٠صحيحه واشتهاره سنة * أنه ما لقيه إال بعد إمتام 
 العلل 

* من إنصاف مسلم أنه ملا ترك الرواية عن الذهلي ترك الرواية عن البخاري نص عليه ابن 
 حجر

املؤلف : ولعل هذا جمانبا للحقيقة وخمالفا هلا ، فقد روى عن البخاري وأكثر خارج   قال
 الصحيح  

ما حلدة يف خلقه احنرف عن البخاري ومل يذكر له حديثا وال مساه  * قال الذهيب : مث إن مسل
 يف صحيحه 

 * وقال بعض املعاصرين : حصل بينهما جفاء يف آخر أايمهما  

 املؤلف :وهذا ليس جبيد   قال

* قال املؤلف ومن األسباب: الرغبة يف علو اإلسناد ، وأيضا : أنه وجه عنايته يف جتريد  
 ما كان عند البخاري من األحاديث قد كفاه مؤنته  الصحيح من غيه ، وإذا 



روى مسلم يف صحيحه عن الدارمي ومنها : ما ال يوجد يف مسنده وهي مثانية وأربعون  -٢٧
 حديثا 

ومن أراد العناية ب ) موطأ مالك ( من رواية حيىي بن حيىي التميمي ، فعليه ابالعتماد   -٢٨
 على صحيح مسلم 

 لى شيء يف صحيح مسلم وأحاديث القعنيب من أع -٢٩

روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب زرعة حديثا واحد يف كتاب الدعاء ، فلم يكثر   -٣٠
 عنه ، إال أنه أفاد منه كثيا . 

وقد حفظ لنا أبو عثمان الربذعي يف )أسئلته أليب زرعة الرازي ( جمموعة من الفوائد -٣١
 احلديثية نقلها عن شيخه مسلم. 

أيب حامت من تالميذ مسلم ومن املستفيدين منه ، وقد صرح بذلك  عبدالرمحن بن -٣٢
 فقال ) كتبت عنه ابلري(

كان ابن خزمية من املستفيدين واملفيدين لإلمام مسلم ، فروى عنه مسلم يف غي   -٣٣
 الصحيح ، واستفاد ابن خزمية منه ، ونقل منه بعض الفوائد  

 يف " جامعه " فلم يرو عنه إال حديثا واحدا ومل يكثر الرتمذي الرواية عن شيخه مسلم  -٣٤

راوية صحيحه  - وإبراهيم بن حممد بن سفيان  -رواية معظم كتبه  -مكي بن عبدان  -٣٥
، ومن أكثر تالميذه مالزمة له واستفادة منه : أمحد بن سلمة، وسعيد بن عمرو الربذعي ، 

 رمحهم هللا مجيعا  

ويف علومه  -رواية ودراية  -يف احلديث  اإلمام مسلم من املكثرين يف التصنيف -٣٦
 املختلفة ، ومل يصلنا من مؤلفاته إال النزر اليسي  



وبعضها مسميات لكتاب  -رمحه هللا  -ذكر املؤلف مخسة عشر كتااب مطبوعة ملسلم -٣٧
 واحد 

تعترب مقدمة ) صحيح مسلم ( من أوائل املقدمات العلمية املنهجية ، بل هي جديرة  -٣٨
النموذج املنهجي العاملي يف علم املقدمات ، وهذه امليزة ملسلم ينفرد هبا دون  أن تكون 

 البخاري 

يف الفروسية : ومسلم مل يشرتط يف مقدمة كتابه ما شرطه   -رمحه هللا -قال ابن القيم  -٣٩
 يف الكتاب من الصحة ، فلها شأن ولسائر كتبه شأن آخر ، وال يشك أهل احلديث يف ذلك  

طلب أحد النجباء من اإلمام مسلم أن يوقفه على مجلة من األخبار املأثورة عن  -٤٠
عليه وسلم يف سنن الدين وأحكامه ، فوقع ذلك يف قلبه ، وهو احلافظ   رسول هللا صلى هللا 

أمحد بن سلمة صاحب مسلم وتلميذه ورفيقه يف االرحتال والطلب ، ذكر هذا اخلطيب  
 البغدادي 

صنف مسلم كتابه " الصحيح " يف بلدة )نيسابور( حبضور أصوله يف حياة كثي من -٤١
 مشاخيه  

ه هو على ما قاله أمحد بن سلمة : "مخس عشرة سنة " وقال  الزمن الذي استغرقه في -٤٢
 النووي " ست عشرة سنة "  

 ابتدأ مسلم يف تصنيف "صحيحه" وعمره آنذاك تسع وعشرون سنة  -٤٣

قال ابن الصالح : هذا الكتاب مع شهرته التامة ؛ صارت روايته إبسناد متصل  -٤٤
 سفيان  مبسلم مقصورة على أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن

إلبراهيم بن سفيان فوت يف الكتاب مل يسمعه من مسلم ، حيمله عنه ابإلجازة أو  -٤٥
 ابلوجادة ، وهذا الفوت يف ثالثة مواضع حمققة يف أصول معتمدة  



واشتهر عن إبراهيم من رواية أيب أمحد حممد بن عيسى اجللودي ، وهي املعتمدة  -٤٦
 املشهورة 

يح عن أيب حممد أمحد بن علي القالنسي عن مسلم ، ومل  وقد روى أهل املغرب الصح -٤٧
 يرد له ذكر عند غي أهل املغرب  

قال بروكلمان : صحيح مسلم يكاد يضاهي صحيح البخاري يف كثرة خمطوطاته ، -٤٨
 ووجودها يف أكثر املكتبات 

تراجم األبواب ليست من صنع املؤلف ، وإمنا صنعه مجاعة بعده من نساخه، أو   -٤٩
 ه ، وأمههم اإلمام النووي شراح

كتاب مسلم على الرغم من عدم تبويبه ، فهو كاملبوب متاما ، وكان السيوطي رمحه   -٥٠
 هللا يرى أن يرتك الكتاب بال تبويب والنسخ القدمية كما قال ليس فيها أبواب البتة 

بلغ عدد كتب الصحيح أربعة ومخسون كتااب برتقيم حممد فؤاد عبدالباقي ، بينما ي  -٥١
 ( اباب على عده أيضا تبعا لتبويب النووي ١٣٢٩)

( حديثا ، عدا ٧٣٩٥عدد أحاديث الصحيح ابملكرر ومع الشواهد واملتابعات ) -٥٢
 أحاديث املقدمة وهي عشرة 

اختلف احملدثون والباحثون قدميا وحديثا يف معىن قول مسلم ) إمنا وضعت ههنا ما  -٥٣
ا على صحة ما يف صحيح مسلم ؟ وحاصله أربعة أقوال  أمجعوا عليه ( فمن هم الذين أمجعو 

: 

 أئمة احلديث وإن كانوا من غي مشاخيه  -٢مشاخيه عامة  -١



أراد أمجاع أربعة من مشاخيه احلفاظ خاصة ، واألربعة هم :ابن معني ، وأمحد ، وعثمان   -٣
 بن أيب شيبة ، وسعيد بن منصور ، وهبذا قال البلقيين 

 أربعة آخرين : ابن معني، وأمحد وأبوزرعة ،وأبوحامت   وقيل أراد إمجاع -٤

 أليب زرعة الفضل يف خلو صحيح مسلم من األحاديث املنتقدة واملعللة  -٥٤

ممن قال أن مسلما مل يتم صحيحه : ابن عساكر واحلاكم والبيهقي ، وخالفهم النووي  -٥٥
 والسنوسي والسيوطي فقد رجحوا أنه أمته وهو الصحيح 

لصنعاين :) ولكن مسلما يسمي احلسن صحيحا ، كاحلاكم واملتقدمني ( وعليه ؛ قال ا -٥٦
مل يرد بتسمية كتابه الصحيح إال مبعىن املقبول ، وأنه مل يرد الصحة  -رمحه هللا  -فإنه 

 االصطالحية اخلاصة أو أرادها  

قول أكثر  نقل العراقي عن أيب سعيد املغريب : انه قال يف كتابه ) القدح املعلى( :  -٥٧
 العلماء أن املعنعنات اليت يف الصحيحني منزلة مبنزلة السماع  

منهج مسلم يف تكثي املتون وتكرارها وتعداد األسانيد قام على ختطيط دقيق ، ونظام   -٥٨
حمكم حمدد الغاايت واألهداف ، واضح املعامل ، فقد كان ملسلم من ورائه مقاصد حديثية  

 فنية ، وأغراض علمية جليلة 

اإلمام مسلم يعتين ابلتمييز بني ) حدثنا ( و) أخربان ( وتقييده ذلك على مشاخيه ويف  -٦٠
 روايته ، وكان مذهبه الفرق بينهما  

قال الكتاين : والقاعدة عندهم اهنم يسوقون لفظ مسلم ، لشدة حمافظته على   -٦١
 األلفاظ النبوية 



، وسار فيه على منهج مطرد ،   عين مسلم يف صحيحه ابلناسخ واملنسوخ من احلديث-٦٢
يورد األحاديث املنسوخة أوال ، مث يتبعها  -رمحه هللا - يفهم املراد منه بسهولة ويسر ، فإنه 

 ابلناسخة ، بغي بيان أو حتليل ، مكتفيا بتقدمي املنسوخ وأتخي الناسخ  

فة يفهم منها  قد خيرج مسلم طرفا من الرواية املعلة وخيتصر ابقيها ، ويشي إشارة خفي -٦٣
 أن يف الرواية علة 

من اجلدير ابلذكر أن لإلمام مسلم عناية فائقة يف ضبط أمساء الرجال ومعرفة أمسائهم  -٦٤
 وألقاهبم وغي ذلك ،وله اهتمام مبا وقع على الرواة من تغيي اللفظ واملعىن 

أقوال الصحابة والتابعني وهي كثية جدا يف الصحيح ، ولكن اغلبها ضمن أحاديث -٦٥
 مرفوعة يتقوم احلديث هبا ، أو تتقوم ابحلديث ،وقليل منها آاثر مستقلة 

وقد مجع احلافظ ابن حجر أقوال الصحابة والتابعني الذين وردت يف صحيح مسلم  -٦٦
مستقل ، ومسه ب ) الوقوف على ما يف صحيح ضمن أحاديث على الوجه املذكور يف كتاب 

 قوال .  ١٦٨مسلم من املوقوف ( ذكر فيه 

 املؤلف : وقد وقفت على شيء كثي فاته من األحاديث املوقوفة واملقطوعة  قال

 تفسي الصحايب مسند يف مذهب مسلم  -٦٧

األحاديث اليت انتقدت على الصحيحني بلغت مئيت حديث وعشرة أحاديث ،  -٦٨
 ص البخاري منها أقل من مثانني حديثا ، واختص مسلم ابلباقي اخت

املعروف أن كتاب البخاري أفقه كما قال اليافعي ، ومن حيث السهولة فيرتجح كتاب  -٦٩
 مسلم 



واحلال أن مزية الصحيحني اثبتة ثبوت اجلبال الرواسي ، الينكرها إال غمر يزري   -٧٠
 بنفسه وهو ال يشعر 

من األخذ ابحلديث الضعيف على اإلطالق ؛ سواء يف األحكام ،   مذهب مسلم املنع -٧١
 أم الرتغيب والرتهيب  

أحاديث ،  ٥موضعا ، منها ما وصله وهي  ١٢عدد األحاديث املعلقة يف الصحيح  -٧٢
وما وصله غيه وهو حديث واحد ، وما أهبم فيه شيخه ، وعده بعض العلماء معلقا ، 

 أحاديث  ٦وعدهتا 

 ين احلليب قرأ صحيح مسلم أكثر من عشرين مرة برهان الد -٧٣

 ضبط نص " صحيح مسلم"   -رمحه هللا -الشيخ حممد فؤاد  -٧٤

اتما دقيقا ، ورتبه ترتيبا غاية يف اإلتقان ، ووشحه بقالئد وضعها يف هامش الصفحة  ضبطا
 لبيان املعىن ، وختم مبسك اخلتام بفهارسه اليت ما تركت شيئا يتساءل الباحث عنه 

 جمموع األعمال اليت ذكرها املؤلف حول الصحيح ما يلي :-٧٥

 * مثاين عشر مستخرجا على صحيح مسلم وحده ، وستة مستخرجات على الصحيحني 

 * ستة مستدركات  

 * ستة عشر خمتصرا  

 * اثنان ومخسون كتااب حول اجلمع بني الصحيحني 

 طالحية لصحيح مسلم  * مخسة عشر كتااب أفردت يف أحاديث او مسائل أو دراسات اص

 * ثالثة وعشرون كتااب ختص رجال صحيح مسلم وحده ، أو مقروان بغيه 



* ذكر املؤلف أكثر من سبعني شرحا على مسلم ما بني مطبوع وخمطوط ومفقود ، ابلعربية 
 وغي العربية .

 هذه الفوائد  آخر

 

 عبدهللا الدميجي  للشيخ《الثبات يف زمن املتغيات وسائل》:  خامسا

 االعتصام ابلكتاب والسنة ظاهرا وابطنا، علما وعمال وأتمال  -١

 الفقه يف دين هللا تعاىل  -٢

 حتقيق التوحيد وصفاؤه ، وقوة التعلق ابهلل تعاىل  -٣

 كثرة ذكر هللا    -٤

 االجتهاد يف األعمال الصاحلة   -٥

 عبادة اخللوات  -٦

 االجتهاد يف العمل هلذا الدين ونصرته  -٧

 الدعاء واللجوء إىل هللا، وسؤاله التثبيت  -٨

 سالمة الطريق واملنهج املتبع والثقة به  -٩

 تدبر قصص األنبياء واملصلحني  -١٠

 جمالسة العلماء والصاحلني الناصحني  -١١

 جمانبة أهل األهواء والضالني واملضلني وترك جمالستهم   -١٢

 معرفة حقيقة الباطل وعدم االغرتار به   -١٣



 استجماع األخالق املعينة على الثبات كالصرب والتقوى والصدق مع هللا   -١٤

 االلتفات إىل اآلخرة وإرادهتا وأتمل ما فيها. -١٥

 هذه الفوائد  آخر

 :  ومنها《من مقدمة سنن اإلمام الدارمي  الفوائد》: سادسا

 ل برأيه إال شيئا مسعه  عن ابن سيين أنه كان ال يقو  -١

 عن قتادة قال : ما قلت برأيي منذ ثالثون سنة ، قال أبوهالل : منذ أربعون سنة  -٢

عن القاسم : ألن يعيش الرجل جاهال بعد أن يعلم حق هللا عليه خي له من أن يقول  -٣
 ماال يعلم 

 أدري ماهو ،  عن يزيد املنقري قال : جاء رجل يوما إىل ابن عمر ، فسأله عن شيء ال-٤
فقال له ابن عمر : ال تسأل عما مل يكن، فإين مسعت عمر بن اخلطاب يلعن من سأل عما مل  

 يكن 

سئل عمار بن ايسر عن مسألة فقال : هل كان هذا بعد، قالوا : ال قال : دعوان حىت   -٥
 يكون ، فإذا كان جتشمناها لكم . 

يم فاستقبلين محاد ، فحملين  عن ابن إدريس عن عمه قال : خرجت من عند إبراه  -٦
 مثانية أبواب مسائل، فسألته ، فأجابين عن أربع وترك أربعا. 

 وعن زبيد قال : ما سالت إبراهيم عن شيء إال عرفت الكراهية يف وجهه  -٧

عن عمر بن أيب زائدة قال : ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء : ال علم   -٨
 يل به ، من الشعيب  



ن جعفر بن إايس قال : قلت لسعيد بن جبي : ما لك ال تقول يف الطالق شيئا،  وع -٩
 قال : ما منه شيء إال قد سألت عنه ، ولكين أكره أن أحل حراما ، أو أحرم حالال 

وعن ابن املنكدر قال : إن العامل يدخل فيما بني هللا وبني عباده ، فليطلب لنفسه   -١٠
 املخرج . 

 هذه الفوائد  آخر

 

املنتخب من معلمة زايد قسم القواعد الفقهية قاعدة ) األعمال ابلنيات ( أو )   》:  بعاسا
 《األمور مبقاصدها

 حتتها قواعد ومنها :  ويندرج 

) العمل ملن ال نية له وال أجر ملن ال حسبة له( ، واملعىن أن أعمال املكلفني إمنا -١
 حلكم عليه رهني ابلنية .تستحق جزاءها بناء على نياهتم فيها ، فالعمل من جهة ا

: عند تقرير مسؤولية اجلاين ينظر إىل جنايته وإىل قصده ، ومسؤولية اجلاين املخطئ مثال
 خمففة ، أما مسؤولية اجلاين املتعمد فمغلظة . 

من هذه القاعدة : من ابع أو تزوج أو طلق او راجع هازال فكالمه الزم له ،   يستثىن
 ومأخوذ مأخذ اجلد  

 إال ابلنية (   ) الثواب -٢

منوط أبن ينوي   -سواء أكان فعال أم تركا  -واألجر من هللا على العمل الصاحل  فالثواب
 املكلف التقرب إىل هللا تعاىل حال فعله 



: من تزوج قاصدا امتثال أمر الشرع وإعفاف نفسه وحتصينها وحتصيل الولد وغي   مثال
 ذلك مما شرع النكاح من أجله أثيب على نيته وإال مل يكن نكاحه قربة ، بل يكون مباحا 

 مقاصد اللفظ على نية الالفظ  -٣

: أن املعتمد يف حتديد مقاصد ألفاظ املتكلمني وآاثر هذه األلفاظ يف الصالة واحلج   واملعىن
والنذر وغيها من التصرفات إمنا هو نية املتلفظ هبا ، واعتبار النية مقيد ابحتمال اللفظ 

 املنوي ، أما إذا مل حيتمله فال يعتد هبا 

لق ، وقال أردت التوكيد ؛ قبل منه : لو قال لزوجته املدخول هبا : أنت طالق طالق طا  مثال
 ؛ ألن الكالم يكرر للتوكيد ، فإن قصد االستئناف ، طلقت ثالاث .

من هذه القاعدة : اليمني عند من له والية التحليف كالقاضي واحملكم، تكون على   ويستثىن
 نية املستحلف دون احلالف .

 )املباح ينصرف ابلنية إىل الطاعة (  -٤

نسان أبكله وشربه ونومه التقوي على طاعة هللا انقلب عمله من عادة  : إذا قصد اإل  مثال
 مباحة إىل عبادة مأجورة 

 )نية املؤمن خي من عمله، ونية املؤمن يف الشرور شر من عمله(   -٥

إذا أراد فعل طاعة بقصد التقرب إىل هللا مث وقع له ما منع اإلقدام على هذا الفعل  فاملؤمن
 كما لو فعله على السواء فإنه يثاب على نيته  

: إذا منع العامل أو الداعية من نشر العلم والدعوة إىل هللا له أجر من ابشر الدعوة وإن مثال
 كان جالسا يف بيته ، فأجره ال ينقطع ما بقيت هذه النية  

 )العزم على الشيء هل يكون مبنزلة ذلك الشيء (  -٦



ة ذلك الشيء، فالعزم على الفعل كالفعل العزم على الشيء ينزله بعض الفقهاء منزل  تصميم
 ، والعزم على الرتك كالرتك وأخذ به املالكية، وخالفهم احلنفية والشافعية 

 على العزم على الشيء كمباشرته : مثال

 *من عزم على فعل املأمورات وترك املنهيات كان مطيعا مأجورا على عزمه 

 على أن العزم على الشيء ال يقوم مقامه :  مثال

 البغاة إن تكلموا ابخلروج ومل خيرجوا ال يتعرض هلم .*

 )االعتبار ابملقاصد ال ابأللفاظ (  -٧

: إذا اختلف القصد واللفظ ، أبن قصد شيئا وتلفظ بغيه ، فاملعترب هو القصد   واملعىن
 والغاية ، مع مراعاة قيود القاعدة  

 رة ، ويرتتب عليها أحكامها  : إذا قال : أعرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، كانت إجا مثال

من القاعدة : األميان والنكاح والطالق والعتاق والرجعة ، فإنه يراعى فيها األلفاظ،   ويستثىن
 ال املعىن 

 )التصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تنصرف جلهة إال بنية(  -٨

من نية تعني اجلهة إذا كان تصرفه حيتمل أن يكون دائرا بني جهات متعددة فال بد  فاملكلف
 املقصودة ومتيزها عن اجلهات األخرى  

: الناظر ألوقاف متعددة ال تنصرف تصرفاته اخلاصة هبذه األوقاف لواحد منها إال  مثال
 ابلنية 

 من أطلق لفظا ال يعرف معناه مل يؤاخذ مبقتضاه   -٩



وال تؤاخذ هبا ، بل  تلفظ بلفظ جيهل معناه فإن اآلاثر املرتتبة على إطالقه شرعا ال تقع، فمن
 هتمل وجتعل يف حكم العدم 

: إذا غضب اإلنسان غضبا أخرجه عن وعيه فتكلم بكلمة الطالق وهو اليعيها وال  مثال
 يقصدها مل يقع الطالق .

 ) كل ما هو صريح يف ابب ال ينصرف إىل غيه ابلنية ( -١٠

إذا كان صرحيا يف داللته على معناه ال جيوز صرفه إىل غي اببه ، فال يكون كناية عن  فاللفظ
غيه وال جمازا عنه ، وال تعمل فيه النية املغية مادام قد وجد نفاذا يف موضوعه الذي وضع  

 له 

: إن قال انت علي كظهر أمي انواي الطالق ال يكون طالقا ، ألنه صريح يف الظهار ،  مثال
 ينصرف إىل غيه ابلنية  فال

 ) الصريح ال حيتاج إىل النية ، والكناية ال تلزم إال ابلنية ( -١١

: من قال لغيه: اي زاين ، وجب عليه حد القذف، ألن هذا اللفظ صريح يف القذف ،   مثال
 خبالف من لو قال له ايفاجر ، فإهنا من الكناايت يف ابب القذف 

 ه إيقاع الطالق ، فإن فيه وجهني عند الشافعية  من القاعدة: قصد املكر  ويستثىن

 ) النية إذا مل تكن من حمتمالت اللفظ ال تعمل ( -١٢

: أن النية إمنا تعمل يف اللفظ ختصيصا أو تقييدا أو صرفا له عن احلقيقة إىل اجملاز  واملعىن
ه ، أصبحت وحنو ذلك عند احتمال اللفظ للمعىن املقصود ، أما إذا نوى ابللفظ ما ال حيتمل

 النية معدومة األثر  



: لو قال شخص آلخر : ايبن احلالل ، ونوى به القذف ، ال يكون قذفا ، ألنه  مثال
 الداللة يف اللفظ على ذلك .

 ) النية هلا اعتبار يف الداينة دون القضاء(  -١٣

 الذي إذا نطق به املكلف وأعرب فيه عن مقصوده كان مقبوال منه داينة وقضاء ، فالشيء
 فإنه إذا نواه ومل ينطق به يكون مقبوال منه داينة القضاء  

: إذا قال لزوجته: أنت طالق ، مث قال : أردت من واثق دون أن تكون هناك قرينة   مثال
 على ذلك ، فإنه يقبل منه داينة ، وال يقبل منه يف احلكم والقضاء 

 ) النية مبجردها ال تقوم مقام القول والعمل (  -١٤

ردة اليت مل يتصل هبا عمل ال اعتبار هلا ، وال يرتتب عليها أثر يف أحكام الدنيا اليت  اجمل فالنية
 جتري على األمور الظاهرة ، خبالف أحكام اآلخرة اليت مبناها ومدارها على النية  

 : من نوى أن ينذر هلل بفعل شيء ومل يتلفظ ، ال يلزمه ؛ ألن النذر ال يلزم مبجرد النية  مثال

 من القاعدة: مادوام النية فيه ركن ، وهلذا لو نوى قطع اإلسالم كفر مبجرد النية   ويستثىن

 )النية ترد الشيء إىل أصله ، وال تنقل عن األصل إال مع الفعل(  -١٥

: أن النية مبفردها صاحلة لنقل الشيء املنوي من مقصوده التبعي إىل مقصوده  واملعىن
نقل الشيء عن مقصوده االصلي إىل مقصوده التبعي األصلي ، ولكنها التصلح مبفردها أن ت 

 ، بل البد يف حتقيق هذا النقل من أن يصحبها الفعل واملباشرة من الناوي 

: إذا نوى املسافر أن يقيم لزمه اإلمتام يف الصالة ، ألن اإلقامة هي األصل ، وإذا نوى  مثال
 وع يف السفر . املقيم أن يسافر مل جيز له القصر يف الصالة إال بعد الشر 

 ) إذا أطلق النية انصرف إىل األصل (   -١٦



إذا كان هلا حمالن ، ومل يعني الناوي أحدمها ، بل أطلق فيهما فإن نيته تنصرف إىل  فالنية
 األصل منهما ، ويلغى احملل اآلخر 

: إذا أراد شخص أن يصلي صالة ، وأطلق فيها نيته بني الفريضة والنافلة ، فإن نيته  مثال
 نصرف إىل الفريضة ، ألهنا األصل  ت

 )العربة بنية األصل ال بنية التابع(  -١٧

: الزوج إذا نوى السفر ، وخرج من العمران مع زوجته ، تصي زوجته مسافرة وإن مل   مثال
 تنو السفر ، ألنه اتبعة له  

 )نية األصل ليست نية للبدل(  -١٨

لتعذر ، مث نوى املكلف القيام ابألصل وعند  إذا كان هلا أصل وبدل يصار إليه عند ا  فالعبادة
الشروع تبني أنه متعذر ، فال جتزئه تلك النية عند االنتقال إىل البدل ، بل البد من استئناف 

 النية فيه. 

: إذا نوى الوضوء للصالة فلم جيد املاء أو تعذر عليه استعماله مل جتزئه هذه النية عن   مثال
 ة فيه ألنه بدل عن الوضوء .التيمم ، بل عليه استئناف الني

 )النية تتبع العلم(   -١٩

قبل أن ينوي شيئا ما البد وأن يكون قد علمه أوال ، مث أتيت نية فعله بعد هذا  فاإلنسان
 العلم، فالنية وسط بني أمر قبلها هو العلم ابملنوي ، وأمر بعدها هو فعل املنوي  

 : لو نطق اإلنسان بكلمة الكفر وهو ال يعرف معناها مل يعد مرتدا  مثال

 من القاعدة: لو أحرم إبحرام مبهم ومل يعني هل هو للحج أو للعمرة صح إحرامه   ويستثىن

 )ال عبادة إال ابلنية (  -٢٠



 : من أمسك عن املفطرات هنارا غي انو الصيام مل يكن صائما  مثال

 ببا يف إبطال العبادة ( ) رفض النية ينتهض س -٢١

إذا توجه قصده إىل إيقاع عبادة بدنية ذات أجزاء متصلة ، ويف أثناء إيقاعها قصد  فاملكلف
 ترك إمتامها اختيارا أو اضطرارا ، فإن ما سبق فعله من أجزائها يبطل ويعد مبنزلة مامل يقع 

قهاء ، ووجب عليه : إذا نوى العبد إبطال الطهارة يف أثنائها بطلت عند بعض الف  مثال
 جتديد النية .

 )الواجب استصحاب حكم النية دون حقيقتها( -٢٢

أتى املكلف ابلنية حقيقة يف بداية شروعه للعمل فإن ذلك يكون كافيا له ،   فإذا
ويستصحب حكمها إىل بقية العمل وحىت الفراغ منه ، وإن غفل يف أثناء العمل فإن ذلك  

 غي ضاره شيئا 

ى من كثر وجوده يف مكان به منكر ال يستطيع تغييه بيده وال بلسانه أن : الواجب عل مثال
 ينكره بقلبه ، وال يضره غفلته عن إنكار قلبه له يف بعض األوقات .

 )األصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسي(  -٢٣

إمنا جاز يف النية أن تكون مقارنة ألول العمل أو متقدمة عليه بوقت يسي ، و  فاألصل
تقدمها عليه بوقت يسي ألن ما قارب الشيء يعطى حكمه ، وال جيوز أتخر النية عن أول  

العبادة ، واحلنابلة والشافعية الجييزون اقرتان النية مع أول صيام الفريضة بل يشرتطون 
 التقدم 

 : جيوز تقدمي نية االضحية على الذبح  مثال

 الشك يف أصل النية كعدمها(  )النية ال تصح مع الرتدد ( ومعها)  -٢٤



 وجد يف النية ما يدل على الرتدد وعدم اجلزم فإهنا تكون ابطلة ال يعتد هبا  فإذا

: إذا اشرتى بيتا للسكىن ، وهو ينوي إن أصاب رحبا ابعه ، وإن مل يصب رحبا اليبيعه ، مثال
 هبا . ال جتب فيه الزكاة، للرتدد يف نية التجارة ؛ والنية املرتددة ال يعتد 

آخر : لو شك يف هنار رمضان هل نوى الصوم من الليل أو ال ، فإن مل يتذكر بطل   مثال
 صومه. 

 )النية إذا اعتضدت أبصل اليضرها الرتدد( -٢٥

والرتدد إذا وقع يف موضع يستند فيه إىل ظاهر أو أصل اثبت فإنه يغتفر ، وال يبطل   فالشك
 النية . 

: املسافر إذا اقتدى مبسافر ال يعلم نيته ، فقال إن قصر قصرت ، وإال أمتمت ، فبان   مثال
 قاصرا ، صحت صالته؛ ألن الظاهر من حال املسافر القصر  

 ) كل ما حيتاج للنية ال يفعل عن الغي إال إبذنه (  -٢٦

لنيابة ال يؤديه ما حيتاج إىل النية من العبادات واملعامالت وسائر التصرفات اليت تقبل ا كل
 اإلنسان عن غيه من املكلفني إال إبذنه وأمره ، فإن فعله بغي إذن منه ، فال يعتد به شرعا 

 : من ضحى عن غيه بغي إذنه أو أدى عنه زكاة مال مل يقع عن الغي .  مثال

من القاعدة: إخراج أحد الشريكني عن شريكه يف زكاة اخللطة صحيح وجمزئ عمن   ويستثىن
 عنه بدون إذنه   أخرج 

 ) الرتوك ال تفتقر إىل النية ( -٢٧



املنهيات املطلوب تركها شرعا ال حيتاج تركها إىل نية من املكلف ، بل إن جمرد تركه    فجميع
هلا يكفي يف اخلروج عن عهدة النهي واستحقاق الذم والعقاب ، واعتبار النية يف الرتوك إمنا  

 هو حلصول الثواب .

 أو شرب اخلمر أو غيها من الفواحش ألنه مل ميل قلبه إليها أو مل  : من ترك الزان مثال
 تشتهيها نفسه أو لعدم وجودها، فهو يف حكم الشرع منتهيا وال يعاقب . 

 )النية يف متعني( -٢٨

كان العمل متميزا بنفسه ال يلتبس بغيه مل حيتج اىل نية تعينه ومتيزه، إذ التميز حاصل   فإذا
 بصورة العمل نفسها، اما نية التقرب اىل هللا به فال بد منها اذا كان العمل عباده .

: من طلق امرأته بلفظ الطالق الصريح وادعى أنه قصد بطالقه أمرا آخر غي الطالق مثال
 ه ذلك ؛ ألن اللفظ الصريح متميز بنفسه ال حيتاج إىل نية متيزه عن غيه .مل يسمع من -

 )نية التعيني يف اجلنس الواحد لغو ( -٢٩

الواحد من األعمال يكفي فيه أصل النيه اليت تشمل مجيع افراده، وال حيتاج اىل   اجلنس
عض لغو ، ال  تعيني كل فرد من افراد هذا اجلنس و متييزه عن غيه ، وإفراد بعضه عن ب 

 يرتتب عليه أثر شرعي  

القاعده متثل مذهب أئمة احلنفية الثالثة :أيب حنيفه و وأيب يوسف و حممد وهو أيضا   وهذه
 مقتضى مذهب الشافعي واحلنابلة ، وخالف فيها من زفر احلنفيه .

:من كان عليه قضاء أايم من رمضان واحد فصام بعددها ينوي القضاء، جيزئه، وإن مل   مثال
 يعني يف نيته أنه صائم عن يوم كذا ؛ ألن رمضان سنة واحدة جنس واحد .



)النيه ال تنعطف على املاضي( واملعىن أن النيه إمنا تتعلق ابحلال فتكون مبعىن القصد،   -٣٠
أو ابالستقبال فتكون مبعىن العزم ،وال تعلق هلا ابملاضي، وأجاز احلنفيه أتخي نية الصيام إىل  

 لنهار ماقبل انتصاف ا 

 : من تصدق مبال مث نوى بعد التصدق أن جيعله زكاة فال تصح زكاته وعليه اخراجها.  مثال

)فعل الغي متتنع النية فيه( واملعىن أن اإلنسان ميتنع عليه أن ينوي فعل غيه، فمن  -٣١
 نوى عن غيه شيئا مما تشرتط له النيه فإن هذه النيه لغو ال اعتبار هلا 

 ملرض او زمانه فإن النيه على املوضأ على ال على الغاسل.   : من وضأ غيهمثال

من القاعده: اليمني يف الدعاوى على نية املستحلف فإذا ادعى رجل على رجل   ويستثىن
حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غي ما نوى القاضي انعقدت ميينه على ما نواه 

 القاضي وال تنفعه التورية 

ممتنعة( واملعىن أن ما تستحيل فيه النية ال يكون حمال هلا ،فال )النية فيما هي فيه  -٣٢
تشرتط فيه وال تطلب من املكلف، ألن طلبها فيه يكون من قبيل التكليف ابحملال، 

والتكليف ابحملال تكليف مبا اليطاق، ولو أراد املكلف أن يوقع نيته يف احملل الذي متتنع فيه  
ها أثرها، مثال: النية للمكلف فيما يصدر منه من األفعال ال تقع و ال ينبين علي االنيه فإهن

االضطراريه القهرية، ألن النية قصد وإرادة واإلرادة تستلزم االختيار، وال اختيار مع 
 االضطرار والقهر. 

 )كل ما متحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبتها فال يفتقر اىل النية(   -٣٣

لبت عليه شائبتها حيصل املقصود الدنيوي منه مبجرد : أن ما متحض للمعقولية او غ واملعىن
إيقاعه على وجهه الشرعي دون أن يتوقف على النيه ،فيخرج املكلف من العهده و تربأ  

 ذمته 



 : تربأ ذمة املدين مبجرد أداء الدين إىل صاحبه بال حاجه إىل نية. مثال

 هللا الرمحن الرحيم  بسم

 قاعدة )األمور مبقاصدها( القواعد الفقهية املندرجة حتت  تتمة

 )من األصول املعامله بنقيض املقصود الفاسد(   -٣٤

أن من قصد بتصرفاته غي ما قصد الشرع منها فإن الشرع يعامله بنقيض قصده فال  واملعىن
تصح منه تصرفاته تلك، عقوبة من الشرع له بسبب سوء مقصده الذي انقض به قصد 

 الشارع. 

  مرض موته؛ ليحرمها من املياث ورثته. : من بت طالق امرأته يفمثال

)يعامل املضار بنقيض قصده( واملعىن أن الشرع حرم اإلضرار ابلغي، و من الوسائل  -٣٥
اليت اختذها ملنع االضرار ابالخرين معامله املضار بنقيض قصده؛ فال ترتتب آاثر فعله عليه،  

ي حيجز املضار عن فعله، ألنه وال يلحق الضرر من قصد االضرار به، وهذا اإلجراء الشرع
اذا علم أن سعيه لن يؤيت مثاره دعاه ذلك اىل الكف عنه. وهذه القاعدة من تطبيقات  

 القاعدة السابقة 

:إذا أوصى لغي وارث أبكثر من الثلث مل جيز فيما زاد على الثلث لئال يدخل الضرر  مثال
 على الورثه إبنقاص نصيبهم. 

 من القاعدة:  ويستثىن

 انفق مكلف كل ماله ليسقط عن نفسه وجوب احلج سقط عنه  إذا -١

من سافر يف رمضان أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر حىت يسقط عنه الصوم سقط  -٢
 عنه  



لو شربت املرأة دواء لتحيض فال تصلي ،مل جيب عليها قضاء الصلوات إذ الثابت  -٣
 املستقر أن احلائض ال تقضي الصاله. 

 قبل أوانه عوقب حبرمانه ()من استعجل شيئا  -٣٦

: من استعجل حقا من احلقوق اليت وضع هلا الشارع سببا عاما ،وطلب احلصول عليه واملعىن
قبل وقت حلول سببه العام عوقب حبرمانه من ذلك الشيء. وخالف فيها ابن حزم رمحه هللا  

أتبد  مثال :من أفسد زوجة على زوجها فطلقها لذلك، وتزوج هو هبا وجب فسخ نكاحه و
 طالقها.  لحترميها عليه الستعجا

 من القاعدة:  ويستثىن

 لو قتل صاحب الدين املؤجل املديون حل الدين  -١

 لو شربت املرأه دواء فحاضت مل جيب عليها قضاء الصاله وكذلك لونفست به . -٢

 هذه الفوائد . آخر

 

حممود   للشيخ《األحاديث املشتهرة من زوائد الرتمذي على ابقي الستة  منتخب》: اثمنا
 نصار .

 ابن آدم اركع يل من أول النهار أربع ركعات -١

 اتقوا فراسة املؤمن  -٢

 أحبب حبيبك هوان ما  -٣

 إذا أراد هللا بعبده خيا استعمله  -٤



 إذا مررمت برايض اجلنة فارتعوا  -٥

 الرجلني إليك  اللهم اعز اإلسالم أبحب -٦

 اللهم اكفين حباللك عن حرامك   -٧

 اللهم اهله علينا ابألمن  -٨

 إن أحدكم مرآة أخيه  -٩

 إن اجلنة لتشتاق إىل ثالثة   -١٠

 الدال على اخلي كفاعله  -١١

 إن الصدقة لتطفئ غضب الرب -١٢

 إن هللا حيب أثر نعمته على عبده  -١٣

 قلب القرآن يس   -١٤

 لشيطان العجلة من ا -١٥

 البخيل من ذكرت عنده  -١٦

 تبسمك يف وجه أخيك صدقة  -١٧

 تعلموا من أنسابكم  -١٨

 حد الساحر ضربه ابلسيف   -١٩

 خي الدعاء دعاء يوم عرفة  -٢٠

 دب إليكم داء األمم   -٢١



 الدعاء مخ العبادة  -٢٢

 دعوة أخي ذا النون  -٢٣

 رضا الرب يف رضا الوالد  -٢٤

 السخي قريب من هللا   -٢٥
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 الشيخ يسري السيد حممد :  مجع《من كتاب بدائع التفسي البن القيم  امللتقط》اتسعا

 الثالث :  اجمللد

إن كان سبحانه قد هنى عن التقدمي بني يديه ،فأي تقدمي أبلغ من تقدمي عقله على ما  -١
 ٥جاء به .ص

شهادته مجلة،وإمنا أمر ابلتبني ،فإن هللا سبحانه مل أيمر برد خرب الفاسق وتكذيبه ورد -٢
قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخرب به من أخرب 

 ٦.ص



" ومن مل يتب فألئك هم الظاملون" قسم العباد إىل اتئب وظامل ،وما مث قسم اثلث -٣
ه وبعيب نفسه وآفات  البتة،وأوقع اسم الظامل على من مل يتب ،وال أظلم منه،جلهله بربه وحبق

 ٨أعماله.ص

" أن هداكم لإلميان" ال ينايف هذا قوله"قل مل تؤمنوا" فإنه نفى اإلميان املطلق ومّن عليهم  -٤
 ٩هبدايتهم إىل اإلسالم الذي هو متضمن ملطلق اإلميان .ص

 املعارضون املّدعون للحق نوعان : -٥

 فاجملالدة .فهؤالء البد هلم من جدال يُدعون ابجملادلة اليت هي أحسن ،فإن استجابوا وإال نوع
 ١٦أو جالد .ص

 جاءت براهني املعاد يف القرآن مبنية على ثالثة أصول : -٦

: تقرير كمال علم الرب سبحانه،والثاين: تقرير كمال قدرته،والثالث: كمال حكمته  أحدها
 ٢٠.ص

 هبذا األمر . قوله )أفعيينا ابخللق األول( يقال ملن عجز عن شيء:عيي به ،وعيي فالن-٧

 قوله تعاىل)ومل يعي خبلقهن(قال ابن عباس: يريد : أفعجزان ،وكذلك قال مقاتل . ومنه

 ٢١املراد ابإلعياء يف هذه اآلية التعب، كما يظنه من مل يعرف تفسي القرآن .ص وليس

لو أنصف العبد ربه الكتفي بفكره يف نفسه ،واستدل بوجوده على مجيع ما أخربت به  -٨
 ٢١عن هللا وأمسائه وصفاته.صالرسل 

يف قوله تعاىل)ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد( أخرب سبحانه أن على ميينه ومشاله -٩
ملكني يكتبان أعماله وأقواله، ونبه إبحصاء األقوال وكتابتها على كتابة األعمال اليت هي 

 ٢٢أقل وقوعا وأعظم أثرا من األقوال وهي غاايت األقوال وهنايتها .ص



يعم منعه للخي الذي هو إحسان إىل نفسه من الطاعات قوله) مناع للخي( هذا -١٠
والقرب إىل هللا، واخلي الذي هو إحسان إىل الناس ،فليس فيه خي لنفسه وال لبين جنسه  

 ٢٣كما هو حال أكثر اخللق .ص

أخرب سبحانه عن اختصام الكفار والشياطني بني يديه يف سوريت الصافات  -١١
بني يديه يف سورة الزمر ،وأخرب عن اختصام أهل النار   واألعراف،وأخرب عن اختصام الناس

 ٢٤فيها يف سورة الشعراء وسورة )ص(.ص

 أخرب عن تقريب اجلنة من املتقني، وأن أهلها هم الذين اتصفوا هبذه الصفات األربع : -١٢

: أن يكون أوااب ،أي: رجاعا إىل هللا من معصيته إىل طاعته ،ومن الغفلة عنه إىل ذكره  إحداها
الثانية: أن يكون حفيظا ،واحلفيظ: املمسك نفسه عما حرم هللا. الثالثة: )من خشي الرمحن  ،

ابلغيب( .الرابعة: )وجاء بقلب منيب( وحقيقة اإلانبة: عكوف القلب على طاعة هللا وحمبته  
 ٢٥عليه .ص إلقبالوا

وقبل  أمر نبيه مبا يستعني به على الصرب وهو التسبيح حبمد ربه قبل طلوع الشمس-١٣
 ٢٦غروهبا وابلليل وأدابر السجود. ص

أمر هللا نبيه أن يذكر بكالمه من خياف وعيده، فهو الذي ينتفع ابلتذكي،وأما من ال -١٤
 ٢٦يؤمن بلقائه وال خياف وعيده وال يرجو ثوابه ،فال ينتفع ابلتذكي.ص

وتذرو  ابلذارايت وهي الرايح تذرو املطر وتذرو الرتاب -سبحانه وتعاىل-أقسم -١٥
النبات إذا هتشم ،مث مبا فوقها وهي السحاب احلامالت وقرا، أي : ثقال من املاء،مث أقسم  
مبا فوق ذلك وهي)فاجلارايت يسرا( وهي النجوم اليت من فوق الغمام ،وقال مجاعة : إهنا 

القول األول ،وقال : هو أحسن يف الرتتيب ،وفوقها املالئكة   االسفن،واختار شيخن 
 ٢٧مر هللا الذي أمرت به بني خلقه. صاملقسمات أ



فكما جعل هللا النجوم هداية يف طريق الرب والبحر، فهي هداية يف طرق العلم ابخلالق -١٦
 ٣١سبحانه ،وقدرته وعلمه، وحكمته ،واملبدأ واملعاد والنبوة.ص

قوله)إمنا توعدون لصادق( وصف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا  -١٧
 ٣١.ص

احلق شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت به الطرق واملذاهب،كما قال -١٨
 ٣٣تعاىل : )بل كذبوا ابحلق ملا جاءهم فهم يف أمر مريج( .ص

حقيقة األمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه ،وهلذا مسى هللا الكفر فتنة فهم ملا -١٩
ى جزاءهم فتنة ؛ وهلذا قال:)ذوقوا أتوا ابلفتنة اليت هي أسباب العذاب يف الدنيا مس

 ٣٤فتنتكم(.ص

 يف قوله تعاىل) ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم( احملروم املتعفف الذي ال يسأل .-٢٠

حكمة الرب تعاىل يف كونه حرمه بقضائه ،وشرع ألصحاب اجلدة إعطاءه ،وهو أغىن  وأتمل
ابلقدر وابلشرع ،شرع عطاءه أبمره  األغنياء ،وأجود األجودين ،فلم جيمع عليه بني احلرمان 

 ٣٧وحرمه بقدره،فلم جيمع عليه حرمانني .ص

أقسم سبحانه أعظم قسم أبعظم مقسم به على أجل مقسم عليه وأكد اإلخبار هبذا  -٢١
القسم،مث أكد بتشبيهه ابألمر احملقق الذي ال يشك فيه ذو حاسة سليمة.فقال :) فورب  

تنطقون( فشبه سبحانه حتقيق ما أخرب به بتحقيق نطق  السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم
اآلدمي ووجوده .والواحد منا يعرف أنه انطق ضرورة،وال حيتاج نطقه إىل استدالل على  

 ٤٣وجوده ،وال خياجله شك يف أنه انطق .ص

يف قوله تعاىل) إذ دخلوا عليه فقالوا سالما ...اآلية (مل يذكر استئذاهنم .ويف هذا دليل  -٢٢
براهيم عليه الصالة والسالم كان قد عرف إبكرام الضيفان واعتياد قراهم ،فبقي منزله  أن إ



مضيفة مطروقا ملن ورده،ال حيتاج إىل االستئذان بل استئذان الداخل دخوله ،وهذا غاية ما  
 ٤٥من الكرم.ص نيكو 

قوله)فجاء بعجل مسني( دل على خدمته للضيف بنفسه ،ومل يقل : فأمر هلم بل هو  -٢٣
 ٤٦لذي ذهب وجاء به بنفسه ومل يبعثه مع خادمه وهذا أبلغ يف إكرام الضيف .صا

قوله)أال اتكلون ( هذا عرض وتلطف يف القول وهو أحسن من قوله: كلوا أو مدوا -٢٤
 ٤٦أيديكم وحنوها ،وهذا مما يعلم الناس بعقوهلم حسنه ولطفه .ص

كلم إذا أراد أن خيرب املخاطب  يف قوله)هل أاتك حديث ضيف إبراهيم املكرمني( املت -٢٥
أبمر عجيب ينبغي االعتناء به ،وإحضار الذهن له، صدر له الكالم أبداة االستفهام، لتنبيه  

 ٤٧مسعه وذهنه للمخرب به .ص

قوله)فأوجس منهم خيفة( ألنه ملا رآهم ال أيكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن   -٢٦
 ٤٧رب املنزل اطمأن إليه وأنس به .صيكون معهم شر ،فإن الضيف إذا أكل من طعام 

قوله تعاىل) فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها (يف بيان ضعف عقل املرأة وعدم  -٢٧
 ٤٨ثباهتا ،إذ ابدرت إىل الندبة فصكت الوجه عند هذا اإلخبار .ص

قوله تعاىل)وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم( فيه دليل على أن آايت هللا   -٢٨
سبحانه وعجائبه اليت فعلها يف هذا العامل وأبقى آاثرها دالة عليه وعلى صدق رسله،إمنا 

 ٤٩ينتفع هبا من يؤمن ابملعاد ،وخيشى عذاب هللا .ص

قوله تعاىل)ففروا إىل هللا ( حقيقة الفرار: اهلرب من شيء إىل شيء ،وهو نوعان: فرار  -٢٩
 ٥٠ء: وهو الفرار منه ال إليه .صالسعداء ،وهو الفرار إىل هللا ،وفرار األشقيا

 هذه الفوائد  آخر



 

 :  《فوائد متفرقة  》عاشرا

ومن هذه الفوائد مسألة مقدار ما ينظر اخلاطب ممن يريد خطبتها ، وهذه املسألة على  -١
املذاهب األربعة جيهلها الكثي من طالب العلم وقد اختلفوا على مذاهب ثالثة ، وذكرت  

 قول ابن حزم للفائدة : 

: ينظر اىل الوجه والكفني فقط ، نظر أتمل يف حماسنها ، ال نظر تلذذ واستمتاع ، وال ألولا
 جيوز أن ينظر إىل شعرها ، وابقي جسمها.

 هذا ذهب احلنفية واملالكية وهو املذهب عند الشافعية ، ورواية عند احلنابلة  وإىل

:جيوز للخاطب أن ينظر من خمطوبته إىل ما يظهر منها غالبا يف بيتها كشعرها ورقبتها  الثاين
 وقدميها وساقها . 

 هو املذهب عند احلنابلة  وهذا

 : ينظر إىل ما عدا ما بني السرة والركبة ، فيجوز النظر إىل صدرها ، وشعرها وساقها. الثالث

 قول عند الشافعية   وهذا

 ىل مجيع جسمها ، ما ظهر منه ، وما بطن . : جيوز النظر إالرابع

 هذا ذهب ابن حزم .  وإىل

 : وهذا من أشنع ماذهب إليه ابن حزم غفر هللا لنا وله .  قلت

 الثاين أرجح دليال  والقول

 أراد االستزادة فعليه ابملغين البن قدامة .  ومن



 إذا سلم اإلمام وقد بقي على املأموم شيء من الدعاء، -٢

 مام ويسلم، أو يتم الدعاء؟  يتابع اإل  فهل

 اإلمام ابن تيمية: اأَلوىل املتابعة.  قال

 . ٦٥الفتاوى املصرية« ص »خمتصر

 : ١٠٥»مسائل أيب داود« ألمحد ص ويف

 أمحد سئل عن اإلمام إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ مسعت

 ليؤمت به«. : يسلم إال أن يكون شيئا يسيا، واحتج حبديث النيب »إمنا اإلمامقال

: »روى وكيع إبسناده عن جماهد قال سألت ابن ٣٨١/٧»فتح الباري« ال بن رجب  ويف
 عمر قلت: سلم اإلمام وقد بقي شيء من الدعاء، أدعو أو أسلم؟ قال: ال بل سلم«. 

 نقل عن سفيان الثوري أنه يسلم وإن كان بقي عليه شيء من التشهد قطعه.  وفيه

 (. ١٠٩٠ )يف مسائل حرب الكرماين وهو

ابن رجب أن أاب الطيب الطربي الشافعي قال: املأموم ابخليار إن شاء سلم بعد اإلمام  وذكر
وإن شاء استدام اجللوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك، وعلل: أنه قد انقطعت قدوته ابإلمام 

 بسالمه. 

 تعقبه أبنه: خمالف لنص الشافعي وعامة أصحابه وللمأثور عن الصحابة.  مث

نقل النووي كالم أيب الطيب الطربي موافقا له يف »اجملموع« و»الروضة« و»املنهاج«  لكن
 وكذلك شراحه.



الكتاب العظيم البن عروة املسمى ب) الكواكب الدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد  -٣
على أبواب البخاري ( ليس من تسمية املؤلف ، وإمنا هو من تسمية الفقيه احملدث أبو 

 بن حجي بن موسى بن سعد السعدي . حفص عمر 

 أبواب من صحيح البخاري البن رجب ، حتقيق سامي جادهللا  شرح 

قال ابن مفلح: " سئل اإلمام أمحد عن الرجل يصافح املرأة، قال: ال، وشّدد فيه جدًا،  -٤
 قلت: فيصافحها بثوبه ؟ قال: ال  

 الشرعية   اآلداب

من أهل العلم إذا منحه هللا شيئا من العلم وحرمه  قال اإلمام أمحد رمحه هللا: " إن الرجل-٥
 قرانؤه وأشكاله حسدوه ، فرموه مبا ليس فيه ، وبئست اخلصلة يف أهل العلم "  

 الشافعي للبيهقي رمحه هللا مناقب

جملدًا، ودرس وأفىت،  ٢٤كان أبوعبدهللا الرميي من كبار علماء الشافعية، شرح التنبيَه يف   -٦
وَكثُرت طلبته، واشتهر ذكره، وبَ ُعَد ِصيته. قال ابن حجر:أخربين اجلماُل املصري: أنه شاهده  

 "   عند وفاته وقد اندلع لسانُه واْسَود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته يف النووي

 الكامنة احلافظ ابن حجر رمحه الدرر

 قال ابن تيمية رمحه هللا  -٧

من سوى بني من قصد اليمني ومن قصد اإليقاع فقوله من جنس القياس الفاسد املتضمن -
 للجمع بني ما فرق هللا بينه 

: واما الفرق بني التعليق الذي يقصد به اليمني والذي يقصد به اإليقاع ، فهو أمر   وقال
 ه عامة الناس وخاصتهم ، ألنه أمر جيدونه من نفوسهم ويعرفون من قلوهبميعرف



أمجع املسلمون على أن حكم اليمني املذكور يف كتاب هللا وسنة رسوله ليس خمتصا مبا  -٨
تكون فيه أدوات القسم ، بل يكون القسم مجلة امسية كقوله تعاىل ) لعمرك إهنم لفي 

 رجل : علي عهد هللا وميثاقه ألفعلن كذا كان مييناسكرهتم يعمهون (وأيضا فلو قال ال

كفارة اليمني ال ختتص أبدوات القسم ، وكذا فلو حلف بغي العربية انعقدت ميينه   -٩
 ابإلمجاع مع انتفاء األدوات 

 احللف ابلطالق واحلرام ميني عند العامة واخلاصة -١٠

 على السبكي يف مسألة تعليق الطالق لشيخ اإلسالم  الرد

 هذه الفوائد . آخر

 هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني . وصلى


