فوائد وعبر
تأليف
نعمان بن عبد الكريم الوتر
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إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ،وسقئات أطؿالـا،
مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف،
وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف.
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ﲭﱤ إحزاب٠٢ - ٠٠ :

أما بعد؛ فنن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وأحسـ الفدي هدي م ٍ
حؿد  ،وشر
آمقر محدثاهتا ،وكؾ محدثة بدطة ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكؾ ضاللة يف الـار.
ففذه فقائد فقفا طظات وطرب تؿر بل أثـاء البحث والؿطالعة ،فلحببت تؼققدها ،وإتحاف إخقاين
هبا؛ لعؾ اهلل أن يـػع هبا كاتبفا وقارئفا وسامعفا يف الحقاة وبعد الؿؿات ،ويجعؾفا مـ الباققات
الصالحات ،إكف جقاد كريؿ ،بر رحقؿ ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ.
الػائدة إولك :وجقب إخالص العؿؾ هلل 

طـ طؿر بـ الخطاب 

 ،يؼقل :سؿعت رسقل اهلل  ،يؼقل« :إكؿا إطؿال بالـقة

وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى ،فؿـ كاكت هجرتف إلك اهلل ورسقلف ،ففجرتف إلك اهلل ورسقلف ،ومـ كاكت
هجرتف إلك دكقا يصقبفا أو امرأة يتزوجفا ،ففجرتف إلك ما هاجر إلقف» متػؼ طؾقف.

هذا الحديث ،بدأ بف اإلمام البخاري صحقحف ،وبدأ بف اإلمام الـقوي 

رياض الصالحقـ،

وكتابف الؿجؿقع شرح الؿفذب ،وإربعقـ الـقوية ،وبدأ بف الحافظ طبد الغـل الؿؼدسل رحؿف

ا

طؿدة إحؽام.
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قال اإلمام الـقوي 

يف الؿجؿقع شرح الؿفذب (:)٢1 /٢

هذا حديث صحقح ،متػؼ طؾك صحتف ،مجؿع طؾك طظؿ مققعف وجاللتف ،وهق أحد ققاطد
اإليؿان ،وأول دطائؿف ،وآكد إركان.

قال الشافعل 

 :يدخؾ هذا الحديث يف سبعقـ بابا مـ الػؼف .وقال أيضا :هق ثؾث العؾؿ .وكذا

قالف أيضا غقره ،وهق أحد إحاديث التل طؾقفا مدار اإلسالم ...وإكؿا بدأت هبذا الحديث تلسقا
بلئؿتـا ومتؼدمل أسالفـا مـ العؾؿاء  ،وقد ابتدأ بف إمام أهؾ الحديث  -بال مدافعة  -أبق
طبد اهلل البخاري صحقحف ،وكؼؾ جؿاطة أن السؾػ كاكقا يستحبقن افتتاح الؽتب هبذا الحديث؛
تـبقفا لؾطالب طؾك تصحقح الـقة ،وإرادتف وجف اهلل تعالك بجؿقع أطؿالف البارزة والخػقة.

ورويـا طـ اإلمام أبل سعقد طبد الرحؿـ بـ مفدي 

قال :لق صـػت كتابا بدأت يف أول كؾ

باب مـف هبذا الحديث .ورويـا طـف أيضا قال :مـ أراد أن يصـػ كتابا فؾقبدأ هبذا الحديث.

وقال آمام أبق سؾقؿان أحؿد بـ إبراهقؿ بـ الخطاب الخطابل الشافعل اإلمام يف طؾقم 
تعالك :كان الؿتؼدمقن مـ شققخـا يستحبقن تؼديؿ حديث إطؿال بالـقات أمام كؾ شلء يـشل
ويبتدأ مـ أمقر الديـ؛ لعؿقم الحاجة إلقف يف جؿقع أكقاطفا .اهـ

وقال 

(:)٢1/٢

قال اإلمام الشافعل 

 :مـ أحب أن يػتح اهلل قؾبف أو يـقره فعؾقف برتك الؽالم فقؿا ٓ يعـقف،

واجتـاب الؿعاصل ،ويؽقن لف خبقئة فقؿا بقـف وبقـ اهلل تعالك مـ طؿؾ .ويف رواية :فعؾقف بالخؾقة
وقؾة إكؾ ،وترك مخالطة السػفاء ،وبغض أهؾ العؾؿ الذيـ لقس معفؿ إكصاف وٓ أدب...
وقال لققكس بـ طبد إطؾك :لق اجتفدت كؾ الجفد طؾك أن ترضل الـاس كؾفؿ فال سبقؾ؛
فلخؾص طؿؾؽ وكقتؽ هلل طز وجؾ .اهـ

وقال 

يف "بستان العارفقـ" (ص :)31
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وقال الشافعل 

 ٓ :يعرف الرياء إٓ مخؾص .يعـل ٓ :يتؿؽـ يف معرفة حؼقؼتف وآصالع طؾك

غقامض خػقاتف إٓ مـ أراد اإلخالص؛ فنكف يجتفد أزماكا يف مطاولة البحث والػؽر والتـؼقب طـف،
حتك يعرفف أو يعرف بعضف ،وٓ يحصؾ هذا لؽؾ أحد ،وإكؿا يحصؾ هذا لؾخقاص .وأما مـ
يزطؿ مـ آحاد الـاس أكف يعرف الرياء ففق جفؾ مـف بحؼقؼتف .اهـ
الػائدة الثاكقة :مـ بديع حؽؿة اهلل يف طدم إسالم كسرى وققصر

قال الحافظ ابـ رجب 

يف " ذيؾ صبؼات الحـابؾة " ( :)٢41/١قال القزير ابـ هبقرة :ومؿا

يؼقي صدقف أن ققصر وكبار الؿؾقك لؿ يقفؼقا لإليؿان بف؛ لئال يؼقل قائؾ :إكؿا ضفر
ٕن فالكا الؿؾؽ تعصب لف؛ فتؼقى بف ،فبان أن أمره مـ السؿاء ٓ بـصرة أهؾ إرض .اهـ
العربة مـفا ضاهرة والحؿد هلل.
الػائدة الثالثة :إن كجا الحجاج لقـجقن هبا

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف " البداية والـفاية " (:)٢31/9

قال إصؿعل :لؿا حضرت الحجاج القفاة أكشل يؼقل:
يا رب قد حؾػ إطداء واجتفدوا
أيحؾػقن

طؾك

طؿقاء

بلكـل

ويحفؿ

رجؾ

مـ

ساكـل

الـار

ما طؾؿفؿ بعظقؿ العػق غػار

قال فلخرب بذلؽ الحسـ البصري فؼال :باهلل إن كجا لقـجقن هبؿا.
وزاد بعضفؿ:
رقفؿ

طتؼقهؿ

طتؼ

أبرار

إن الؿقالل إذا شابت طبقدهؿ

يف

وأكت يا خالؼل أولك بذا كرما

قد شبت يف الرق فاطتؼـل مـ الـار
اهـ
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الػائدة الرابعة :هؾ يؿؽـ لؽبقر السـ أن يحػظ الؼرآن؟

الجقاب :كعؿ؛ فاهلل تعالك يؼقل :ﱥﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﱤ العـؽبقت 19 :وكبقـا  يؼقل  " :ومـ يتحر الخقر يعطف  ،ومـ
يتقق الشر يققف "
وقد كؼؾ طـ الشقخ طبد الرحؿـ العؿقسان أن رجال سلل الشقخ العالمة طبد الؿحسـ العباد :هؾ
يستطقع الؿرء أن يحػظ الؼرآن بعد طؿر الخؿسقـ؟ فؼال الشقخ :كعؿ .وأكا مؿـ حػظ الؼرآن بعد
الخؿسقـ ،والصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أدركفؿ اإلسالم وهؿ كبار ومع ذلؽ حػظقا .اهـ
وكؼؾ طـ الشقخ سعد السحقؿل حػظف اهلل أن خالة لف ختؿت الؼرآن وهل يف السادسة والثؿاكقـ
مـ طؿرها.
وحدثـل أحد صؾبة العؾؿ طـدكا يف دار الحديث أن رجال طامقا يعؿؾ يف البـاء حػظ الؼرآن يف سـة
واحدة حػظا متؼـا وقد جاوز الستقـ مـ طؿره حتك إكف لؼقة حػظف يحػظ أرقام أيات مـ كؾ

السقر ،واإلمام أحؿد 

حػظ الؼرآن مع كرب سـف وهق يف السجـ.

الػائدة الخامسة :مدائح ٓ تؾقؼ إٓ باهلل وحده ٓ شريؽ لف

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية ( :)١9١/٢٢ومـ شعر الؿتـبل ققلف يؿدح بعض

الؿؾقك:
يا

مـ

ألقذ

بف

فقؿا

أؤمؾف

ومـ

ٓ يجرب الـاس طظؿا أكت كاسره

أطقذ

بف

مؿا

أحاذره

وٓ يفقضقن طظؿا أكت جابره

وقد بؾغـل طـ شقخـا العالمة شقخ اإلسالم أحؿد بـ تقؿقة 

أكف كان يـؽر طؾك الؿتـبل هذه

الؿبالغة يف مخؾقق ويؼقل :إكؿا يصؾح هذا لجـاب اهلل .

وأخربين العالمة شؿس الديـ بـ الؼقؿ 

أكف سؿع الشقخ تؼل الديـ الؿذكقر يؼقل :ربؿا قؾت
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هذيـ البقتقـ يف السجقد أدطق هلل بؿا تضؿـاه مـ الذل والخضقع .اهـ
الػائدة السادسة :أبقات فقفا حؽؿة

وقال الحافظ ابـ كثقر 

يف " البداية والـفاية " ( )١9١/٢٢ومـ شعر الؿتـبل ققلف:
طــدوا لــف مــا مـــ صداقتــف بــد

ومـ كؽد الدكقا طؾك الحر أن يرى
وققلف:

تعبــــت يف مرادهــــا إجســــام

وإذا كاكــــت الـػــــــقس كبــــارا
وققلف:

يف صؾعـة الشؿـس ما يغـقؽ طـ زحـؾ

خــذ ما تــــراه ودع شقــئا سؿعت بف

اهـ
الػائدة السابعة ٓ :تطؾع زوجتؽ طؾك مؼدار مالؽ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف " صقد الخاصر " ص ( :)49ومـ الغؾط إصالع الزوجة طؾك قدر

الؿال؛ فنكف إن كان قؾقال هان طؾقفا الزوج ،وإن كان كثقرا صؾبت زيادة الؽسقة والحؾل .اهـ
الػائدة الثامـة :كؾب يؼتؾ مـ يسب الـبل ويتسبب يف إسالم أربعقـ ألػ مشرك

قال الحافظ ابـ حجر 

يف " الدرر الؽامـة يف أطقان الؿئة الثامـة " ( : )٢31/4طؾل بـ مرزوق

بـ أبل الحسـ الربعل السالمل ،زيـ الديـ ،أصؾف مـ الؿقصؾ ،ولد سـة  ،13٠وتعاكك التجارة،
ذكر طـ جؿال الديـ ،إبراهقؿ بـ محؿد الطقبل ،أن بعض أمراء الؿغقل تـصر فحضر ،طـده
جؿاطة مـ كبار الـصارى والؿغقل ،فجعؾ واحد مـفؿ يـتؼص الـبل  ،وهـاك كؾب
صقد مربقط ،فؾؿا أكثر مـ ذلؽ وثب طؾقف الؽؾب فخؿشف ،فخؾصقه مـف ،وقال بعض مـ حضر:
هذا بؽالمؽ يف محؿد  ،فؼال :كال ،بؾ هذا الؽؾب طزيز الـػس ،رآين أشقر بقدي
فظـ أين أريد أن أضربف ،ثؿ طاد إلك ما كان فقف فلصال ،فقثب الؽؾب مرة أخرى فؼبض طؾك
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زردمتف فؼؾعفا ،فؿات مـ حقـف؛ فلسؾؿ بسبب ذلؽ كحق أربعقـ ألػا مـ الؿغقل  .اهـ
الػائدة التاسعة :قد ٓ تـدفع الؿؽابرة أحقاكا إٓ بؿثؾفا لقتبقـ أكف ٓ دلقؾ طؾقفا

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف " مـفاج السـة الـبقية " (:)١91/٠

كالحؽاية الؿشفقرة طـ قاسؿ بـ زكريا الؿطرز ،قال :دخؾت طؾك بعض الشقعة  -وقد ققؾ :إكف
طباد بـ يعؼقب  -فؼال لل :مـ حػر البحر؟ فؼؾت :اهلل تعالك .فؼال :تؼقل مـ حػره؟ قؾت :مـ
حػره؟ قال :طؾل بـ أبل صالب .قال :مـ جعؾ فقف الؿاء؟ قؾت :اهلل .قال :تؼقل مـ هق الذي جعؾ
فقف الؿاء؟ قؾت :مـ هق؟ قال :الحسـ .قال :فؾؿا أردت أن أققم ،قال " :مـ حػر البحر؟ قؾت:
معاوية ،قال :ومـ الذي جعؾ فقف الؿاء؟ قؾت :يزيد .فغضب مـ ذلؽ وقام .اهـ
الػائدة العاشرة :مـ أخالق الؽبار

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف " مدارج السالؽقـ " (:)1١1/١

الدرجة الثاكقة أن تؼرب مـ يؼصقؽ ،وتؽرم مـ يمذيؽ ،وتعتذر إلك مـ يجـل طؾقؽ ،سؿاحة ٓ
كظؿا ،ومقدة ٓ مصابرة.
هذه الدرجة أطؾك مؿا قبؾفا وأصعب .فنن إولك :تتضؿـ ترك الؿؼابؾة والتغافؾ ،وهذه تتضؿـ
اإلحسان إلك مـ أساء إلقؽ ،ومعامؾتف بضد ما طامؾؽ بف ،فقؽقن اإلحسان واإلساءة بقـؽ وبقـف
خطتقـ :فخطتؽ اإلحسان ،وخطتف اإلساءة ،ويف مثؾفا قال الؼائؾ:
وتذكبـــــقن

إذا مرضـــــا أتقـاكــــؿ كعقدكــــؿ

فـلتقؽــــــؿ

وكعتـــذر

ومـ أراد ففؿ هذه الدرجة كؿا يـبغل فؾقـظر إلك سقرة الـبل  مع الـاس يجدها هذه
بعقـفا ،ولؿ يؽـ كؿال هذه الدرجة ٕحد سقاه ،ثؿ لؾقرثة مـفا بحسب سفامفؿ مـ الرتكة.
وما رأيت أحدا قط أجؿع لفذه الخصال مـ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  -قدس اهلل روحف  -وكان
بعض أصحابف إكابر يؼقل :وددت أين ٕصحابل مثؾف ٕطدائف وخصقمف.
وما رأيتف يدطق طؾك أحد مـفؿ قط ،وكان يدطق لفؿ ،وجئت يقما مبشرا لف بؿقت أكرب أطدائف،
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وأشدهؿ طداوة وأذى لف فـفرين ،وتـؽر لل واسرتجع ،ثؿ قام مـ فقره إلك بقت أهؾف فعزاهؿ،
وقال :إين لؽؿ مؽاكف ،وٓ يؽقن لؽؿ أمر تحتاجقن فقف إلك مساطدة إٓ وساطدتؽؿ فقف ،وكحق هذا
فسروا بف ودطقا لف ،وطظؿقا هذه الحال مـف .فرحؿف اهلل ورضل طـف .اهـ
مـ الؽالمُ ،

وقال الحافظ ابـ كثقر 

يف " البداية والـفاية " (:)1٢/٢4

وسؿعت الشقخ تؼل الديـ يذكر ما كان بقـف وبقـ السؾطان مـ الؽالم لؿا اكػردا يف ذلؽ الشباك
الذي جؾسا فقف ،وأن السؾطان استػتك الشقخ يف قتؾ بعض الؼضاة بسبب ما كاكقا تؽؾؿقا فقف،
وأخرج لف فتاوى بعضفؿ يف طزلف مـ الؿؾؽ ومبايعة الجاشـؽقر ،وأهنؿ قامقا طؾقؽ وآذوك أكت
أيضا ،وأخذ يحثف بذلؽ طؾك أن يػتقف يف قتؾ بعضفؿ ،وإكؿا كان حـؼف طؾقفؿ بسبب ما كاكقا سعقا
فقف مـ طزلف ومبايعة الجاشـؽقر ،فػفؿ الشقخ مراد السؾطان فلخذ يف تعظقؿ الؼضاة والعؾؿاء،
ويـؽر أن يـال أحدا مـفؿ بسقء ،وقال لف :إذا قتؾت همٓء ٓ تجد بعدهؿ مثؾفؿ ،فؼال لف إهنؿ قد
آذوك وأرادوا قتؾؽ مرارا ،فؼال الشقخ :مـ آذاين ففق يف حؾ ،ومـ آذى اهلل ورسقلف فاهلل يـتؼؿ مـف،
وأكا ٓ أكتصر لـػسل ،وما زال بف حتك حؾؿ طـفؿ السؾطان وصػح.
قال وكان قاضل الؿالؽقة ابـ مخؾقف يؼقل :ما رأيـا مثؾ ابـ تقؿقة ،حرضـا طؾقف فؾؿ كؼدر طؾقف،
وقدر طؾقـا فصػح طـا ،وحاجج طـا .اهـ
الػائدة الحادية طشرة :مـ طجقب تؾبقس الشقطان طؾك بعض الؿتعبديـ

قال العالمة ابـ الحاج 

يف كتابف "الؿدخؾ" (:)١٢3/1

ُحؽل طـ بعض الؿريديـ أكف كان يحضر مجؾس شقخف ،ثؿ اكؼطع ،فسلل الشقخ طـف فؼالقا لف :هق
يف طافقة ،فلرسؾ خؾػف ،فحضر فسللف :ما الؿقجب ٓكؼطاطؽ؟ فؼال :يا سقدي كـت أجلء لؽل
أصؾ ،وأن قد وصؾت؛ فال حاجة تدطق إلك الحضقر .فسللف طـ كقػقة وصقلف فلخربه أكف يف كؾ
لقؾة يصؾل ورده يف الجـة! فؼال لف الشقخ :يا بـل واهلل ما دخؾتفا أبدا ،فؾعؾؽ أن تتػضؾ طؾل
فتلخذين معؽ؛ لعؾل أن أدخؾفا كؿا دخؾتفا أكت قال :كعؿ.
فبات الشقخ طـد الؿريد ،فؾؿا أن كان بعد العشاء جاء صائر فـزل طـد الباب ،فؼال الؿريد لؾشقخ:
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هذا الطائر الذي يحؿؾـل يف كؾ لقؾة طؾك ضفره إلك الجـة ،فركب الشقخ والؿريد طؾك ضفر الطائر،
فطار هبؿا ساطة ،ثؿ كزل هبؿا يف مقضع كثقر الشجر ،فؼام الؿريد لقصؾل وقعد الشقخ ،فؼال لف
الؿريد :يا سقدي أما تؼقم الؾقؾة؟ فؼال الشقخ :يا بـل الجـة هذه؛ ولقس يف الجـة صالة .فبؼل
الؿريد يصؾل والشقخ قاطد ،فؾؿا أن صؾع الػجر جاء الطائر وكزل ،فؼال الؿريد لؾشقخ :قؿ بـا
كرجع إلك مقضعـا .فؼال لف الشقخ :اجؾس ما رأيت أحدا يدخؾ الجـة ويخرج مـفا .فجعؾ الطائر
يضرب بلجـحتف ويصقح حتك أراهؿ أن إرض تتحرك هبؿ ،فبؼل الؿريد يؼقل لؾشقخ :قؿ بـا؛ لئال
يجري طؾقـا مـف شلء .فؼال لف الشقخ :هذا يضحؽ طؾقؽ يريد ،أن يخرجؽ مـ الجـة ،فاستػتح
الشقخ يؼرأ الؼرآن فذهب الطائر وبؼقا كذلؽ إلك أن تبقـ الضقء ،وإذا هؿا طؾك مزبؾة ،والعذرة
والـجاسات حقلفؿا ،فصػع الشقخ الؿريد وقال لف :هذه هل الجـة التل أوصؾؽ الشقطان إلقفا؟!
قؿ فاحضر مع إخقاكؽ .اهـ
الػائدة الثاكقة طشرة :أهؾ القؿـ جبؾقا طؾك غؿط طؾؿائفؿ وكربائفؿ ودفـ محاسـفؿ.

وقد تقجع اإلمام الشقكاين 

مرارا وبقـ بعض أسباب ذلؽ وآثاره فؼال يف كتابف
مـ هذا ً

"البدر الطالع" ( )39/٢يف ترجؿة أحؿد بـ صالح بـ أبل الرجال:
وهق صاحب "مطؾع البدور ومجؿع البحقر" ،ترجؿ فقف ٕطقان الزيدية ،فجاء كتابا حافال ،ولقٓ
كؿال طـايتف واتساع اصالطف لؿا تقسر لف جؿع ذلؽ الؽتاب؛ ٕن الزيدية  -مع كثرة فضالئفؿ،
ووجقد أطقان مـفؿ يف كؾ مؽرمة طؾك تعاقب إطصار -لفؿ طـاية كامؾة ورغبة وافرة يف دفـ
محاسـ أكابرهؿ ،وصؿس آثار مػاخرهؿ؛ فال يرفعقن إلك ما يصدر طـ أطقاهنؿ مـ كظؿ أو كثر أو
تصـقػ رأسا ،وهذا مع تقفر رغباهتؿ إلك آصالع طؾك ما يصدر مـ غقرهؿ ،وآشتغال الؽامؾ
بؿعرفة أحقال سائر الطقائػ ،واإلكباب طؾك كتبفؿ التاريخقة وغقرها.
وإين ٕكثر التعجب مـ اختصاص الؿذكقريـ هبذه الخصؾة التل كاكت سببا لدفـ سابؼفؿ
وٓحؼفؿ ،وغؿط رفقع قدر طالؿفؿ وفاضؾفؿ وشاطرهؿ وسائر أكابرهؿ؛ ولفذا أهؿؾفؿ
الؿصـػقن يف التاريخ طؾك العؿقم ،كؿـ يرتجؿ ٕهؾ قرن مـ الؼرون أو طصر مـ العصقر ،وإن
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ذكروا الـادر مـفؿ ترجؿقه ترجؿة مغسقلة طـ الػائدة ،طاصؾة طـ بعض ما يستحؼف ،لقس فقفا ذكر
مقلد وٓ وفاة وٓ شققخ وٓ مسؿقطات وٓ مؼروءات وٓ أشعار وٓ أخبار؛ ٕن الذيـ يـؼؾقن
أحقال الشخص إلك غقره هؿ معارفف وأهؾ بؾده ،فنذا أهؿؾقه أهؿؾف غقرهؿ وجفؾقا أمره.
ومـ هذه الحقثقة تجدين يف هذا الؽتاب إذا ترجؿت أحدا مـفؿ لؿ أدر ما أققل؛ ٕن أهؾ طصره
أهؿؾقه ،فؾؿ يبؼ لدى مـ بعدهؿ إٓ مجرد أكف فالن بـ فالن ٓ ُيدرى متك ولد وٓ يف أي وقت
مات ،وما صـع يف حقاتف.

فؿـ طرف ما ذكركاه طؾؿ أن الؿرتجؿ لف 

قد أجاد يف ذلؽ الؽتاب يف كثقر مـ الرتاجؿ ،وكان

صاحب الرتجؿة مـ العؾؿاء الؿشاركقـ يف فـقن طدة ،ولف أبحاث ورسائؾ وقػت طؾقفا ،وهل
كػقسة مؿتعة وكظؿف وكثره يف رتبة متقسطة .اهـ

وقال 

( )9١ -9٢/١يف ترجؿة اإلمام ابـ القزير يف ثـايا الحديث طـ كتابف العظقؿ العقاصؿ

والؼقاصؿ:
وهق يف أربع مجؾدات ،يشتؿؾ طؾك فقائد يف أكقاع مـ العؾقم ٓ تقجد يف شلء مـ الؽتب ،ولق
خرج هذا الؽتاب إلك غقر الديار القؿـقة لؽان مـ مػاخر القؿـ وأهؾف ،ولؽـ أبك ذلؽ لفؿ ما
جبؾقا طؾقف مـ غؿط محاسـ بعضفؿ لبعض ،ودفـ مـاقب أفاضؾفؿ  ...والحاصؾ أكف رجؾ طرفف
إكابر وجفؾف إصاغر ،ولقس ذلؽ مختصا بعصره ،بؾ هق كايـ فقؿا بعده مـ العصقر إلك
طصركا هذا ،ولق قؾت أن القؿـ لؿ يـجب مثؾف لؿ أبعد طـ الصقاب ويف هذا القصػ ما ٓ يحتاج
معف إلك غقره .اهـ

وقال 

( )13/٢يف ترجؿة الحسـ بـ أحؿد الجالل:

وكان لف مع أبـاء دهره قالقؾ وزٓزل ،كؿا جرت بف طادة أهؾ الؼطر القؿـك مـ وضع جاكب أكابر
طؾؿائفؿ الؿمثريـ لـصقص إدلة طؾك أققال الرجال .اهـ

وقال 

( ... : )١14/٢ولؽـ كان أهؾ العؾؿ يخافقن طؾك أكػسفؿ ،ويحؿقن أطراضفؿ؛
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فقسؽتقن طـ العامة ،وكثقرا مـفؿ كان يصقهبؿ مداراة لفؿ ،وهذه الدسقسة هل الؿقجبة ٓضطفاد
طؾؿاء القؿـ ،وتسؾط العامة طؾقفؿ ،وخؿقل ذكرهؿ وسؼقط مراتبفؿ؛ ٕهنؿ يؽتؿقن الحؼ ،فنذا
تؽؾؿ بف واحد مـفؿ وثارت طؾقف العامة صاكعقهؿ وداهـقهؿ وأوهؿقهؿ إهنؿ طؾك الصقاب؛
فقتجرؤون هبذه الذريعة طؾك وضع مؼادير العؾؿاء وهضؿ شلهنؿ ،ولق تؽؾؿقا بالصقاب ،أو
كصروا مـ يتؽؾؿ بف ،أو طرفقا العامة إذا سللقهؿ الحؼ وزجروهؿ طـ آشتغال بؿا لقس مـ
شلهنؿ؛ لؽاكقا يدا واحدة طؾك الحؼ ،ولؿ يستطع العامة ومـ يؾتحؼ هبؿ مـ جفؾة الؿتػؼفة اثارة
شلء مـ الػتـ ،فنكا هلل وإكا إلقف راجعقن  .اهـ

وقال 

ُ :جبِؾ أهؾ القؿـ طؾك غؿط محاسـ بعضفؿ بعضا ،ودفـ مـاقب أفاضؾفؿ ،وٓ َأ ِ
در لِؿ

هذه البخقسة والدسقسة ،ثؿ تلمؾت وصالعت فنذا هل صػة غالبة يف أكثر البالد ،واهلل أطؾؿ أن
الـاس يزهدون يف أطالمفؿ لؿا يشاهدون مـفؿ مـ صػات كؼص بشرية ٓ ،يسؾؿ مـفا أحد ،ولؿا
يظـقن فقفؿ أهنؿ أصحاب مال ِ
وضقاع .اهـ

وقال العالمة الصـعاين 

يف "التـقير شرح الجامع الصغقر" (:)3١1/9

دأب إشرار إكػار كعؿ الؿشايخ ،وهذا يف الديار القؿـقة كثقر ،وخالفف يف الديار الشامقة ،وإن كان
ُ
الؽؾ أغؾبقًا .اهـ

أققل :لؼد رأيـا ولؿسـا ما قالف اإلمام الشقكاين 

 ،وكثقر مـف مـشمه الحسد وقؾة العؾؿ ،أو

التعصب ،أو الخالفات الؿذهبقة والحزبقة ،ويجؿع ما سبؼ وغقره قؾة الديـ واإلخالص ،وضعػ
اإليؿان بالؼضاء والؼدر ،كسلل اهلل السالمة والعافقة.
الػائدة الثالثة طشرة :مـ لؿ يعش حرا بقصـف فقصـف قربه
قال الشاطر:
فسؿ

إذا لؿ يعش حرا بؿقصـف الػتك
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الػتك مقتا

ومقصـف قربا

الػائدة الرابعة طشرة :فضقؾة العػق وأن الجزاء مـ جـس العؿؾ.

قال الحافظ الذهبل 

يف كتابف تاريخ اإلسالم ( )1١٠ /4١ترجؿة مسعقد بـ محؿد الفؿذاين:

ذكره شقخـا ابـ البزوري يف «تاريخف» ،وقال :كان طؾك قدم حسـ ،وكان كثقرا ما يؼقل :الؿاضل
ٓ يذكر .فؼقؾ إكف رئل يف الؿـام ،فؼقؾ لف :ما فعؾ اهلل بؽ؟ قال :أوقػـل بقـ يديف ،وقال لل :يا
مسعقد الؿاضل ٓ يذكر ،اكطؾؼقا بف إلك الجـة .اهـ
الػائدة الخامسة طشرة :أم طاقؾة كػعت ولدها يف ديـف ودكقاه

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)٢13/٢

قال الحربل وكان محؿد بـ طبد الرحؿـ إوقص طـؼف داخؾ يف بدكف ،وكان مـؽباه خارجقـ
كلهنؿا زجان ،فؼالت أمف :يا بـل ٓ ،تؽقن يف مجؾس ققم إٓ كـت الؿضحقك مـف الؿسخقر بف،
فعؾقؽ بطؾب العؾؿ؛ فنكف يرفعؽ ،فقلك قضاء مؽة طشريـ سـة .قال :وكان الخصؿ إذا جؾس إلقف
بقـ يديف يرطد حتك يؼقم .قال :ومرت بف امرأة وهق يؼقل :الؾفؿ أطتؼ رقبتل مـ الـار ،فؼالت لف :يا
ابـ اخل واي رقبة لؽ؟! اهـ
الػائدة السادسة طشرة :العؾؿ هق التجارة التل ٓ تغرق إذا اكؽسرت السػقـة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)٢٠٠/٢

ويحؽك طـ بعض العؾؿاء أكف ركب مع تجار يف مركب فاكؽسرت هبؿ السػقـة ،فلصبحقا بعد طز
الغـك يف ذل الػؼر ،ووصؾ العالؿ إلك البؾد فلكرم ،وقصد بلكقاع التحػ والؽرامات ،فؾؿا أرادوا
الرجقع إلك بالدهؿ قالقا لف :هؾ لؽ إلك ققمؽ كتاب أو حاجة؟ فؼال :كعؿ .تؼقلقن لفؿ :إذا
اتخذتؿ مآ ٓ يغرق إذا اكؽسرت السػقـة فاتخذوا العؾؿ تجارة .اهـ
الػائدة السابعة طشرة :طالمة التقفقؼ والخذٓن

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)٢١1/٢
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قال بعض العارفقـ :أجؿع العارفقن طؾك أن التقفقؼ أٓ يؽؾؽ اهلل إلك كػسؽ ،وأجؿعقا طؾك أن
الخذٓن أن يخؾك بقـؽ وبقـ كػسؽ .اهـ
الػائدة الثامـة طشرة :الؽذب مؿؼقت بالػطرة ،ويستحؼ صاحبف العؼقبة حتك طـد الحشرات

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف شػاء العؾقؾ (ص :)19

ولؼد حدثـل  -يعـل شقخ اإلسالم  -أن كؿؾة خرجت مـ بقتفا فصادفت شؼ جرادة ،فحاولت أن
فرفعت ذلؽ مـ إرض،
تحؿؾف فؾؿ تطؼ ،فذهبت وجاءت معفا بلطقان يحؿؾـف معفا .قال:
ُ
فطافت يف مؽاكف فؾؿ تجده؛ فاكصرفقا وتركقها .قال :فقضعتف ،فعادت تحاول حؿؾف فؾؿ تؼدر،
فذهبت وجاءت هبؿ ،فرفع ُت ُف ،فطافت فؾؿ تجده فاكصرفقا .قال :فعؾت ذلؽ مرارا ،فؾؿا كان يف
الؿرة إخرى استدار الـؿؾ حؾؼة ،ووضعقها يف وسطفا ،وقطعقها طضقا طضقا .قال شقخـا -
وقد حؽقت لف هذه الحؽاية فؼال :-هذه الـؿؾ فطرها اهلل سبحاكف طؾك قبح الؽذب وطؼقبة
الؽذاب .اهـ
الػائدة التاسعة طشرة :إذا أراد اهلل بعبده خقرا بصره بعققبف

قال العالمة ابـ قدامة الؿؼدسل 

يف مختصر مـفاج الؼاصديـ (ص:)٢31 :

واطؾؿ أن اهلل تعالك إذا أراد بعبد خقر ًا بصره بعققب كػسف ،فؿـ كاكت لف بصقرة ،لؿ تخػ طؾقف
طققبف ،وإذا طرف العققب أمؽـف العالج ،ولؽـ أكثر الـاس جاهؾقن بعققهبؿ ،يرى أحدهؿ الؼذى
يف طقـ أخقف وٓ يرى الجذع يف طقـف ،فؿـ أراد القققف طؾك طقب كػسف فؾف يف ذلؽ أربع صرق:
الطريؼة إولك :أن يجؾس بقـ يدي شقخ بصقر بعققب الـػس ،يعرف طققب كػسف وصرق
طالجفا ،وهذا قد طز يف هذا الزمان وجقده ،فؿـ وقع بف ،فؼد وقع بالطبقب الحاذق فال يـبغل أن
يػارقف.
الطريؼة الثاكقة :أن يطؾب صديؼًا صدوقًا بصقر ًا متديـًا ،ويـصبف رققبًا طؾك كػسف لقـبفف طؾك
الؿؽروه مـ أخالقف وأفعالف.
وقد كان أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب رضك اهلل طـف يؼقل :رحؿ اهلل امر ًأ أهدى إلقـا طققبـا.
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وسلل سؾؿان رضك اهلل طـف لؿا قدم طؾقف مـ طققبف ،فؼال :سؿعت أكؽ جؿعت بقـ إدامقـ طؾك
مائدة ،وان لؽ حؾتقـ :حؾة بالؾقؾ ،وحؾة بالـفار ،فؼال :هؾ بؾغؽ غقر هذا؟ قال ،ٓ :قال :أما هذا
فؼد كػقتفؿا.

وكان طؿر 

يسلل حذيػة :هؾ أكا مـ الؿـافؼقـ؟ وهذا ٕن كؾ مـ طؾت مرتبتف يف القؼظة زاد

اهتامف لـػسف ،إٓ أكف طز يف هذا الزمان وجقد صديؼ طؾك هذه الصػةٕ ،كف َقؾ يف إصدقاء مـ
يرتك الؿداهـة ،فقخرب بالعقب أو يرتك الحسد ،فال يزيد طؾك قدر القاجب.
وقد كان السؾػ يحبقن مـ يـبففؿ طؾك طققهبؿ ،وكحـ أن يف الغالب أبغض الـاس إلقـا مـ
يعرفـا طققبـا.
وهذا دلقؾ طؾك ضعػ اإليؿان ،فنن إخالق السقئة كالعؼارب ،لق أن ُمـبفًا كبفـا طؾك أن تحت
ثقب أحدكا طؼربًا لتؼؾدكا لف مِـة ،واشتغؾـا بؼتؾفا ،وإخالق الرديئة أطظؿ ضرر ًا مـ العؼرب طؾك
ما ٓ يخػك.
الطريؼة الثالثة :أن يستػقد معرفة كػسف مـ ألسـة أطدائف ،فنن طقـ السخط تبدى الؿساوئ ،واكتػاع
اإلكسان بعدو مشاجر يذكر طققبف ،أكثر مـ اكتػاطف بصديؼ مداهـ يخػك طـف طققبف.
الطريؼة الرابعة :أن يخالط الـاس ،فؽؾ ما يراه مذمقمًا فقؿا بقـفؿ ،يجتـبف .اهـ
الػائدة العشرون :كقػ بؽ أيفا الداطل إلك اهلل إن كجقا وهؾؽت؟!

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)١49

ولؼد جؾست يق ًما فرأيت حقلل أكثر مـ طشرة آٓف ،ما فقفؿ إٓ مـ قد رق قؾبف ،أو دمعت طقـف،
فؼؾت لـػسل :كقػ بؽ إن كجقا وهؾؽت؟! فصحت بؾسان وجدي:
إلفل وسقدي! إن قضقت طؾل بالعذاب غدً ا فال تعؾؿفؿ بعذابل؛ صقاكة لؽرمؽ ٓ ٕجؾل؛ لئال
يؼقلقا :طذب مـ دل طؾقف.
إلفل! قد ققؾ لـبقؽ  :اقتؾ ابـ ُأ َبل الؿـافؼ! فؼال ٓ" :يتحدث الـاس أن محؿدً ا
يؼتؾ أصحابف".
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إلفل! فاحػظ حسـ طؼائدهؿ فِل بؽرمؽ أن تعؾؿفؿ بعذاب الدلقؾ طؾقؽ .حاشاك واهلل يا رب مـ
تؽدير الصايف .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون :تطاول الصغار طؾك الؽبار ٓ يدوم

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف بدائع الػقائد (:)١11/1

شجرة الصـقبر تثؿر يف ثالثقـ سـة ،وشجرة الدباء تصعد يف أسبقطقـ فتؼقل لؾصـقبرة :إن الطريؼ
التل قطعتِفا يف ثالثقـ سـة قطعتفا يف أسبقطقـ ،ويؼال لل شجرة ،ولؽ شجرة .فؼالت لفا
الصـقبرة :مفالً حتك هتب رياح الخريػ ،فنن ثبت لفا تؿ فخرك! اهـ
الػائدة الثاكقة والعشرون :مـ خاف طدوا وقرأ قرآكا حجبف اهلل طـ طدوه

قال اإلمام الؼرصبل 

يف تػسقره ( )١٠٠/٢٠يف الؽالم طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐﲚﲛﲜﲝ

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﱤ اإلسراء - 43 :بعد أن ذكر أحادث وآثارا : -
ولؼد اتػؼ لل ببالدكا إكدلس بحصـ مـثقر مـ أطؿال قرصبة مثؾ هذا ،وذلؽ أين هربت أمام
العدو واكحزت إلك كاحقة طـف ،فؾؿ ألبث أن خرج يف صؾبل فارسان وأكا يف فضاء مـ إرض ،قاطد
لقس يسرتين طـفؿا شل ،وأكا أقرأ أول سقرة يس وغقر ذلؽ مـ الؼرآن ،فعربا طؾل ثؿ رجعا مـ

حقث جاءا ،وأحدهؿا يؼقل لمخر :هذا ديبؾة ،يعـقن :شقطاكا .وأطؿك اهلل 

أبصارهؿ فؾؿ

يروين ،والحؿد هلل حؿدا كثقرا طؾك ذلؽ .اهـ
الػائدة الثالثة والعشرون :تبؾقغ الحؼ والصدع بف سبب لحػظ اهلل لؾعبد

قال اإلمام الشقكاين 

يف تػسقره فتح الؼدير ( )19/١يف الؽالم طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐ ﱩ ﱪ

ﱸﱺﱻ ﱼ
ﱹ
ﱱﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱲ
ﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰ
ﱽﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﱤ الؿائدة:1٠ :
ﱾ

وقد رأيـا مـ هذا يف أكػسـا ،وسؿعـا مـف يف غقركا ما يزيد الؿممـ إيؿاكا وصالبة يف ديـ اهلل ،وشدة
شؽقؿة يف الؼقام بحجة اهلل ،وكؾ ما يظـف متزلزلق إقدام ومضطربق الؼؾقب مـ كزول الضرر هبؿ
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وحصقل الؿحـ طؾقفؿ؛ ففق خقآت مختؾؼة وتقهؿات باصؾة ،فنن كؾ محـة يف الظاهر هل مـحة
يف الحؼقؼة؛ ٕهنا ٓ تليت إٓ بخقر يف إولك وإخرى ،إن يف ذلؽ لذكرى لؿـ كان لف قؾب أو ألؼك
السؿع وهق شفقد .اهـ
الػائدة الرابعة والعشرون :ممذن أطؿك يعرف صؾقع الػجر برائحتف

قال العالمة ابـ طثقؿقـ 

يف شرح طؿدة إحؽام ( :)3٠3/٢حدثـل رجؾ أكف كان يف بؾدهؿ

أطؿك يعرف صؾقع الػجر برائحتف! كعؿ برائحتف ،بدون أن يشاهد ،فنذا شؿ رائحتف قام فلذن ،فنذا
صالع الـاس الػجر وجدوه قد صؾع .فلكت تعرف لؾػجر رائحة فؼد سؿعت أو قرأت يف بعض
الؽتب الطبقة أكف يـدفع مع صؾقع الػجر غازات أو شلء يشبف الغازات ،ولفذا حثقا طؾك أن ُتػتح
كقافذ الؿـازل طـد صؾقع الػجر؛ لتدخؾ هذه الغازات التل تقجب الحقاة .اهـ
الػائدة الخامسة والعشرون :فقؿـ يحضر مجالس العؾؿ وٓ هؿ لف إٓ تتبع الزٓت
قال اإلمام ابـ حزم رحؿف اهلل يف إخالق والسقر يف مداواة الـػقس (ص: )9١ :
إذا حضرت مجؾس طؾؿ فال يؽـ حضقرك إٓ حضقر مستزيد طؾؿا وأجرا ٓ حضقر مستغـ بؿا
طـدك صالبا طثرة تشقعفا أو غريبة تشـعفا ففذه أفعال إرذال الذيـ ٓ يػؾحقن يف العؾؿ أبدا .
اكتفك

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (:)٢1٢/٢

مثؾ الذي يسؿع الحؽؿة وٓ يحؿؾ إٓ شرها كؿثؾ رجؾ أتك راطقا فؼال :آجرين شاة مـ غـؿؽ،
فؼال :اكطؾؼ فخذ بلذن شاة مـفا ،فذهب فلخذ بلذن كؾب الغـؿ .اهـ

وقال العالمة الصـعاين 

يف التـقير شرح الجامع الصغقر (:)3١1 /9

وهذا هق لئقؿ الطؾبة وخبقث الحضار طـد العالؿ ،متتبع العثرات ،وكاشػ العقرات ،ودافـ
الحسـات ،وما أكثر هذا الـقع  ٓ-كثرهؿ اهلل-؛ فنهنؿ الذيـ أفسدوا معالؿ العؾؿ ،ومألوا الؿقاقػ
طؾك العؾؿاء أحاديث كاذبة  ...وبئس الجزاء أن يجازي التؾؿقذ شققخف بنشاطة هػقاهتؿ وزٓهتؿ؛
فنكف ٓ بد لؽؾ جقاد مـ كبقة ولؽؾ صارم مـ كبقة.
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كػك الؿرء كبال أن تعد معايبف

ومـ ذا الذي ترضك سجاياه كؾفا

فخقر الـاس مـ أشاع الخقر طـ العؾؿاء وأذاطف ،ودافع طـفؿ إن سؿع قادحًا فقفؿ .اهـ
الػائدة السادسة والعشرون :بعض الـاس صباطف كطباع بعض الحققاكات
مدارج السالؽقـ ( :)4٠1/٢ومـ الـاس مـ صبعف صبع خـزير؛ يؿر بالطقبات فال يؾقي طؾقفا ،فنذا
قام اإلكسان طـ رجقعف قؿف ،وهؽذا كثقر مـ الـاس يسؿع مـؽ ويرى مـ الؿحاسـ أضعاف
أضعاف الؿساوئ فال يحػظفا وٓ يـؼؾفا وٓ تـاسبف ،فنذا رأى سؼطة أو كؾؿة طقراء وجد بغقتف
وما يـاسبفا فجعؾفا فاكفتف وكؼؾف ،ومـفؿ مـ هق طؾك صبقعة الطاووس لقس لف إٓ التطقس والتزيـ
بالريش ولقس وراء ذلؽ مـ شلء ،ومـفؿ مـ هق طؾك صبقعة الجؿؾ أحؼد الحققان وأغؾظف كبدا.
ومـفؿ مـ هق طؾك صبقعة الدب أبؽؿ خبقث وطؾك صبقعة الؼرد.
وأحؿد صبائع الحققاكات صبائع الخقؾ التل هل أشرف الحققاكات كػقسا ،وأكرمفا صبعا وكذلؽ
الغـؿ ،وكؾ مـ ألػ ضربا مـ ضروب هذه الحققاكات اكتسب مـ صبعف وخؾؼف ،فنن تغذى بؾحؿف
كان الشبف أققى فنن الغاذي شبقف بالؿغتذى.
ولفذا حرم اهلل أكؾ لحقم السباع وجقارح الطقر لؿا تقرث آكؾفا مـ شبف كػقسفا هبا ،واهلل أطؾؿ.
اهـ
الػائدة السابعة والعشرون :مـ طالمات الشؼاء أن تـشغؾ بعققب الـاس وتـسك طققبؽ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف صريؼ الفجرتقـ (ص :)٢٠١

وصقبك لؿـ شغؾف طقبف طـ طققب الـاس ،وويؾ لؿـ كسك طقبف وتػرغ لعققب الـاس ،فإَول
طالمة السعادة ،والثاين طالمة الشؼاوة .اهـ
قال اإلمام أبق حاتؿ ابـ حبان يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)٢١3
القاجب طؾك العاقؾ لزوم السالمة برتك التجسس طـ طققب الـاس ،مع آشتغال بنصالح طققب
كػسف؛ فنن مـ اشتغؾ بعققبف طـ طققب غقره أراح بدكف ولؿ يتعب قؾبف ،فؽؾؿا اصؾع طؾك طقب
لـػسف هان طؾقف ما يرى مثؾف مـ أخقف ،وإن مـ اشتغؾ بعققب الـاس طـ طققب كػسف؛ طؿل قؾبف
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وتعب بدكف وتعذر طؾقف ترك طققب كػسف ،وإن مـ أطجز الـاس مـ طاب الـاس بؿا فقفؿ ،وأطجز
مـف مـ طاهبؿ بؿا فقف ،ومـ طاب الـاس طابقه ،ولؼد أحسـ الذي يؼقل:
إذا أكت طبت الـاس طابقا وأكثروا

طؾقؽ وأبدوا مـؽ ما كان ُيسرت

وقد قال يف بعض إقاويؾ قائؾ

لف

محرب

إذا ما ذكرت الـاس فاترك طققهبؿ

فال طقب إٓ دون ما مـؽ ُيذكر

فنن طبت ققما بالذي لقس فقفؿ

فذلؽ

أكرب

وإن طبت ققما بالذي فقؽ مثؾف

فؽقػ يعقب العقر مـ هق أطقر

وكقػ يعقب الـاس مـ طقب كػسف

أشد

وأكؽر

متك تؾتؿس لؾـاس طقبا تجد لفؿ

طققبا ولؽـ الذي فقؽ أكثر

فنهنؿ

بعقبؽ مـ طقـقؽ أهدى وأبصر

فسالؿفؿ

بالؽػ

طـفؿ

مـطؼ

طـد

إذا

فقف

اهلل

طد

كالم

والـاس

العققب

اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون :مـ سؽت طـ طققب الـاس التل ٓ ضرر يف السؽقت طـفا سرتا طؾقفؿ
سرت اهلل معايبف
قال أبق طبد الرحؿـ السؾؿل يف كتابف طققب الـػس (ص :)٢١
ومـ طققهبا اشتغالفا بعققب الـاس طؿا هبا مـ طقبفا ومداواهتا :يف إسػار وآكؼطاع ،ومحبة
الصالحقـ وآئتؿار بلوامرهؿ ،وأقؾ ما فقف  -إذا لؿ يعؿؾ يف مداواة طققب كػسف  -أن يسؽت طـ
طققب الـاس ،ويعذرهؿ فقفا ،ويسرت طؾقفؿ خزاياهؿ ،رجاء أن يصؾح اهلل بذلؽ طققبف؛ فنن الـبل
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 قال( :مـ سرت طؾك أخقف الؿسؾؿ سرت اهلل طقرتف ،ومـ تتبع طقرة أخقف الؿسؾؿ تتبع
اهلل طقرتف حتك يػضحف يف جقف بقتف).
سؿعت محؿد بـ طبد اهلل بـ شاذان يؼقل :سؿعت زاذان الؿدايـك يؼقل :رأيت أققاما مـ الـاس
لفؿ طققب ،فسؽتقا طـ طققب الـاس ،فسرت اهلل طققهبؿ وزالت طـفؿ تؾؽ العققب ،ورأيت أققاما
لؿ تؽـ لفؿ طققب ،اشتغؾقا بعققب الـاس ،فصارت لفؿ طققب .اهـ
الػائدة التاسعة والعشرون :يخرج الحل مـ الؿقت

ذكر جؿاطة مـ الؿمرخقـ ومـفؿ :اإلمام ابـ جرير 
والحافظ ابـ كثقر  يف البداية والـفاية ( ،)113/1أن خالد بـ القلقد  لؿا فتح حصـ طقـ
يف تاريخ إمؿ والؿؾقك (،)1٠٠/1

التؿر ،وغـؿ جؿقع ما يف الحصـ ،ووجدوا يف كـقسة الحصـ بابا مغؾؼا ،وفقف أربعقن صبقا
يتعؾؿقن اإلكجقؾ ،فػرقفؿ طؾك بعض الؿسؾؿقـ ،فلسؾؿقا وكان مـفؿ :أبان مقلك طثؿان بـ طػان



 ،وكصقر :والد مقسك بـ كصقر الؼائد الؿسؾؿ الؽبقر فاتح إكدلس وشؿال أفريؼقا وسقريـ:

والد محؿد بـ سقريـ إمام التابعقـ ويسار :جد محؿد بـ إسحاق بـ يسار إمام الؿغازي والسقر
فسبحان مـ يخرج الحل مـ الؿقت ويخرج الؿقت مـ الحل.
الػائدة الثالثقن :طـد أن يظـ التاففقن أكػسفؿ شقئا
يذكر أن بعقضة وقعت طؾك شجرة فؾؿا أصبحت قالت لؾشجرة :استؿسؽل فنين أريد الطقران
فؼالت الشجرة :أكا لؿ أشعر بؽ حقـ وقعت ،فؽقػ أشعر بطقراكؽ؟!
الػائدة الحادية والثالثقن :كؾ مـ يف الؼبقر كان لفؿ حقائج ما قضقها

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف حػظ العؿر (ص :)39

وقد رويـا :أن أكرب جـقد إبؾقس :سقف ،وكان بعض العؾؿاء يؼقل :احذروا سقف.
دخؾ بعض العؾؿاء مؼربة ،فؼال ٓ :إلف إٓ اهلل ،ما فقفؿ أحد إٓ ولف حقائج ما قضاها ،يؼقل:
سلفعؾ .اهـ
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الػائدة الثاكقة والثالثقن :مـ أراد الؽؾ فاتف الؽؾ
ويروى لؾؿثؾ قصة خقالقة ،وهق أن يفقديا كان يحؾج العطب (الؼطـ) ،ويفزج بؼقلف" :الشرق لل
والغرب لل ،والؽـز الذي تحت رجؾل" ،فسؿعف رجؾ فؼال ٓ :شؽ أن مع القفقدي كـزا ،فاهتبؾ
فرصة خروجف مـ محؾف ،واقتحؿ محؾف ،وأخذ يبحث طؿا يقجد يف محؾف ،فقجد جرة مؿؾقءة
كؼقدا فلخذها ،فؾؿا طاد القفقدي طرف أن تؾؽ الجرة قد سرقت ،فؼدر يف كػسف أن السارق ٓ بد أن
يرتدد طؾك الؿحؾ لقسؿع شؽقى القفقدي ،فؽان القفقدي يفزج بؼقلف" :لق خالها كان أمالها"،
فـدم السارق طؾك استعجالف ،وأطاد الجرة يف الققم التالل إلك محؾفا ،فؾؿا رآها القفقدي كؼؾفا إلك
مؽان حريز ،وكان يردد الؿثؾ " ...مـ صؾبف كؾف فاتف كؾف" ،ويف معـك الؿثؾ ققل الشاطر:
وقد يخسر اإلكسان يف صؾب الربح

صؾبت بؽ التؽثقر فازددت قؾة
اهـ .كتاب إمثال القؿاين لألكقع ()٢١43/١
الػائدة الثالثة والثالثقن :البالء مقكؾ بالؿـطؼ

قال الخطقب البغدادي 

يف تاريخ بغداد (:)143 /٢1

قال ابـ الدورقل :اجتؿع الؽسائل والقزيدي طـد الرشقد؛ فحضرت صالة يجفر فقفا ،فؼدمقا
الؽسائل يصؾل ،فارتج طؾقف يف قراءة :قؾ يا أيفا الؽافرون!
فؾؿا أن سؾؿ ،قال القزيدي :قارئ أهؾ الؽقفة يرتج طؾقف يف قؾ يا أيفا الؽافرون؟!
فحضرت صالة يجفر فقفا ،فؼدمقا القزيدي ،فارتج طؾقف يف سقرة الحؿد!
فؾؿا أن سؾؿ قال :احػظ لساكؽ! ٓ تؼقل فتبتؾك ،إن البالء مقكؾ بالؿـطؼ .اهـ
الػائدة الرابعة والثالثقن :مـ ققاطد الشرع العظقؿة تللقػ الؼؾقب ولق برتك بعض الؿستحبات

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)3٢ /١1

وتعؾؿقن أن مـ الؼقاطد العظقؿة التل هل مـ جؿاع الديـ :تللقػ الؼؾقب واجتؿاع الؽؾؿة
ﱎ ﱤ إكػال ٢ :ويؼقل :ﱥﭐ
ﱏ
وصالح ذات البقـ فنن اهلل تعالك يؼقل :ﱥﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
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ﱦ ﱤ آل طؿران ٢٠1 :ويؼقل :ﱥﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﱧ
ﱡﱢﱣﱤﱥ

ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱤ آل طؿران .٢٠3 :وأمثال ذلؽ مـ الـصقص التل تلمر بالجؿاطة
ﲠ
وآئتالف وتـفك طـ الػرقة وآختالف .وأهؾ هذا إصؾ :هؿ أهؾ الجؿاطة كؿا أن الخارجقـ
طـف هؿ أهؾ الػرقة .اهـ

ومثؾ 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى ( )4٠٠/١١لتللقػ الؼؾقب بؿا يتعؾؼ بالجفر أو اإلسرار

بالبسؿؾة فؼال:
وكذلؽ إمر يف تالوهتا يف الصالة :صائػة ٓ تؼرؤها ٓ سرا وٓ جفرا :كؿالؽ وإوزاطل ،وصائػة
تؼرؤها جفرا :كلصحاب ابـ جريج والشافعل ،والطائػة الثالثة الؿتقسطة :جؿاهقر فؼفاء الحديث
مع فؼفاء أهؾ الرأي يؼرؤوهنا سرا كؿا كؼؾ طـ جؿاهقر الصحابة ،مع أن أحؿد يستعؿؾ ما روي
طـ الصحابة يف هذا الباب ،فقستحب الجفر هبا لؿصؾحة راجحة ،حتك إكف كص طؾك أن مـ صؾك
بالؿديـة يجفر هبا ،فؼال بعض أصحابف؛ ٕهنؿ كاكقا يـؽرون طؾك مـ يجفر هبا.
ويستحب لؾرجؾ أن يؼصد إلك تللقػ الؼؾقب برتك هذه الؿستحبات؛ ٕن مصؾحة التللقػ يف
الديـ أطظؿ مـ مصؾحة فعؾ مثؾ هذا ،كؿا ترك الـبل تغققر بـاء البقت؛ لؿا يف إبؼائف
مـ تللقػ الؼؾقب ،وكؿا أكؽر ابـ مسعقد طؾك طثؿان إتؿام الصالة يف السػر ثؿ صؾك خؾػف متؿا،
وقال الخالف شر.
وهذا وإن كان وجفا حسـا ،فؿؼصقد أحؿد أن أهؾ الؿديـة كاكقا ٓ يؼرؤوهنا فقجفر هبا؛ لقبقـ أن
قراءهتا سـة كؿا جفر ابـ طباس بؼراءة أم الؽتاب طؾك الجـازة وقال :لتعؾؿقا أهنا سـة ،وكؿا جفر
طؿر بآستػتاح غقر مرة .اهـ
الػائدة الخامسة والثالثقن :تسؿع بالؿعقدي خقر مـ أن تراه
قال اإلمام مسؾؿ يف مؼدمة صحقحف ( )١٠/٢حدثـل محؿد بـ طبد اهلل بـ قفزاذ ،قال :سؿعت أبا
إسحاق الطالؼاين ،يؼقل :سؿعت ابـ الؿبارك ،يؼقل :لق خقرت بقـ أن أدخؾ الجـة وبقـ أن ألؼك
طبداهلل بـ محرر ٓخرتت أن ألؼاه ثؿ أدخؾ الجـة ،فؾؿا رأيتف كاكت بعرة أحب إلل مـف .اهـ
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الػائدة السادسة والثالثقن :مـ أمفات العظؿاء
تقماس أديسقن وهق صػؾ رجع مـ الؿدرسة وبقده ورقة فؼال ٕمف :قالت لل الؿعؾؿة :أططفا
ٕمؽ لؽل تؼرأها لؽ .وأثـاء الؼراءة كزلت دمقع أمف ،فسللفا :لؿاذا تبؽقـ يا أمل ماذا كتبت
الؿعؾؿة؟
فؼالت لف :إهنا تؼقل إكؽ أذكك وأققى مـ الؿعؾؿقـ وإهنؿ لقس لديفؿ معؾؿقـ يستطقعقن أن
يتعامؾقا مع مستقى تػؽقرك؛ ٕكؽ أذكك مـ الطبقعل وصؾبت الؿعؾؿة أن أطؾؿؽ وأهتؿ بؽ
بـػسل.
وبعد أن أصبح مـ طباقرة الؼرن تقفقت أمف فحزن طؾقفا كثقرا وبعد مدة مـ الزمـ وهق يػتش يف
أغراضفا وجد تؾؽ الرسالة ،وطـدما قرأها وجد مؽتقبا فقفا:
ابـؽ ضعقػ ذهـقا وغبل ،ولذلؽ ٓ كستطقع أن كستؼبؾف مرة ثاكقة يف الؿدرسة ،فتلثر جدا ،فؽتب
يف مذكراتف :تقماس أديسقن كان صػال غبقا ،حقلتف أمف إلك طبؼري الؼرن .اهـ
الػائدة السابعة والثالثقن :إصؿعل والبؼال ومثؾفؿا كثقر
قال التـقخل يف الػرج بعد الشدة (:)٢13 -٢1٢/ 1
وجدت يف بعض الؽتب طـ إصؿعل ،قال :كـت بالبصرة أصؾب العؾؿ ،وأكا ِ
مؼؾ ،وكان طؾك
باب زقاقـا بؼال ،إذا خرجت باكرا يؼقل لل :إلك أيـ؟ فلققل :إلك فالن الؿحدث ،وإذا طدت
مساء يؼقل لل :مـ أيـ؟ فلققل :مـ طـد فالن اإلخباري ،أو الؾغقي.
ً
معاشا يعقد طؾقؽ كػعف،
فقؼقل :يا هذا ،اقبؾ وصقتل ،أكت شاب ،فال تضقع كػسؽ ،واصؾب
وأططـل جؿقع ما طـدك مـ الؽتب ،حتك أصرحفا يف الدن ،وأصب طؾقفا مـ الؿاء لؾعشرة أربعة،
وأكبذه ،وأكظر ما يؽقن مـف ،واهلل لق صؾبت مـل بجؿقع كتبؽ جرزة بؼؾ ما أططقتؽ!
فقضقؼ صدري بؿداومتف هذا الؽالم ،حتك كـت أخرج مـ بقتل لقال ،وأدخؾف لقال ،وحالل يف
خالل ذلؽ تزداد ضقؼا ،حتك أفضقت إلك بقع آجر أساسات داري ،وبؼقت ٓ أهتدي إلك كػؼة
يقمل ،وصال شعري ،وأخؾؼ ثقبل ،واتسخ بدين.
متحقر يف أمري ،إذ جاءين خادم لألمقر محؿد بـ سؾقؿان الفاشؿل ،فؼال :أجب إمقر.
فلكا كذلؽ
ٌ
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فؼؾت :ما يصـع إمقر برجؾ بؾغ بف الػؼر إلك ما ترى؟ فؾؿا رأى سقء حالل ،وقبح مـظري؛ رجع
فلخرب محؿد بـ سؾقؿان بخربي ،وطاد إلل ومعف تخقت ثقاب ،ودرج فقف بخقر ،وكقس فقف ألػ
ديـار.
وقال :قد أمرين إمقر أن أدخؾؽ الحؿام ،وألبسؽ مـ هذه الثقاب ،وأدع باققفا طـدك ،وأصعؿؽ
مـ هذا الطعام  ،وإذا بخقان كبقر فقف صـقف إصعؿة  ،وأبخرك؛ لرتجع إلقؽ كػسؽ ،ثؿ أحؿؾؽ
إلقف.
فسررت سرورا شديدا ،ودطقت لف ،وطؿؾت ما قال ،ومضقت معف ،حتك دخؾت طؾك محؿد بـ
سؾقؿان ،فسؾؿت طؾقف ،فؼربـل ورفعـل.
ثؿ قال :يا طبد الؿؾؽ ،قد اخرتتؽ لتلديب ابـ أمقر الؿممـقـ ،فاطؿؾ طؾك الخروج إلك بابف،
واكظر كقػ تؽقن ،فشؽرتف ودطقت لف ،وقؾت :سؿعا وصاطة ،سلخرج شقئا مـ كتبل وأتقجف.
فؼال :ودطـل ،وكـ طؾك الطريؼ غدا.
فؼبؾت يده وقؿت ،فلخذت ما احتجت إلقف مـ كتبل ،وجعؾتف يف بقت وسددت بابف ،وأقعدت يف
الدار طجقزا مـ أهؾـا ،تحػظفا.
وباكرين رسقل إمقر محؿد بـ سؾقؿان ،وأخذين ،وجاء بل إلك زٓل قد اتخذ لل ،وفقف جؿقع ما
أحتاج إلقف ،وجؾس معل يـػؼ طؾل ،حتك وصؾت إلك بغداد ،ودخؾت طؾك أمقر الؿممـقـ الرشقد،
فسؾؿت طؾقف ،فرد طؾل السالم.
وقال :أكت طبد الؿؾؽ بـ قريب إصؿعل.
قؾت :كعؿ ،أكا طبد أمقر الؿممـقـ بـ قريب إصؿعل.
قال :اطؾؿ أن ولد الرجؾ مفجة قؾبف ،وثؿرة فماده ،وهق ذا أسؾؿ إلقؽ ابـل محؿدا بلماكة اهلل ،فال
تعؾؿف ما يػسد طؾقف ديـف ،فؾعؾف أن يؽقن لؾؿسؾؿقـ إماما.
قؾت :السؿع والطاطة.
فلخرجف إلل ،وحقلت معف إلك دار ،قد أخؾقت لتلديبف ،وأخدم فقفا مـ أصـاف الخدم والػرش،
وأجري طؾل يف كؾ شفر طشرة آٓف درهؿ ،وأمر أن تخرج إلل يف كؾ يقم مائدة ،فؾزمتف.
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وكـت مع ذلؽ أقضل حقائج الـاس ،وآخذ طؾقفا الرغائب ،وأكػذ جؿقع ما يجتؿع لل أوٓ فلوٓ
إلك البصرة ،فلبـل داري ،وأشرتي طؼارا وضقاطا.
فلقؿت معف ،حتك قرأ الؼرآن ،وتػؼف يف الديـ ،وروى الشعر والؾغة ،وطؾؿ أيام الـاس وأخبارهؿ.
واستعرضف الرشقد ،فلطجب بف ،وقال :يا طبد الؿؾؽ ،أريد أن يصؾل بالـاس ،يف يقم الجؿعة،
فاخرت لف خطبة ،فحػظف إياها.
فحػظتف طشرا ،وخرج فصؾك بالـاس ،وأكا معف ،فلطجب الرشقد بف ،وأخذه كثار الدكاكقر والدراهؿ
مـ الخاصة والعامة ،وأتتـل الجقائز والصالت مـ كؾ كاحقة ،فجؿعت مآ طظقؿا.
ثؿ استدطاين الرشقد ،فؼال :يا طبد الؿؾؽ ،قد أحسـت الخدمة ،فتؿـ.
قؾت :ما طسك أن أتؿـك ،وقد حزت أماين.
فلمر لل بؿال طظقؿ ،وكسقة كثقرة ،وصقب فاخر ،وطبقد ،وإماء ،وضفر ،وفرش ،وآلة.
فؼؾت :إن رأى أمقر الؿممـقـ أن يلذن لل يف اإللؿام بالبصرة ،والؽتاب إلك طامؾف هبا ،أن يطالب
الخاصة والعامة بالسالم طؾل ثالثة أيام ،وإكرامل بعد ذلؽ.
فؽتب إلقف بؿا أردت ،واكحدرت إلك البصرة ،وداري قد طؿرت ،وضقاطل قد كثرت ،وكعؿتل قد
فشت ،فؿا تلخر طـل أحد.
فؾؿا كان يف الققم الثالث؛ تلمؾت أصاغر مـ جاءين ،فنذا البؼال ،وطؾقف طؿامة وسخة ،ورداء
لطقػ ،وجبة قصقرة ،وقؿقص صقيؾ ،ويف رجؾف جرمققان ،وهق بال سراويؾ.
فؼال :كقػ أكت يا طبد الؿؾؽ؟ فاستضحؽت مـ حؿاقتف ،وخطابف لل بؿا كان يخاصبـل بف
الرشقد.
وقؾت :بخقر ،وقد قبؾت وصقتؽ ،وجؿعت ما طـدي مـ الؽتب ،وصرحتفا يف الدن ،كؿا أمرت،
وصببت طؾقفا مـ الؿاء لؾعشرة أربعة ،فخرج ما ترى .ثؿ أحسـت إلقف بعد ذلؽ ،وجعؾتف وكقؾل.
اهـ
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الػائدة الثامـة والثالثقن :مـ ضـ أكف يستغـل طـ العؾؿ َف ْؾ ِ
قبؽ طؾك كػسف

قال الخطقب البغدادي 

يف الػؼقف والؿتػؼف (:)٠9 -٠1/١

كان أبق يقسػ مريضا شديد الؿرض ،فعاده أبق حـقػة مرارا ،فصار إلقف آخر مرة فرآه ثؼقال،
فاسرتجع ثؿ قال« :لؼد كـت أؤمؾؽ بعدي لؾؿسؾؿقـ ،ولئـ أصقب الـاس بؽ لقؿقتـ معؽ طؾؿ
كثقر».
ثؿ رزق العافقة ،وخرج مـ العؾة ،فلخرب أبق يقسػ بؼقل أبل حـقػة فقف؛ فارتػعت كػسف،
واكصرفت وجقه الـاس إلقف ،فعؼد لـػسف مجؾسا يف الػؼف ،وقصر طـ لزوم مجؾس أبل حـقػة،
فسلل طـف ،فلخرب أكف قد طؼد لـػسف مجؾسا ،وأكف بؾغف كالمؽ فقف.
فدطك رجال كان لف طـده قدر ،فؼال" :صر إلك مجؾس يعؼقب ،فؼؾ لف :ما تؼقل يف رجؾ دفع إلك
قصار ثقبا لقؼصره بدرهؿ ،فصار إلقف بعد أيام يف صؾب الثقب ،فؼال لف الؼصار :ما لؽ طـدي
شلء ،وأكؽره ،ثؿ إن رب الثقب رجع إلقف ،فدفع إلقف الثقب مؼصقراَ ،أل ُف أجرة؟ فنن قال :لف
أجرة ،فؼؾ :أخطلت ،وإن قال ٓ :أجرة لف ،فؼؾ :أخطلت" فصار إلقف فسللف ،فؼال أبق يقسػ :لف
إجر ،فؼال :أخطلت ،فـظر ساطة ثؿ قال ٓ :أجرة لف ،فؼال :أخطلت .فؼام أبق يقسػ مـ ساطتف
فلتك أبا حـقػة فؼال لف« :ما جاء بؽ إٓ مسللة الؼصار؟» ،قال أجؾ ،قال« :سبحان اهلل! مـ قعد
يػتل الـاس وطؼد مجؾسا يتؽؾؿ يف ديـ اهلل وهذا قدره ٓ :يحسـ أن يجقب يف مسللة مـ
اإلجارات؟!» فؼال :يا أبا حـقػة طؾؿـل ،فؼال« :إن كان قصره بعد ما غصبف فال أجرة؛ ٕكف قصره
لـػسف ،وإن كان قصره قبؾ أن يغصبف فؾف إجرة؛ ٕكف قصره لصاحبف» ثؿ قال« :مـ ضـ أكف يستغـل
طـ التعؾقؿ َفؾق ِ
بؽ طؾك كػسف» .اهـ
َ
الػائدة التاسعة والثالثقن :كحـ كتؽؾؿ يف أكاس لعؾفؿ قد حطقا رحالفؿ يف الجـة مـذ زمـ قديؿ

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم ( :)311/٠وقال أبق الربقع محؿد بـ الػضؾ البؾخل:

سؿعت أبا بؽر محؿد بـ مفرويف الرازي يؼقل :سؿعت طؾل بـ الحسقـ بـ الجـقد يؼقل :سؿعت
يحقك بـ معقـ يؼقل :إكا لـطعـ طؾك أققام لعؾفؿ حطقا رحالفؿ يف الجـة مـذ أكثر مـ مائتل
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سـة...قال ابـ مفرويف :فدخؾت طؾك ابـ أبل حاتؿ وهق يؼرأ طؾك الـاس كتاب «الجرح
والتعديؾ» ،فحدثتف هبذا ،فبؽك وارتعدت يداه حتك سؼط الؽتاب ،وجعؾ يبؽل ويستعقدين
الحؽاية .اهـ
الػائدة إربعقن :أئؿة لؿ يتػؼ لفؿا الحج

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء ( :)433/٢1قال الؼاضل ابـ هاكئ :إمامان ما اتػؼ

لفؿا الحج :أبق إسحاق ،وقاضل الؼضاة أبق طبد اهلل الدامغاين ،أما أبق إسحاق فؽان فؼقرا ،ولق
أراده لحؿؾقه طؾك إطـاق ،وأخر لق أراده ٕمؽـف طؾك السـدس وآستربق .اهـ
قؾت :وهـاك طدد مـ إئؿة لؿ يتػؼ لفؿ الحج ،مـفؿ :اإلمام ابـ حزم ،وقد حج طـف طدد مـ أهؾ
العؾؿ ،مـفؿ مػتل الؿؿؾؽة الشقخ طبد العزيز آل الشقخ.
ومـفؿ :اإلمام الشقكاين ،وقد حج طـف طدد ،مـفؿ صالب طؾؿ كبقر أطرفف.
الػائدة الحادية وإربعقن :مـ كان ضعقػ الحػظ بطلء الػفؿ فال يقلس

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)431/٢1

قال الشقخ أبق إسحاق – الشقرازي :-كـت أطقد كؾ ققاس ألػ مرة ،فنذا فرغت أخذت ققاسا آخر
طؾك هذا ،وكـت أطقد كؾ درس ألػ مرة ،فنذا كان يف الؿسللة بقت يستشفد بف حػظت الؼصقدة
التل فقفا البقت .اهـ
الػائدة الثاكقة وإربعقن :دطاء أمل
يذكر بعض الؿمرخقـ أن الزمخشري كان مؼطقع الرجؾ فسئؾ طـ ذلؽ فؼال :دطاء أمل .وذلؽ
أين أمسؽت طصػقرا يف صباي وربطتف بخقط يف رجؾف ،فجذبتف فاكؼطعت رجؾف بالخقط ،فتللؿت
أمل لذلؽ وقالت :قطع اهلل رجؾؽ كؿا قطعت رجؾف .فؾؿا كربت وكـت يف سػر إلك بخارى
لطؾب العؾؿ سؼطت طـ الدابة ،فاكؽسرت رجؾل ووجب قطعفا .اهـ
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الػائدة الثالثة وإربعقن :قؾ الثالثة وادخؾ
استلذن رجؾ طؾك إبراهقؿ الـخعل فؼال :أبا طؿران يف الدار؟ فؾؿ يجبف.
فؼال :أبل طؿران يف الدار؟ فـاداه :قؾ الثالثة وادخؾ .اهـ
الػائدة الرابعة وإربعقن :الػرج بعد الشدة
روي أن رجال ركب البحر ،فاكؽسرت السػقـة ،فققع يف جزيرة ،فؿؽث ثالثة أيام ٓ يرى أحدا ولؿ
يذق شقئا ،فتؿثؾ بؼقل الشاطر:
إذا
وصار

شاب
الرب

الغراب

أتقت

أهؾل

وصار

الؼار

كالؾبـ

مسؽـ

كؾ

حقت

وصار

البحر

مرتع

الحؾقب
كؾ

ذيب

فسؿع هاتػا يفتػ:
طسك الؽرب الذي أمسقت فقف

يؽقن

طان

ويليت

فقلمـ

خائػ

ويػؽ

وراءه
أهؾف

فرج

قريب

الرجؾ

الغريب

قال :فؿا لبث أن رأى سػقـة قد أقبؾت فؾقح لفؿ فحؿؾقه فلصاب خقرا كثقرا .اهـ
حؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ ( )١19 /٠وروح البقان إلسؿاطقؾ حؼل (.)44٢ /1
الػائدة الخامسة وإربعقن :جـقد الؿتصدق

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف بدائع الػقائد (:)١41 /١

الؿتصدق يستخدم جـدا وطسؽرا يؼاتؾقن طـف وهق كائؿ طؾك فراشف ،فؿـ لؿ يؽـ لف جـد وٓ
طسؽر ولف طدو فنكف يقشؽ أن يظػر بف طدوه وإن تلخرت مدة الظػر ،واهلل الؿستعان .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن :الؾفؿ يا رازق الـعاب ارزقـل
قال إصبفاين يف الحجة يف بقان الؿحجة (:)٢41 /٢
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قال اهلل 

 :ﱥﭐﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱤ العـؽبقت ، 1٠ :يرزق الضعقػ الذي

ٓ حقؾة لف كؿا يرزق الؼقي ،وكان مـ دطاء داود 

" يا رازق الـعاب يف طشف " يريد فرخ

الغراب؛ وذلؽ أكف إذا تػؼلت طـف البقضة خرج أبقض كالشحؿة ،فنذا رآه الغراب أكؽره لبقاضف
فرتكف؛ فقسقق اهلل تعالك إلقف البؼ ،فتؼع طؾقف لزهقمة ريحف ،فقؾؼطفا ويعقش هبا إلك أن يحؿؿ ريشف
فقسقد ،فقعاوده الغراب طـد ذلؽ ويؾؼطف الحب .اهـ
الػائدة السابعة وإربعقن :رجؾ بللػ

قال الؿاوردي 

يف أدب الدكقا والديـ (ص :)1٠٢

ققؾ لرجؾ مـ طبس :ما أكثر صقابؽؿ! قال :كحـ ألػ رجؾ ،وفقـا حازم ،وكحـ كطقعف ،فؽلكا
ألػ حازم .اهـ
الػائدة الثامـة وإربعقن :وترطك طقـ غقرك يف ديارك

قال الحافظ ابـ رجب 

يف ذيؾ صبؼات الحـابؾة (:)41٠/١

لؿا سؿع أمقر الؿممـقـ الؿستضلء بلمر اهلل ابـ الجقزي يـشد تحت داره:
الؿـايا

ستـؼؾؽ
و َترتُ ُك

ما

فدود

الؼرب

ُطـقت
يف

طـ

وي ِ
بد ُل َؽ
ُ

ديارك

الردى

دارا

بدارك

بف

زماكا

و ُتـؼؾ مـ غـاك إلك افتؼارك

طقـقؽ

يرطك

و َترطك طق ُـ غقرك يف ديارك

فجعؾ الؿستضلء يؿشل يف قصره ويؼقل :إي واهلل :وترطك طقـ غقرك يف ديارك  ...ويؽررها
ويبؽل حتك الؾقؾ .اهـ
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الػائدة التاسعة وإربعقن :كقػ بؽ إن كجقا وهؾؽت؟

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص:)١49 :

ولؼد جؾست يقما ،فرأيت حقلل أكثر مـ طشرة آٓف ،ما فقفؿ إٓ مـ قد رق قؾبف ،أو دمعت طقـف،
فؼؾت لـػسل :كقػ بؽ إن كجقا وهؾؽت؟! فصحت بؾسان وجدي:
إلفل وسقدي! إن قضقت طؾل بالعذاب غدا ،فال تعؾؿفؿ بعذابل ،صقاكة لؽرمؽٕ ٓ ،جؾل ،لئال
يؼقلقا :طذب مـ دل طؾقف.
إلفل! قد ققؾ لـبقؽ  :اقتؾ ابـ ُأبل الؿـافؼ! فؼال ٓ" :يتحدث الـاس أن محؿدا
يؼتؾ أصحابف".
إلفل! فاحػظ حسـ طؼائدهؿ يف بؽرمؽ أن تعؾؿفؿ بعذاب الدلقؾ طؾقؽ .حاشاك واهلل يا رب مـ
تؽدير الصايف .اهـ
الػائدة الخؿسقن :اهلل يحػظ ديـف بؿـ يشاء

قال شقخ اإلسالم 

يف مـفاج السـة الـبقية (:)١٢3/٠

ولق لؿ يخؾؼ البخاري ومسؾؿ لؿ يـؼص مـ الديـ شلء ،وكاكت تؾؽ إحاديث مقجقدة بلساكقد
يحصؾ هبا الؿؼصقد وفقق الؿؼصقد .اهـ
الػائدة الحادية والخؿسقن :مـ طجائب دطاة مساواة الؿرأة بالرجؾ وفطـة العالمة البقحاين

جرت مـاضرة بقـ العالمة البقحاين 

وبقـ رجؾ يدطق إلك مساواة الرجؾ بالؿرأة ،فجعؾ ذلؽ

الرجؾ يتؽؾؿ والبقحاين ساكت ،ثؿ قال لف البقحاين :أما أن فاسؽتل وأكا أتؽؾؿ ،فغضب الرجؾ
وقال :تخاصبـل بخطاب الؿرأة؟!
فؼال لف البقحاين :كقػ تدطق إلك مساواهتا وأكت ٓ ترضك أن تساويفا يف مجرد ضؿقر الخطاب؟!
فاكؼطع الؿـاضر ،وجعؾ الـاس يضحؽقن مـف .اهـ أريج إزهار بجؿع الػقائد والطرائػ وإشعار
(ف .)٢1
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الػائدة الثاكقة والخؿسقن :الـاس ٓ يرضقن طـ خالؼفؿ فؽقػ يرضقن طـ مخؾقق مثؾفؿ
قال أبق كعقؿ يف الحؾقة ( :)1٠3/1قال الربقع بـ صبقح :قؾت لؾحسـ :إن هفـا ققما يتبعقن السؼط
مـ كالمؽ لقجدوا إلك القققعة فقؽ سبقال .فؼال ٓ :يؽرب ذلؽ طؾقؽ؛ فؾؼد أصؿعت كػسل يف
خؾقد الجـان فطؿعت ،وأصؿعتفا يف مجاورة الرحؿـ فطؿعت ،وأصؿعتفا يف السالمة مـ الـاس
فؾؿ أجد إلك ذلؽ سبقال؛ ٕين رأيت الـاس ٓ يرضقن طـ خالؼفؿ ،فعؾؿت أهنؿ ٓ يرضقن طـ
مخؾقق مثؾفؿ .اهـ
الػائدة الثالثة والخؿسقن :طقاقب اإلطراض طـ كصائح العؾؿاء يف الػتـ

قال ابـ سعد 

يف الطبؼات الؽربى (:)٢١٠/٠

قال سؾقؿان بـ طؾل الربعل :لؿا كاكت الػتـة :فتـة ابـ إشعث إذ قاتؾ الحجاج بـ يقسػ ،اكطؾؼ
طؼبة بـ طبد الغافر وأبق الجقزاء وطبد اهلل بـ غالب يف كػر مـ كظرائفؿ ،فدخؾقا طؾك الحسـ
فؼالقا :يا أبا سعقد ،ما تؼقل يف قتال هذا الطاغقة الذي سػؽ الدم الحرام ،وأخذ الؿال الحرام،
وترك الصالة وفعؾ وفعؾ؟ قال :وذكروا مـ فعؾ الحجاج.
قال :فؼال الحسـ :أرى أن ٓ تؼاتؾقه؛ فنهنا إن تؽـ طؼقبة مـ اهلل فؿا أكتؿ برادي طؼقبة اهلل
بلسقافؽؿ ،وإن يؽـ بالء فاصربوا حتك يحؽؿ اهلل ،وهق خقر الحاكؿقـ .قال :فخرجقا مـ طـده
وهؿ يؼقلقن :كطقع هذا العؾج! قال :وهؿ ققم طرب .قال :وخرجقا مع ابـ إشعث .قال :فؼتؾقا
جؿقعا .اهـ
الػائدة الرابعة والخؿسقن :الـعقؿ ٓ يدرك بالـعقؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)٢4١/٢

قال إبراهقؿ الحربل :أجؿع طؼالء كؾ أمة أن الـعقؿ ٓ يدرك بالـعقؿ ،ومـ آثر الراحة فاتتف الراحة،
فؿا لصاحب الؾذات وما لدرجة وراثة آكبقاء.
فدع

طـؽ

الؽتابة

لست

ولق

مـفا
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سقدت

وجفؽ

بالؿداد

اهـ

الػائدة الخامسة والخؿسقن :دطقة زوجة أمقر الؿممـقـ طثؿان 
ذكر ابـ أبل الدكقا يف كتابف "مجابق الدطقة" (ص :)1١أن بعض بـل راسب قال :كـت أصقف
بالبقت ،فنذا رجؾ أطؿك يطقف بالبقت وهق يؼقل :الؾفؿ اغػر لل وما أراك تػعؾ! قال :فؼؾت :أٓ
تتؼل اهلل؟ قال :إن لل شلكا ،آلقت أكا وصاحب لل لئـ قتؾ طثؿان لـؾطؿـ حر وجفف ،فدخؾـا طؾقف،
فنذا رأسف يف حجر امرأتف ابـة الػرافصة ،فؼال لفا صاحبل :اكشػل طـ وجفف ،فؼالت :لؿ؟ قال:
ألطؿ حر وجفف ،قالت :أما ترضك ما قال رسقل اهلل ؟ قال فقف كذا وكذا .فاستحقك
صاحبل فرجع ،فؼؾت :اكشػل طـ وجفف قال :فذهبت تدطق طؾل ،فؾطؿت وجفف ،فؼالت :ما
لؽ! يبس اهلل يدك ،وأطؿك بصرك ،وٓ غػر لؽ ذكبا ،قال :فقاهلل ما خرجت مـ الباب حتك يبست
يدي ،وطؿل بصري ،وما أرى اهلل يغػر ذكبل .اهـ
الػائدة السادسة والخؿسقن :دطقة مظؾقم سرت بؾقؾ لؿ يغػؾ اهلل طـفا
ذكر الخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد ( :)٢11/٢4أن يحقك بـ خالد الربمؽل كان وزيرا لفارون
الرشقد ،ثؿ حصؾ بقـفؿا وحشة؛ فسجـف حتك مات يف قققده يف السجـ ،ويف أثـاء سجـف قال لف
ولده جعػر :يا أبت! بعد إمر والـفل وإمقال العظقؿة أصاركا الدهر إلك الؼققد ولبس الصقف
والحبس؟ قال :فؼال لف أبقه :يا بـل! دطقة مظؾقم سرت بؾقؾ ،غػؾـا طـفا ولؿ يغػؾ اهلل طـفا ،ثؿ
أكشل يؼقل:
رب
سؽت

ققم

قد
الدهر

غدوا
زماكا

يف

كعؿة

زمـا

طـفؿ

ثؿ

والدهر
أبؽاهؿ

ريان
دما

حقـ

غدق
كطؼ
اهـ
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الػائدة السابعة والخؿسقن :فضؾ الـػؼة طؾك صؾبة العؾؿ والعؾؿاء

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية (:)1٠9/٢1

كان يحقك بـ خالد الربمؽل يجري طؾك سػقان بـ طققـة كؾ شفر ألػ درهؿ ،وكان سػقان يدطق
لف يف سجقده يؼقل :الؾفؿ إكف قد كػاين أمر دكقاي؛ فاكػف أمر آخرتف ،فؾؿا مات يحقك رآه بعض
أصحابف يف الؿـام فؼال لف :ما فعؾ اهلل بؽ؟ قال :غػر لل بدطاء سػقان .اهـ
الػائدة الثامـة والخؿسقن :قصة الـجاشل وكقػ رد اهلل طؾقف مؾؽف

قال الحافظ الذهبل يف سقر أطالم الـبالء ( :)11٢ /٢يف بقان دفاع الـجاشل طـ الصحابة 
لؿا هاجروا إلقف ،وأبك أن يردهؿ لؽػار قريش ،وقال لقفد كػار قريش حقـ أططقه رشقة لقرد
الصحابة إلقفؿ :ما أخذ اهلل مـل رشقة حقـ رد طؾل مؾؽل ،فآخذ الرشقة فقف.
وذلؽ أن والد الـجاشل كان مؾؽ الحبشة ،لؿ يؽـ لف ولد إٓ الـجاشل .وكان لؾـجاشل طؿ ،لف
مـ صؾبف اثـا طشر رجال ،وكاكقا أهؾ بقت مؿؾؽة الحبشة .فؼالت الحبشة :لق أكا قتؾـا أبا الـجاشل،
ومؾؽـا أخاه لتقارث بـقه مؾؽف بعده ،ول َب ِؼقت الحبشة دهرا ،فؼتؾقه ومؾؽقا أخاه .فـشل الـجاشل
مع طؿف وكان لبقبا حازما ،فغؾب طؾك أمر طؿف ،فؾؿا رأت الحبشة ذلؽ قالت :إكا كتخقف أن
يؿؾؽف بعده ،ولئـ مؾؽ لقؼتؾـا بلبقف فؿشقا إلك طؿف فؼالقا :إما أن تؼتؾ هذا الػتك ،وإما أن تخرجف
مـ بقـ أضفركا فؼال :ويؾؽؿ! قتؾت أباه بإمس ،وأقتؾف الققم؟! بؾ أخرجف قال :فخرجقا بف فباطقه
مـ تاجر بستؿائة درهؿ فاكطؾؼ بف يف سػقـة ،فؾؿا كان العشل هاجت سحابة مـ سحائب الخريػ،
فخرج طؿف يستؿطر تحتفا فلصابتف صاطؼة فؼتؾتف ،فػزطت الحبشة إلك ولده فنذا هؿ حؿؼ لقس يف
ولده خقر ،فؿرج طؾك الحبشة أمرهؿ وضاق طؾقفؿ ما هؿ فقف ،فؼال بعضفؿ لبعض :تعؾؿقن واهلل
أن مؾؽؽؿ الذي ٓ يؼقؿ أمركؿ غقره لؾذي بعتؿ .قال :فخرجقا يف صؾبف وصؾب الذي باطقه مـف،
حتك أدركقه فلخذوه مـف ،ثؿ جاءوا بف ،فعؼدوا طؾقف التاج وأجؾسقه طؾك سرير الؿؾؽ ،فجاء
التاجر فؼال :إما أن تعطقين مالل وإما أن أكؾؿف يف ذلؽ فؼالقا ٓ :كعطقؽ شقئا قال :إذن واهلل أكؾؿف
قالقا :فدوكؽ .فجاءه فجؾس بقـ يديف ،فؼال :أيفا الؿؾؽ ،ابتعت غالما مـ ققم بالسقق بستؿائة
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درهؿ حتك إذا سرت بف أدركقين فلخذوه ومـعقين دراهؿل فؼال الـجاشل :لتعطـف غالمف أو
دراهؿف .قالقا :بؾ كعطقف دراهؿف .فؾذلؽ يؼقل :ما أخذ اهلل مـل رشقة حقـ رد طؾل مؾؽل ،فآخذ
الرشقة فقف.
وكان ذلؽ أول ما خرب مـ صالبتف يف ديـف وطدلف .اهـ
الػائدة التاسعة والخؿسقن :مرض فحػر لف ابـف قرب ًا وجفز أكػاكف ،فعقيف إب ومات آبـ ودفـ
يف قرب أبقف
ذكر العالمة بدر الديـ إسدي يف كتابف الؽقاكب الدرية يف السقرة الـبقية (ص  :)٢39أن كؼقب
إشراف بدمشؼ مرض مرضا شديدا أيس مـف ،فػقض السؾطان كقرالديـ الـؼابة وما كان بقده مـ
القٓيات إلك ولده ،واشتغؾ بتجفقز والده ،وترتقب أكػاكف ،وحػر لف قربا ،فاتػؼ أن طافاه اهلل،
واكطرح ولده مريضا ،فؿات يف الققم الخامس ،فجفز بذلؽ الجفاز ،ودفـ بذلؽ الؼرب الذي حػره
لقالده .اهـ
الػائدة الستقن :ططس الؿقت فؿات الؿغسؾ!
ذكر العالمة بدر الديـ إسدي يف كتابف الؽقاكب الدرية يف السقرة الـبقية (ص  :)٢٢٠أن رجال
صالحا مـ أهؾ باب إزج شرقل دمشؼ مات ،فـقدي لؾصالة طؾقف بؿدرسة الشقخ طبد الؼادر
فؾؿا أريد تغسقؾف ططس وطاش وشفؼ الؿغسؾ فؿات .اهـ
الػائدة الحادية والستقن :ذكاء أطرابل
قال العالمة ابـ الجقزي يف كتابف إذكقاء (ص :)9٠
ولل أطرابل البحريـ ،فجؿع يفقدها وقال :ما تؼقلقن يف طقسك بـ مريؿ؟ قالقا :كحـ قتؾـاه
وصؾبـاه .قال :فؼال اإلطرابل ٓ :جرم .ففؾ أديتؿ ديتف؟ فؼالقا .ٓ :فؼال :واهلل ٓ تخرجقن مـ
طـدي حتك تمدوا إلل ديتف! فؿا خرجقا حتك دفعقها لف .اهـ
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الػائدة الثاكقة والستقن :أبقات كان السؾػ يستحبقن أن يتؿثؾقا هبا طـد الػتـ

قال اإلمام البخاري 

يف صحقحف (:)34/9

وقال ابـ طققـة :طـ خؾػ بـ حقشب :كاكقا يستحبقن أن يتؿثؾقا هبذه إبقات طـد الػتـ ،قال
امرؤ الؼقس:
الحرب

أول

ما

تؽقن

تسعك

فتقة

بزيـتفا

لؽؾ

جفقل

حتك إذا اشتعؾت وشب ضرامفا

ولت طجقزا غقر ذات حؾقؾ

وتغقرت

والتؼبقؾ

شؿطاء

يـؽر

لقهنا

مؽروهة

لؾشؿ

اهـ
الػائدة الثالثة والستقن :مـ غؾق الخقارج
قال اإلمام الاللؽائل يف شرح أصقل آطتؼاد برقؿ (.)١1٢٠

قال أبق العباس إصؿ 

:

صاف خارجقان بالبقت فؼال أحدهؿا لصاحبف ٓ :يدخؾ الجـة مـ هذا الخؾؼ غقري وغقرك .فؼال
صاحبف :جـة طرضفا السؿقات وإرض ُبـقت لل ولؽ؟! قال :كعؿ .فؼال :هل لؽ .وترك رأيف.
اهـ
الػائدة الرابعة والستقن :إذا كثر الطاغقن أرسؾ اهلل الطاطقن
قال الزمخشري يف الؽؾؿ الـقابغ (ص :)19
اط َ
إذا كثر الطا ُغ َ
قن ،ما استَف َا َن ققم بالديـ إٓ حاق هبؿ الفقان وكػاهؿ الزمان كؿا
أرس َؾ اهلل الط ُ
قن َ
يـػك الز َو ُان .اهـ
قال ابـ مـظقر يف لسان العرب (:)١٠٠ /٢1
والزوان :ما يخرج مـ الطعام فقرمك بف .اهـ
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الػائدة الخامسة والستقن :العالمة إكصاري يـصػ أهؾ القؿـ
قال العالمة الؿحدث حؿاد إكصاري:
أهؾ القؿـ هؿ العرب حؼًا ،وٓ كظقر لفؿ يف إخالق ،وما وصػفؿ بف الـبل  بؼقلف:
"اإليؿان يؿان ،والحؽؿة يؿاكقة" لؿ يقصػ بف طربل قط .ثؿ قال القالد :وترى الزيدي الذي
يخالػؽ يف آطتؼاد يتعامؾ معؽ أحسـ معامؾة" .اهـ

الؿجؿقع يف ترجؿة العالمة الؿحدث الشقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري 
وقال  :)٠33/١( ما خدم طؾؿ الحديث يف الؼرن الحادي طشر والثاين طشر إٓ أهؾ القؿـ،
(.)191 /١

وطؾك رأسفؿ الشقكاين الؿحدث الؽبقر ،الذي خدم الحديث خدمة ٓ مثقؾ لفا يف ذلؽ الزمـ .اهـ
الػائدة السادسة والستقن :طؾؿاء كبار مـ أئؿة اإلسالم يؿدحقن كتبفؿ

قال اإلمام الشقكاين 

يف بداية كتابف فتح الؼدير (:)٢3 /٢

ففذا التػسقر ،وإن كرب حجؿف ،فؼد كثر طؾؿف ،وتقفر مـ التحؼقؼ قسؿف ،وأصاب غرض الحؼ
سفؿف ،واشتؿؾ طؾك ما يف كتب التػاسقر مـ بدائع الػقائد ،مع زوائد فقائد وققاطد شقارد ،فنن
أحببت أن تعترب صحة هذا؛ ففذه كتب التػسقر طؾك ضفر البسقطة ،اكظر تػاسقر الؿعتؿديـ طؾك
الرواية ،ثؿ ارجع إلك تػاسقر الؿعتؿديـ طؾك الدراية ،ثؿ اكظر يف هذا التػسقر بعد الـظريـ ،فعـد
ذلؽ يسػر الصبح لذي طقـقـ ،ويتبقـ لؽ أن هذا الؽتاب هق لب الؾباب ،وطجب العجاب،
وذخقرة الطالب ،وهناية ملرب إلباب .وقد سؿقتف« :فتح الؼدير الجامع بقـ فـل الرواية والدراية
مـ طؾؿ التػسقر» .اهـ

وقال السؿقـ الحؾبل 

الؿتقىف سـة (٠31هـ) طـ كتابف الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب

الؿؽـقن:
ِ
الحؼقؼة كتقج ُة طؿري وذخقر ُة دهري؛ فنكف ُلب كال ِم أه ِؾ هذه العؾق ِم .اهـ
التصـقػ يف
وهذا
ُ
الشامؾة :أرشقػ مؾتؼك أهؾ التػسقر
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وقال العالمة محؿد بـ يقسػ الصالحل الؿتقىف سـة (94١هـ) يف كتابف سبؾ الفدى والرشاد يف
سقرة خقر العباد (:)3 -1 /٢
وسؿقت هذا الؽتاب:
الصقاب ...
ففذا كتاب اقتضبتف مـ أكثر مـ ثالثؿائة كتاب،
وتحريت فقف ّ
ّ
ّ
«سبؾ الفدى والرشاد ،يف سقرة خقر العباد ،وذكر فضائؾف وأطالم كبقتف وأفعالف وأحقالف يف الؿبدأ
والؿعاد».
وإذا تل ّمؾت هذا الؽتاب طؾؿت أكّف كتقجة طؿري وذخقرة دهري ،واهلل  أسلل أن يجعؾف
طؾل بالـّظر إلقف يف دار الـّعقؿ ،وهق حسبل وكعؿ القكقؾ ،ما شاء
خالصًا لقجفف الؽريؿ ،وأن يؿ ّـ ّ
العؾل العظقؿ.
اهلل كان وما لؿ يشل لؿ يؽـ وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل
ّ
وقبؾ الشروع يف مؼاصد الؽتاب أثبت ما فقف مـ إبقاب ،وهل كحق ألػ باب .واهلل الفادي
لؾصقاب .اهـ
ّ

وقال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف كتابف إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ ( )٢٠4/٢يف الؽالم طؾك

مبحث الؼقاس:
قد أتقـا طؾك ذكر فصقل كافعة وأصقل جامعة يف تؼرير الؼقاس وآحتجاج بف ،لعؾؽ ٓ تظػر هبا يف
غقر هذا الؽتاب .اهـ
وقال يف آخر البحث (:)٢99 /١
وقد أصؾـا الؽالم يف الؼقاس والتؼؾقد ،وذكركا مـ مآخذهؿا وحجج أصحاهبؿا وما لفؿ وطؾقفؿ مـ
الؿـؼقل والؿعؼقل ما ٓ يجده الـاضر يف كتاب مـ كتب الؼقم مـ أولفا إلك آخرها ،وٓ يظػر بف يف
غقر هذا الؽتاب أبدا ،وذلؽ بحقل اهلل وققتف ومعقكتف وفتحف ،فؾف الحؿد والؿـة ،وما كان فقف مـ
صقاب فؿـ اهلل ،هق الؿان بف ،وما كان فقف مـ خطل فؿـل ومـ الشقطان ،ولقس اهلل ورسقلف وديـف
يف شلء مـف ،وباهلل التقفقؼ .اهـ

وقال 

طؼب بحثف لؿسللة آستثـاء يف الؽالم (:)1١ /4

وهذا بعض ما يتعؾؼ بؿخرج آستثـاء ،ولعؾؽ ٓ تظػر بف يف غقر هذا الؽتاب .اهـ
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وقال طـ كتابف حادي إرواح كؿا يف مؼدمتف (ص :)3٠
فتلمؾ هذه إبقاب وما تضؿـتف مـ الـؼقل والؿباحث والـؽت والػقائد التل ٓ تظػر هبا يف غقر
هذا الؽتاب البتة ،وكحـ اختصركا الؽالم يف ذلؽ ،ولق بسطـاه لؼام مـف سػر ضخؿ ،واهلل الؿستعان
وطؾقف التؽالن وهق الؿقفؼ لؾصقاب .اهـ
الػائدة السابعة والستقن :الؿـصقر والطاطقن
خطب الؿـصقر يقمًا بالشام ،فؼال :أيفا الـاس ،يـبغل لؽؿ أن تحؿدوا اهلل تعالك طؾك ما وهبؽؿ؛
فنين مـذ ولِق ُتؽؿ صرف اهلل طـؽؿ الطاطقن الذي كان يجقئؽؿ.
فؼال أطرابل :إن اهلل أكرم مـ أن يجؿعؽ أكت والطاطقن طؾقـا .اهـ كقادر الخؾػاء (ص )91
الػائدة الثامـة والستقن :طامة الطقاطقـ تؼع يف الربقع وترتػع يف أول الصقػ

قال الحافظ ابـ حجر 

يف كتابف بذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن (ص)119

طامة الطقاطقـ التل وقعت يف بالد الؿسؾؿقـ طؾك مر التاريخ إكؿا تؼع أثـاء فصؾ الربقع ثؿ ترتػع
يف أول الصقػ .اهـ
الػائدة التاسعة والستقن :تزوج اإلمام إسحاق بـ راهقيف امرأة؛ ٕن طـدها كتب اإلمام الشافعل
ِ
بامرأة رج ٍؾ كان طـده
قال أحؿد بـ سؾؿة بـ طبد اهلل الـقسابقري :تزوج إسحاق بـ راهقيف بؿرو
كتب الشافعل وتقيف ،لؿ يتزوج هبا إٓ لحال كتب الشافعل ،فقضع جامعف الؽبقر طؾك كتاب
الشافعل ،ووضع جامعف الصغقر طؾك جامع الثقري الصغقر.
وقدم أبق إسؿاطقؾ الرتمذي كقسابقر ،وكان طـده كتب الشافعل طـ البقيطل ،فؼال لف إسحاق بـ
راهقيف :لل إلقؽ حاجة ،أٓ تحدث بؽتب الشافعل ما دمت بـقسابقر ،فلجابف إلك ذلؽ ،فؾؿ
يحدث بف حتك خرج (.)٢
()٢

إسناده صحيح .أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف «مـاقب الشافعل» ص ( )٢١3 -٢١4قال :أخربكا أحؿد ابـ سؾؿة بـ طبداهلل
الـقسابقري ،بف .ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف «الحؾقة» ( ،)٢٠١/9والبقفؼل يف «مـاقب الشافعل» ( ،)١1٠ -١11/٢وابـ طساكر يف
«تاريخ دمشؼ» ( ،)119/3٢وأحؿد بـ سؾؿة الـقسابقري ثؼة حافظ ،ترجؿ لف الخطقب يف «تاريخ بغداد» ( )1٠١ /3بؼقلف:
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قال الحافظ البقفؼل  :قؾت :أراد إسحاق  -مع طظؿ محؾف مـ العؾؿ  -أن يرتػع اسؿف
فقؿ ا وضع مـ الؽتب يف الػؼف دون الشافعل ،وأراد اهلل تعالك أن ترتػع كتب مـ كان يؼقل :ما أبالل
لق أن الـاس كتبقا كتبل هذه وكظروا فقفا وتػؼفقا ثؿ لؿ يـسبقها إلل أبدً ا.
فؽان ما أراد اهلل  دون ما أراد غقره .اهـ
الػائدة السبعقن :أردت شقـا فصارت زيـا

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم (:)3٠3/1

قال الحاكؿ :سؿعت أبا الطقب محؿد بـ أحؿد القراق :سؿعت أبا بؽر الػسقي :سؿعت طثؿان
بـ سعقد الدارمل يؼقل :قال لل رجؾ مؿـ يحسدين :ماذا كـت لقٓ العؾؿ؟
أردت شق ًـا فصار زي ًـا ،سؿعت كعقؿ بـ حؿاد يؼقل :سؿعت أبا معاوية يؼقل :قال
فؼؾت:
َ
إطؿش :لقٓ العؾؿ لؽـت ً
بزازا مـ بزازي سجستان .اهـ
بؼآ .وأكا لقٓ العؾؿ لؽـت ً
الػائدة الحادية والسبعقن :مـ أجؿؾ ما ققؾ يف خذٓن اإلخقة
قال أبق الحسـ الؼقرواين:
حسبتفؿــــق

فؽاكقهــــا

درو ًطــــا

وإخــــقاكًا
ِ
صائبــــات
سفا ًمــــا
وخؾ ُت ُفــــ ُؿ
وقالــــقا قــد صػــت مـــا قؾــقب

ولؽـــــ

لألطــــادي

فؽاكقهــــا ولؽـــــ يف فــــمادي
لؼــد صدقــقا ولؽـــــ طـ ودادي

أحد الحػاظ الؿتؼـقـ ،رافؼ ُم ْسؾِؿ ْبـ الحجاج فِل رحؾتف إِ َلك قتقبة بـ َس ِعقدَ ،وفِل رحؾتف الثاكقة إِ َلك البصرة ،وكتب باكتخابف
طؾك الشققخ ،ثؿ جؿع َل ُف ُم ْسؾِؿ الصحقح طؾك كتابف .اهـ
ِ
الؿ َجق ُدَ ،أ ُبق ال َػ ْض ِؾ
الحاف ُظُ ،
وقال الحافظ الذهبل يف «سقر أطالم الـبالء» (َ :)1٠1/٢1
الؿ ْل ُم ْق ُنُ ،
الحجةُ ،ال َعدْ ُلَ ،
رفقؼ ُم ْسؾِؿ فِل الر ْح َؾة .اهـ
الـ ْق َسا ُب ْق ِر ّي ال َبزازُ ،
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الػائدة الثاكقة والسبعقن :صقرة مشرقة مـ تقاضع العؾؿاء لبعضفؿ
قال العالمة السػاريـل يف غذاء إلباب يف شرح مـظقمة أداب ()١13/٢

كتب اإلمام الشافعل  لإلمام أحؿد 

ما لػظف:

قالــقا يــزورك أحؿــــد وتــــزوره

قؾــت الػضــائؾ ٓ تػــارق مـزلــف

إن زارين فبػضؾــــــف أو زرتــــــف

فؾػضؾــف فالػضــؾ يف الحالقـــ لــف

فلجابف اإلمام أحؿد 

:

إن زرتـا فبػضــؾ مـــؽ تؿـحـــا

أو كحــ زركــا فؾؾػضــؾ الذي فقؽــا

فــال طدمـــا كــال الحــالقـ مـؽ وٓ

كــال الــذي يتؿـك فقــؽ شاكقؽــا
اهـ

الػائدة الثالثة والسبعقن :طقدوا فؼد طاد لل الزمان
حؽل أن بعض الحسدة وشك بالقزير الؽاتب ابـ مؼؾة ،الذي اكػرد يف زماكف بعؾق الخط وحسـف،
وادطك اكف غدر الؿؾؽ يف بعض إمقر ،فلمر الؿؾؽ بؼطع يده ،فؾؿا فعؾ بف هذا إمر لزم بقتف
واكصرفت طـف إصدقاء الؿحبقن ،ولؿ يلتف أحد إلك كصػ الـفار.
فتبقـ لؾؿؾؽ أن الؽالم طؾقف باصؾ ،فلمر بؼتؾ الذي وشك بابـ مؼؾة ،ورده إلك ما كان ،فؾؿا رأى
إخقاكف أن كعؿتف طادت إلقف ،طادوا لف يفـقكف وأقبؾقا إلقف يعتذرون ،فاكشد:
والزمــــــان

فحقــــث كــان الزمــــان كــاكقا

تحــــــالػ

يــــقم

فاكؽشــــػ الـــــاس لل وباكــــقا

يــــا أ ّيفــــــا الؿعرضــــقن طـــــّل

طـــقدوا فؼــــد طــــاد لل الزمــــان

طــاداين

الـــــــاس
الدهــــر

كصــــػ

ثؿ أقام بؼقة طؿره يؽتب بقده القسرى .اهـ مجاين إدب يف حدائؼ العرب ( ،)١13/1الدرر الؽامـة
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(.)39/3
الػائدة الرابعة والسبعقن :أطؿالؽ جـد لؽ أو طؾقؽ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد (:)١٢1/1

إطؿال جـد لؾعبد وجـد طؾقف وٓ بد ،فؾؾعبد كؾ وقت سرية مـ كػسف هتزمف أو تـصره ،ففق يؿد
طدوه بلطؿالف مـ حقث يظـ أكف يؼاتؾف هبا ،ويبعث إلقف سرية تغزوه مع طدوه مـ حقث يظـ أكف
يغزو طدوه ،فلطؿال العبد تسققف قسرا إلك مؼتضاها مـ الخقر والشر ،والعبد ٓ يشعر أو يشعر
ويتعامك .اهـ
الػائدة الخامسة والسبعقن :سبب إسالم يفقدي طاقؾ

قال اإلمام الؼرصبل 

يف تػسقره (:)3 /٢٠

قال يحقك بـ أكثؿ :كان لؾؿلمقن مجؾس كظر ،فدخؾ يف جؿؾة الـاس رجؾ يفقدي حسـ الثقب
حسـ القجف صقب الرائحة ،قال :فتؽؾؿ فلحسـ الؽالم والعبارة .قال :فؾؿا أن تؼقض الؿجؾس
دطاه الؿلمقن فؼال لف :إسرائقؾل؟ قال كعؿ .قال لف :أسؾؿ حتك أفعؾ بؽ وأصـع .ووطده .فؼال:
ديـل وديـ آبائل! واكصرف .قال :فؾؿا كان بعد سـة جاءكا مسؾؿا .قال :فتؽؾؿ طؾك الػؼف فلحسـ
الؽالم ،فؾؿا تؼقض الؿجؾس دطاه الؿلمقن وقال :ألست صاحبـا بإمس؟ قال لف :بؾك .قال :فؿا
كان سبب إسالمؽ؟ قال :اكصرفت مـ حضرتؽ فلحببت أن أمتحـ هذه إديان ،وأكت مع ما
تراين حسـ الخط ،فعؿدت إلك التقراة فؽتبت ثالث كسخ فزدت فقفا وكؼصت ،وأدخؾتفا الؽـقسة
فاشت ُِريت مـل ،وطؿدت إلك اإلكجقؾ فؽتبت ثالث كسخ فزدت فقفا وكؼصت ،وأدخؾتفا البقعة
فاشرتيت مـل ،وطؿدت إلك الؼرآن فعؿؾت ثالث كسخ وزدت فقفا وكؼصت ،وأدخؾتفا القراققـ
فتصػحقها ،فؾؿا أن وجدوا فقفا الزيادة والـؼصان رمقا هبا فؾؿ يشرتوها ،فعؾؿت أن هذا كتاب
محػقظ ،فؽان هذا سبب إسالمل.
قال يحقك بـ أكثؿ :فحججت تؾؽ السـة ،فؾؼقت سػقان بـ طققـة ،فذكرت لف الخرب فؼال لل:

مصداق هذا يف كتاب اهلل  .قال قؾت :يف أي مقضع؟ قال :يف ققل اهلل 
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يف التقراة

واإلكجقؾ :ﱥﭐﲁﲂﲃﲄﲅﱤ الؿائدة ، 44 :فجعؾ حػظف إلقفؿ فضاع ،وقال 
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱤ الحجر 9 :فحػظف اهلل طؾقـا فؾؿ يضع .اهـ

 :ﱥﭐ

الػائدة السادسة والسبعقن :إكؿا يؼدس اإلكسان طؿؾف

قال شقخ اإلسالم 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)411/١٠

كان الـبل  قد آخك بقـ سؾؿان الػارسل وأبل الدرداء ،وكان أبق الدرداء بدمشؼ
وسؾؿان الػارسل بالعراق ،فؽتب أبق الدرداء إلك سؾؿان :هؾؿ إلك إرض الؿؼدسة ،فؽتب إلقف
سؾؿان :إن إرض ٓ تؼدس أحدا ،وإكؿا يؼدس الرجؾ طؿؾف ،والؿؼام بالثغقر لؾجفاد أفضؾ مـ
سؽـك الحرمقـ باتػاق العؾؿاء .اهـ
الػائدة السابعة والسبعقن :ما ضاق مؽان بؿتحابقـ
قال ابـ إكباري يف كزهة إلباء يف صبؼات إدباء (ص:)٠٠
قال إثرم :دخؾ القزيدي يقمًا طؾك الخؾقؾ وطـده جؿاطة ،وهق جالس طؾك وسادة ،فلوسع لف،
فجؾس معف القزيدي طؾك وسادتف ،فؼال لف القزيدي :أحسبـل قد ض ّقؼت طؾقؽ! فؼال الخؾقؾ :ما
ضاق مؽان طؾك اثـقـ متحابقـ؛ والدكقا ٓ تسع اثـقـ متباغضقـ .اهـ
الػائدة الثامـة والسبعقن :قسؿ اهلل إطؿال بقـ طباده كؿا قسؿ إرزاق
قال الحافظ ابـ طبد الرب يف التؿفقد (:)٢13 /٠
كتب طبد اهلل بـ طبد العزيز العؿري العابد كتابا إلك مالؽ يحضف إلك آكػراد والعؿؾ ،ويرغب بف

طـ آجتؿاع إلقف يف العؾؿ ،فؽتب إلقف مالؽ :إن اهلل 

قسؿ إطؿال كؿا قسؿ إرزاق؛ فرب

رجؾ فتح لف يف الصالة ولؿ يػتح لف يف الصقم ،وآخر فتح لف يف الصدقة ولؿ يػتح لف يف الصقام،
وآخر فتح لف يف الجفاد ولؿ يػتح لف يف الصالة ،وكشر العؾؿ وتعؾقؿف مـ أفضؾ أطؿال الرب ،وقد
رضقت بؿا فتح اهلل لل فقف مـ ذلؽ ،وما أضـ ما أكا فقف بدون ما أكت فقف ،وأرجق أن يؽقن كالكا
طؾك خقر ،ويجب طؾك كؾ واحد مـا أن يرضك بؿا قسؿ لف والسالم .اهـ
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الػائدة التاسعة والسبعقن ٓ :يجتؿع مع الؼتال وباء يف قطر واحد

قال العالمة الؿـاوي 

يف فقض الؼدير (:)419/1

القباء مرض طام وقد جرت العادة اإللفقة أكف ٓ يجتؿع مع الؼتال بالسقػ يف قطر واحد؛ فنن وقع
القباء يف قطر ٓ يؼع السقػ معف وطؽسف ،والجراد إذا وقع بلرض ٓ كبات لؾزرع معف؛ ٕكف يجرد
إرض بلكؾف ما فقفا ،فتصقر جردا ٓ كبات فقفا؛ ولذلؽ سؿل جرادا .اهـ
الػائدة الثؿاكقن« :وقد تخرج الحاجات يا أم مالؽ  ...كرائؿ مـ رب هبـ ضـقـ»
قال الحؿقي يف معجؿ إدباء (:)٢141 /4
وحدث أبق زكريا التربيزي قال :رأيت كسخة مـ «كتاب الجؿفرة» ٓبـ دريد ،باطفا أبق الحسـ
الػالل بخؿسة دكاكقر مـ الؼاضل أبل بؽر بـ بديؾ التربيزي ،وحؿؾفا إلك تربيز ،فـسخت أكا مـفا
كسخة ،فقجدت يف بعض الؿجؾدات رقعة بخط الػالل فقفا:
أكســت هبــا طشــريـ حــقٓ وبعتــفا

فؼــد صــال شــققل بعدها وحـقـل

ومــا كــان ضـــل أكـــل سلبقعــفا

ولق خــؾدتـل يف السجــقن ديــقين

ولؽـــ لضعــػ وافتؼــار وصبقــة

صغــار طؾقــفؿ تستفــؾ شــموين

فؼؾــت ولؿ أمؾــؽ ســقابؼ طــربة

مؼــالة

حــزيـ

«وقــد تخــرج الحــاجات يا أم مــالؽ

كرائــــؿ مـ رب هبـــ ضـقـــ»

مشــقي

الػــماد

فلريت الؼاضل أبا بؽر الرقعة وإبقات فتقجع وقال :لق رأيتفا قبؾ هذا لرددهتا طؾقف ،وكان الػالل
قد مات.
قال الؿملػ :والبقت إخقر مـ هذه إبقات تضؿقـ قالف أطرابل فقؿا ذكره الزبقر بـ بؽار طـ
يقسػ بـ طقاش قال :ابتاع حؿزة بـ طبد اهلل بـ الزبقر جؿال مـ أطرابل بخؿسقـ ديـارا ،ثؿ كؼده
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ثؿـف ،فجعؾ إطرابل يـظر إلك الجؿؾ ويؼقل:
كرائــــؿ مـ رب هبـــــ ضـــــقـ

وقــد تخــرج الحاجــات يا أم مالؽ

فؼال لف حؿزة :خذ جؿؾؽ ،والدكاكقر لؽ ،فاكصرف بجؿؾف وبالدكاكقر .اهـ
الػائدة الحادية والثؿاكقن :إخت مؼربة خزيؿة يرجك اإلفادة!
بعد ثقرة  ١1سبتؿرب سـة ٢91١م ،وبعد أن تقلك الؼاضل طبد الرحؿـ اإلرياين رئاسة الجؿفقرية،
أصدر قرارا يؼضل بؽػالة أسر شفداء ثقرة سبتؿرب ،وكان الـاس مـ الؿشايخ وإطقان يلتقن إلقف
يف الؼصر الجؿفقري لؽل يعتؿد لفؿ الرئقس رطاياهؿ مـ الشفداء.
أحد أبـاء الؼبائؾ شاهد ذلؽ اإلقبال ،فذهب معفؿ إلك باب مؽتب الرئقس ،وكان قد ففؿ أن
الشفداء يؿـحقن راتبا شفريا ،فػرح الؼبقؾل بذلؽ ،ولؿح مـ بعقد ما الذي ُيؽتب يف صؾب ذلؽ،
فؽتب لؾرئقس تؼديؿا كصف:
فضقؾة الؼاضل/طبد الرحؿـ اإلرياين حػظؽؿ اهلل ...
كطؾب مـؽؿ ان تؿـحقين راتبا شفريا؛ لؽقين أحد شفداء الثقرة ،ولؽؿ الشؽر.
مؼدم الطؾب:
أخقكؿ الشفقد فالن الػالين.
قرأ الرئقس اإلرياين التؼديؿ فذهؾ! ثؿ سللف :ما اسؿ الشفقد؟! وما صؾة قرابتؽ بف؟!
فؼال لف :أكا الشفقد يا سقدي الرئقس.
فضحؽ الرئقس وكتب يف راس قائؿة التؼديؿ ما يؾل:
إخت مؼربة خزيؿة حقاكؿ اهلل...
أفقدوكا مشؽقريـ ما سبب رجقع الؿذكقر مـ لديؽؿ؟ اهـ
مؼربة خزيؿة :مؼربة مشفقرة يف مديـة صـعاء.
الػائدة الثاكقة والثؿاكقن :قؾ لؾذي بصروف الدهر طقركا

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية (:)141 /٢٢
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وقد كان شؿس الؿعالل قابقس طالؿا فاضال أديبا شاطرا ،فؿـ شعره ققلف:
قؾ لؾذي بصــروف الدهــر طــقركا

هؾ طاكــد الدهــر إٓ مـ لف خطــر

أما تــرى البحـر يطػــق فققــف جقــػ

ويستؼــر بلقــــصك قعــره الــدرر

فنن تؽـ كشبت أيدي الخطــقب بـــا

ومــسـا مـ تقالل صــرففا ضــرر

فػل السؿاء كجــقم غــقر ذي طــدد

ولــقس يؽســػ إٓ الشؿس والؼؿر

ومـ مستجاد شعره ققلف:
خطــرات ذكــرك تستثــقر مــقديت

فلحــس مـــفا يف الػــماد دبقــبا

ٓ طضــــق لل إٓ وفقــــف صبابــــة

وكــلن أطضــائل خؾؼـــــ قؾــقبا
اهـ

الػائدة الثالثة والثؿاكقن :الرشقد بقـ الغزو والحج
كان هارون الرشقد يؼضل غالب سـل خالفتف بقـ الغزو والحج حتك قال فقف أبق الؿعؾك الؽالبل:
فبالحرمــــقـ أو أقــصك الثغــــقر

فؿـــ يطؾــب لؼــاءك أو يــــرده
البداية والـفاية لؾحافظ ابـ كثقر (.)١٠1/٢٠

الػائدة الرابعة والثؿاكقن :العالؿ لق خالػؽ فنكف يعذرك والجاهؾ يبدطؽ أو يؽػرك

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )111/3

فنذا ضػرت برجؾ واحد مـ أولل العؾؿ صالب لؾدلقؾ محؽؿ لف متبع لؾحؼ حقث كان وأيـ كان
ومع مـ كان زالت القحشة وحصؾت إلػة ،ولق خالػؽ فنكف يخالػؽ ويعذرك ،والجاهؾ الظالؿ
يخالػؽ بال حجة ويؽػرك أو يبدطؽ بال حجة ،وذكبؽ رغبتؽ طـ صريؼتف القخقؿة ،وسقرتف
الذمقؿة ،فال تغرت بؽثرة هذا الضرب ،فنن أٓف الؿملػة مـفؿ ٓ يعدلقن بشخص واحد مـ أهؾ
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العؾؿ ،والقاحد مـ أهؾ العؾؿ يعدل بؿؾء إرض مـفؿ  .اكتفك
الػائدة الخامسة والثؿاكقن :هذا الققت سقف يؿضل
صؾب أحد مؾقك الفـد مـ وزير لف أن يـؼش طؾك خاتؿف طبارة إذا قرأها وهق حزيـ فرح ،وإذا
قرأها وهق مسرور حزن ،فـؼش القزير طؾك خاتؿف" :هذا الققت سقف يؿضل "
الػائدة السادسة والثؿاكقن :اختالط الرجال بالـساء أصؾ الطاطقن وأصؾ كؾ بالء

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف الطرق الحؽؿقة (ص :)١19

وٓ ريب أن تؿؽقـ الـساء مـ اختالصفـ بالرجال أصؾ كؾ بؾقة وشر ،وهق مـ أطظؿ أسباب كزول
العؼقبات العامة ،كؿا أكف مـ أسباب فساد أمقر العامة والخاصة ،واختالط الرجال بالـساء سبب
لؽثرة الػقاحش والزكا ،وهق مـ أسباب الؿقت العام ،والطقاطقـ الؿتصؾة ولؿا اختؾط البغايا
بعسؽر مقسك ،وفشت فقفؿ الػاحشة أرسؾ اهلل إلقفؿ الطاطقن ،فؿات يف يقم واحد سبعقن ألػا،
والؼصة مشفقرة يف كتب التػاسقر.
فؿـ أطظؿ أسباب الؿقت العام :كثرة الزكا ،بسبب تؿؽقـ الـساء مـ اختالصفـ بالرجال ،والؿشل
بقـفؿ متربجات متجؿالت ،ولق طؾؿ أولقاء إمر ما يف ذلؽ مـ فساد الدكقا والرطقة  -قبؾ الديـ -
لؽاكقا أشد شلء مـعا لذلؽ.

قال طبد اهلل بـ مسعقد 

" :إذا ضفر الزكا يف قرية أذن اهلل هبالكفا" .اهـ

الػائدة السابعة والثؿاكقن :مـ طجائب الطاطقن والقباء

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية ( )١1/٢1يف أحداث سـة 39٠هـ:

فقفا اشتد الغالء بلرض مصر جدا ،ففؾؽ خؾؼ كثقر جدا مـ الػؼراء وإغـقاء ،ثؿ أطؼبف فـاء
طظقؿ ،حتك حؽك الشقخ أبق شامة يف الذيؾ أن العادل كػـ مـ مالف يف مدة شفر مـ هذه السـة
كحقا مـ مائتل ألػ وطشريـ ألػ مقت ،و ُأكؾت الؽالب والؿقتات فقفا بؿصر ،وأكؾ مـ الصغار
وإصػال خؾؼ كثقر ،يشقى الصغقر والداه ويلكالكف ،وكثر هذا يف الـاس جدا حتك صار ٓ يـؽر
بقـفؿ ،فؾؿا فرغت إصػال والؿقتات غؾب الؼقى الضعقػ فذبحف وأكؾف ،وكان الرجؾ يحتال
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طؾك الػؼقر فقليت بف لقطعؿف أو لقعطقف شقئا ثؿ يذبحف ويلكؾف ،وكان أحدهؿ يذبح امرأتف ويلكؾفا،
وشاع هذا بقـفؿ بال إكؽار وٓ شؽقى ،بؾ يعذر بعضفؿ بعضا ،ووجد طـد بعضفؿ أربعؿائة رأس،
وهؾؽ كثقر مـ إصباء الذيـ يستدطقن إلك الؿرضك ،فؽاكقا ُيذبحقن ويمكؾقن ،كان الرجؾ
يستدطك الطبقب ثؿ يذبحف ويلكؾف ،وقد استدطك رجؾ صبقبا حاذقا  -وكان الرجؾ مقسرا مـ أهؾ
الؿال  -فذهب الطبقب معف طؾك وجؾ وخقف ،فجعؾ الرجؾ يتصدق طؾك مـ لؼقف يف الطريؼ،
ويذكر اهلل ويسبحف ،ويؽثر مـ ذلؽ ،فارتاب بف الطبقب وتخقؾ مـف ،ومع هذا حؿؾف الطؿع طؾك
آستؿرار معف حتك دخؾ داره ،فنذا هل خربة ،فارتاب الطبقب أيضا فخرج صاحبف فؼال لف :ومع
هذا البطء جئت لـا بصقد ،فؾؿا سؿعفا الطبقب هرب فخرجا خؾػف سراطا فؿا خؾص إٓ بعد جفد
وشر.
وفقفا وقع وباء شديد ببالد طـزة بقـ الحجاز والقؿـ ،وكاكقا طشريـ قرية ،فبادت مـفا ثؿاين طشرة
لؿ يبؼ فقفا ديار وٓ كافخ كار ،وبؼقت أكعامفؿ وأمقالفؿ ٓ قاين لفا ،وٓ يستطقع أحد أن يسؽـ
تؾؽ الؼرى وٓ يدخؾفا ،بؾ كان مـ اقرتب إلك شلء مـ هذه الؼرى هؾؽ مـ ساطتف ،كعقذ باهلل مـ
بلس اهلل وطذابف وغضبف وطؼابف ،أما الؼريتان الباققتان فنهنؿا لؿ يؿت مـفؿا أحد ،وٓ طـدهؿ
شعقر بؿا جرى طؾك مـ حقلفؿ ،بؾ هؿ طؾك حالفؿ لؿ يػؼد مـفؿ أحد ،فسبحان الحؽقؿ العؾقؿ!
اهـ
الػائدة الثامـة والثؿاكقن :دية الذكب طـدكا آطتذار

قال العالمة ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة (:)1٠١/٢

قال الحسـ بـ طؾل :لق أن رجال شتؿـل يف أذين هذه واطتذر إلل يف أذين إخرى لؼبؾت طذره.
ومـ الـظؿ يف معـاه:
ققــؾ لل قــد أســاء إلقــؽ فــالن

وقعــقد الػتك طؾك الضقــؿ طــار

قؾــت قــد جــاءكا فلحــدث طــذرا

ديــة الذكــب طـــدكا آطتــــذار
اهـ
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الػائدة التاسعة والثؿاكقن ٓ :يؼـت لدفع القباء

قال ابـ مػؾح 

يف الػروع (:)11٠ /١

ويتقجف أٓ يؼـت لدفع القباء يف إضفر؛ ٕكف لؿ يثبت الؼـقت يف صاطقن طؿقاس ،وٓ يف غقره،
وٕكف شفادة لألخقار ،فال يسلل رفعف .اهـ
الػائدة التسعقن :إمراض مقاسؿ العؼالء

قال اإلمام أحؿد 

:

إمراض مقاسؿ العؼالء ،يستدركقن هبا ما فات مـ فقارصفؿ وزٓهتؿ إن كاكقا مـ أرباب
الزٓت ،ويستزيدون مـ صاطاهتؿ إن لؿ يؽقكقا أرباب زٓت .اهـ الػـقن ٓبـ طؼقؾ ()4٢1/٢
الػائدة الحادية والتسعقن :كـ هلل كؿا يحب يؽـ لؽ كؿا تحب
طـ سػقان قال :قال داود :إلفل! كـ ٓبـل سؾقؿان مـ بعدي ،كؿا كـت لل ،قال:

فلوحك اهلل 

 ،إلقف :يا داود ،قؾ ٓبـؽ سؾقؿان ،يؽـ لل كؿا كـت لل ،حتك أكقن لف كؿا كـت

لؽ " .آداب الشافعل ومـاقبف ٓبـ أبل حاتؿ (ص )١11
الػائدة الثاكقة والتسعقن :مـ ترك شقئا هلل طقضف اهلل خقرا مـف
قال الحافظ الذهبل يف سقر أطالم الـبالء (:)١43/٢٠
قال إبراهقؿ بـ ديزيؾ :لؿا دطل طػان لؾؿحـة ،كـت آخذا بؾجام حؿاره ،فؾؿا حضر ،طرض طؾقف
الؼقل ،فامتـع أن يجقب .فؼقؾ لف :يحبس ططاؤك  -قال :وكان يعطك يف كؾ شفر ألػ درهؿ -
فؼال :ﱥﭐﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱤ الذاريات ، ١١ :فؾؿا رجع إلك داره ،طذلف كساؤه ومـ يف داره.
قال :وكان يف داره كحق أربعقـ إكساكا ،فدق طؾقف داق الباب ،فدخؾ طؾقف رجؾ شبفتف بسؿان أو
زيات ،ومعف كقس فقف ألػ درهؿ ،فؼال :يا أبا طثؿان! ثبتؽ اهلل كؿا ثبت الديـ ،وهذا يف كؾ شفر.
اهـ
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الػائدة الثالثة والتسعقن :طؿالؽؿ أطؿالؽؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)١31/٢

وتلمؾ حؽؿتف تعالك يف تسؾقط العدو طؾك العباد إذا جار ققيفؿ طؾك ضعقػفؿ ،ولؿ يمخذ لؾؿظؾقم
حؼف مـ ضالؿف ،كقػ يسؾط طؾقفؿ مـ يػعؾ هبؿ كػعؾفؿ برطاياهؿ وضعػائفؿ سقاء بسقاء ،وهذه
سـة اهلل تعالك مـذ قامت الدكقا إلك أن تطقى إرض ويعقدها كؿا بدأها.
وتلمؾ حؽؿتف تعالك يف أن جعؾ مؾقك العباد وأمراءهؿ ووٓهتؿ مـ جـس اطؿالفؿ بؾ كلن
أطؿالفؿ ضفرت يف صقر وٓهتؿ ومؾقكفؿ؛ فنن استؼامقا استؼامت مؾقكفؿ ،وإن طدلقا طدلت
طؾقفؿ ،وإن جاروا جارت مؾقكفؿ ووٓهتؿ ،وإن ضفر فقفؿ الؿؽر والخديعة فقٓهتؿ كذلؽ ،وإن
مـعقا حؼقق اهلل لديفؿ وبخؾقا هبا؛ مـعت مؾقكفؿ ووٓهتؿ ما لفؿ طـدهؿ مـ الحؼ وبخؾقا هبا
طؾقفؿ ،وإن أخذوا مؿـ يستضعػقكف ما ٓ يستحؼقكف يف معامؾتفؿ؛ أخذت مـفؿ الؿؾقك مآ
يستحؼقكف وضربت طؾقفؿ الؿؽقس والقضائػ ،وكؾ ما يستخرجقكف مـ الضعقػ يستخرجف
الؿؾقك مـفؿ بالؼقة؛ فعؿالفؿ ضفرت يف صقر أطؿالفؿ ،ولقس يف الحؽؿة اإللفقة أن يقلك طؾك
إشرار الػجار إٓ مـ يؽقن مـ جـسفؿ.
ولؿا كان الصدر إول خقار الؼرون وأبرها؛ كاكت وٓهتؿ كذلؽ ،فؾؿا شابقا شابت لفؿ القٓة،
فحؽؿف اهلل تلبك أن يقلل طؾقـا يف  -مثؾ هذه آزمان  -مثؾ معاوية وطؿر بـ طبد العزيز ،فضال
طـ مثؾ أبل بؽر وطؿر؛ بؾ وٓتـا طؾك قدركا ،ووٓة مـ قبؾـا طؾك قدرهؿ ،وكؾ مـ إمريـ
مقجب الحؽؿة ومؼتضاها .اهـ
الػائدة الرابعة والتسعقن :ما يؽاد يحب آجتؿاع بالـاس إٓ فارغ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)١9٢

ما يؽاد يحب آجتؿاع بالـاس إٓ فارغ؛ ٕن مشغقل الؼؾب بالحؼ يػر مـ الخؾؼ ،ومتك تؿؽـ
فراغ الؼؾب مـ معرفة الحؼ ،امتأل بالخؾؼ؛ فصار يعؿؾ لفؿ ومـ أجؾفؿ ،ويفؾؽ بالرياء وٓ
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يعؾؿ .اهـ
الػائدة الخامسة والتسعقن :التاجر العالؿ القرع يقكس بـ طبقد
قال الحافظ الؿزي يف هتذيب الؽؿال (:)3١٢/1١
قال إصؿعل طـ مممؾ بـ إسؿاطقؾ :جاء رجؾ شامل إلك سقق الخزازيـ قال :طـدك مطرف
بلربعؿائة؟
فؼال يقكس :طـدكا بؿائتقـ ،ثؿ قام إلك الصالة ورجع فقجد ابـ أخقف قد باع الؿطرف مـ الشامل
بلربعؿائة .فؼال يقكس :يا طبد اهلل هذا الؿطرف الذي طرضت طؾقؽ بؿائتقـ؛ فنن شئت خذه وخذ
مائتقـ ،وإن شئت فدطف فؼال :أسللؽ باهلل مـ أكت؟ وما اسؿؽ؟ قال :يقكس بـ طبقد.
قال :فقاهلل أكا كؽقن يف كحر العدو ،فنذا اشتد طؾقـا إمر قؾـا :الؾفؿ رب يقكس فرج طـا؛ فقػرج
طـا .فؼال يقكس :سبحان اهلل! سبحان اهلل! اهـ

قال الحافظ الذهبل 

يف السقر ( :)113/1إسـادها مرسؾ .اهـ

الػائدة السادسة والتسعقن :مـ بديع آستـباصات

قال اإلمام الؼرصبل 

يف تػسقره (:)4١٠/3

قال مؽحقل :أربع مـ كـ فقف كـ لف ،وثالث مـ كـ فقف كـ طؾقف:
فإربع الاليت لف :فالشؽر واإليؿان والدطاء وآستغػار ،قال اهلل تعالك :ﱥﭐﳁﳂﳃﳄ
ﲾ ﳀ ﳁﳂ
ﲿ
ﳇﱤ الـساء ، ٢4٠ :وقال اهلل تعالك :ﱥﭐﲹﲺﲻﲼﲽ
ﳈ
ﳅﳆ
ﳃﳄﳅﳆ ﱤ إكػال ، ،11 :وقال تعالك :ﱥﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱤ
الػرقان.٠٠ :
ﱒ
ﱑ
وأما الثالث الاليت طؾقف :فالؿؽر والبغل والـؽث ،قال اهلل تعالك :ﱥﭐﱌﱍﱎﱏﱐ
ﲷﱤ فاصر ،41 :وقال تعالك :ﱥﭐﲑﲒﲓ
ﲸ
ﱤ الػتح ،٢٠ :وقال تعالك :ﱥﭐﲲﲳﲴﲵﲶ

ﲔﱤ يقكس .١1 :اهـ
ﲕ
الػائدة السابعة والتسعقن :آيات جقامع
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قال الحافظ ابـ كثقر 

يف تػسقر ه (:)9٠ /٠

ﲙﱤ البؼرة ،١33 :وإن أجؿع آية
ﲚ
قال ابـ مسعقد :إن أطظؿ آية يف كتاب اهلل ﱥﭐﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘ
يف الؼرآن بخقر وشر ﱥﭐﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱤ الـحؾ ،9٠ :وإن أكثر آية يف الؼرآن فرجا يف
ﲞﱤ الزمر ،31 :وإن أشد آية يف
سقرة الزمر ﱥﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﲟ
ﲕﱤ الطالق .1 - ١ :اهـ
ﲖ
كتاب اهلل ﱥﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
الػائدة الثامـة والتسعقن :مـ تقكؾ طؾك اهلل كػاه

قال اإلمام الشاصبل 

يف الؿقافؼات (:)11٠/٢

وحؽك طقاض طـ الحسـ بـ كصر السقسل  -مـ فؼفاء الؿالؽقة -أن ابـف قال لف يف سـة غال فقفا
السعر :يا أبت! اشرت صعاما؛ فنين أرى السعر قد غال فلمر ببقع ما كان يف داره مـ الطعام ،ثؿ قال
لست مـ الؿتقكؾقـ طؾك اهلل ،وأكت قؾقؾ القؼقـ ،كلن الؼؿح إذا كان طـد أبقؽ يـجقؽ مـ
ٓبـفَ :
قضاء اهلل طؾقؽ! مـ تقكؾ طؾك اهلل؛ كػاه اهلل .اهـ

ثؿ قال الشاصبل 

(ص :)١1٢ :فؿـ تحؼؼ بلن الخروج طـ السبب كالدخقل فقف بالـسبة إلك

ضؿان اهلل تعالك الرزق؛ صح أن يؼال :إكف ٓ يجب طؾقف التسبب فقف ولذلؽ كجد أصحاب
إحقال يركبقن إهقال ،ويؼتحؿقن إخطار ،ويؾؼقن بليديفؿ إلك ما هق طـد غقرهؿ هتؾؽة؛ فال
يؽقن كذلؽ ،بـاء طؾك أن ما هؿ فقف مـ مقاصـ الغرر وأسباب الفؾؽة يستقي مع ما هق طـدكا مـ
مقاصـ إمـ وأسباب الـجاة .اهـ
الػائدة التاسعة والتسعقن :لؼاء أبل حقان مع شقخ اإلسالم ابـ تقؿة

قال الحافظ ابـ حجر 

يف الدرر الؽامـة يف أطقان الؿئة الثامـة (:)٢٠٠/٢

قال الشفاب ابـ فضؾ اهلل :لؿا قدم ابـ تقؿقة طؾك الربيد إلك الؼاهرة يف سـة سبعؿائة كزل طـد
طؿل شرف الديـ ،وحض أهؾ الؿؿؾؽة طؾك الجفاد ،فلغؾظ الؼقل لؾسؾطان وإمراء ،ورتبقا لف
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يف مؼر إقامتف يف كؾ يقم ديـارا ومخػؼة صعام ،فؾؿ يؼبؾ شقئا مـ ذلؽ ،وأرسؾ لف السؾطان بؼجة
قؿاش فردها .قال :ثؿ حضر طـده شقخـا أبق حقان ،فؼال :ما رأت طقـاي مثؾ هذا الرجؾ ،ثؿ
مدحف بلبقات ذكر أكف كظؿفا بديفا وأكشده إياها:
لؿــا أتاكــا تؼل الديـــ ٓح لـــا

داع إلك اهلل فــــرد ما لف وزر

طؾك محقــاه مـ سقؿا إولك صحبــقا

خــقر الربيــة كقر دوكــف الؼؿــر

حــرب تســربؾ مـــف دهــره حــربا

بحــر تؼاذف مـ أمقاجــــف الدرر

قــام ابـــ تقؿقـــة يف كصــر شرطتـــا

مؼــام سقــد تقــؿ إذ طصت مضــر

وأضفــر الحــؼ إذ آثــاره اكدرســت

وأخؿــد الشــر إذ صــارت لف شــرر

كـــا كحــدث طـ حــرب يجلء هبــا

أكــت اإلمــام الذي قــد كــان يـتظـر

قال :ثؿ دار بقـفؿا كالم ،فجرى ذكر سقبقيف ،فلغؾظ ابـ تقؿقة الؼقل يف سقبقيف؛ فـافره أبق حقان
وقطعف بسببف ،ثؿ طاد ذاما لف ،وصقر ذلؽ ذكبا ٓ يغػر.
قال وحج ابـ الؿحب سـة  ،14فسؿع مـ أبل حقان أكاشقد ،فؼرأ طؾقف هذه إبقات ،فؼال :قد
كشطتفا مـ ديقاين ،وٓ أذكره بخقر .فسللف طـ السبب يف ذلؽ فؼال :كاضرتف يف شلء مـ العربقة
فذكرت لف كالم سقبقيف فؼال :يػشر سقبقيف .قال أبق حقان :وهذا ٓ يستحؼ الخطاب.
ويؼال إن ابـ تقؿقة قال لف :ما كان سقبقيف كبل الـحق ،وٓ كان معصقما؛ بؾ أخطل يف الؽتاب يف
ثؿاكقـ مقضعا ما تػفؿفا أكت .فؽان ذلؽ سبب مؼاصعتف إياه ،وذكره يف تػسقره البحر بؽؾ سقء،
وكذلؽ يف مختصره الـفر .اهـ
الػائدة الؿئة :الحافظ الذهبل ممرخ اإلسالم يرتجؿ لشقخف شقخ اإلسالم ترجؿة فقفا طرب
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قال الحافظ ابـ حجر 

يف الدرر الؽامـة يف أطقان الؿئة الثامـة (:)٢٠3/٢

قال الذهبل ما مؾخصف :كان يؼضك مـف العجب إذا ذكر مسللة مـ مسائؾ الخالف واستدل ورجع،
وكان يحؼ لف آجتفاد ٓجتؿاع شروصف فقف.
قال :وما رأيت أسرع اكتزاطا لميات الدالة طؾك الؿسللة التل يقردها مـف ،وٓ أشد استحضارا
لؾؿتقن وطزوها مـف ،كلن السـة كصب طقـقف وطؾك صرف لساكف ،بعبارة رشقؼة وطقـ مػتقحة ،وكان
آية مـ آيات اهلل يف التػسقر والتقسع فقف.
وأما أصقل الدياكة ومعرفة أققال الؿخالػقـ فؽان ٓ يشؼ غباره فقف ،هذا مع ما كان طؾقف مـ الؽرم
والشجاطة والػراغ طـ مالذ الـػس ،ولعؾ فتاويف يف الػـقن تبؾغ ثالثؿائة مجؾد بؾ أكثر ،وكان
ققآ بالحؼ ٓ يلخذه يف اهلل لقمة ٓئؿ.
قال :ومـ خالطف وطرفف فؼد يـسبـل إلك التؼصقر فقف ،ومـ كابذه وخالػف قد يـسبـل إلك التغالل
فقف ،وقد أوذيت مـ الػريؼقـ :مـ أصحابف وأضداده ،وكان أبقض ،أسقد الرأس والؾحقة ،قؾقؾ
الشقب ،شعره إلك شحؿة أذكقف ،وكلن طقـقف لساكان كاصؼان ،ربعة مـ الرجال ،بعقد ما بقـ
الؿـؽبقـ ،جفقري الصقت ،فصقحا سريع الؼراءة ،تعرتيف حدة لؽـ يؼفرها بالحؾؿ.
قال :ولؿ أر مثؾف يف ابتفالف واستغاثتف وكثرة تقجفف ،وأكا ٓ أطتؼد فقف طصؿة ،بؾ أكا مخالػ لف يف
مسائؾ أصؾقة وفرطقة؛ فنكف كان مع سعة طؾؿف وفرط شجاطتف وسقالن ذهـف وتعظقؿف لحرمات
الديـ بشرا مـ البشر :تعرتيف حدة يف البحث وغضب وشظػ لؾخصؿ؛ تزرع لف طداوة يف الـػقس،
وإٓ لق ٓصػ خصقمف لؽان كؾؿة إجؿاع؛ فنن كبارهؿ خاضعقن لعؾقمف معرتفقن بشـقفف ،مؼرون
بـدور خطئف ،وأكف بحر ٓ ساحؾ لف ،وكـز ٓ كظقر لف ،ولؽـ يـؼؿقن طؾقف أخالقا وأفعآ ،وكؾ
أحد يمخذ مـ ققلف ويرتك .اهـ
الػائدة القاحدة بعد الؿئة :محال أن يرجع طـ مذهب أهؾ الظاهر مـ طؾؼ بذهـف

قال الحافظ ابـ حجر 

يف الدرر الؽامـة ( :)39 /1طـ أبل حقان إكدلسل:

وكان ضاهريا ،واكتؿك إلك الشافعقة ،واختصر الؿـفاج ،وكان أبق البؼاء يؼقل إكف لؿ يزل ضاهريا.
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قؾت :كان أبق حقان يؼقل :محال أن يرجع طـ مذهب الظاهر مـ طؾؼ بذهـف .اهـ
وقال طـف ص :13
وكان يػتخر بالبخؾ كؿا يػتخر الـاس بالؽرم ،ويؼقل :أوصقؽ! احػظ دراهؿؽ ودع :يؼال بخقؾ،
وٓ تحتاج إلك إرذال .اهـ
الػائدة الثاكقة بعد الؿئة :ما غرك بربؽ الؽريؿ؟

قال اإلمام البغقي 

يف تػسقره (:)١٢9/3

ققؾ لؾػضقؾ بـ طقاض :لق أقامؽ اهلل يقم الؼقامة فؼال :يا فضقؾ ما غرك بربؽ الؽريؿ؟ ماذا كـت
تؼقل؟ قال :أققل غرين ستقرك الؿرخاة.
وقال يحقك بـ معاذ :لق أقامـل بقـ يديف فؼال :ما غرك بل؟ قؾت :غرين بؽ بِرك بل سالػا وآكػا.
وقال أبق بؽر القراق :لق قال لل :ما غرك بربؽ الؽريؿ؟ لؼؾت :غرين بؽ كرم الؽريؿ.
قال بعض أهؾ اإلشارة :إكؿا قال بربؽ الؽريؿ دون سائر أسؿائف وصػاتف؛ كلكف لؼـف اإلجابة حتك
يؼقل :غرين كرم الؽريؿ .اهـ
الػائدة الثالثة بعد الؿئة :مـ زيـة الدكقا أن يؼقل الرجؾ :حدثـا مالؽ.

قال العالمة ابـ فرحقن 

يف الديباج الؿذهب يف معرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب (:)٢٢4/٢

قال بشر الحايف :إن مـ زيـة الدكقا أن يؼقل الرجؾ :حدثـا مالؽ.
وقال الؼعـبل :ما أحسب بؾغ مالؽ ما بؾغ إٓ بسريرة كاكت بقـف وبقـ اهلل تعالك؛ رأيتف يؼام بقـ يديف
الرجؾ كؿا يؼام بقـ يدي إمقر .اهـ
الػائدة الرابعة بعد الؿئة :قصة أبل العقـاء مع غالمف :صرفة وطربة
ذكر اإلمام الخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد ( )١14/4يف ترجؿة محؿد بـ الؼاسؿ أبق العقـاء:
وساق إسـاده إلك أبل بؽر الصقلل ،طـ أبل العقـاء ،قال :كان سبب خروجل مـ البصرة واكتؼالل
طـفا ،أين مررت بسقق الـخاسقـ يقما ،فرأيت غالما يـادى طؾقف ،وقد بؾغ ثالثقـ ديـارا ،وهق
يساوى ثالث مائة ديـار ،فاشرتيتف وكـت أبـل دارا ،فدفعت إلقف طشريـ ديـار طؾك أن يـػؼفا طؾك
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الصـاع ،فجاءين بعد أيام يسقرة ،فؼال :قد كػذت الـػؼة.
فؼؾت :هات حسابؽ ،فرفع حسابا بعشرة دكاكقر.
قؾت :فليـ الباقل؟ قال :اشرتيت بف ثقبا مصؿتا وقطعتف.
قؾت :ومـ أمرك هبذا؟
فؼال :يا مقٓي ٓ تعجؾ؛ فنن أهؾ الؿروءات وإقدار ٓ يعقبقن طؾك غؾؿاهنؿ إذا فعؾقا فعال يعقد
بالديـ طؾك مقالقفؿ.
فؼؾت يف كػسل :أكا اشرتيت إصؿعل ولؿ أطؾؿ؟!
قال :وكاكت يف كػسل امرأة أردت أن أتزوجفا سرا مـ ابـة طؿل ،فؼؾت لف يقما :أفقؽ خقر؟
قال :أي لعؿري .فلصؾعتف طؾك الخرب ،فؼال أكا كعؿ العقن لؽ.
فتزوجت الؿرأة ودفعت إلقف ديـارا ،فؼؾت لف :اشرت لـا كذا وكذا ويؽقن فقؿا تشريف سؿؽ هازبل.
فؿضك ورجع وقد اشرتى ما أردت ،إٓ أكف اشرتى سؿؽا مارماهك فغاضـل ،فؼؾت لف :ألقس
أمرتؽ أن تشرتي هازبل؟!
قال :بؾك ،ولؽـل رأيت بؼراط ،يؼقل :إن الفازبل يقلد السقداء ،ويصػ الؿارماهك ويؼقل إكف أقؾ
غائؾة.
فؼؾت لف :يا ابـ الػاطؾة! أكا لؿ أطؾؿ أين اشرتيت جالقـقس! وقؿت إلقف فضربتف طشر مؼارع ،فؾؿا
فرغت مـ ضربف أخذين وأخذ الؿؼرطة فضربـل سبع مؼارع ،وقال :يا مقٓي إدب ثالث،
والسبع فضؾ ،ولذلؽ قصاص ،فضربتؽ هذه السبع الؿؼارع خقفا طؾقؽ مـ الؼصاص يقم
الؼقامة.
قال :فغاضـل جدا! فرمقتف فشججتف ،فؿضك مـ وقتف إلك ابـة طؿل ،فؼال لفا :يا مقٓيت إن الديـ
الـصقحة ،وقد قال الـبل  " :مـ غشـا فؾقس مـا " وأكا أطؾؿؽ يا مقٓيت أن مقٓي
قد تزوج واستؽتؿـل ،فؾؿا قؾت لف ٓ :بد مـ تعريػ مقٓيت الخرب ضربـل بالؿؼارع وشجـل.
فؿـعتـل بـت طؿل مـ دخقل الدار ،وحالت بقـل وبقـ ما فقفا ،ووقعـا يف تخؾقط ،فؾؿ أر إمر
يصؾح إٓ بتطؾقؼ الؿرأة التل تزوجتفا ،وصؾح أمري مع ابـة طؿك ،وسؿت الغالم :الـاصح؛ فؾؿ
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يؽـ يتفقل لل أن أكؾؿف ،فؼؾت :أطتؼف وأسرتيح فؾعؾف أن يؿضل طـل إلك الـار.
فؾؿا أطتؼتف لزمـل ،وقال :أن وجب حؼؽ طؾل ،ثؿ إكف أراد الحج فجفزتف وزودتف وخرج ،فغاب
طـل طشريـ يقما ورجع.
فؼؾت لف :لؿ رجعت؟ قال :قطع الطريؼ ،وفؽرت فنذا اهلل تعالك يؼقل :ﱥﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲥﱤ آل طؿران ،9٠ :فؽـت غقر مستطقع ،وفؽرت فنذا حؼؽ أوجب فرجعت.
ﲦ
ﲣﲤ
ثؿ أراد الغزو فجفزتف أيضا لذلؽ وشخص ،فؾؿا غاب طـل بعت كؾ ما أمؾؽف بالبصرة مـ طؼار

وغقره ،وخرجت طـفا خقفا مـ أن يرجع .اهـ واكظر لسان الؿقزان لؾحافظ ابـ حجر 
(.)144/3
الػائدة الخامسة بعد الؿئة :مـ خصائص العالؿ الراسخ

قال اإلمام الشاصبل 

يف الؿقافؼات ( ،)١11/3يف خصائص العالؿ الراسخ:

كاضر يف الؿآٓت قبؾ الجقاب طـ السمآت .اهـ
أكف ٌ

وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)34/١٠

كؿا يؼال :لقس العاقؾ الذي يعؾؿ الخقر مـ الشر وإكؿا العاقؾ الذي يعؾؿ خقر الخقريـ وشر
الشريـ .ويـشد:
مرضــان مختؾػــان داوى إخطــرا

إن الؾبقــب إذا بــدا مـ جسؿــــف

الػائدة السادسة بعد الؿئة :مـ صقر القرع الؿؿدوح والقرع الؿذمقم

قال شقح اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف جامع الرسائؾ ٓبـ تقؿقة (:)٢4٢/١

وكذلؽ مـ القرع آحتقاط بػعؾ ما ُيشؽ يف وجقبف ،لؽـ طؾك هذا القجف ،وتؿام القرع أن يعؾؿ
اإلكسان خقر الخقريـ وشر الشريـ ،ويعؾؿ أن الشريعة مبـاها طؾك تحصقؾ الؿصالح وتؽؿقؾفا،
وتعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا ،وإٓ فؿـ لؿ يقازن ما يف الػعؾ والرتك مـ الؿصؾحة الشرطقة
والؿػسدة الشرطقة؛ فؼد يدع واجبات ويػعؾ محرمات ،ويرى ذلؽ مـ القرع ،كؿـ يدع الجفاد
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مع إمراء الظؾؿة ويرى ذلؽ ورطا ،ويدع الجؿعة والجؿاطة خؾػ إئؿة الذيـ فقفؿ بدطة أو
فجقر ويرى ذلؽ مـ القرع ،ويؿتـع طـ قبقل شفادة الصادق وأخذ طؾؿ العالؿ؛ لؿا يف صاحبف مـ
بدطة خػقة ،ويرى ترك قبقل سؿاع هذا الحؼ الذي يجب سؿاطف مـ القرع .اهـ

وقال 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1٠ /١1

فالقاجب إكؿا هق إرضك مـ الؿقجقد ،والغالب أكف ٓ يقجد كامؾ؛ فقػعؾ خقر الخقريـ ويدفع
شر الشريـ؛ ولفذا كان طؿر بـ الخطاب يؼقل :أشؽق إلقؽ جؾد الػاجر وطجز الثؼة.
وقد كان الـبل  وأصحابف يػرحقن باكتصار الروم والـصارى طؾك الؿجقس وكالهؿا
كافر؛ ٕن أحد الصـػقـ أقرب إلك اإلسالم ،وأكزل اهلل يف ذلؽ سقرة الروم لؿا اقتتؾت الروم
وفارس ،والؼصة مشفقرة.
وكذلؽ يقسػ كان كائبا لػرطقن مصر ،وهق وققمف مشركقن ،وفعؾ مـ العدل والخقر ما قدر
طؾقف ،ودطاهؿ إلك اإليؿان بحسب اإلمؽان .اهـ
الػائدة السابعة بعد الؿئة :ذكقب الخؾقات تؿحق محاسـ ذكرك يف الجؾقات

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)٢41

ورأيت أققاما مـ الؿـتسبقـ إلك العؾؿ ،أهؿؾقا كظر الحؼ 

إلقفؿ يف الخؾقات ،فؿحا محاسـ

ذكرهؿ يف الجؾقات ،فؽاكقا مقجقديـ كالؿعدومقـ ٓ ،حالوة لرؤيتفؿ ،وٓ قؾب يحـ إلك
لؼائفؿ.

فاهلل اهلل! يف مراقبة الحؼ 

؛ فنن مقزان طدلف تبقـ فقف الذرة ،وجزاؤه مراصد لؾؿخطئ ،ولق بعد

حقـ ،وربؿا ضـ أكف العػق ،وإكؿا هق إمفال ،ولؾذكقب طقاقب سقئة.
فاهلل اهلل! الخؾقات الخؾقات! البقاصـ البقاصـ! الـقات الـقات! فنن طؾقؽـ مـ اهلل طقـا كاضرة!
وإياكؿ وآغرتار بحؾؿف وكرمف ،فؽؿ استدرج! وكقكقا طؾك مراقبة الخطايا مجتفديـ يف محقها،
وما شلء يـػع كالتضرع مع الحؿقة طـ الخطايا ،وهذا فصؾ إذا تلمؾف الؿعامؾ هلل تعالك كػعف.
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ولؼد قال بعض الؿراقبقـ هلل تعالك :قدرت طؾك لذة ولقست بؽبقرة ،فـازطتـل كػسل إلقفا ،اطتؿادا
ِ
غؾبت هذه فلكت أكت ،وإذا
طؾك صغرها ،وطظؿ فضؾ اهلل تعالك وكرمف ،فؼؾت :كػسل! ...إن
ِ
أتقت هذه فؿـ أكت؟! وذكر ُتفا حالة أققام كاكقا يػسحقن ٕكػسفؿ يف مسامحة ،كقػ اكطقت
أذكارهؿ ،وتؿؽـت طؼقبة اإلطراض طـفؿ مـفؿ ،فارطقت ورجعت طؿا هؿت بف ،واهلل الؿقفؼ.
اهـ



يف صقد الخاصر (ص :)٢13
وقال
ٍ
تلثقرات َتبِقـ يف الجؾقة ،كؿ مـ مممـ باهلل  ،يحرتمف طـد الخؾقات ،يػرتك ما
إن لؾخؾقة
ً
إجالٓ لف ،فقؽقن بذلؽ الػعؾ كلكف صرح طق ًدا هـد ًّيا
حذرا مـ طؼابف ،أو رجاء لثقابف ،أو
يشتفل ً
ٍ
مجؿر ،فقػقح صقبف ،فقستـشؼف الخالئؼ ،وٓ يدرون أيـ هق.
طؾك
وطؾك قدر الؿجاهدة يف ترك ما [يفقى] تؼقى محبتف ،أو طؾك مؼدار زيادة دفع ذلؽ الؿحبقب
الؿرتوك يزيد الطقب ،ويتػاوت تػاوت العقد ،فرتى طققن الخؾؼ تعظؿ هذا الشخص ،وألسـتفؿ
تؿدحف ،وٓ يعرفقن لفؿ ،وٓ يؼدرون طؾك وصػف؛ لبعدهؿ طـ حؼقؼة معرفتف.
وقد تؿتد هذه إرايقح بعد الؿقت طؾك قدرها؛ فؿـفؿ مـ يذكر بالخقر مدة مديدة ثؿ يـسك،
ومـفؿ مـ يذكر مئة سـة ،ثؿ يخػك ذكره وقربه ،ومـفؿ أطالم يبؼك ذكرهؿ أبدً ا.
وطؾك طؽس هذا مـ هاب الخؾؼ ،ولؿ يحرتم خؾقتف بالحؼ ،فنكف طؾك قدر مبارزتف بالذكقب،
وطؾك مؼادير تؾؽ الذكقب ،يػقح مـف ريح الؽراهة؛ فتؿتؼتف الؼؾقب ،فنن قؾ مؼدار ما جـك ،قؾ
ذكر إلسـ لف بالخقر ،وبؼل مجرد تعظقؿف ،وإن كثر كان قصارى إمر سؽقت الـاس طـفٓ ،
ٍ
يؿدحقكف وٓ يذمقكف ،ورب خال بذكب كان سبب وققطف يف ِ
شؼقة يف طقش الدكقا وأخرة،
هقة
َ
وكلكف ققؾ لف :ا ْب َؼ بؿا آثرت! فقبؼك أبدً ا يف التخبقط.
فاكظروا إخقاين إلك الؿعاصل أثرت وطثرت.

قال أبق الدرداء 

 :إن العبد لقخؾق بؿعصقة اهلل تعالك ،فقؾؼل اهلل بغضف يف قؾقب الؿممـقـ مـ

حقث ٓ يشعر.
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فتؾؿحقا ما سطرتف ،واطرفقا ما ذكرتف ،وٓ هتؿؾقا خؾقاتؽؿ وٓ سرائركؿ ،فنن إطؿال بالـقة،
والجزاء طؾك مؼدار اإلخالص .اهـ
الػائدة الثامـة بعد الؿئة :القباء العظقؿ والػـاء الؽبقر والغالء الؿخقػ

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم ( )١9/1٠يف أحداث سـة تسع وأربعقـ وأربعؿائة:

وفقفا كان الجفد والجقع ببغداد حتك أكؾقا الؽالب والجقػ ،وطظؿ القباء ،فؽاكقا يحػرون
الحػائر ويؾؼقن فقفا الؿقتك ويطؿقهنؿ وأما بخارى وسؿرقـد وتؾؽ الديار ،فؽان القباء هبا ٓ ُيحد
وٓ يقصػ ،بؾ ُيستحك مـ ذكره ،حتك ققؾ :إكف مات ببخارى وأطؿالفا يف القباء ألػ ألػ
وستؿائة ألػ كسؿة .اهـ

وقال 

يف تاريخ اإلسالم ( )٢1/٢3يف أحداث سـة ثؿان طشرة ومئتقـ:

وفقفا :وقع القباء العظقؿ بؿصر؛ فؿات أكثرهؿ ،وغال السعر هذه السـة وبعض سـة تسع طشرة.
ولؿ تبؼ دار وٓ قرية إٓ مات أكثر أهؾفا ولؿ يبؼ بؿصر رئقس وٓ شريػ مشفقر .اهـ

وقال 

يف تاريخ اإلسالم ( )١1/١9يف أحداث سـة ثالث وطشريـ وأربعؿائة:

وورد الخرب بقباء طظقؿ بالفـد وغزكة وأصبفان ،وجرجان والري ،وكقاحل الجبؾ والؿقصؾ ،وأن
ذلؽ زاد طؾك مجاري العادة ،وخرج مـ أصبفان فقف أربعقن ألػ جـازة ،ومات يف الؿقصؾ
بالجدري أربعة آٓف صبل .اهـ

وقال 

يف سقر أطالم الـبالء (:)44١/٢٢

ويف سـة  :441كان بإكدلس الؼحط الذي ما سؿع بؿثؾف ،ويسؿقكف الجقع الؽبقر ،وكان بؿصر
الؼحط والػـاء.
ويف سـة تسع :تسؾؿ كقاب الؿستـصر حؾب ،وكان غالء مػرط ببغداد وفـاء ،وأما بؿا وراء الـفر
فتجاوز القصػ .اهـ

وقال 

يف سقر أطالم الـبالء ( )411/٢1فقؿا جرى سـة 441هـ:
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وكان الؼحط طظقؿا بؿصر وبإكدلس ،وما طفد قحط وٓ وباء مثؾف بؼرصبة ،حتك بؼقت الؿساجد
مغؾؼة بال مصؾ وسؿل طام الجقع الؽبقر .اهـ
وقال الحافظ ابـ كثقر أيضا يف البداية والـفاية (:)19/٢١
ثؿ دخؾت سـة تسع وأربعقـ وأربعؿائة :فقفا كان الغالء والػـاء مستؿريـ ببغداد وغقرها مـ
البالد ،بحقث خؾت أكثر الدور وسدت طؾك أهؾفا أبقاهبا بؿا فقفا ،وأهؾفا مقتك فقفا ،ثؿ صار
الؿار يف الطريؼ ٓ يؾؼك القاحد بعد القاحد ،وأكؾ الـاس الجقػ والـتـ مـ قؾة الطعام ،ووجد مع
امرأة فخذ كؾب قد اخضر ،وشقى رجؾ صبقة يف إتقن وأكؾفا ،وسؼط صائر مقت مـ حائط
فاحتقشتف خؿس أكػس فاقتسؿقه وأكؾقه ،وورد كتاب مـ بخارى أكف مات يف يقم واحد مـفا ومـ
حصل مـ مات يف هذا القباء مـ تؾؽ البالد إلك يقم كتب فقف
معامؾتفا ثؿاكقة طشر ألػ إكسان ،و ُأ
َ
هذا الؽتاب بللػ ألػ وخؿسؿائة ألػ وخؿسقـ ألػ إكسان ،والـاس يؿرون يف هذه البالد فال
يرون إٓ أسقاقا فارغة وصرقات خالقة ،وأبقابا مغؾؼة ،ووحشة وطدم أكس .حؽاه ابـ الجقزي.
قال :وجاء الخرب مـ أذربقجان وتؾؽ البالد بالقباء العظقؿ ،وأكف لؿ يسؾؿ مـ تؾؽ البالد إٓ العدد
القسقر جدا .اهـ

وقال 

يف البداية والـفاية ( )4٠3/٢1يف حقادث سـة خؿس وتسعقـ وستؿائة:

ويف مستفؾ هذه السـة كان الغالء والػـاء بديار مصر شديدا جدا ،وقد تػاكك الـاس إٓ الؼؾقؾ،
وكاكقا يحػرون الحػقرة فقدفـقن فقفا الػئام مـ الـاس ،وإسعار يف غاية الغالء ،وإققات يف غاية
الؼؾة والغالء ،والؿقت طؿال ،فؿات هبا يف شفر صػر مائة ألػ وكحق مـ ثالثقـ ألػا ،ووقع غالء
بالشام فبؾغت الغرارة إلك مائتقـ ،وقدمت صائػة مـ الترت العقيراتقة لؿا بؾغفؿ سؾطـة كتبغا إلك
الشام ٕكف مـفؿ ،فتؾؼاهؿ الجقش بالرحب والسعة ،ثؿ سافروا إلك الديار الؿصرية مع إمقر
قراسـؼر الؿـصقري ،وجاء الخرب باشتداد الغالء والػـاء بؿصر ،حتك ققؾ إكف بقع الػروج
باإلسؽـدرية بستة وثالثقـ درهؿا ،وبالؼاهرة بتسعة طشر ،والبقض كؾ ثالثة بدرهؿ ،وأفـقت
الحؿر والخقؾ والبغال والؽالب مـ أكؾ الـاس لفا ،ولؿ يبؼ شلء مـ هذه الحققاكات يؾقح إٓ
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أكؾقه .اهـ
وقال الؿؼريزي يف الؿقاطظ وآطتبار بذكر الخطط وأثار (:)٢13/١
طؿر الؿؾؽ الصالح كجؿ الديـ أيقب قؾعة الروضة ،وصار بؿصر طدّ ة آدار جؾقؾة ،وأسقاق
لؿا ّ
ّ
ضخؿة ،فؾؿا كان غالء مصر والقباء الؽائـ يف سؾطـة الؿؾؽ العادل كتبغا سـة ست وتسعقـ
وستؿائة ،خرب كثقر مـ مساكـ مصر ،وتراجع الـاس بعد ذلؽ يف العؿارة إلك سـة تسع وأربعقـ
وسبعؿائة ،فحدث الػـاء الؽبقر الذي أقػر مـف معظؿ دور مصر وخربت ،ثؿ تحايا الـاس مـ بعد
القباء ،وصار ما يحقط بالجامع العتقؼ وما طؾك شط الـقؾ طامرا إلك سـة ست وسبعقـ وسبعؿائة،
فشرقت بالد مصر ،وحدث القباء بعد الغالء ،فخرب كثقر مـ طامر مصر ،ولؿ يزل يخرب شقئا
بعد شلء إلك سـة تسعقـ وسبعؿائة ،فعظؿ الخراب يف خط زقاق الؼـاديؾ وخط الـحاسقـ ،وشرع
الـاس يف هدم دور مصر ،وبقع أكؼاضفا ،حتك صارت طؾك ما هل طؾقف أن ﱥﭐﲱﲲ

ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﱤ الؽفػ .39 :اهـ
وقال أحؿد حسـ الزيات يف مجؾة الرسالة ( ،٢3 -٢4/٢3٠برتققؿ الشامؾة آلقا):
يف سـة ٢141مقالدية كؽبت إيطالقا وفؾقركس ،وكؽب العالؿ بلسره بتؾؽ الؽارثة العظؿك ،التل
تعرف يف الرواية الغربقة بالقباء إكرب ،ويف الرواية اإلسالمقة باسؿ مؿاثؾ هق :الػـاء الؽبقر ،ذلؽ
أن الػـاء الؽبقر قد اجتاح أمؿ الؿشرق والؿغرب معًا ،وحؿؾ مـفا إلك الؼرب طشرات الؿاليقـ،
وطصػ بجؿقع الؿجتؿعات الزاهرة أيؿا طصػ ،وبسط طؾك العالؿ الؿتؿدن كؾف ريحًا مـ الرهبة
والروع ،وقد شفد بقكاشقق أحداث القباء يف فؾقركس مـذ بدئفا ،وترك لـا طـفا وصػًا مروطًا
ممثر ًا ،وإلقؽ ما يؼقلف يف أصؾ القباء وأطراضف:
إكف يف سـة  ٢141مقالدية حؾ القباء الػاتؽ بؿديـة فؾقركس الزاهرة ،أجؿؾ الؿدن اإليطالقة ،بعد أن
لبث قبؾ ذلؽ بلطقام يعصػ بالؿشرق؛ إما لتػاطؾ الؽقاكب٢وإجرام ،١وإما لغضب اهلل الحؼ لؿا
لؿا يرتؽبف طباده مـ الخطايا ،وٕكف أرسؾ إلقفؿ صقاطؼ طؼابف ،فعصػ بؽتؾ مـ البشر ٓ حصر

1

هذا من عقائد المشركين وإنما قدر ذلك وقضاه رب الكواكب والمشارق والمغارب . 
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لفا ،واكتؼؾ القباء مسرطًا مـ مؽان إلك مؽان حتك حؾ بالغرب يحؿؾ الػزع والروع . . .وكاكت
أطراضف سقاء بالـسبة لؾرجال أو الـساء ،فقظفر أو ً
ٓ يف شؽؾ أورام تصقب اإلبط أو أسػؾ البطـ،
ثؿ تـتشر يف جؿقع أجزاء الجسؿ ،ثؿ تتحقل إلك بؼع سقداء أو مؿتؼعة ،تؿأل الذراطقـ والػخذيـ،
ثؿ سائر أطضاء الجسؿ ،وكان الؿصاب يؿقت طادة يف الققم الثالث دون حؿك ودون مضاطػات
أخرى.
واجتاح هذا الػـاء الؽبقر أمؿ الشرق والغرب معًا ،فعاث يف إمؿ اإلسالمقة أيؿا طقث ،وطصػ
بؿجتؿعاهتا الغـقة أهؾة ،وسرى إلك جؿقع إمؿ إوربقة ،وبسط طؾقفا رهبة الدمار والؿقت،
وحؿؾ مـ سؽاهنا كحق الثؾث يف أشفر قالئؾ ،وكان فتؽف أشد ضفقر ًا ،وأطؿؼ أثر ًا يف مجتؿعات
إيطالقا ،وبخاصة يف فؾقركس التل كاكت تتؿتع يقمئذ بحضارة زاهرة ،وهـالؽ أفـك جققشًا برمتفا،
وأهؾؽ طدد ًا كبقر ًا مـ إمراء والعظؿاء والؼادة ،ويؼقل لـا بقكاشقق :إكف استطال هـالؽ مـ مارس
إلك يقكقف سـة  ،٢141وحؿؾ مـ فؾقركس وحدها مائة ألػ إكسان)
ويصػ لـا بقكاشقق أهقال القباء ومـاضره الؿروطة وصػًا ضافقًا ممثر ًا ،فقؼقل :كان الـاس
يجتـبقن بعضفؿ بعضًا ،وقؾؿا يتزاور إقارب أو ٓ يتزاورون أبد ًا ،وألؼت الؽارثة الرطب يف
قؾقب الـاس جؿقعًا ،رجا ً
ٓ وكساء ،حتك أن إخ كان يـبذ أخاه كبذ الـقاة ،وإخت أخاها،
والؿرأة زوجفا؛ بؾ أروع وأبعد طـ التصديؼ أن أباء وإمفات أضربقا طـ رؤية إبـاء أو
تعفدهؿ ،كلكؿا لقسقا مـ ذويفؿ) ...
(بؾ لؼد هجر الـاس الجقران وإقارب والخدم ،حتك اضطروا إلك ارتؽاب طادات لؿ يسؿع هبا،
مـ ذلؽ أن الؿرأة مفؿا كاكت مـ الجؿال أو الـبؾ ،إذا أصاهبا مرض واضطرت إلك استخدام
رجؾ :شقخا كان أو شابا؛ فنهنا تؽشػ لف دون خجؾ كؾ أجزاء جسؿفا إذا اضطرهتا ضروف
الؿرض ،وربؿا كان ذلؽ هق السبب يف اكحالل الحشؿة والحقاء طـد أولئؽ الالئل كجقن)
ثؿ يؼقل :وكان يعـك بدفـ الـاس بادئ ذي بدء ،فقؾؼك هبؿ دون احتػال يف أول مؼربة ،فؾؿا اشتد
القباء كان الؿقتك يحؿؾقن جؿاطات ،ويؾؼقن يف الطرق ،وقد تؿقت أسر برمتفا فال يبؼك مـفا
إكسان ،وأزواج وآباء معا ،ويؾؼك الجؿقع بال تؿققز يف حػر كبقرة .اهـ
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وقال الؿؼريزي يف السؾقك لؿعرفة دول الؿؾقك ( )١13/٠يف أحداث سـة :111
هذا وقد شـع بعامة بالد الحبشة القباء العظقؿ ،فؿات فقف مـ الؿسؾؿقـ ومـ الـصارى طالؿ ٓ
يحصك ،حتك لؼد بالغ الؼائؾ بلكف لؿ يبؼ ببالد الحبشة أحد .اهـ
الػائدة التاسعة بعد الؿئة :صػقؾل ذكل

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ ( )19 ٢١وساق إسـاده إلك كصر

بـ طؾل الجفضؿل قال :كان يف جقراين رجؾ صػقؾل ،فؽـت إذا دطقت إلك مدطاة ركب لركقبل،
فنذا دخؾـا الؿقضع ُأكرم مـ أجؾل.
فاتخذ جعػر بـ سؾقؿان أمقر البصرة دطقة ،فدطقت فقفا ،فؼؾت يف كػسل :واهلل إن جاء هذا الرجؾ
ركبت ركب لركقبل ،ودخؾت الدار فدخؾ معل وأكرم مـ أجؾل ،فؾؿا
معل ٕخزيـف ،فؾؿا
ُ
حضرت الؿائدة قؾت :حدثـا درست بـ زياد طـ أبان بـ صارق طـ كافع طـ ابـ طؿران طـ الـبل
 قال« :مـ مشك إلك صعام لؿ يدع إلقف مشك فلسؼل وأكؾ حراما» قال :فؼال
الطػقؾل :استحققت لؽ يا أبا طؿرو ،مثؾؽ يتؽؾؿ هبذا الؽالم طؾك مائدة إمقر ،ثؿ ما ها هـا أحد
إٓ وهق يظـ أكؽ رمقتف هبذا الؽالم ،ثؿ ٓ تستحل أن تحدث طـ درست! ودرست كذاب ٓ
يحتج بحديثف ،طـ أبان بـ صارق ،وأبان كان صبقان الؿديـة يؾعبقن بف ،ولؽـ أيـ أكت مؿا حدثـا
بف أبق طاصؿ الـبقؾ طـ ابـ جريج طـ الزبقر طـ جابر طـ الـبل أكف قال« :صعام
القاحد يؽػل آثـقـ ،وصعام آثـقـ يؽػل إربعة»  .قال كصر بـ طؾل :فؽلين ألؼؿت حجرا،
فؾؿا خرجـا مـ الدار أكشل الطػقؾل يؼقل:
بــلن ٓ يصــاب لؼــد ضـــ طجــزا

ومـــ ضـــ مؿـــ يالقــل الحــروب

اهـ
الػائدة العاشرة بعد الؿئة :خطقرة آطرتاض طؾك أمر بالؿعروف بلكف فضقلل
قال العالمة الحصػؽل الحـػل :فالؼائؾ لؿـ يلمر بالؿعروف :أكت فضقلل يخشك طؾقف الؽػر .اهـ
قال ابـ طابديـ يف الشرحٕ :ن إمر بالؿعروف وكذا الـفل طـ الؿـؽر مؿا يعـل كؾ مسؾؿ ،وإكؿا
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لؿ يؽػر ٓحتؿال أكف لؿ يرد أن هذا فضقل ٓ خقر فقف ،بؾ أراد أن أمرك ٓ يمثر أو كحق ذلؽ .اهـ
الدر الؿختار وحاشقة ابـ طابديـ (رد الؿحتار) (.)٢٠1/3
الػائدة الحادية طشرة بعد الؿئة :صقاف بالبقت ٓ كطقافـا

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)313/٢4

يؼال :ختؿ الؽتاين يف الطقاف اثـل طشر ألػ ختؿة ،وكان مـ إولقاء .اهـ
الػائدة الثاكقة طشرة بعد الؿئة :اكتظار الػرج بالصرب طبادة فالبالء ٓ يدوم

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)٢33/1

اكتظار الػرج بالصرب طبادة؛ فنن البالء ٓ يدوم.
وتجؾــــد

واطؾــؿ بلن الضــر غــقر ممبــد

اصــرب

لؽــؾ

مصقبــــة

واصــرب كؿا صــرب الؽــرام فنهنــا

ك َُق ٌب تـقب الققم تؽشػ يف غد

ِ
ِ
بمسا قط؟ هؾ مر بؽ
إذا ُغؿ َس أطظؿ الـاس بالء يف الد ْك َقا يف كعقؿ الجـة غؿسة ق َقؾ َل ُف :هؾ رأيت ً
بمس قط؟ قال ٓ :يا رب.
مدهتـا

أضغــاث

أحــالم

يا كػــس مــا هل إٓ صبــر أيــام

كلن

يا كػــس جــقزي طـ الدكْقــا مبــادرة

وخــؾ طـفــا فــنن العقــش قــدام
اهـ

الػائدة الثالثة طشرة بعد الؿئة :حال بعض السؾػ مع الؿصائب

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)٢33 /1

قال بعض السؾػ :إين ٕصاب بالؿصقبة فلحؿد اهلل طؾقفا أربع مرات :أحؿد اهلل إذ لؿ تؽـ أطظؿ
مؿا هل ،وأحؿد اهلل إذ رزقـل الصرب طؾقفا ،وأحؿده إذ وفؼـل لالسرتجاع ،وأحؿده إذ لؿ يجعؾفا
يف ديـل .اهـ
63

الػائدة الرابعة طشرة بعد الؿئة :شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يرى رسقل اهلل  يف

الؿـام ويسللف طـ مسائؾ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ (:)1٠٠ /1

وقال شقخـا :كان يشؽؾ طؾل أحقاكا حال مـ أصؾل طؾقف الجـائز ،هؾ هق مممـ أو مـافؼ؟ فرأيت
رسقل اهلل  يف الؿـام فسللتف طـ مسائؾ طديدة مـفا هذه الؿسللة ،فؼال :يا أحؿد!
الشرط الشرط ،أو قال :طؾؼ الدطاء بالشرط ،وكذلؽ أرشد أمتف  إلك تعؾقؼ الدطاء
بالحقاة والؿقت بالشرط فؼال ٓ« :يتؿـك أحدكؿ الؿقت لضر كزل بف ،ولؽـ لقؼؾ :الؾفؿ أحقـل
إذا كاكت الحقاة خقرا لل ،وتقفـل إذا كاكت القفاة خقرا لل» .وكذلؽ ققلف يف الحديث أخر:
«وإذا أردت بعبادك فتـة فتقفـل إلقؽ غقر مػتقن» وقال« :الؿسؾؿقن طـد شروصفؿ ،إٓ شرصا أحؾ
حراما أو حرم حالٓ».
وتعؾقؼ العؼقد والػسقخ والتربطات وآلتزامات وغقرها بالشروط أمر قد تدطق إلقف الضرورة أو
الحاجة أو الؿصؾحة؛ فال يستغـل طـف الؿؽؾػ ،وقد صح تعؾقؼ الـظر بالشرط باإلجؿاع وكص
الؽتاب ،وتعؾقؼ الضؿان بالشرط بـص الؼرآن ،وتعؾقؼ الـؽاح بالشرط يف تزويج مقسك بابـة
صاحب مديـ ،وهق مـ أصح كؽاح طؾك وجف إرض ،ولؿ يلت يف شريعتـا ما يـسخف ،بؾ أتت
مؼررة لف كؼقلف " :إن أحؼ الشروط أن تقفقا بف ما استحؾؾتؿ بف الػروج"؛ ففذا
صريح يف أن حؾ الػروج بالـؽاح قد يعؾؼ طؾك شرط ،وكص اإلمام أحؿد طؾك جقاز تعؾقؼ الـؽاح
بالشرط ،وهذا هق الصحقح ،كؿا يعؾؼ الطالق والجعالة والـذر وغقرها مـ العؼقد ،وطؾؼ أمقر

الؿممـقـ طؿر 

طؼد الؿزارطة بالشرط ،فؽان يدفع أرضف إلك مـ يعؿؾ طؾقفا طؾك أكف إن جاء

طؿر بالبذر فؾف كذا ،وإن جاء العامؾ بالبذر فؾف كذا ،ذكره البخاري ،ولؿ يخالػف صاحب .اهـ
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أققل :يف ما ذكر طـ شقخ اإلسالم 

طربة لؿـ اطترب فؼد كاكت حقاهتؿ طامرة بالعؾؿ والعؿؾ

ويـام أحدهؿ ومشؽالت الؿسائؾ تدور يف رأسف ،وإلك اهلل الؿشتؽك مـ أحقالـا وأحقال أهؾ
زماكـا.
الػائدة الخامسة طشرة بعد الؿئة :صبؼات الـاس ثالث ومـبع الشر والػتـ يف الطبؼة القسطك

قال اإلمام الشقكاين 

يف البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع ( )4٠1/٢يف ترجؿة

العالمة طؾل بـ قاسؿ حـش:
ومـ محاسـ كالمف الذي سؿعتف مـف :الـاس طؾك صبؼات ثالث:
فالطبؼة العالقة :العؾؿاء إكابر ،وهؿ يعرفقن الحؼ والباصؾ ،وإن اختؾػقا لؿ يـشل طـ اختالففؿ
الػتـ؛ لعؾؿفؿ بؿا طـد بعضفؿ بعضا.
والطبؼة السافؾة :طامة طؾك الػطرة ٓ ،يـػرون طـ الحؼ ،وهؿ أتباع مـ يؼتدون بف ،إن كان محؼا
كاكقا مثؾف وإن كان مبطال كاكقا كذلؽ.
والطبؼة الؿتقسطة :هل مـشل الشر ،وأصؾ الػتـ الـاشئة يف الديـ ،وهؿ الذيـ لؿ يؿعـقا يف العؾؿ
حتك يرتؼقا إلك رتبة الطبؼة إولك ،وٓ تركقه حتك يؽقكقا مـ أهؾ الطبؼة السافؾة ،فنهنؿ إذا رأوا
أحدا مـ أهؾ الطبؼة العؾقا يؼقل ما ٓ يعرفقكف  -مؿا يخالػ طؼائدهؿ التل أوقعفؿ فقفا الؼصقر -
فقققا إلقف سفام الرتققع ،وكسبقه إلك كؾ ققل شـقع ،وغقروا فِ َط َر أهؾ الطبؼة السػؾك طـ قبقل
الحؼ بتؿقيفات باصؾة ،فعـد ذلؽ تؼقم الػتـ الديـقة طؾك ساق.
هذا معـك كالمف الذي سؿعـاه مـف ،وقد صدق؛ فنن مـ تلمؾ ذلؽ وجده كذلؽ .اهـ
الػائدة السادسة طشرة بعد الؿئة :محدثق السؾػ ومـتسبق الخؾػ

قال الحافظ الذهبل 

يف تذكرة الحػاظ (:)11 /١

ثؿ ثؼات الحػاظ ولعؾـا قد أهؿؾـا صائػة مـ كظرائفؿ؛ فنن الؿجؾس القاحد  -يف هذا الققت  -كان
يجتؿع فقف أزيد مـ طشرة آٓف محربة :يؽتبقن أثار الـبقية ،ويعتـقن هبذا الشلن ،وبقـفؿ كحق مـ
مائتل إمام قد برزوا وتلهؾقا لؾػتقا.
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فؾؼد تػاكك أصحاب الحديث وتالشقا ،وتبدل الـاس بطؾبة يفزأ هبؿ أطداء الحديث والسـة،
ويسخرون مـفؿ ،وصار طؾؿاء العصر  -يف الغالب  -طاكػقـ طؾك التؼؾقد يف الػروع مـ غقر تحرير
لفا ،ومؽبقـ طؾك طؼؾقات مـ حؽؿة إوائؾ وآراء الؿتؽؾؿقـ ،مـ غقر أن يتعؼؾقا أكثرها ،فعؿ
البالء ،واستحؽؿت إهقاء ،وٓحت مبادئ رفع العؾؿ وقبضف مـ الـاس.
فرحؿ اهلل امر ًأ أقبؾ طؾك شلكف ،وقصر مـ لساكف ،وأقبؾ طؾك تالوة قرآكف ،وبؽك طؾك زماكف ،وأدمـ
الـظر يف الصحقحقـ .وطبد اهلل قبؾ أن يبغتف إجؾ ،الؾفؿ فقفؼ وارحؿ .اهـ
الػائدة السابعة طشرة بعد الؿئة :فدع طـؽ الؽتابة لست مـفا  ...ولق سقدت وجفؽ بالؿداد

قال الحافظ الذهبل 

يف تذكرة الحػاظ (:)٢٠ /٢

وٓ سبقؾ إلك أن يصقر العارف  -الذي يزكل كؼؾة إخبار ويجرحفؿ  -جفبذا إٓ بندمان الطؾب،
والػحص طـ هذا الشلن ،وكثرة الؿذاكرة والسفر ،والتقؼظ والػفؿ ،مع التؼقى والديـ الؿتقـ
واإلكصاف ،والرتدد إلك مجالس العؾؿاء ،والتحري واإلتؼان ،وإٓ تػعؾ:
فدع

طـؽ

الؽتابة

لست

ولق

مـفا

سقدت

بالؿداد

وجفؽ

قال اهلل 

 :ﱥﭐﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱤ الـحؾ ،41 :فنن آكست يا هذا مـ كػسؽ ففؿا

وصدقا وديـا وورطا؛ وإٓ فال تتعـ ،وإن غؾب طؾقؽ الفقى والعصبقة لرأيؽ والؿذهب؛ فباهلل ٓ
تتعب ،وإن طرفت إكؽ مخؾط مخبط مفؿؾ لحدود اهلل؛ فلرحـا مـؽ ،فبعد قؾقؾ يـؽشػ البفرج
ويـؽب الزغؾ ،وٓ يحقؼ الؿؽر السلء إٓ بلهؾف ،فؼد كصحتؽ ،فعؾؿ الحديث صؾػ ،فليـ طؾؿ
الحديث؟! وأيـ أهؾف؟! كدت أن ٓ أراهؿ إٓ يف كتاب أو تحت تراب .اهـ
الػائدة الثامـة طشرة بعد الؿئة :ولق سؿعـا كالم إقران ،بعضفؿ يف بعض ٓتسع الخرق

قال الحافظ الذهبل 

٢

يف سقر أطالم الـبالء ( )491/1يف ترجؿة محؿد بـ اسحاق صاحب

السقر والؿغازي:
 1تاريخ اإلسالم للذهبي (. )758 /8
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لسـا كدطل يف أئؿة الجرح والتعديؾ العصؿة مـ الغؾط الـادر ،وٓ مـ الؽالم بـػس حاد فقؿـ
بقـفؿ وبقـف شحـاء وإحـة ،وقد ُطؾؿ أن كثقرا مـ كالم إقران بعضفؿ يف بعض مفدر ٓ طربة بف،
وٓ سقؿا إذا وثؼ الرجؾ جؿاطة يؾقح طؾك ققلفؿ اإلكصاف.
وهذان الرجالن كؾ مـفؿا قد كال مـ صاحبف لؽـ أثر كالم مالؽ يف محؿد بعض الؾقـ ،ولؿ يمثر
كالم محؿد فقف وٓ ذرة ،وارتػع مالؽ وصار كالـجؿ فؾف ارتػاع بحسبف ،وٓ سقؿا يف السقر ،وأما
يف أحاديث إحؽام فقـحط حديثف فقفا طـ رتبة الصحة إلك رتبة الحسـ إٓ فقؿا شذ فقف فنكف يعد
مـؽرا هذا الذي طـدي يف حالف ،واهلل أطؾؿ .اهـ

وقال 

يف سقر أطالم الـبالء (:)١٠1 -١٠1/1

كالم إقران إذا تربهـ لـا أكف هبقى وطصبقة ٓ يؾتػت إلقف ،بؾ يطقى وٓ يروى ،كؿا تؼرر طـ

الؽػ طـ كثقر مؿا شجر بقـ الصحابة وقتالفؿ 

أجؿعقـ ،وما زال يؿر بـا ذلؽ يف الدواويـ

والؽتب وإجزاء ،ولؽـ أكثر ذلؽ مـؼطع وضعقػ وبعضف كذب ،وهذا فقؿا بليديـا وبقـ
طؾؿائـا ،فقـبغل صقف وإخػاؤه ،بؾ إطدامف؛ لتصػق الؼؾقب وتتقفر طؾك حب الصحابة والرتضل
طـفؿ.
وكتؿان ذلؽ متعقـ طـ العامة وآحاد العؾؿاء ،وقد يرخص يف مطالعة ذلؽ خؾقة لؾعالؿ الؿـصػ،
العري مـ الفقى ،بشرط أن يستغػر لفؿ كؿا طؾؿـا اهلل تعالك حقث يؼقل :ﱥﭐﱁﱂﱃﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱤ الحشر٢٠ :؛ فالؼقم
لفؿ سقابؼ ،وأطؿال مؽػرة لؿا وقع مـفؿ ،وجفاد محاء ،وطبادة مؿحصة ،ولسـا مؿـ يغؾق يف
أحد مـفؿ ،وٓ كدطل فقفؿ العصؿة ،وكؼطع بلن بعضفؿ أفضؾ مـ بعض ،وكؼطع بلن أبا بؽر وطؿر
أفضؾ إمة ،ثؿ تتؿة العشرة الؿشفقد لفؿ بالجـة ،وحؿزة وجعػر ،ومعاذ وزيد ،وأمفات
الؿممـقـ ،وبـات كبقـا  ، وأهؾ بدر مع كقهنؿ طؾك مراتب.
ثؿ إفضؾ بعدهؿ مثؾ :أبل الدرداء وسؾؿان الػارسل وابـ طؿر ،وسائر أهؾ بقعة الرضقان،

الذيـ 

بـص آية سقرة الػتح ،ثؿ طؿقم الؿفاجريـ وإكصار ،كخالد بـ القلقد والعباس
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وطبد اهلل بـ طؿرو وهذه الحؾبة ،ثؿ سائر مـ صحب رسقل اهلل  وجاهد معف أو حج

معف ،أو سؿع مـف 

أجؿعقـ وطـ جؿقع صقاحب رسقل اهلل  الؿفاجرات

والؿدكقات ،وأم الػضؾ وأم هاكئ الفاشؿقة ،وسائر الصحابقات.
فلما ما تـؼؾف الرافضة وأهؾ البدع يف كتبفؿ مـ ذلؽ فال كعرج طؾقف وٓ كرامة؛ فلكثره باصؾ وكذب
وافرتاء؛ فدأب الروافض رواية إباصقؾ أو رد ما يف الصحاح والؿساكقد ،ومتك إفاقة مـ بف
سؽران؟!
ثؿ قد تؽؾؿ خؾؼ مـ التابعقـ بعضفؿ يف بعض ،وتحاربقا وجرت أمقر ٓ يؿؽـ شرحفا؛ فال فائدة
يف بثفا ،ووقع يف كتب التقاريخ وكتب الجرح والتعديؾ أمقر طجقبة ،والعاقؾ خصؿ كػسف ،ومـ
حسـ إسالم الؿرء تركف ما ٓ يعـقف ،ولحقم العؾؿاء مسؿقمة ،وما كؼؾ مـ ذلؽ لتبققـ غؾط العالؿ
وكثرة وهؿف أو كؼص حػظف؛ فؾقس مـ هذا الـؿط ،بؾ لتقضقح الحديث الصحقح مـ الحسـ،
والحسـ مـ الضعقػ.
وإمامـا – يعـل الشافعل  -فبحؿد اهلل ثبت يف الحديث ،حافظ لؿا وطك ،طديؿ الغؾط ،مقصقف
باإلتؼان ،متقـ الدياكة ،فؿـ كال مـف بجفؾ وهقى  -مؿـ طؾؿ أكف مـافس لف  -فؼد ضؾؿ كػسف،
ومؼتتف العؾؿاء ،وٓح لؽؾ حافظ تحامؾف ،وجر الـاس برجؾف ،ومـ أثـك طؾقف واطرتف بنمامتف
وإتؼاكف  -وهؿ أهؾ العؼد والحؾ قديؿا وحديثا  -فؼد أصابقا وأجؿؾقا ،وهدوا ووفؼقا.
وأما أئؿتـا الققم وحؽامـا ،فنذا أطدمقا ما وجد مـ قدح هبقى فؼد يؼال :أحسـقا ووفؼقا،
وصاطتفؿ يف ذلؽ مػرتضة؛ لؿا قد رأوه مـ حسؿ مادة الباصؾ والشر ،وبؽؾ حال فالجفال
والضالل قد تؽؾؿقا يف خقار الصحابة ،ويف الحديث الثابت ٓ" :أحد أصرب طؾك أذى يسؿعف مـ
اهلل؛ إهنؿ لقدطقن لف ولدا ،وإكف لقرزقفؿ ويعافقفؿ"

وقد كـت وقػت طؾك بعض كالم الؿغاربة يف اإلمام 

 ،فؽاكت فائديت مـ ذلؽ تضعقػ حال

مـ تعرض إلك اإلمام وهلل الحؿد .اهـ

وقال 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢39/٢1
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قد كان أبق طبد اهلل بـ مـدة يؼذع يف الؿؼال يف أبل كعقؿ لؿؽان آطتؼاد الؿتـازع فقف بقـ الحـابؾة
وأصحاب أبل الحسـ ،وكال أبق كعقؿ أيضا مـ أبل طبد اهلل يف تاريخف ،وقد طرف َو َه ُـ كالم
إقران الؿتـافسقـ بعضفؿ يف بعض ،كسلل اهلل السؿاح .اهـ
الػائدة التاسعة طشرة بعد الؿئة :لق أن كؾ إمام أخطل بدطـاه وهجركاه لؿا سؾؿ لـا أحد

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)١1٢/٢٢

وٓبـ خزيؿة طظؿة يف الـػقس ،وجاللة يف الؼؾقب؛ لعؾؿف وديـف واتباطف السـة وكتابف يف
"التقحقد" مجؾد كبقر ،وقد تلول يف ذلؽ حديث الصقرة؛ فؾقعذر مـ تلول بعض الصػات.
وأما السؾػ ،فؿا خاضقا يف التلويؾ ،بؾ آمـقا وكػقا ،وفقضقا طؾؿ ذلؽ إلك اهلل ورسقلف ،ولق أن
كؾ مـ أخطل يف اجتفاده -مع صحة إيؿاكف ،وتقخقف ٓتباع الحؼ -أهدركاه وبدطـاه ،لؼؾ مـ يسؾؿ
مـ إئؿة معـا ،رحؿ اهلل الجؿقع بؿـف وكرمف .اهـ

وقال 

يف سقر أطالم الـبالء (:)١1/٢٢

قال الحافظ أبق طبد اهلل بـ مـدة يف مسللة اإليؿان :صرح محؿد بـ كصر يف كتاب "اإليؿان" بلن
اإليؿان مخؾقق ،وأن اإلقرار والشفادة وقراءة الؼرآن بؾػظف مخؾقق .ثؿ قال :وهجره طؾك ذلؽ
طؾؿاء وقتف ،وخالػف أئؿة خراسان والعراق.
قؾت :الخقض يف ذلؽ ٓ يجقز ،وكذلؽ ٓ يجقز أن يؼال :اإليؿان ،واإلقرار ،والؼراءة ،والتؾػظ
بالؼرآن غقر مخؾقق ،فنن اهلل خؾؼ العباد وأطؿالفؿ ،واإليؿان :فؼقل وطؿؾ ،والؼراءة والتؾػظ :مـ
كسب الؼارئ ،والؿؼروء الؿؾػقظ :هق كالم اهلل ووحقف وتـزيؾف ،وهق غقر مخؾقق ،وكذلؽ كؾؿة
اإليؿان وهل ققل "ٓ إلف إٓ اهلل ،محؿد رسقل اهلل" داخؾة يف الؼرآن ،وما كان مـ الؼرآن فؾقس
بؿخؾقق ،والتؽؾؿ هبا مـ فعؾـا ،وأفعالـا مخؾققة ،ولق أكا كؾؿا أخطل إمام يف اجتفاده يف آحاد
الؿسائؾ  -خطل مغػقرا لف  -قؿـا طؾقف ،وبدطـاه وهجركاه؛ لؿا سؾؿ معـا ٓ ابـ كصر ،وٓ ابـ
مـدة ،وٓ مـ هق أكرب مـفؿا ،واهلل هق هادي الخؾؼ إلك الحؼ ،وهق أرحؿ الراحؿقـ ،فـعقذ باهلل
مـ الفقى والػظاضة .اهـ
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الػائدة العشرون بعد الؿئة :مـ تعـك كال ما تؿـك

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم (:)141/4

ولشريؽ  -الؼاضل  -مـاقب جؿة ،ولسـا كرى فقف العصؿة ،وقد بؾغـا طـف أكف قال :ما ولقت
الؼضاء حتك حؾت لل الؿقتة .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون بعد الؿئة :إذا أراد اهلل شقئا هقل أسبابف

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم ( )١٠4/٢٢يف ترجؿة ابـ طؼقؾ صاحب كتاب الػـقن:

وقال :طصؿـل اهلل يف شبابل بلكقاع مـ العصؿة ،وقصر محبتل طؾك العؾؿ ،وما خالطت لعابا قط،
وٓ طاشرت إٓ أمثالل مـ صؾبة العؾؿ ،وأكا يف طشر الثؿاكقـ ،أجد مـ الحرص طؾك العؾؿ أشد مؿا
كـت أجده وأكا ابـ طشريـ ،وبؾغت ٓثـتل طشرة سـة ،وأكا الققم ٓ أرى كؼصا يف الخاصر والػؽر
والحػظ ،وحدة الـظر بالعقـ لرؤية إهؾة الخػقة ،إٓ أن الؼقة ضعقػة .اهـ

وقال 

يف تاريخ اإلسالم (:)١٠4/٢٢

قؾت :وكان إماما مربزا ،مـاضرا كثقر العؾقم ،لف يد صقلك يف طؾؿ الؽالم ،وكان يتققد ذكاء ،لف
كتاب "الػـقن" لؿ يصـػ يف الدكقا أكرب مـف ،حدثـل مـ رأى مـف الؿجؾد الػالين بعد إربع مائة
يحؽل فقف بحقثا شريػة ومـاضرات وتقاريخ وكقادر ،وما قد وقع لف .اهـ
الػائدة الثاكقة والعشرون بعد الؿئة ٓ :كدطل العصؿة يف أئؿة الجرح والتعديؾ ولؽـفؿ أكثر الـاس
صقابا

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢١9/9

وكحـ ٓ كدطل العصؿة يف أئؿة الجرح والتعديؾ ،لؽـ هؿ أكثر الـاس صقابا ،وأكدرهؿ خطل،
وأشدهؿ إكصافا ،وأبعدهؿ طـ التحامؾ ،وإذا اتػؼقا طؾك تعديؾ أو جرح فتؿسؽ بف ،واطضض
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طؾقف بـاجذيؽ وٓ تتجاوزه فتـدم ومـ شذ مـفؿ فال طربة بف.
فخؾ طـؽ العـاء ،وأطط الؼقس باريفا ،فقاهلل لقٓ الحػاظ إكابر لخطبت الزكادقة طؾك الؿـابر
ولئـ خطب خاصب مـ أهؾ البدع فنكؿا هق بسقػ اإلسالم وبؾسان الشريعة وبجاه السـة ،وبنضفار
متابعة ما جاء بف الرسقل  فـعقذ باهلل مـ الخذٓن.

ومـ كادر ما شذ بف ابـ معقـ 

كالمف يف أحؿد بـ صالح ،حافظ مصر فنكف تؽؾؿ فقف باجتفاده

وشاهد مـف ما يؾقـف باطتبار طدالتف ٓ باطتبار إتؼاكف فنكف متؼـ ثبت ولؽـ طؾقف مآخذ يف تقف وبلو كان
يتعاصاه واهلل ٓ يحب كؾ مختال فخقر ،ولعؾف اصؾع مـف طؾك حال يف أيام شبقبة ابـ صالح فتاب
مـف أو مـ بعضف ثؿ شاخ ولزم الخقر ،فؾؼقف البخاري والؽبار واحتجقا بف.
وأما كالم الـسائل فقف فؽالم مقتقر؛ ٕكف آذى الـسائل وصرده مـ مجؾسف فؼال فقف :لقس بثؼة.
قال الحسـ بـ طؾقؾ :حدثـا يحقك بـ معقـ قال :أخطل طػان يف كقػ وطشريـ حديثا ،ما أطؾؿت
هبا أحدا ،وأطؾؿتف سرا ،ولؼد صؾب إلل خؾػ بـ سالؿ أن أخربه هبا فؿا طرفتف ،وكان يحب أن
يجد طؾقف.
قال يحقك :ما رأيت طؾك رجؾ خطل إٓ سرتتف وأحببت أن أزيـ أمره ،وما استؼبؾت رجال يف وجفف
بلمر يؽرهف ،ولؽـ أبقـ لف خطله فقؿا بقـل وبقـف فنن قبؾ ذلؽ وإٓ تركتف.
وقال ابـ الغالبل :قال يحقك :إين ٕحدث بالحديث فلسفر لف مخافة أن أكقن قد أخطلت فقف .اهـ
الػائدة الثالثة والعشرون بعد الؿئة :لق ققؾ لحؿاد بـ زيد إن الؼقامة غدا ما قدر أن يزيد يف طؿؾف
شقئا

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢٠1 -٢٠٠/٠

قال طبد الرحؿـ بـ مفدي :لق ققؾ لحؿاد بـ سؾؿة إكؽ تؿقت غدا ،ما قدر أن يزيد يف العؿؾ
شقئا.
قؾت :كاكت أوقاتف معؿقرة بالتعبد وإوراد.
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وقال طػان :قد رأيت مـ هق أطبد مـ حؿاد بـ سؾؿة ،لؽـ ما رأيت أشد مقاضبة طؾك الخقر،
وقراءة الؼرآن والعؿؾ هلل تعالك مـف.
وروى أحؿد بـ زهقر طـ يحقك ،قال :إذا رأيت إكساكا يؼع يف طؽرمة وحؿاد بـ سؾؿة ،فاهتؿف طؾك
اإلسالم .وقال ابـ الؿديـل ،وغقره :لؿ يؽـ يف أصحاب ثابت أثبت مـ حؿاد بـ سؾؿة.
قال مقسك بـ إسؿاطقؾ التبقذكل :لق قؾت لؽؿ :إين ما رأيت حؿاد بـ سؾؿة ضاحؽا لصدقت،
كان مشغقٓ ،إما أن يحدث أو يؼرأ أو يسبح أو يصؾل ،قد قسؿ الـفار طؾك ذلؽ.
وقال محؿد بـ مطفر :سللت أحؿد بـ حـبؾ فؼال :حؿاد بـ سؾؿة طـدكا مـ الثؼات ،ما كزداد فقف
كؾ يقم إٓ بصقرة.
قال أحؿد بـ طبد اهلل العجؾل :حدثـل أبل قال :كان حؿاد بـ سؾؿة ٓ يحدث حتك يؼرأ مائة آية،
كظرا يف الؿصحػ.
قال يقكس بـ محؿد الؿمدب :مات حؿاد بـ سؾؿة يف الصالة يف الؿسجد.
قال سقار بـ طبد اهلل :حدثـا أبل قال :كـت آيت حؿاد بـ سؾؿة يف سققف ،فنذا ربح يف ثقب حبة أو
حبتقـ ،شد جقكتف ،ولؿ يبع شقئا ،فؽـت أضـ ذلؽ يؼقتف.
قال التبقذكل :سؿعت حؿاد بـ سؾؿة يؼقل :إن دطاك إمقر لتؼرأ طؾقف :ﱥﭐﱁﱂﱃﱄﱤﭐ

اإلخالص ٢ :فال تلتف.
قال إسحاق بـ الطباع :سؿعت حؿاد بـ سؾؿة يؼقل :مـ صؾب الحديث لغقر اهلل تعالك مؽربف .اهـ
الػائدة الرابعة والعشرون بعد الؿئة :صقل الؽالم يف الخطب والؿقاطظ يـسل بعضف بعضا

قال اإلمام ابـ طبد الرب 

يف آستذكار (:)111/١

وأما قصر الخطبة فسـة مسـقكة ،كان رسقل اهلل  يلمر بذلؽ ويػعؾف ،ويف حديث
طؿار بـ ياسر " :أمركا رسقل اهلل  بؼصر الخطبة ،وكان يخطب بؽؾؿات صقبات
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قؾقالت ،وقد كره التشدق والتػقفؼ" ، ٢وأهؾ العؾؿ يؽرهقن مـ الؿقاطظ ما يـسل بعضف بعضا
لطقلف ،ويستحبقن مـ ذلؽ ما وقػ طؾقف السامع الؿقطقظ فاطتربه بعد حػظف لف ،وذلؽ ٓ يؽقن
إٓ مع الؼؾة.
وابـ مسعقد هذا هق الؼائؾ كان رسقل اهلل  يتخقلـا بالؿقطظة مخافة السآمة طؾقـا.
وأما تبدأة العؿؾ الصالح طؾك الفقى ففق الـقر والفدى ،وآفة العؼؾ الفقى ،فؿـ طال طؾك هقاه
طؼؾف فؼد كجا .اهـ
الػائدة الخامسة والعشرون بعد الؿئة :الحذر مـ تعققر أحد بذكب قد تاب مـف

قال الحسـ البصري 

 :كاكقا يؼقلقن :مـ رمك أخاه بذكب قد تاب إلك اهلل مـف ،لؿ يؿت حتك

يبتؾقف اهلل بف .اهـ ،الصؿت ٓبـ أبل الدكقا (ص )٢٠٠
الػائدة السادسة والعشرون بعد الؿئة :الحافظ ابـ الؼطان يؼقلُ :أ ِصبت ببصري ،وأضـ أكف بسبب
بؽاء أمل طؾك فراقل لفا يف صؾب العؾؿ
قال ياققت الحؿقي يف معجؿ إدباء (:)٢141 /4
قرأت يف «أمالل ابـ فارس» قال :سؿعت أبا الحسـ الؼطان  -بعد ما طؾت سـف وضعػ  -يؼقل:
كـت حقـ خرجت إلك الرحؾة أحػظ مائة ألػ حديث ،وأكا الققم ٓ أققم طؾك حػظ مائة حديث.
قال :وسؿعتف يؼقل :أصبت ببصري وأضـ أين طققبت بؽثرة بؽاء أمل أيام فراقل لفا يف صؾب
الحديث والعؾؿ .اهـ
الػائدة السابعة والعشرون بعد الؿئة :صقبك لؿـ أصؾح كػسف قبؾ رمضان

قال الحافظ ابـ رجب 

يف لطائػ الؿعارف (ص :)٢13

ولؿا كان شعبان كالؿؼدمة لرمضان؛ شرع فقف ما يشرع يف رمضان مـ الصقام وقراءة الؼرآن؛

 1يغـي عن هذا حديث أبي وائل قال :خطبـا عؿار ،فلوجز وأبؾغ ،فؾؿا كزل قؾـا :يا أبا القؼظان لؼد أبؾغت وأوجزت ،فؾو كـت
تـػست فؼال :إين سؿعت رسول اهلل  ،يؼول« :إن طول صالة الرجل ،وقصر خطبته ،مئـة من فؼفه ،فلطقؾوا الصالة،
واقصروا الخطبة ،وإن من البقان سحرا» أخرجه مسؾم برقم 968
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لقحصؾ التلهب لتؾؼل رمضان ،وترتاض الـػقس بذلؽ طؾك صاطة الرحؿـ.
رويـا بنسـاد ضعقػ طـ أكس قال :كان الؿسؾؿقن إذا دخؾ شعبان اكؽبقا طؾك الؿصاحػ
فؼرؤوها ،وأخرجقا زكاة أمقالفؿ؛ تؼقية لؾضعقػ والؿسؽقـ طؾك صقام رمضان .وقال سؾؿة بـ
كفقؾ :كان يؼال :شفر شعبان شفر الؼراء ،وكان حبقب بـ أبل ثابت إذا دخؾ شعبان قال :هذا شفر
الؼراء ،وكان طؿرو بـ ققس الؿالئل إذا دخؾ شعبان أغؾؼ حاكقتف وتػرغ لؼراءة الؼرآن .اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون بعد الؿئة :يمدب اهلل طباده بإمراض وإوبئة

قال الػضقؾ بـ طقاض 

 :إكؿا جعؾت العؾؾ لقمدب هبا العباد لقس كؾ مـ مرض مات .اهـ

حؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ (.)٢٠1/1
الػائدة التاسعة والعشرون بعد الؿئة :الفقى يذل أهؾ العز

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف كتابف ذم الفقى (ص:)14٠

وما زال الفقى يذل أهؾ العز ،وقد سبؼ يف كتابـا أن الرشقد طشؼ جارية وامتـعت طؾقف ،فؼال:
أرى مـــــاء وبل ططــــش شديـــد

ولؽـــــ ٓ سبقــــؾ إلك الـــقرود

تؿؾؽقــــل

وأن الـــــاس كؾفــــؿ طبقــــدي

وأكــؽ لق قطعــــت يــدي ورجــؾل

لؼؾــت مـ الرضــا أحســـت زيـدي

أمــا

يؽػقــــؽ

أكــــؽ

اهـ
الػائدة الثالثقن بعد الؿئة :صاطقن الجارف طظات وطرب

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم ( )11/3يف أحداث سـة 19هـ:

وكان يف أولفا صاطقن الجارف بالبصرة ،فؼال الؿدائـل :حدثـل مـ أدرك الجارف قال :كان ثالثة
أيام ،فؿات فقفا يف كؾ يقم كحق مـ سبعقـ ألػا.
قال خؾقػة :قال أبق القؼظان :مات ٕكس بـ مالؽ يف صاطقن الجارف ثؿاكقن ولدا ،ويؼال:
سبعقن.
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وققؾ :مات لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة أربعقن ولدا ،وقؾ الـاس جدا بالبصرة ،وطجزوا طـ
الؿقتك ،حتك كاكت القحقش تدخؾ البققت فتصقب مـفؿ ،وماتت أم أمقر البصرة ،فؾؿ يجدوا مـ
يحؿؾفا إٓ أربعة ،ومات لصدقة بـ طامر الؿازين يف يقم واحد سبعة بـقـ ،فؼال :الؾفؿ إين مسؾؿ
مسؾؿ ،ولؿا كان يقم الجؿعة خطب الخطقب بـ طامر ،ولقس يف الؿسجد إٓ سبعة أكػس وامرأة،
َ
فؼال :ما فعؾت القجقه؟ فؼالت الؿرأة :تحت الرتاب.
وقد ورد أكف مات يف الطاطقن طشرون ألػ طروس ،وأصبح الـاس يف رابع يقم ولؿ يبؼ حقا إٓ
الؼؾقؾ ،فسبحان مـ بقده إمر .اهـ

وقال العالمة ابـ الجقزي 

يف الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ (:)١3/1

ويف هذه السـة وقع الطاطقن الجارف بالبصرة ،فؿاتت أم ابـ معؿر إمقر ،فؿا وجدوا مـ يحؿؾفا
حتك استلجروا لفا أربعة أكػس ،وكان وققع هذا الطاطقن أربعة أيام ،فؿات يف الققم إول سبعقن
ألػا ،ويف الققم الثاين واحد وسبعقن ألػا ،ويف الققم الثالث ثالثة وسبعقن ألػا ،وأصبح الـاس يف
الققم الرابع مقتك إٓ قؾقال مـ أحاد .اهـ

تنبيه:
ذكرت يف هذا الؽتاب أكثر مـ فائدة حقل الطاطقن؛ ٕكف  -أثـاء كتابة هذا الؽتاب  -وقع وباء
طظقؿ يف الصقـ يسؿك :كق روكا ،وهق فقروس صغقر ٓ يرى بالعقـ الؿجردة ،وهق مخؾقق مـ
مخؾققات اهلل ،أهؾؽ اهلل بف أٓف مـ الصقـققـ ،ثؿ اكتشر يف أكحاء العالؿ كؾف ،إٓ بؾداكا
محدودة ،لؿ يلذن اهلل إلك أن بدخقلف فقفا ،وقد مر طؾقف كحق أربعة أشفر إلك أن وكحـ يف شفر
شعبان سـة ٢44٢هـ  ،وقد طجز العالؿ كؾف طـ العثقر طؾك دواء لفذا القباء ،يف الققت الذي بؾغ
التؽرب والتجرب مـ دول الؽػر الؽربى مبؾغف ،وبعد أن صرح بعض رؤسائفا قائال :مـ أشد مـا
ققة؟! وبعد أن بؾغ التطقر التؽـقلقجل والعؾؿل والصحل مبؾغا لؿ يشفد لف العالؿ مثقال مـ قبؾ
فقؿا كعؾؿ ،فصرطفؿ اهلل وأطجزهؿ هبذا الؿخؾقق الذي ٓ يرى بالعقـ الؿجردة ،فتعطؾت مطارات
العالؿ ،وحبس الـاس  -صقطا وكرها  -يف بققهتؿ ،وأطؾـت دول العالؿ الؽربى طجزها وفشؾفا
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طـ مؼاومة هذا الػقروس الصغقر ،الذي أرغؿ اهلل بف أكقففؿ ،وأبدلفؿ اهلل بف بعد العز ً
ذٓ ،وبعد
فؼرا ،وبعد العافقة بالء ،وبعد آجتؿاع شتاتا ،وصدق اهلل الؼقي الؿتقـ،
إمـ خق ًفا ،وبعد الغـك ً
العؾل العظقؿ إذ قال :ﱥﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱤ الؽفػ، 39 :
وقال سبحاكف وبحؿده :ﱥﭐﲘﲙﲚﲛﱤ الزخرف.33 :

وٓ تزال بالدكا القؿـقة  -وهلل الحؿد والشؽر  -إلك ساطة كتابة هذه إسطر يف طافقة مـ هذا القباء
الذي أصبؼ إرض ولؿ تسجؾ الجفات الصحقة أي إصابة وهلل الحؿد ،مع ضعػ البالد التل
اهنؽتفا الحروب ،وتسؾط فقفا أهؾ الشر واإلجرام ،وصغقا يف البالد ،وأكثروا فقفا الػساد ،والـاس
مغؾقبقن طؾك أمرهؿ :تآمر طؾقفؿ وضؾؿفؿ الؼريب والبعقد  -إٓ مـ رحؿ اهلل  ،-وضــا بربـا
الؽريؿ  -سبحاكف  -أن ٓ يجؿع لـا بقـ وباءيـ طظقؿقـ وبقـ الطاطقن والسقػ ،وهق أرحؿ
الراحؿقـ ،وأكرم إكرمقـ ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل العؾل العظقؿ وحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ.
ثؿ دخؾ هذا القباء بالدكا لؽـف شقئ قؾقؾ ٓ يذكر لؿ يؿـع الـاس مـ شقئ ولؿ تساطدهؿ
الحؽقمات بشقئ يذكر بؾ الؽالم الؿجرد طـ الػعؾ هق سقد الؿققػ ولؽـ اهلل سؾؿ وكلن لؿ
يؽـ شقئ والحؿد هلل .
الػائدة الحادية والثالثقن بعد الؿئة( :وما كان لـػس أن تؿقت إٓ بنذن اهلل كتابا ممجال)

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية (:)١11/1

وقال الحافظ أبق كعقؿ إصبفاين :حدثـا طبقد اهلل ثـا أحؿد بـ طصام حدثـل معدي طـ رجؾ يؽـك
أبا الـػقد  -وكان قد أدرك مـ هذا الطاطقن  -قال :كـا كطقف بالؼبائؾ وكدفـ الؿقتك ،فؾؿا كثروا
كؼق طؾك الدفـ ،فؽـا كدخؾ الدار وقد مات أهؾفا ،فـسد باهبا طؾقفؿ ،قال فدخؾـا دارا فػتشـاها
لؿ َ
فؾؿ كجد فقفا أحدا حقا فسددكا باهبا ،فؾؿا مضت الطقاطقـ كـا كطقف فـػتح تؾؽ السدد طـ
إبقاب ،فػتحـا سدة الباب الذي كـا فتشـاه  -أو قال الدار التل كـا سددكاها – وفتشـاها ،فنذا
كحـ بغالم يف وسط الدار صري دهقـ ،كلكؿا أخذ ساطتئذ مـ حجر أمف ،قال :فبقـؿا كحـ وققف
طؾك الغالم كتعجب مـف إذ دخؾت كؾبة مـ شؼ يف الحائط ،فجعؾت تؾقذ بالغالم ،والغالم يحبق
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إلقفا حتك مص مـ لبـفا ،قال معدي :وأكا رأيت ذلؽ الغالم يف مسجد البصرة وقد قبض طؾك
لحقتف .اهـ واكظر الؿـتظؿ ٓبـ الجقزي (.)١1/1
أققل :سافرت إلك مديـة بـغازي يف لقبقا سـة ٢414هـ إلقامة دورة طؾؿقة ،وكان مـ ضؿـ دروس
الدورة درس يف كتابل "الخالصة يف طؾؿ الػرائض" ،ولؿا وصؾـا إلك باب الغرقك والفدمك قام
شاب  -يف طشريـقات طؿره  -وأخربين أمام الحاضريـ أكف لؿا كان رضقعا سافر بصحبة أبقيف يف
الطائرة ،وسؼطت الطائرة يف البحر قريب الساحؾ ،ففؾؽ كؾ الركاب ولؿ يـج إٓ هق فؼؾت لف -
مـ ضؿـ الؽالم  :-لؼد طظؿت مـة اهلل طؾقؽ ،وجعؾؽ آية لؿـ خؾػؽ ،فسبحان اهلل الؼائؾ :ﱥﭐ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱤ يقكس9١ :

الػائدة الثاكقة والثالثقن بعد الؿئة :الحجر الصحل وطزل الؿرضك يف مصر لؿا وقع الطاطقن سـة
٢١٢3هـ
قال الؿمرخ طبد الرحؿـ الجربيت يف تاريخ طجائب أثار يف الرتاجؿ وإخبار ( )4٢3/١يف الؽالم
طؾك أحداث سـة ٢١٢3هـ:
وأشاطقا فقؿا بقـفؿ أن مـ أصابف هذا الداء يف مؽان كشػقا طؾقف ،فنن كان مريضا بذلؽ الداء
أخذوا ذلؽ الؿصاب إلك الؽركتقـة ( مستشػك أو مؽان لؾحجر الصحل) طـدهؿ ،واكؼطع خربه
طـ أهؾف إٓ أن كان لف أجؾ باق ويشػك مـ ذلؽ ،ويعقد إلقفؿ صحقحا ،وإٓ فال يراه أهؾف بعد
ذلؽ أصال ،وٓ يدري خربه؛ ٕكف إذا مات أخذه الؿقكؾقن بالؽركتقـة ودفـقه بثقابف يف حػرة،
وردمقا طؾقف الرتاب ،وأما داره فال يدخؾفا أحد وٓ يخرج مـفا مدة أربعة أيام ،ويحرققن ثقابف التل
تختص بف ،ويؼػ طؾك بابف حرس ،فنن مر أحد ولؿس الباب أو الحد الؿحدود قبضقا طؾقف،
وأدخؾقه الدار ،وكرتـقه ،وإن مات الشخص يف بقتف وضفر أكف مطعقن ،جؿعقا ثقابف وفرشف
وأحرققها ،وغسؾف الغاسؾ وحؿؾف الحؿالقن ٓ غقر ،وأخرجقه مـ غقر مشفد ،وأمامف كاس تؿـع
الؿاريـ مـ التؼرب مـف ،فنن قرب مـف أحد كرتـقه يف الحال ،وبعد دفـف يؽرتـقن طؾك كؾ مـ
باشره بغسؾ أو حؿؾ أو دفـ ،فال يخرجقن إٓ لخدمة أخرى مثؾفا  ...ففال الـاس هذا الػعؾ
واستبشعقه ،وأخذوا يف الفرب والخروج مـ مصر إلك إرياف لذلؽ .اهـ
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الػائدة الثالثة والثالثقن بعد الؿئة :يـبغل أن يؽقن العؾؿاء مع اختالففؿ يف الؿسائؾ آجتفادية
طؾك مقدة وأخقة وكصح وائتالف
قال اإلمام السؿعاين كؿا كؼؾ طـف العالمة ابـ الؼقؿ كؿا يف مختصر الصقاطؼ الؿرسؾة طؾك
الجفؿقة والؿعطؾة (ص :)1٠٠
ثؿ وسع طؾك العؾؿاء الـظر فقؿا لؿ يجدوا حؽؿف يف التـزيؾ والسـة ،وكاكقا مع هذا آختالف أهؾ
مقدة وكصح ،وبؼقت بقـفؿ أخقة اإلسالم ،ولؿ يـؼطع طـفؿ كظام إلػة ،فؾؿا حدثت هذه إهقاء
الؿردية -الداطقة أصحاهبا إلك الـار  -وصاروا أحزابا؛ اكؼطعت إخقة يف الديـ ،وسؼطت إلػة،
وهذا يدل طؾك أن التـائل والػرقة إكؿا حدث يف الؿسائؾ الؿحدثة ،التل ابتدطفا الشقطان ،ألؼاها
طؾك أفقاه أولقائف؛ لقختؾػقا ويرمل بعضفؿ بعضا بالؽػر .اهـ
الػائدة الرابعة والثالثقن بعد الؿئة :طالمة الؿسائؾ آجتفادية التل هل مـ اإلسالم
فؽؾ مسللة حدثت يف اإلسالم فخاض فقفا الـاس واختؾػقا ،ولؿ يقرث هذا آختالف بقـفؿ
طداوة وٓ كؼصا وٓ تػرقا ،بؾ بؼقت بقـفؿ إلػة والـصقحة والؿقدة والرحؿة والشػؼة؛ طؾؿـا أن
ذلؽ مـ مسائؾ اإلسالم يجقز الـظر فقفا ،وأخر يؼقل مـ تؾؽ إققال ما ٓ يقجب تبديعا وٓ
تؽػقرا ،كؿا ضفر مثؾ هذا آختالف بقـ الصحابة والتابعقـ مع بؼاء إلػة والؿقدة.
وكؾ مسللة حدثت فاختؾػقا فقفا ،فلورث اختالففؿ يف ذلؽ التقلل واإلطراض والتدابر والتؼاصع،
وربؿا ارتؼك إلك التؽػقر؛ طؾؿت أن ذلؽ لقس مـ أمر الديـ يف شلء ،بؾ يجب طؾك كؾ ذي طؼؾ
أن يجتـبفا ويعرض طـ الخقض فقفا.
إن هلل تعالك شرصا يف تؿسؽـا باإلسالم أن كصبح يف ذلؽ إخقاكا ،فؼال تعالك :ﱥﭐﱨﱩﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱤ آل طؿران .٢٠1 :اهـ
الػائدة الخامسة والثالثقن بعد الؿئة :مبتدع تـشؼ مرارتف ويؿقت غقظا لؿا طجز طـ دفع الحؼ

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢٠1 /٢1
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قال أبق طؾل بـ البـاء :حؽك طؾل بـ الحسقـ العؽربي أكف سؿع :أبا مسعقد أحؿد بـ محؿد
البجؾل قال :دخؾ ابـ فقرك طؾك السؾطان محؿقد ،فؼال ٓ :يجقز أن يقصػ اهلل بالػقققة؛ ٕن
ٓزم ذلؽ وصػف بالتحتقة ،فؿـ جاز أن يؽقن لف فقق ،جاز أن يؽقن لف تحت .فؼال السؾطان :ما
أكا وصػتف حتك يؾزمـل ،بؾ هق وصػ كػسف ،فبفت ابـ فقرك ،فؾؿا خرج مـ طـده مات .فقؼال:
اكشؼت مرارتف .اهـ
الػائدة السادسة والثالثقن بعد الؿئة :يستعان بالقفقد والـصارى وٓ يستعان بلهؾ إهقاء
قال العالمة ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة (:)١31/٢
قال أبق طؾل بـ الحسقـ بـ أحؿد بـ الػضؾ البؾخل :دخؾت طؾك أحؿد بـ حـبؾ ،فجاءه رسقل
الخؾقػة يسللف طـ آستعاكة بلهؾ إهقاء .فؼال أحؿد ٓ :يستعان هبؿ .قال :يستعان بالقفقد
والـصارى وٓ يستعان هبؿ؟! قال :إن الـصارى والقفقد ٓ يدطقن إلك أدياهنؿ ،وأصحاب إهقاء
داطقة.
طزاه الشقخ تؼل الديـ إلك مـاقب البقفؼل وابـ الجقزي يعـل لإلمام أحؿد ،وقال :فالـفل طـ
آستعاكة بالداطقة لؿا فقف مـ الضرر طؾك إمة اهـ كالمف ،وهق كؿا ذكر.
ويف جامع الخالل طـ اإلمام أحؿد أن أصحاب بشر الؿريسل ،وأهؾ البدع وإهقاء ٓ يـبغل أن
يستعان هبؿ يف شلء مـ أمقر الؿسؾؿقـ؛ فنن يف ذلؽ أطظؿ الضرر طؾك الديـ والؿسؾؿقـ.
وروى البقفؼل يف مـاقب أحؿد طـ محؿد بـ أحؿد بـ مـصقر الؿروذي أكف استلذن طؾك أحؿد بـ
حـبؾ فلذن ،فجاء أربعة رسؾ الؿتقكؾ يسللقكف فؼالقا :الجفؿقة يستعان هبؿ طؾك أمقر السؾطان
قؾقؾفا وكثقرها أولك أم القفقد والـصارى؟ فؼال أحؿد :أما الجفؿقة فال يستعان هبؿ طؾك أمقر
السؾطان قؾقؾفا وكثقرها ،وأما القفقد والـصارى فال بلس أن يستعان هبؿ يف بعض إمقر التل ٓ
يسؾطقن فقفا طؾك الؿسؾؿقـ حتك ٓ يؽقكقا تحت أيديفؿ ،قد استعان هبؿ السؾػ.
قال محؿد بـ أحؿد الؿروذي أيستعان بالقفقد والـصارى وهؿا مشركان وٓ يستعان بالجفؿل؟
قال :يا بـل يغرت هبؿ الؿسؾؿقن ،وأولئؽ ٓ يغرت هبؿ الؿسؾؿقن .اهـ
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الػائدة السابعة والثالثقن بعد الؿئة :هؾ كان الصحابة 

يتؿازحقن

ققؾ لؿحؿد بـ سقريـ :هؾ كاكقا يتؿازحقن  -يعـل الصحابة -؟ فؼال :ما كاكقا إٓ كالـاس ،كان
ابـ طؿر يؿزح ويـشد الشعر ويؼقل:
ويؽــــره أن تػارقــــف الػؾــــقس

يحب الخؿــــر مـ كقــــس الـــــدامك
 .اهـ حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء ()١٠3 /١

الػائدة الثامـة والثالثقن بعد الؿئة ٓ :يعاب طؾك العالؿ الؽثقر الػتاوى لق أخطل يف مائة مسللة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1٠٢/١٠

لق قدر أن العالؿ الؽثقر الػتاوى أخطل يف مائة مسللة لؿ يؽـ ذلؽ طقبا ،وكؾ مـ سقى الرسقل
 يصقب ويخطئ ومـ مـع طالؿا مـ اإلفتاء مطؾؼا ،وحؽؿ بحبسف لؽقكف أخطل يف
مسائؾ كان ذلؽ باصال باإلجؿاع ،فالحؽؿ بالؿـع والحبس حؽؿ باصؾ باإلجؿاع .اهـ
الػائدة التاسعة والثالثقن بعد الؿئة :كان أبل قدريا وأخقالل روافض فلكؼذين اهلل بسػقان الثقري

قال يقسػ بـ أسباط 

 :كان أبل قدريا وأخقالل روافض فلكؼذين اهلل بسػقان .اهـ شرح أصقل

اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ()1٠ /٢
الػائدة إربعقن بعد الؿئة :متك يؽقن التللقػ تسقيدا لؾقرق وتحؾقا بحؾقة السرق
قال ابـ العربل الؿالؽل ٓ :يـبغل لحصقػ يتصدى لتصـقػ أن يعدل طـ غرضقـ:
إما أن يخرتع معـك ،وإما أن يبتدع وضعًا ومبـك ،وما سقى هذيـ القجفقـ ففق تسقيد القرق،
والتح ّؾل بحؾقة السرق .اهـ هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب (الؿؼدمة )٢13/لؾجقيـل
الػائدة الحادية وإربعقن بعد الؿئة :معاداة أهؾ الجفؾ والظؾؿ لؾعؾؿاء كالحر والربد ٓ بد مـف

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)٢1١/٢

وهذا الؼدر مـ معاداة أهؾ الجفؾ والظؾؿ لؾعؾؿاء مثؾ الحر والربد ٓ بد مـف؛ فال يـبغل لؿـ لف
مسؽة طؼؾ أن يتلذى بف؛ إذ ٓ سبقؾ لف الك دفعف بحال؛ فؾققصـ كػسف طؾقف كؿا يقصـفا طؾك برد
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الشتاء وحر الصقػ .اهـ
الػائدة الثاكقة وإربعقن بعد الؿئة :لقس مـ الؿروءة إخبار الرجؾ طـ سـف
قال اإلمام الشافعل :سللت مالؽ بـ أكس طـ سـف فؼال :أقبؾ طؾك شلكؽ ،وقال :لقس مـ
الؿروءة إخبار الرجؾ طـ سـف؛ إن كان صغقرا استحؼروه ،وإن كان كبقرا استفرمقه .اهـ مـاقب
الشافعل لؾبقفؼل

وقال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)131

يـبغل أن تؽتؿ سـؽ؛ فنن كـت كبقرا استفرمقك ،وإن كـت صغقرا استحؼروك .وكذلؽ مؼدار
مالؽ؛ فنكف إن كان كثقرا كسبقك يف كػؼتؽ إلك البخؾ ،وإن كان قؾقال صؾبقا الراحة مـؽ .وكذلؽ
الؿذهب؛ فنكؽ إن أضفرتف ،لؿ تلمـ أن يسؿعف مخالػ فقؼطع بؽػرك .وقد أكشدكا محؿد بـ طبد
الباقل البزاز:
احػــظ لساكــؽ ٓتبــــح بثالثــــة

ســـ ومــال ما استطعــت ومذهب

بثالثــــة

ومؽــــذب

فعــؾك

الثالثــــة

تبتــؾك

بؿؿــــقه

ومؿخــــرق

اهـ
الػائدة الثالثة وإربعقن بعد الؿئة :السقػ أصدق إكبا ًء مـ الؽتب

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

٢

يف مػتاح دار السعادة ( )٢11/١يف بقان كذب الؿـجؿقـ:

ومـ ذلؽ اتػاقفؿ يف سـة ثالث وطشريـ يف قصة طؿقرية أن الؿعتصؿ إن خرج لػتحفا كاكت طؾقف
الدائرة ،وأن الـصر لعدوه ،فرزقف اهلل التقفقؼ يف مخالػتفؿ ،فػتح اهلل طؾك يديف ما كان مغؾؼا،
وأصبح كذهبؿ وخرصفؿ بعد أن كان مقهقما طـد العامة محؼؼا ،فػتح طؿقرية وما وآها مـ كؾ
حصـ وقؾعة ،وكان ذلؽ مـ أطظؿ الػتقحات الؿعدودة ،ويف ذلؽ الػتح قام أبق تؿام الطائل
مـشدا لف طؾك رؤوس إشفاد:
1

الؿراد بالؽتب  :كتب الؿـجؿقن .
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السقػ أصدق أكباء مـ الؽتب

يف حده الحد بقـ الجد والؾعب

والعؾؿ يف شفب إرماح ٓمعة

بقـ الخؿقسقـ ٓ يف السبعة الشفب

أيـــ الروايــة أم أيـــ الـجـــقم وما

صاغقه مـ زخرف مـفا ومـ كذب

مؾػؼــــــة

لقست بـبع إذا طدت وٓ غرب

طجائبــــا زطؿــــقا إيــــام تجعؾــف

طـفـ يف صػــر إصػـار أو رجــب

وخقفــقا الـــاس مـ دهقـــاء مظؾؿــة

إذا بدا الؽقكــب الغــربل ذو الذكب

مرتبــة

ما كــان مـؼؾبــا أو غقــر مـؼؾــب

يؼضــقن بإمــر طـفــا وهل غافؾــة

ما دار يف فؾــــؽ مـفا ويف قطـــب

لق ثبتــــت قط أمــرا قبــؾ مققعــف

لؿ يخــػ ما حـؾ بإوثــان والصؾـب

تخرصــــــا

وصــقروا

وأحاديثــــــا

إبــرج

العؾقــا

وهل كحق مـ سبعقـ بقتا أجقز طؾك كؾ بقت مـفا بللػ درهؿ .اهـ
الػائدة الرابعة وإربعقن بعد الؿئة :وباء وبالء وغالء وطظات وطرب؛ كسلل اهلل العافقة.
قال العالمة ابـ الجقزي يف الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ ( )٢1 -٢٠/٢1يف الؽالم طؾك أحداث
سـة تسع وأربعقـ وأربعؿائة:
ويف جؿادى أخرة ورد كتاب مـ تجار ما وراء الـفر :قد وقع يف هذه الديار وباء طظقؿ ،مسرف
زائد طـ الحد ،حتك إكف خرج مـ هذا اإلقؾقؿ يف يقم واحد ثؿاكقة طشر ألػ جـازة ،وأحصل مـ
مات إلك أن كتب هذا الؽتاب فؽاكقا ألػ ألػ وستؿائة ألػ وخؿسقـ ألػا ،والـاس يؿرون يف
هذه البالد فال يرون إٓ أسقاقا فارغة ،وصرقات خالقة ،وأبقابا مغؾؼة ،حتك إن البؼر كػؼت.
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وجاء الخرب مـ آذربقجان وتؾؽ إطؿال بالقباء العظقؿ ،وأكف لؿ يسؾؿ إٓ العدد الؼؾقؾ ،ووقع
وباء بإهقاز وأطؿالفا ،وبقاسط وبالـقؾ ومطقر آباذ والؽقفة ،وصبؼ إرض حتك كان يخد
لؾعشريـ والثالثقـ زبقة فقؾؼقن فقفا ،وكان أكثر سبب ذلؽ الجقع ،وكان الػؼراء يشقون الؽالب،
ويـبشقن الؼبقر فقشقون الؿقتك ويلكؾقهنؿ ،وكان لرجؾ جريبان أرضا دفع إلقف يف ثؿـفا طشرة
دكاكقر فؾؿ يبعفا ،فباطفا حقـئذ بخؿسة أرصال خبز ،وأكؾفا ومات مـ وقتف ،وصقيت التجارات،
وأمقر الدكقا ،ولقس لؾـاس شغؾ يف الؾقؾ والـفار إٓ غسؾ إمقات والتجفقز والدفـ ،وكان
اإلكسان قاطدا فقـشؼ قؾبف طـ دم الؿفجة فقخرج إلك الػؿ مـف قطرة فقؿقت اإلكسان.
وتاب الـاس كؾفؿ ،وتصدققا بؿعظؿ أمقالفؿ ،وأراققا الخؿقر ،وكسروا الؿعازف ،ولزمقا
الؿساجد لؼراءة الؼرآن خصقصا العؿال والظؾؿة ،وكؾ دار فقفا خؿر يؿقت أهؾفا يف لقؾة واحدة،
ووجدوا دارا فقفا ثؿاكقة طشر كػسا مقتك ،فػتشقا متاطفؿ فقجدوا خابقة خؿر فلراققها ،ودخؾقا
طؾك مريض صال كزطف سبعة أيام ،فلشار بنصبعف إلك خابقة خؿر فؼؾبقها ،وخؾصف اهلل تعالك مـ
السؽرة ،فؼضك ،وقبؾ ذلؽ كان مـ يدخؾ هذه الدار يؿقت ،ومـ كان مع امرأة حراما ماتا مـ
ساطتفؿا ،وكؾ مسؾؿقـ بقـفؿا هجران وأذى فؾؿ يصطؾحا ماتا معا ،ومـ دخؾ الدار لقلخذ شقئا
مؿا قد تخؾػ فقفا وجدوا الؿتاع معف وهق مقت.
ومات رجؾ كان مؼقؿا بؿسجد فخؾػ خؿسقـ ألػ درهؿ فؾؿ يؼبؾفا أحد ،ووضعت يف الؿسجد
تسعة أيام بحالفا ،فدخؾ أربعة أكػس لقال إلك الؿسجد وأخذوها فؿاتقا طؾقفا .ويقصل الرجؾ
الرجؾ فقؿقت الذي أوصل إلقف قبؾ الؿقصل ،وخؾت أكثر الؿساجد مـ الجؿاطات.
وكان أبق محؿد طبد الجبار بـ محؿد الػؼقف معف سبعؿائة متػؼف ،فؿات وماتقا سقى اثـل طشر مـ
الؽؾ.
ودخؾ رجؾ طؾك مقت وطؾقف لحاف فلخذه ،فؿات ويده يف صرف الؾحاف وباققف طؾك الؿقت.
ودخؾ دبقس بـ طؾل بالده فقجدها خرابا ٓ أكار هبا وٓ طالؿة ،حتك إكف أكػذ رسقٓ إلك بعض

الـقاحل ،فؾؼقف جؿاطة فؼتؾقه وأكؾقه .اهـ واكظر البداية والـفاية ٓبـ كثقر 
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( )19/٢١فؼد كؼؾ

ما ذكره ابـ الجقزي 
وقال الحافظ ابـ كثقر  يف البداية والـفاية ( )1٠ -11/٢١يف حقادث سـة سـة ثؿان وأربعقـ
.

وأربعؿائة:
وفقفا رجع غالء شديد طؾك الـاس وخقف وهنب كثقر ببغداد ،ثؿ أطؼب ذلؽ فـاء كثقر بحقث دفـ
كثقر مـ الـاس بغقر غسؾ وٓ تؽػقـ ،وغؾت إشربة وما تحتاج إلقف الؿرضك كثقرا ،واطرتى
الـاس مقت كثقر ،واغرب الجق وفسد الفقاء.
قال ابـ الجقزي :وطؿ هذا القباء والغالء مؽة والحجاز ،وديار بؽر والؿقصؾ ،وبالد بؽر وبالد
الروم ،وخراسان والجبال والدكقا كؾفا .هذا لػظف يف الؿـتظؿ.
فقجدوا طـد الصباح مقتك:
قال :وورد كتاب مـ مصر أن ثالثة مـ الؾصقص كؼبقا بعض الدور ُ
أحدهؿ طؾك باب الـؼب ،والثاين طؾك رأس الدرجة ،والثالث طؾك الثقاب التل كقرها لقلخذها فؾؿ
يؿفؾ ،...وفقفا كان الغالء والػـاء أيضا مستؿريـ طؾك الـاس ببغداد وغقرها مـ البالد ،طؾك ما
كان طؾقف إمر يف السـة الؿاضقة ،فنكا هلل وإكا إلقف راجعقن ولؿ يحج أحد مـ أهؾ العراق فقفا .اهـ
الػائدة الخامسة وإربعقن بعد الؿئة :الثقب القسخ أحقج إلك الصابقن مـ البخقر

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء ( :)431 /٢3ومـ غرر كالم ابـ الجقزي أن رجال

سللف :أيؿا أفضؾ :أسبح أو أستغػر؟ قال :الثقب القسخ أحقج إلك الصابقن مـ البخقر .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن بعد الؿئة :مـ صرائػ الـحاة
ركب كحقي سػقـة فؼال لؾؿالح :هؾ تعرف شقئا مـ الـحق؟
فؼال الؿالح.ٓ :
فؼال لف الـحقي :لؼد ذهب كصػ طؿرك.
وبعد قؾقؾ اضطربت السػقـة واشتدت الرياح فؼال الؿالح لؾـحقي :هؾ تجقد السباحة؟
فؼال الـحقي.ٓ :
فؼال لف الؿالح :لؼد ذهب طؿرك كؾف.
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الػائدة السابعة وإربعقن بعد الؿئة :قصة يقسػ  ...طظات وطرب

قال اإلمام البغقي 

يف تػسقره (:)4٠4 /١

سؿاها أحسـ الؼصص؛ لؿا فقفا مـ العرب والحؽؿ والـؽت والػقائد التل تصؾح لؾديـ والدكقا،
مـ سقر الؿؾقك والؿؿالقؽ والعؾؿاء ومؽر الـساء والصرب طؾك أذى إطداء ،وحسـ التجاوز
طـفؿ بعد آلتؼاء ،وغقر ذلؽ مـ الػقائد .اهـ
وقال الؽرماين يف غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ (:)3١1 /٢
وسؿاها  -قصة يقسػ – أحسـ الؼصص؛ ٓشتؿالفا طؾك ذكر حاسد ومحسقد ،ومالؽ
ومؿؾقك ،وشاهد ومشفقد ،وطاشؼ ومعشقق ،وحبس وإصالق ،وسجـ وخالص ،وخصب
وجدب ،وغقرها مؿا يعجز طـ بقاهنا صقق الخؾؼ .اهـ

وقال العالمة ابـ الجقزي 

يف زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر (:)4٢1/١

قال العؾؿاء :وإِكؿا سؿقت قصة يقسػ أحسـ الؼصص؛ ٕهنا جؿعت ذكر إكبقاء والصالحقـ،
والؿالئؽة والشقاصقـ ،وإكعام ،وسقر الؿؾقك والؿؿالقؽ ،والتجار والعؾؿاء ،والرجال والـساء
والسر وتعبقر الرؤيا ،والسقاسة والؿعاشرة وتدبقر الؿعاش،
وحقؾفـ ،وذكر التقحقد والػؼف،
ّ
والعز والحؽؿ ،إِلك غقر ذلؽ مـ العجائب .اهـ
والصرب طؾك إذى والحؾؿ،
ّ
لؼد كان يف أحداث قصة يقسػ وإخقتف طالمات واضحات لطالبل العربة ،الذيـ يتعظقن بآيات
اهلل تعالك ،فتخبت لفا قؾقهبؿ ،وتـصرف هبا إلك مرضاة اهلل كػقسفؿ ،ففل تحرك الؼؾقب الراكدة،
وتـبف الـػقس الـائؿة ،إلك أن الؿؾؽ هلل ٓ ،يجري فقف حدث إٓ بؿشقئتف ،وٓ يحقؼ الؿؽر السلء
إٓ بلهؾف ،وٓ يستطقع أحد أن يضع مـ رفعف اهلل ،إلك غقر ذلؽ مـ العظات .اهـ التػسقر القسقط -
مجؿع البحقث (.)١13/4
الػائدة الثامـة وإربعقن بعد الؿئة ٓ :يسؿع سقرة يقسػ محزون إٓ اسرتاح

قال اإلمام السؿعاين 

يف تػسقره (:)1/1

وحؽل طـ ابـ ططاء أكف قال ٓ :يسؿع سقرة يقسػ محزون إٓ اسرتوح إلقفا .اهـ ،واكظر تػسقر
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البغقي (.)4٠4/١
الػائدة التاسعة وإربعقن بعد الؿئة :أهؾ العؾؿ واإليؿان يخطئقن وٓ يؽػرون يف الؿسائؾ
العؾؿقة والعؿؾقة ،وٓ يعصؿقن وٓ يمثؿقن ،بخالف أهؾ البدع

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف مـفاج السـة الـبقية (:)١3٢/3

فؿـ طققب أهؾ البدع تؽػقر بعضفؿ بعضا ،ومـ مؿادح أهؾ العؾؿ أهنؿ يخطئقن وٓ يؽػرون،
وسبب ذلؽ أن أحدهؿ قد يظـ ما لقس بؽػر كػرا .اهـ

وقال 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)١٠٠/٢9

...هذا هق الؼقل الؿعروف طـ الصحابة والتابعقـ لفؿ بنحسان وأئؿة الديـ :أهنؿ ٓ يؽػرون وٓ
يػسؼقن وٓ يمثؿقن أحدا مـ الؿجتفديـ الؿخطئقـ ٓ ،يف مسللة طؿؾقة وٓ طؾؿقة .اهـ

وقال 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)19/13

فلما الصديؼقن والشفداء والصالحقن فؾقسقا بؿعصقمقـ ،وهذا يف الذكقب الؿحؼؼة ،وأما ما
اجتفدوا فقف :فتارة يصقبقن ،وتارة يخطئقن ،فنذا اجتفدوا فلصابقا فؾفؿ أجران ،وإذا اجتفدوا
وأخطئقا فؾفؿ أجر طؾك اجتفادهؿ ،وخطمهؿ مغػقر لفؿ ،وأهؾ الضالل يجعؾقن الخطل واإلثؿ
متالزمقـ  ...وأهؾ العؾؿ واإليؿان ٓ يعصؿقن ،وٓ يمثؿقن .اهـ

وقال 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)٢9٢/٢9

وكثقر مـ مجتفدي السؾػ والخؾػ قد قالقا وفعؾقا ما هق بدطة ،ولؿ يعؾؿقا أكف بدطة ،إما
ٕحاديث ضعقػة ضـقها صحقحة ،وإما ٔيات ففؿقا مـفا ما لؿ يرد مـفا ،وإما لرأي رأوه ويف
الؿسللة كصقص لؿ تبؾغفؿ ،وإذا اتؼك الرجؾ ربف ما استطاع دخؾ يف ققلف :ﱥﭐﲴﲵﲶﲷ

ﲺﱤ البؼرة ،١11 :ويف الصحقح أن اهلل قال " :قد فعؾت " وبسط هذا لف مقضع آخر .اهـ
ﲻ
ﲸﲹ
الػائدة الخؿسقن بعد الؿئة ٓ :شلء ألذ مـ السؽقت ٓ سقؿا يف زمـ الػتـ

قال اإلمام الصـعاين 

كؿا يف ديقاكف (ص :)٢١٢
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صعؿــت حــالوة إشقــاء صــــرا

فــال شلء ألــــذ مـ السؽــــقت

وخـــقر مجالــــس الدكقــــا جؿقعــــا

مجالســــة الدفاتــــر يف البقــــقت
اهـ

قال اإلمام ابـ حبان يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)41
ولؼد أحسـ الذي يؼقل:
إن كان يعجبؽ السؽقت فنكف

قد كان يعجب قبؾؽ إخقارا

ولئـ كدمت طؾك سؽقت مرة

فؾؼد كدمت طؾك الؽالم مرارا

ولربؿا

زرع

الؽالم

طداوة

وضرارا

خاسر

زادا

بذاك

خسارة

وتبارا

إن

السؽقت

وإذا

تؼرب

سالمة
خاسر

مـ

اهـ
وقد ققؾ :ما كدم حؾقؿ وٓ ساكت.
الػائدة الحادية والخؿسقن بعد الؿئة :بقت شعر خقر مـ طشرة آٓف درهؿ

قال اإلمام ابـ حبان 

يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)44

خربكا محؿد بـ الؿـذر بـ سعقد ،حدثـا كثقر بـ طبد اهلل التقؿل ،حدثـا العالء بـ سعقد الؽـدي،
حدثـل أبقحقة قال :كـت أماشل إسؿاطقؾ بـ سفؾ وكان أحد الحؽؿاء فؼال لل:
أٓ أخربك ببقت شعر خقر لؽ مـ طشرة آٓف درهؿ؟
قؾت :كعؿ.
قال :أيؿا أحب إلقؽ كػسؽ؟ أو طشرة آٓف درهؿ؟
قؾت :كػسل.
فلكشل يؼقل:
والتػــت بالـفــــار قبــــؾ الؿؼــــال

اخػــض الصــقت إن كطؼت بؾقؾ
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اهـ
الػائدة الثاكقة والخؿسقن بعد الؿئة :مـ خػل طؾقف طقب كػسف؛ خػقت طؾقف محاسـ غقره

قال اإلمام ابـ حبان 

يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)١١

مـ خػل طؾقف طقب كػسف؛ خػقت طؾقف محاسـ غقره ،وإن مـ أشد العؼقبة لؾؿرء أن يخػك طؾقف
طقبف؛ ٕكف لقس بؿؼؾع طـ طقبف مـ لؿ يعرفف ،ولقس بـائؾ محاسـ الـاس مـ لؿ يعرففا ،وما أكػع
التجارب لؾؿبتدي .اهـ
الػائدة الثالثة والخؿسقن بعد الؿئة :يؾحـقن ويربحقن

قال ابـ قتقبة 

يف طققن إخبار (:)٢٠4/١

قال رجؾ مـ الصالحقـ :لئـ أطربـا يف كالمـا حتك ما كؾحـ ،لؼد لحـا يف أطؿالـا حتك ما كعرب.
دخؾ أطرابل السقق فسؿعفؿ يؾحـقن ،فؼال :سبحان اهلل! يؾحـقن ويربحقن وكحـ ٓ كؾحـ وٓ
كربح!
دخؾ رجؾ طؾك زياد فؼال لف :إن أبقـا هؾؽ ،وإن أخقـا غصبـا طؾك مقراثـا مـ أباكا .فؼال زياد :ما
ضقعت مـ كػسؽ أكثر مؿا ضاع مـ مالؽ .اهـ
َ
الػائدة الرابعة والخؿسقن بعد الؿئة :أهؾ الـؼص يستعقـقن بالؽرب

قال الؿاوردي 

يف أدب الدكقا والديـ (ص :)١1٠

قال ابـ الؿعتز :لؿا طرف أهؾ الـؼص حالفؿ طـد ذوي الؽؿال استعاكقا بالؽرب لقعظؿ صغقرا،
ويرفع حؼقرا ،ولقس بػاطؾ.
وأما اإلطجاب فقخػل الؿحاسـ ويظفر الؿساوئ ،ويؽسب الؿذام ويصد طـ الػضائؾ .اهـ
الػائدة الخامسة والخؿسقن بعد الؿئة :أكثر الؿرضك يشػقن بال دواء

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)311/١٢

ٍ
تداو ٓ ،سقؿا يف أهؾ القبر والؼرى
...أن كثقرا مـ الؿرضك أو أكثر الؿرضك يشػقن بال
والساكـقـ يف كقاحل إرض؛ يشػقفؿ اهلل بؿا خؾؼ فقفؿ مـ الؼقى الؿطبقطة يف أبداهنؿ ،الرافعة
88

لؾؿرض ،وفقؿا يقسره لفؿ مـ كقع حركة وطؿؾ ،أو دطقة مستجابة أو رققة كافعة ،أو ققة لؾؼؾب
وحسـ التقكؾ ،إلك غقر ذلؽ مـ إسباب الؽثقرة غقر الدواء .اهـ

الػائدة السادسة والخؿسقن بعد الؿئة :اإلجازات ٓ تػقد طؾؿا

قال العالمة السػاريـل 

يف إجازتف لعثؿان الرحقباين:

واإلجازات ٓ تػقد طؾؿا فؿـ حصؾ العؾقم وأدرك مـطققفا والؿػفقم ،فؼد فاز ،وأجقز طؾك
الحؼقؼة ٓ الؿجاز ،ومـ ٓ فال ،ولق مأل سبت أمف إجازات .اهـ [ثبت السػاريـل (])1١1-1١١
الػائدة السابعة والخؿسقن بعد الؿئة :يجب طـد حؾقل الطاطقن السؽقن

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد (:)19/4

وقد جؿع الـبل  لألمة يف هنقف طـ الدخقل إلك إرض التل هق هبا وهنقف طـ الخروج
مـفا بعد وققطف كؿال التحرز مـف ،فنن يف الدخقل يف إرض التل هق هبا تعرضا لؾبالء ،ومقافاة لف
يف محؾ سؾطاكف ،وإطاكة لإلكسان طؾك كػسف ،وهذا مخالػ لؾشرع والعؼؾ ،بؾ تجـب الدخقل إلك
أرضف مـ باب الحؿقة التل أرشد اهلل سبحاكف إلقفا ،وهل حؿقة طـ إمؽـة ،وإهقية الؿمذية.
وأما هنقف طـ الخروج مـ بؾده ،فػقف معـقان:
أحدهؿا :حؿؾ الـػقس طؾك الثؼة باهلل ،والتقكؾ طؾقف والصرب طؾك أقضقتف والرضا هبا.
والثاين :ما قالف أئؿة الطب :أكف يجب طؾك كؾ محرتز مـ القباء أن يخرج طـ بدكف الرصقبات
الػضؾقة ،ويؼؾؾ الغذاء ،ويؿقؾ إلك التدبقر الؿجػػ مـ كؾ وجف ،إٓ الرياضة والحؿام ،فنهنؿا مؿا
يجب أن يحذرا؛ ٕن البدن ٓ يخؾق غالبا مـ فضؾ رديء كامـ فقف ،فتثقره الرياضة والحؿام،
ويخؾطاكف بالؽقؿقس الجقد ،وذلؽ يجؾب طؾة طظقؿة ،بؾ يجب طـد وققع الطاطقن السؽقن
والدطة ،وتسؽقـ هقجان إخالط ،وٓ يؿؽـ الخروج مـ أرض القباء والسػر مـفا إٓ بحركة
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شديدة ،وهل مضرة جدا .هذا كالم أفضؾ إصباء الؿتلخريـ ،فظفر الؿعـك الطبل مـ الحديث
الـبقي ،وما فقف مـ طالج الؼؾب والبدن وصالحفؿا .اهـ
الػائدة الثامـة والخؿسقن بعد الؿئة :كرام الـاس ولئامفؿ

قال اإلمام أبق حاتؿ ابـ حبان 

يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)٢٠4

قال الشعبل :إن كرام الـاس أسرطفؿ مقدة وأبطمهؿ طداوة ،مثؾ الؽقب مـ الػضة :يبطئ
آكؽسار ويسرع آكجبار ،وإن لئام الـاس أبطمهؿ مقدة وأسرطفؿ طداوة ،مثؾ الؽقب مـ
الػخار :يسرع آكؽسار ويبطئ آكجبار .اهـ
أسلل اهلل العظقؿ الحؾقؿ الؽريؿ أن يجعؾـا مـ كرام الـاس ٓ مـ لئامفؿ.
الػائدة التاسعة والخؿسقن بعد الؿئة ٓ :يثبت الؼرآن يف الصدر ويتقسر ففؿف إٓ بالؼقام بف يف
جقف الؾقؾ

قال الشقخ ططقة محؿد سالؿ 

يف تؽؿؾة أضقاء البقان يف إيضاح الؼرآن بالؼرآن (:)139/1

وقد سؿعت مـ الشقخ رحؿة اهلل تعالك طؾقـا وطؾقف  -يعـل شقخف العالمة الشـؼقطل  -ققلفٓ :
ُيثبت الؼرآن يف الصدر ،وٓ ُيسفؾ حػظف و ُيقسر ففؿف إٓ الؼقام بف مـ جقف الؾقؾ.

وقد كان 

تعالك ٓ يرتك ورده مـ الؾقؾ صقػا أو شتاء .اهـ

الؾفؿ يا مـان يا كريؿ اجعؾـا مـ أهؾ الؼرآن الؼائؿقـ بف آكاء الؾقؾ وأصراف الـفار.
الػائدة الستقن بعد الؿئة :تزوج وٓ تحؿؾ هؿ كػؼة الزوجة

قال ابراهقؿ الـخعل 

 :تزوج؛ فنن الذي كان يرزقفا يف بقتفا هق يرزقفا ويرزقؽ يف بقتؽ .اهـ

تاريخ ابـ معقـ  -رواية ابـ محرز (.)3٠/١
الػائدة الحادية والستقن بعد الؿئة :كؾ يخدم ديـف يف مجالف ويـافح طـ طؼقدتف
قال إمام الؾغة إزهري الشافعل يف كتابف هتذيب الؾغة (:)٠4/١
قؾت :والعجب مـ ققم فسروا السؿقع بؿعـك الؿسؿع؛ فرارا مـ وصػ اهلل بلن لف سؿعا .وقد ذكر
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اهلل الػعؾ يف غقر مقضع مـ كتابف .ففق سؿقع :ذو سؿع بال تؽققػ وٓ تشبقف بالسؿقع مـ خؾؼف،
وٓ سؿعف كسؿع خؾؼف ،وكحـ كصػف بؿا وصػ بف كػسف بال تحديد وٓ تؽققػ .اهـ
فاكظر إلك هذا اإلمام الػذ! كقػ يـافح طـ طؼقدتف السؾػقة ويخدمفا وهق يؽتب يف طؾؿ مـ طؾقم
الؾغة العربقة فجزاه اهلل خقرا ورحؿف.
الػائدة الثاكقة والستقن بعد الؿئة :قؿت وأكا طؿر بـ طبد العزيز ورجعت وأكا طؿر بـ طبد العزيز
قال محؿد بـ طبد الحؽؿ يف سقرة طؿر بـ طبد العزيز (ص :)44
وكان طـده ققم ذات لقؾة يف بعض ما يحتاج إلقف فغشل سراجف ،فؼام إلقف فلصؾحف ،فؼقؾ لف يا أمقر
الؿممـقـ أٓ كؽػقؽ؟
قال :وما ضرين؟! قؿت وأكا طؿر بـ طبد العزيز ،ورجعت وأكا طؿر بـ طبد العزيز .اهـ
الػائدة الثالثة والستقن بعد الؿئة :ضــتف أقبح مـ خطل
كان الشقخ صػل الديـ الفـدي محؿد بـ طبد الرحقؿ الػؼقف الشافعل الؿتقىف سـة  ٠٢3هـ رجال
ضريػا قال:
وجدت يف سقق الؽتب مرة كتابا بخط ضــتف أقبح مـ خطل ،فغالقت يف ثؿـف واشرتيتف؛ ٕحتج بف
طؾك مـ يدطل أن خطل أقبح الخطقط فؾؿا طدت إلك البقت وجدتف بخطل الؼديؿ .اهـ
الؿختار الؿصقن مـ أطالم الؼرون (.)١٠٠/٢
الػائدة الرابعة والستقن بعد الؿئة :ققل العقام قبؾ رمضان بليام :يا كػس ما تشتفل؟
اطتاد كثقر مـ العقام وأشباهفؿ قبؾ رمضان بليام ققل :يا كػس ما تشتفل؟
يرغبقن أكػسفؿ بإكؾ مؿا يشتفقن قبؾ حؾقل شفر رمضان وهذه طادة قبقحة ،أصؾفا مـ
الـصارى ،فال يجقز لؾؿسؾؿ التشبف هبؿ؛ لؿا يشعر بف ذلؽ مـ استثؼال شفر الصقم ،وكراهة
مؼدمف ،وأكف يحقل بقـفؿ وبقـ ما يشتفقن.

وقد حذر الحافظ ابـ رجب 

مـ هذه العادة الؼبقحة يف كتابف العظقؿ "لطائػ الؿعارف"

(ص )٢41 -٢43فؼال:
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ولربؿا ضـ بعض الجفال أن الػطر قبؾ رمضان يراد بف اغتـام إكؾ؛ لتلخذ الـػقس حظفا مـ
الشفقات قبؾ أن تؿـع مـ ذلؽ بالصقام ،ولفذا يؼقلقن :هل أيام تقديع لألكؾ ،وتسؿك تـحقسا،
واشتؼاقف مـ إيام الـحسات ،ومـ قال :هق تـفقس بالفاء ففق خطل مـف ،ذكره ابـ درستقيف
الـحقي ،وذكر أن أصؾ ذلؽ متؾؼك مـ الـصارى؛ فنهنؿ يػعؾقكف طـد قرب صقامفؿ ،وهذا كؾف
خطل وجفؾ مؿـ ضـف وربؿا لؿ يؼتصر كثقر مـفؿ طؾك اغتـام الشفقات الؿباحة بؾ يتعدى إلك
الؿحرمات؛ وهذا هق الخسران الؿبقـ و ُأكشد لبعضفؿ:
إذا العشرون مـ شعبان ولت
وٓ

بلقداح

تشرب

فقاصؾ

صغار

شرب

لقؾؽ

بالـفار

فنن الققت ضاق طؾك الصغار

وقال آخر:
جاء

شعبان

مـذرا

فاسؼقاين

بالصقام

راحا

بؿاء

الغؿام

ومـ كاكت هذه حالف فالبفائؿ أطؼؾ مـف ،ولف كصقب مـ ققلف تعالك :ﱥﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱇﱉﱊﱋﱌﱍﱤ إطراف ٢٠9 :أية ،وربؿا كره كثقر مـفؿ صقام رمضان ،حتك إن بعض
ﱈ
السػفاء مـ الشعراء كان يسبف ،وكان لؾرشقد ابـ سػقف فؼال مرة:
دطاين شفر الصقم ٓ كان مـ شفر

وٓ صؿت شفرا بعده آخر الدهر

بؼدرة

طؾك الشفر ٓستعديت جفدي طؾك

فؾق

كان

يعديـل

إكام

الشفر

فلخذه داء الصرع؛ فؽان يصرع يف كؾ يقم مرات متعددة ،ومات قبؾ أن يدركف رمضان آخر،
وهمٓء السػفاء يستثؼؾقن رمضان؛ ٓستثؼالفؿ العبادات فقف مـ الصالة والصقام ،فؽثقر مـ همٓء
الجفال ٓ يصؾل إٓ يف رمضان إذا صام ،وكثقر مـفؿ ٓ يجتـب كبائر الذكقب إٓ يف رمضان،
92

فقطقل طؾقف ،ويشؼ طؾك كػسف مػارقتفا لؿللقففا ،ففؿ يعدون إيام والؾقالل لقعقدوا إلك
الؿعصقة.
وهمٓء مصرون طؾك ما فعؾقا وهؿ يعؾؿقن؛ ففؿ هؾؽك ،ومـفؿ مـ ٓ يصرب طؾك الؿعاصل؛ ففق
يقاقعفا يف رمضان.
وحؽاية محؿد بـ هارون البؾخل مشفقرة ،وقد رويت مـ وجقه ،وهق أكف كان مصرا طؾك شرب
الخؿر ،فجاء يف آخر يقم مـ شعبان وهق سؽران ،فعاتبتف أمف وهل تسجر تـقرا ،فحؿؾفا فللؼاها يف
التـقر فاحرتقت ،وكان بعد ذلؽ قد تاب وتعبد ،فرؤي لف يف الـقم أن اهلل قد غػر لؾحجاج كؾفؿ
سقاه.
فؿـ أراد اهلل بف خقرا؛ حبب إلقف اإليؿان وزيـف يف قؾبف ،وكره إلقف الؽػر والػسقق والعصقان ،فصار
مـ الراشديـ ،ومـ أراد بف شر ًا خؾك بقـف وبقـ كػسف ،فلتبعف الشقطان ،فحبب إلقف الؽػر والػسقق
والعصقان ،فؽان مـ الغاويـ.
الحذر الحذر مـ الؿعاصل! فؽؿ سؾبت مـ كعؿ ،وكؿ جؾبت مـ كؼؿ وكؿ .اهـ
الػائدة الخامسة والستقن بعد الؿئة :ما ققؿة الـاس إٓ يف مبادئفؿ
قد يعشؼ الؿرء مـ ٓ مال يف يده

ويؽره الؼؾب مـ يف كػف الذهب

ما ققؿة الـاس إٓ يف مبادئفؿ

ٓ الؿال يبؼك وٓ إلؼاب والرتب

الػائدة السادسة والستقن بعد الؿئة :مـ حرمة الؼرآن

قال اإلمام الؼرصبل 

يف مؼدمة تػسقر ه ( ،)1٠/٢وهق يبقـ جؿؾة مباركة مـ حرمات الؼرآن يف

باب :ما يؾزم قارئ الؼرآن وحامؾف مـ تعظقؿ الؼرآن وحرمتف قال:
ومـ حرمتف أٓ يؽتب طؾك إرض وٓ طؾك حائط كؿا يػعؾ بف يف الؿساجد الؿحدثة .اهـ
الػائدة السابعة والستقن بعد الؿئة :طظقؿ الػرحة بؾؼقا إحبة
قال الشاطر:
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ورائحة
ٕن

الشقق
حقاة

طـد
بعض

الثرى

كرائحة

الؾؼاء

وتحقا

ماء

إرض
الؼؾقب

بعد

الؿطر

ببعض

البشر

الػائدة الثامـة والستقن بعد الؿئة :وإذا كاكت الـػقس كبارا ..تعبت يف مرادها إجسام

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)1٠/3

وروى القلقد بـ طؾل طـ أبقف قال :كان سقيد بـ غػؾة – التابعل الجؾقؾ  -يممـا يف شفر رمضان
يف الؼقام ،وقد أتك طؾقف طشرون ومائة سـة .اهـ
وكان محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري يختؿ يف رمضان يف الـفار كؾ يقم ختؿة ويؼقم بعد الرتوايح كؾ
ثالث لقال بختؿة.
وقال بؽر بـ مـقر :سؿعت أبا طبد اهلل البخاري يؼقل :أرجق أن ألؼك اهلل وٓ يحاسبـل أين اغتبت
أحدا .سقر أطالم الـبالء (.)٢٠1/٢٠
الػائدة التاسعة والستقن بعد الؿئة :مـ ورع العؾؿاء

قال العالمة ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة (:)٢11/١

قال الؿروذي :قؾت ٕبل طبد اهلل :رجؾ سؼطت مـف ورقة فقفا أحاديث فقائد فلخذهتا ،ترى أن
أكسخفا وأسؿعفا؟ قال .ٓ :إٓ بنذن صاحبفا .اهـ
وقال الؿروزي يف القرع (ص :)٢٢٠
وذكر طبد اهلل مسائؾ ابـ الؿبارك ،قال كان فقفا مسللة دققؼة يف رجؾ رمك صقرا ،فققع يف أرض
ققم ،لؿـ الصقد؟
قال ابـ الؿبارك ٓ :أدري.
قؾت ٕبل طبد اهلل :ما تؼقل أكت فقفا؟
قال :هذه دققؼة ما أدري ما أققل فقفا .وأبك أن يجقب .اهـ
الػائدة السبعقن بعد الؿئة :مـ بقتؽؿ خرج القرع
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قال العالمة الؼسطالين يف إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري (:)٢44/٢
قالت ُأخت بشر الحايف ٕحؿد بـ حـبؾ :إكّا كغزل طؾك سطقحـا فقؿر بـا مشاطؾ الظاهرية ،ويؼع
الشعاع طؾقـا أفقجقز لـا الغزل يف شعاطفا؟ فؼال :مـ أكت طافاك اهلل؟ قالت :أخت بشر الحايف
فبؽك وقال :مـ بقتؽؿ يخرج القرع الصادق؛ ٓ تغزلل يف شعاطفا .اهـ
الػائدة الحادية والسبعقن بعد الؿئة :إذا ٓحت فرص الطاطات فاحذر فقاهتا

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري ( )٢١4/1يف الؽالم طؾك فقائد حديث تقبة اهلل طؾك

كعب بـ مالؽ وصاحبقف:
وفقف أن الؿرء إذا ٓحت لف فرصة يف الطاطة فحؼف أن يبادر إلقفا ،وٓ يسقف هبا؛ لئال يحرمفا ،كؿا
ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﱤ
ﲳ
قال تعالك :ﱥﭐﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
إكػال١4 :

ومثؾف ققلف تعالك :ﱥﭐﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﱤ إكعام ،٢٢٠ :وكسلل اهلل
تعالك أن يؾفؿـا الؿبادرة إلك صاطتف ،وأن ٓ يسؾبـا ما خقلـا مـ كعؿتف .اهـ

وقال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف بدائع الػقائد (:)١٠9/٢

وإذا ٓحت الحؼائؼ فؽـ أسعد الـاس هبا ،وإن جػاها إغؿار ،واهلل الؿقفؼ لؾصقاب .اهـ
الػائدة الثاكقة والسبعقن بعد الؿئة :صرق يعتؿدها البعض يف دخقل شفر رمضان

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)٢1٠/١3

ومـفؿ مـ يعتؿد – أي يف دخقل رمضان  -طؾك أن رابع رجب أول رمضان أو طؾك أن خامس
رمضان الؿاضل أول رمضان الحاضر .اهـ
الػائدة الثالثة والسبعقن بعد الؿئة :لؾؿممـ يف شفر رمضان جفادان

قال الحافظ ابـ رجب 

يف لطائػ الؿعارف (ص :)٢٠٢

واطؾؿ أن الؿممـ يجتؿع لف يف شفر رمضان جفادان لـػسف :جفاد بالـفار طؾك الصقام ،وجفاد
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بالؾقؾ طؾك الؼقام ،فؿـ جؿع بقـ هذيـ الجفاديـ ووىف بحؼققفؿا وصرب طؾقفؿا؛ ُوف َل أجره بغقر
حساب .اهـ
الػائدة الرابعة والسبعقن بعد الؿئة :مـ بركات صحبة إماجد وأهؾ الخقرات

قال العالمة البؼاطل 

يف كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ( )1٠- ١9/٢١يف الؽالم طؾك

ﲊﱤ الؽفػ :٢1 :أي :بباب الؽفػ وفـائف ،كؿا هل طادة
ﲋ
ققلف تعالك :ﱥﭐ ﲇ ﲈﲉ
ِ
كر هذا الؽؾب طؾك صقل أباد بجؿقؾ هذا الرقاد مـ بركة صحبة إمجاد .اهـ
الؽالب ،وذ ُ

وقال الحافظ ابـ كثقر 

يف تػسقره (:)٢44/3

وشؿؾت كؾ َبفؿ برك ُتفؿ؛ فلصابف ما أصاهبؿ مـ الـقم طؾك تؾؽ الحال .وهذا فائدة صحبة إخقار؛
فنكف صار لفذا الؽؾب ذكر وخرب وشلن .اهـ
الػائدة الخامسة والسبعقن بعد الؿئة :مغـل الؾصقص

ذكر العالمة الشـؼقطل 

يف كتابف رحؾة الحج (ص ) 19

قصة مشفقرة حاصؾفا:
أن بعض إمراء أسر لصقصا كاكقا يؼطعقن الطريؼ ،فؼدمفؿ لؾؼتؾ واحدا بعد واحد حتك لؿ يبؼ
مـفؿ إٓ واحدا ،فؼال ٓ :تؼتؾقين ،فنين لست مـ الؾصقص ،وإكؿا كـت مغـقا لفؿ أصرهبؿ
بإكاشقد وإغاريد.
فؼالقا لف :بؿ كـت تغـقفؿ؟
فؼال :بؼقل الشاطر:
طـ الؿرء ٓ تسلل وسؾ طـ قريـف

فؽــــؾ قريــ ٍـ

فنن كــان ذا شــر فجــاكب بسرطة

وإن كــان ذا خــقر فؼــاركف هتتــدي

فؼقؾ لف :صدقت! وأمر بؼتؾف .اهـ
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بالؿؼــــارن

يؼتــدي

الػائدة السادسة والسبعقن بعد الؿئة :ودطـا شعبان فؿاذا أودطـاه

قال العالمة الؿعؾؿل 

كؿا يف مجؿقع مملػاتف:

ٍ
ٍ
وفضائح! وهذا
ومخاز
وقبائح
مساو
هذا شعبان قد ودطـاه ،وقد طؾؿتؿ ما أودطـاه ،فؽؿ مـ
َ
َ

رمضان قد حان كزولف ،فبؿاذا كستؼبؾف؟!
أتراكا كصر طؾك مساويـا؟! وكستؿر طؾك مخازيـا؟!
فنن كان ذلؽ؛ فنهنا ٕجحػ خسارة وأخسر تجارة .اهـ
الػائدة السابعة والسبعقن بعد الؿئة :أهؾ السـة إذا قعدت هبؿ أطؿالفؿ قامت هبؿ طؼائدهؿ بخالف
أهؾ البدع

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (:)١33/1

وأهؾ السـة إن قعدت هبؿ أطؿالفؿ قامت هبؿ طؼائدهؿ ،وأهؾ البدع إذا قامت هبؿ أطؿالفؿ قعدت
هبؿ طؼائدهؿ .اهـ

وقال 

يف مدارج السالؽقـ (:)٢11/1

وٓ يتعـك السالؽ طؾك هذا الطريؼ؛ فنكف واصؾ ولق زحػ زحػا ،فلتباع الرسقل 
إذا قعدت هبؿ أطؿالفؿ قامت هبؿ طزائؿفؿ وهؿؿفؿ ومتابعتفؿ لـبقفؿ ،كؿا ققؾ:
مـ

لل

بؿثؾ

سقرك

تؿشل

الؿدلؾ

رويدا

وتجل

يف

إول

والؿـحرفقن طـ صريؼف ،إذا قامت هبؿ أطؿالفؿ واجتفاداهتؿ قعد هبؿ طدولفؿ طـ صريؼف.
وما ضعـقا يف السقر طـف وقد كؾقا

ففؿ يف السرى لؿ يربحقا مـ مؽاهنؿ

 .اهـ
الػائدة الثامـة والسبعقن بعد الؿئة ٓ :سقاء بقـ فساق أهؾ السـة وزهاد أهؾ البدع

قال اإلمام أحؿد 

 :قبقر أهؾ السـة مـ أهؾ الؽبائر روضة ،وقبقر أهؾ البدطة مـ الزهاد
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حػرة ،فساق أهؾ السـة أولقاء اهلل ،وزهاد أهؾ البدطة أطداء اهلل .اهـ صبؼات الحـابؾة ٕبل يعؾك

( ،)٢14/٢وأداب الشرطقة ٓبـ مػؾح 
وقال العالمة ابـ الؼقؿ  يف إطالم الؿققعقـ (:)١33/1
(.)٢٠4/١

وفساق أهؾ السـة أولقاء اهلل ،وطباد أهؾ البدطة أطداء اهلل ،وقبقر فساق أهؾ السـة روضة مـ
رياض الجـة ،وقبقر طباد أهؾ البدع حػرة مـ حػر الـار ،والتؿسؽ بالسـة يؽػر الؽبائر ،كؿا أن
مخالػة السـة تحبط الحسـات .اهـ
الػائدة التاسعة والسبعقن بعد الؿئة :الصالة والتسبقح مـ أطظؿ ما يزول بف ضقؼ الصدر

قال العالمة الشـؼقطل 

يف أضقاء البقان ( )1١1/١طـد ققلف تعالك :ﱥﭐﱣﱤ ﱥﱦﱧ

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱤ الحجر: 91 - 9٠ :
اطؾؿ أن ترتقبف  -جؾ وطال  -إمر بالتسبقح والسجقد طؾك ضقؼ صدره  بسبب ما
يؼقلقن لف مـ السقء ،دلقؾ طؾك أن الصالة والتسبقح سبب لزوال ذلؽ الؿؽروه؛ ولذا كان
 إذا حزبف أمر بادر إلك الصالة .اهـ
الػائدة الثؿاكقن بعد الؿئة :مـ هق الصديؼ؟

قال العالمة ابـ إثقر 

يف الؿثؾ السائر يف أدب الؽاتب والشاطر ت (:)٢١3/٢

لقس الصديؼ مـ َطد سؼطات قريـف ،وجازاه ب َغثف وسؿقـف ،بؾ الصديؼ مـ ماشك أخاه طؾك طرجف،
واستؼام لف طؾك طقجف ،فذلؽ الذي إن رأى سقئة وصئفا بالؼدم ،وإن رأى حسـة رفعفا طؾك طؾؿ.
اهـ
الػائدة الحادية والثؿاكقن بعد الؿئة ٓ :تحزن إذا ققؾ فقؽ ما لقس فقؽ

قال العالمة ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة (:)٠/٢

وقال مقسك  -صؾقات اهلل طؾقف  -يا رب! إن الـاس يؼقلقن يف ما لقس يف .فلوحك اهلل إلقف :يا
مقسك لؿ أجعؾ ذلؽ لـػسل فؽقػ أجعؾف لؽ؟!
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وقال طقسك  -صؾقات اهلل طؾقف  ٓ :-يحزكؽ ققل الـاس فقؽ؛ فنن كان كاذبا كاكت حسـة لؿ
تعؿؾفا ،وإن كان صادقا كاكت سقئة طجؾت طؼقبتفا .اهـ
الػائدة الثاكقة والثؿاكقن بعد الؿئة :استثـك اهلل فقؿا يعؾؿ لقستثـل الخؾؼ فقؿا ٓ يعؾؿقن

قال اإلمام الشقكاين 

يف فتح الؼدير لؾشقكاين ( )13/3يف ققلف تعالك :ﱥﭐﲧﲨﲩ

ﲪﲫﲬﲭﱤ الػتح: ١٠ :
(إن شاء اهلل) :تعؾقؼ لؾعدة بالؿشقئة؛ لتعؾقؿ العباد لؿا يجب أن يؼقلقه كؿا يف ققلف :ﱥﭐﲊﲋ

ﲕﱤ الؽفػ . ١4 - ١1 :قال ثعؾب :إن اهلل استثـك فقؿا يعؾؿ
ﲌ ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔ ﲖ
لقستثـل الخؾؼ فقؿا ٓ يعؾؿقن .اهـ
الػائدة الثالثة والثؿاكقن بعد الؿئة :مـ صؾب العؾؿ جؿؾة فاتف جؿؾة

قال الحافظ السخاوي 

يف فتح الؿغقث (:)1٢3/1

قال الزهري  :مـ صؾب العؾؿ جؿؾة فاتف جؿؾة ،وإكؿا يدرك العؾؿ حديث وحديثان.
وطـف أيضا قال :إن هذا العؾؿ إن أخذتف بالؿؽاثرة لف غؾبؽ ،ولؽـ خذه مع إيام والؾقالل أخذ ًا
رفقؼا تظػر بف .اهـ
وطـ الثقري :كـت آيت إطؿش ومـصقر ًا ،فلسؿع أربعة أحاديث أو خؿسة ،ثؿ اكصرف كراهقة أن
تؽثر وتػؾت.
قال اإلمام ابـ طبد الرب يف التؿفقد (:)٠1/٢
وطـ أبل طؿرو إوزاطل قال :طرضـا طؾك مالؽ "الؿقصل" يف أربعقـ يقمًا ،فؼال :كتاب ألػتف يف
أربعقـ سـة أخذتؿقه يف أربعقـ يقمًا! قؾؿا تػؼفقن فقف .اهـ
الػائدة الرابعة والثؿاكقن بعد الؿئة :لق كان لؾعؼؾ أبقان لؽان أحدهؿا الصرب وإخر التثبت
قال اإلمام ابـ حبان يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)١1
ولق كان لؾعؼؾ أبقان لؽان أحدهؿا الصرب وأخر التثبت .اهـ
الػائدة الخامسة والثؿاكقن بعد الؿئة :مـ طجقب مخؾققات اهلل تقس يحؾب لبـا
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ذكر الحافظ ابـ كثقر 

البداية والـفاية ( )٢1١ /٢٢يف حقادث سـة ١99هـ يف ذكر الفدايا لؾخؾقػة:

كان مـ جؿؾة هدية مصر تقس لف ضرع يحؾب لبـا! اهـ
واكظر الؿـتظؿ ٓبـ الجقزي ( )٢1١/٢٢وهناية إرب (.)11/١1
الػائدة السادسة والثؿاكقن بعد الؿئة( :فؾقـظر اإلكسان إلك صعامف)
قال ابـ ططقة يف تػسقره ( )419 /3يف الؽالم طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱤ طبس:١4:
ذهب أبل بـ كعب وابـ طباس والحسـ ومجاهد وغقره إلك أن الؿراد بؼقلف تعالك( :إلك صعامف):
إذا صار رجقعا؛ لقتلمؾ حقث تصقر طاقبة الدكقا ،وطؾك أي شلء يتػاكك أهؾفا وتستدير رحاها .اهـ
الػائدة السابعة والثؿاكقن بعد الؿئة :شدة قبح ققل مـ يؼقل :طاشؼ الرحؿـ ،طاشؼ الـبل ،طاشؼ
الػردوس ،وما أشبف ذلؽ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف تؾبقس إبؾقس (ص :)٢31

َفنِن العشؼ طـد أهؾ الؾغة ٓ يؽقن إٓ لؿا يـؽح .اهـ
الػائدة الثامـة والثؿاكقن بعد الؿئة :الحسد والؿطامع الدكققية مـ أطظؿ أسباب جحد الحؼ
ومعاداة أهؾف

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)٢9٢/٠

فنن اإلكسان قد يعرف أن الحؼ مع غقره ومع هذا يجحد ذلؽ؛ لحسده إياه ،أو لطؾب طؾقه طؾقف،
أو لفقى الـػس ،ويحؿؾف ذلؽ الفقى طؾك أن يعتدي طؾقف ويرد ما يؼقل بؽؾ صريؼ ،وهق يف قؾبف
يعؾؿ أن الحؼ معف.
وطامة مـ كذب الرسؾ طؾؿقا أن الحؼ معفؿ ،وأهنؿ صادققن؛ لؽـ إما لحسدهؿ ،وإما إلرادهتؿ
العؾق والرياسة ،وإما لحبفؿ ديـفؿ الذي كاكقا طؾقف وما يحصؾ لفؿ بف مـ إغراض :كلمقال
ورياسة وصداقة أققام وغقر ذلؽ .اهـ
الػائدة التاسعة والثؿاكقن بعد الؿئة :استحباب اإلكثار مـ التالوة يف رمضان لقال
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قال الحافظ ابـ رجب 

يف لطائػ الؿعارف ٓبـ رجب (ص )٢19

ويف حديث ابـ طباس أن الؿدارسة بقـف وبقـ جربيؾ كاكت لقال :يدل طؾك استحباب اإلكثار مـ
التالوة يف رمضان لقال؛ فنن الؾقؾ تـؼطع فقف الشقاغؾ ،ويجتؿع فقف الفؿ ،ويتقاصل فقف الؼؾب
والؾسان طؾك التدبر ،كؿا قال تعالك :ﱥﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱤ الؿزمؾ ،1 :وشفر
رمضان لف خصقصقة بالؼرآن كؿا قال تعالك :ﱥﭐ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﱤ البؼرة .٢13 :اهـ
الػائدة التسعقن بعد الؿئة :مـ أققى ما حػظ لـا التاريخ مـ القطقد
قال أبق سعد الرازي الؿتقىف سـة 4١٢هـ يف كثر الدر يف الؿحاضرات (:)19/4
قدم هدبة بـ الخشرم لقؼاد بابـ طؿف زيادة ،وأخذ ابـ زيادة السقػ وقد ضقطػت لف الدية حتك
بؾغت مائة ألػ درهؿ ،فخافت أم الغالم أن يؼبؾ ابـفا الدية وٓ يؼتؾف ،فؼالتُ :أ ِ
طط اهلل طفدا لئـ
لؿ تؼتؾف ٕتزوجـف! فقؽقن قد قتؾ أباك وكؽح أمؽ! فؼتؾف .اهـ
الػائدة الحادية والتسعقن بعد الؿئة :مـ أراد أن يحػظ اهلل طؾقف طؼؾف يف كربه فعؾقف بالؼرآن

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية ( :)١11/9قال محؿد بـ كعب الؼرضل:

مـ قرأ الؼرآن ُمتع بعؼؾف وإن بؾغ مـ العؿر مائتل سـة .اهـ
الػائدة الثاكقة والتسعقن بعد الؿئة :الؿؼرر طـد الؿممـقـ الشؽ يف إسالم مـ أفطر يف رمضان بال
طذر
قال العالمة الؿـاوي يف فقض الؼدير ( :)1٢٢/4قال الذهبل يف الؽبائر :وطـد الؿممـقـ مؼرر :أن مـ
ترك صقم رمضان بال مرض وٓ طرض  -طذر شرطل -؛ أكف شر مـ الؿؽاس والزاين ومدمـ
الخؿر ،بؾ يشؽقن يف إسالمف ويظـقن بف الزكدقة وآكحالل .اهـ
الػائدة الثالثة والتسعقن بعد الؿئة :مـ سؾؽ غقر صريؼ سؾػف أفضت بف إلك تؾػف
قال اإلمام ابـ قدامة يف تحريؿ الـظر يف كتب الؽالم (ص :)٠٢
مـ سؾؽ غقر صريؼ سؾػف أفضت بف إلك تؾػف ،ومـ مال طـ السـة فؼد اكحرف طـ صريؼ الجـة،
فاتؼقا اهلل تعالك وخافقا طؾك أكػسؽؿ؛ فنن إمر صعب ،وما بعد الجـة إٓ الـار ،وما بعد الحؼ إٓ
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الضالل ،وٓ بعد السـة إٓ البدطة .اهـ
الػائدة الرابعة والتسعقن بعد الؿئة :مـ قصر يف حؼ أهؾف وقرابتف؛ فؾقدع لفؿ ويستغػر

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)191 /٢٢

إذا وجد العبد تؼصقرا يف حؼقق الؼرابة وإهؾ وإوٓد والجقران واإلخقان؛ فعؾقف بالدطاء لفؿ
وآستغػار .اهـ

الػائدة الخامسة والتسعقن بعد الؿئة :مـ قتؾ الحسقـ بـ طؾل

فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة

والـاس أجؿعقـ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)41٠/4

وأما مـ قتؾ الحسقـ أو أطان طؾك قتؾف أو رضل بذلؽ؛ فعؾقف لعـة اهلل والؿالئؽة والـاس أجؿعقـ،
ٓ يؼبؾ اهلل مـف صرفا وٓ طدٓ .اهـ
الػائدة السادسة والتسعقن بعد الؿئة :ابـ خؾدون يمرخ لطاطقن الجارف سـة ٠49هـ ويصػ
أهقالف ومقت أبقيف وأطقان الـاس فقف

قال ابـ خؾدون 

يف تاريخف (:)31١/٠

ولؿ أزل مـذ كشلت وكاهزت مؽ ّبا طؾك تحصقؾ العؾؿ ،حريصا طؾك اقتـاء الػضائؾ ،متـ ّؼال بقـ
دروس العؾؿ وحؾؼاتف ،إلك أن كان الطاطقن الجارف ،وذهب إطقان والصدور وجؿقع الؿشقخة،
وهؾؽ أبقاي رحؿفؿا اهلل .اهـ
وقال يف تاريخف (:)4١/٢
...إلك ما كزل بالعؿران شرقا وغربا يف مـتصػ هذه الؿئة ال ّثامـة مـ ال ّطاطقن الجارف ،ا ّلذي
تح ّقػ إمؿ ،وذهب بلهؾ الجقؾ ،وصقى كثقرا مـ محاسـ العؿران ومحاها ،وجاء لؾدّ ول طؾك
حقـ هرمفا وبؾقغ الغاية مـ مداها ،فؼ ّؾص مـ ضاللفاّ ،
وفؾ مـ حدّ ها ،وأوهـ مـ سؾطاهنا،
وتداطت إلك التّالشل وآضؿحالل أمقالفا ،واكتؼض طؿران إرض باكتؼاض البشر؛ فخربت
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السبؾ والؿعالؿ ،وخؾت الدّ يار والؿـازل ،وضعػت الدّ ول والؼبائؾ
إمصار والؿصاكع ،ودرست ّ
الساكـ.
وتبدّ ل ّ
وكلكّل بالؿشرق قد كزل بف مثؾ ما كزل بالؿغرب ،لؽـ طؾك كسبتف ومؼدار طؿراكف ،وكلكّؿا كادى
لسان الؽقن يف العالؿ بالخؿقل وآكؼباض؛ فبادر باإلجابة ،واهلل وارث إرض ومـ طؾقفا ،وإذا
وتحقل العالؿ بلسره ،وكلكّف خؾؼ جديد،
تبدّ لت إحقال جؿؾة فؽلكّؿا تبدّ ل الخؾؼ مـ أصؾف،
ّ
يدون أحقال الخؾقؼة ،وأفاق وأجقالفا،
وكشلة مستلكػة ،وطالؿ محدث ،فاحتاج لفذا العفد مـ ّ
والعقائد والـّحؾ ا ّلتل تبدّ لت ٕهؾفا .اهـ
الػائدة السابعة والتسعقن بعد الؿئة :آية مـ تدبرها؛ اكػسحت لف مضايؼ الدكقا
ﳒﱤ
ﳓ
قال العالمة ابـ ططقة يف تػسقره ( )٢94/3يف الؽالم طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐﳎﳏﳐﳑ

الطقر :41 :وهذه أية يـبغل أن يؼررها كؾ مممـ يف كػسف ،فنهنا تػسح مضايؼ الدكقا .اهـ

وقال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)٢31/1

وكان بعض الصالحقـ يف جقبف ورقة يػتحفا كؾ ساطة فقـظر فقفا ،وفقفا مؽتقب :ﱥﭐﳎﳏﳐ

ﳒﱤ الطقر .41 :اهـ
ﳓ
ﳑ
الػائدة الثامـة والتسعقن بعد الؿئة :مـ ســ اهلل الؽقكقة أكف إذا تعرضت الدول لؾديـ؛ سؾب اهلل
مؾؽفؿ

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية (:)1٠١/٢

ققلف تعالك :ﱥﭐﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱤ غافر : ١9 :يحذرهؿ أن يسؾبقا هذا الؿؾؽ
العزيز؛ فنكف ما تعرضت الدول لؾديـ إٓ سؾبقا مؾؽفؿ ،وذلقا بعد طزهؿ.
وكذا وقع ٔل فرطقن ،ما زالقا يف شؽ وريب ،ومخالػة ومعاكدة لؿا جاءهؿ مقسك بف ،حتك
أخرجفؿ اهلل مؿا كاكقا فقف مـ الؿؾؽ وإمالك ،والدور والؼصقر ،والـعؿة والحبقر ،ثؿ حقلقا
إلك البحر مفاكقـ ،وكؼؾت أرواحفؿ بعد العؾق والرفعة إلك أسػؾ السافؾقـ.
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ولفذا قال هذا الرجؾ الؿممـ الؿصدق ،البار الراشد التابع لؾحؼ ،الـاصح لؼقمف ،الؽامؾ العؼؾ:
ﱥﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱤ غافر :١9 :أي :طالقـ طؾك الـاس حاكؿقـ طؾقفؿ ﱥﭐﲕ

ﲛﱤ غافر ١9 :أي :لق كـتؿ أضعاف ما أكتؿ فقف مـ العدد والعدة والؼقة
ﲜ
ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
والشدة لؿا كػعـا ذلؽ وٓ رد طـا بلس مالؽ الؿؿالؽ .اهـ
الػائدة التاسعة والتسعقن بعد الؿئة :سـة اهلل يف طباده إكجاء أمريـ بالؿعروف الـاهقـ طـ الؿـؽر

قال العالمة السعدي 

يف تػسقره طـد ققلف تعالك ﱥﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱤ إطراف:٢13 :
وهؽذا سـة اهلل يف طباده ،أن العؼقبة إذا كزلت كجا مـفا أمرون بالؿعروف والـاهقن طـ الؿـؽر.
اهـ
الػائدة الؿئتان :الحسد مـ وسقسة الشقطان يف صدور الـاس

قال العالمة ابـ جزي 

يف تػسقره (:)31٠/١

وسقسة الشقطان يف صدر اإلكسان بلكقاع كثقرة مـفا :إفساد اإليؿان والتشؽقؽ يف العؼائد ،فنن لؿ
يؼدر طؾك ذلؽ أمره بالؿعاصل ،فنن لؿ يؼدر طؾك ذلؽ ث ّبطف طـ الطاطات ،فنن لؿ يؼدر طؾك ذلؽ
أدخؾ طؾقف الرياء يف الطاطات لقحبطفا ،فنن سؾؿ مـ ذلؽ أدخؾ طؾقف العجب بـػسف ،واستؽثار
طؿؾف ،ومـ ذلؽ أكف يققد يف الؼؾب كار الحسد والحؼد والغضب ،حتك يؼقد اإلكسان إلك شر
إطؿال وأقبح إحقال .اهـ
الػائدة إولك بعد الؿائتقـ :زكاة الػطر لشفر رمضان كسجقد السفق لؾصالة
قال الفقتؿل يف تحػة الؿحتاج (:)1٠3/1
قال وكقع :زكاة الػطر لشفر رمضان كسجدة السفق لؾصالة ،تجرب كؼص الصقم كؿا يجرب السجقد
كؼص الصالة ،ويميده الخرب الصحقح أهنا «صفرة لؾصائؿ مـ الؾغق والرفث» .اهـ
الػائدة الثاكقة بعد الؿائتقـ :يحؼ لؽؾ أهؾ محؾة أن يخرجقا مـ يخشك فساده مـ بقـفؿ
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قال العالمة ابـ طاشقر يف تػسقره التحرير والتـقير ( )44/ 1يف الؽالم طؾك ققلف تعالك :ﱥﭐﱕ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱤ إطراف: ٢1 :
وهذه أية أصؾ يف ثبقت الحؼ ٕهؾ الؿحؾة أن يخرجقا مـ محؾتفؿ مـ يخشك مـ سقرتف فشق
الػساد بقـفؿ .اهـ

الػائدة الثالثة بعد الؿائتقـ :ﱥﭐﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤ اإلكسان9 :

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)٢٢٢/٢٢

ﱥﭐﱙﱚﱛﱜﱤ أية ،ومـ صؾب مـ الػؼراء الدطاء أو الثـاء خرج مـ هذه أية؛ فنن يف
الحديث الذي يف ســ أبل داود "مـ أسدى إلقؽؿ معروفا فؽافئقه ،فنن لؿ تجدوا ما تؽافئقه؛
فادطقا لف حتك تعؾؿقا أكؽؿ قد كافلتؿقه"  ،ولفذا كاكت طائشة إذا أرسؾت إلك ققم هبدية تؼقل
لؾرسقل :اسؿع ما دطقا بف لـا؛ حتك كدطق لفؿ بؿثؾ ما دطقا ويبؼك أجركا طؾك اهلل .اهـ
الػائدة الرابعة بعد الؿائتقـ :الؿعاداة بعد الخؾة فاحشة طظقؿة
قال اإلمام ابـ حبان يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)91
والؿعاداة بعد الخؾة فاحشة طظقؿة ٓ ،تؾقؼ بالعاقؾ ارتؽاهبا؛ فنن دفعف الققت إلك ركقهبا ترك
لؾصؾح مقضعا.
وأكشدين بعض أهؾ إدب ٕبل إسقد الدؤلل:
وأحبب إذا أحببت حبا مؼاربا

فنكؽ ٓ تدري متك أكت كازع

وأبغض إذا أبغضت غقر مجاكب

فنكؽ ٓ تدري متك أكت راجع
 .اهـ

الػائدة الخامسة بعد الؿائتقـ :قد يـػعؽ مـ يريد أن يضرك
ولربؿا اكتػع الػتك ِ
وضــره مـ يـػــع
بضــــرار مـــ
الضــِرار َ
يـــقي ّ
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الػائدة السادسة بعد الؿائتقـ :التقسع الؿباح وإضفار السرور بالعقد مـ شعار الديـ

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري ( )441 /١يف الؽالم طؾك حديث غـاء الجقاري

وضرهبـ بالدف يف بقت الـبل  يف العقد :
ويف هذا الحديث مـ الػقائد مشروطقة التقسعة طؾك العقال يف أيام إطقاد بلكقاع ما يحصؾ لفؿ
بسط الـػس وترويح البدن مـ كؾػ العبادة وأن اإلطراض طـ ذلؽ أولك وفقف أن إضفار السرور يف
إطقاد مـ شعار الديـ .اهـ

وقال الحافظ ابـ رجب 

يف فتح الباري (:)411 /1

وققلف" :هذا طقدكا" يريد أن إضفار السرور يف العقد مـ شعار الديـ .اهـ

وقال العالمة ابـ طالن 

يف دلقؾ الػالحقـ لطرق رياض الصالحقـ ( :)٢93 /٠يف الؽالم طؾك

العقد:
إذ هق يقم رخص لفؿ فقف الؾفق واتخاذ الزيـة ويربزون فقف لؾـزهة وإضفار السرور .اهـ

وقال العالمة ابـ طثقؿقـ 

يف الشرح الؿؿتع (:)٢31 /3

فالؿقفؼ يػرح بعقد الػطر؛ ٕكف تخؾص بف مـ الذكقب ،حقث قد يغػر لف ما تؼدم مـ ذكبف ،والغافؾ
يػرح بعقد الػطر؛ ٕكف تخؾص مـ الصقم الذي يجد فقف العـاء والؿشؼة ،وفرق بقـ الػرحقـ .اهـ
الػائدة السابعة بعد الؿائتقـ :لق تؿـك أهؾ الؼبقر لتؿـقا يقما مـ رمضان

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف التبصرة (:)٠1 /١

تاهلل لق ققؾ ٕهؾ الؼبقر تؿـقا لتؿـقا يقما مـ رمضان .اهـ
الػائدة الثامـة بعد الؿائتقـ :آفة العؾؿ الؽرب  -طقاذا باهلل –

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف الرد طؾك الشاذلل (ص :)١٠٠

وكثقر مـ الؿـتسبقـ إلك العؾؿ يبتؾك بالؽرب كؿا يبتؾك كثقر مـ أهؾ العبادة بالشرك ،ولفذا فنن آفة
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العؾؿ الؽرب ،وآفة العبادة الرياء ،وهمٓء يحرمقن حؼقؼة العؾؿ كؿا قال تعالك( :سلصرف طـ آيايت
الذيـ يتؽربون يف إرض بغقر الحؼ ) .اهـ
الػائدة التاسعة بعد الؿائتقـ :شغؾـا طـؽ الجفاد

كان خالد بـ القلقد 

إذا أخذ الؿصحػ أخذه وهق يبؽل ويؼقل "شغؾـا طـؽ الجفاد" .فؿا

أجؿؾ العذر! فبؿاذا كعتذر كحـ الققم؟  .اهـ الشامؾة
كثقر مـا شغؾف طـ الؿصحػ السػاسػ  :الفاتػ الجقال ،الـت ،وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل،
واهلل الؿستعان .
الػائدة العاشرة بعد الؿائتقـ :الؼؾب إذا قؾت خطاياه أسرطت دمعتف

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)١1١/٢

قال بعض السؾػ :الؼؾب إذا قؾت خطاياه أسرطت دمعتف .اهـ
الػائدة الحادية طشرة بعد الؿائتقـ :جبؾت طؾك كدر وأكت تريدها صػقا
حؽــؿ الؿـقــة يف الربيــة جــــار

ما هــذه الدكقــا بــدار قــــرار

ربا
بقـــــا ُيــرى اإلكســان فقفــا مخــ ً

ربا مـ إخبــار
حــتك ُيــرى خــ ً

ُجبؾــت طؾك كــ ٍ
در وأكت تريــدها

صػــقا مـ إقــذاء وإكــــدار

و ُمؽ ّؾــــِػ إيــــام ضــد صبــاطفا

متطؾــــب يف الؿــاء َجــ ْذوة كــار

وإذا رجــــقت الؿستحقــــؾ فــنكؿا

تبـــل الرجــاء طؾك شػــقر هــــار

يؼظــــ ًة

والؿــــرء بقـــفؿا خقــــال ســــار

فاقضــقا مآربــــؽؿ ُطــــجآ إكــؿا

أطؿاركــؿ سػــــر مـــ إسػــــار

فالعقــش

كــقم

والؿـقــــة
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الػائدة الثاكقة طشرة بعد الؿائتقـ :مـ تعصب ٕهؾ بؾده أو مذهبف دون غقرهؿ فػقف شعبة مـ
الجاهؾقة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)4١١ /١1

مـ تعصب ٕهؾ بؾدتف أو مذهبف أو صريؼتف أو قرابتف أو ٕصدقائف دون غقرهؿ كاكت فقف شعبة مـ
الجاهؾقة ،حتك يؽقن الؿممـقن كؿا أمرهؿ اهلل تعالك معتصؿقـ بحبؾف وكتابف وسـة رسقلف .اهـ
الػائدة الثالثة طشرة بعد الؿائتقـ :مـ البدع تسؿقة العقام لؾثامـ مـ شقال طقد إبرار طـد إتؿام
صقام الست

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)١91/١3

ثامـ شقال الذي يسؿقف الجفال طقد إبرار؛ فنهنا مـ البدع التل لؿ يستحبفا السؾػ ولؿ يػعؾقها،
واهلل  أطؾؿ .اهـ
الػائدة الرابعة طشرة بعد الؿائتقـ :الذي ٓ يـظر يف العقاقب يـدم

قال العالمة ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة (:)١١٠/٢

وأكثر الـاس ٓ يـظرون يف العقاقب ،فؽؿ مـ مخاصؿ سب وشتؿ وصؾؼ ،فؾؿا أفاق كدم ،وقد كان
يقسػ بـ أسباط يزهد ودفـ كتبف ،فؾؿ يصرب طـ الحديث ،فحدث مـ حػظف ،فغؾط فضعػقه،
وقد تزهد خؾؼ كثقر ،فلخرجقا ما بليديفؿ ،ثؿ احتاجقا فدخؾقا يف مؽروهات ،وكان الشبؾل يؼدر
طؾك خؿسقـ ألػا فتزهد وفرقفا ،فـزل بف ققم مـ الصقفقة ،فبعث إلك بعض أرباب الدكقا يطؾب
مـف فؼال لف :يا شبؾل ،اصؾب مـ اهلل  ،فؼال لف :أكا أصؾب مـ اهلل  ،وأصؾب الدكقا مـ
خسقس مثؾؽ ،فبعث إلقف مائة ديـار.
قال ابـ طؼقؾ :إن كان بعث إلقف اتؼاء ذمف فؼد أكؾ الشبؾل الحرام .اهـ
الػائدة الخامسة طشرة بعد الؿائتقـ :يـبغل أن تؽتؿ بعض حبؽ لقلدك

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)13٠
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يـبغل أن تؽتؿ بعض حبؽ لؾقلد؛ ٕكف يتسؾط طؾقؽ ،ويضقع مالؽ ،ويبالغ يف اإلدٓل ،ويؿتـع
طـ التعؾؿ والتلدب .اهـ
الػائدة السادسة طشرة بعد الؿائتقـ :احذر صديؼؽ
إذا اصطػقت صديؼا وخربتف ،فال تخربه بؽؾ ما طـدك ،بؾ تعاهده باإلحسان ،كؿا تتعاهد الشجرة،
فنهنا إذا كاكت جقدة إصؾ ،حسـت ثؿرهتا بالتعاهد ،ثؿ كـ مـف طؾك حذر ،فؼد تتغقر إحقال،
وقد ققؾ:
احــــــــذر
فؾــــــربؿا

طــــــــدوك
اكؼؾــــــب

مــــــــرة

واحــــذر صديؼــــؽ ألػ مــــرة

الصــــــديؼ

بالؿضــــــرة

فؽـــــــــــان

أدرى

اهـ .صقد الخاصر (ص )13٠
الػائدة السادسة طشرة بعد الؿائتقـ :أدطقة الؿممـقـ جـد ٓ يفزم
الؿسؾؿقن قؾقهبؿ الصادقة وأدطقتفؿ الصالحة هل العسؽر الذي ٓ يغؾب ،والجـد الذي ٓ
يخذل .اهـ .مجؿقع الػتاوى ()144 /١1
الػائدة السابعة طشرة بعد الؿائتقـ :مـ اإلسراف الؿذمقم إسراف بعض الؿتســة يف الرد طؾك
بعضفؿ أو طؾك بعض الؿبتدطة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)411 /٢4

كؿا قد يبغل بعض الؿتســة إما طؾك بعضفؿ وإما طؾك كقع مـ الؿبتدطة بزيادة طؾك ما أمر اهلل بف
وهق اإلسراف الؿذكقر يف ققلفؿ :ﱵﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﱴ آل طؿران .٢4٠ :اهـ
الػائدة الثامـة طشرة بعد الؿائتقـ :والرؤوس العظام صارت طظاما
ألػ مؾِ ٍ
ؽ طؾقفا
ذكر اب ُـ بطقصة  -الرحالة الؿسؾؿ الؿغربل الشفقر  -أكف مر طؾك مؼربة ُدفـ فقفا ُ
مؽتقب فقفا:
لقح ٌة
ٌ
وسالصقـُفؿ

َس ِؾ

الطقـ

صارت طظا ًما
والرؤوس العظا ُم
ْ
ُ

طـفؿ
ُ
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اهـ الشامؾة
الػائدة التاسعة طشرة بعد الؿائتقـ :وكؾ طاقؾ يرتك كتاب اهلل مريدا لؾعؾق يف آرض والػساد فان
اهلل يؼصؿف

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف آستؼامة (:)١٢/٢

وكؾ طاقؾ يرتك كتاب اهلل مريدا لؾعؾق يف آرض والػساد فان اهلل يؼصؿف .اهـ
الػائدة العشرون بعد الؿائتقـ :صـائع الؿعروف تؼل مصارع السقء

قال اإلمام الشقكاين 

يف البدر الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن السابع (:)49١/٢

اتػؼت يف زمـ اإلمام الؿذكقر  -الؿطفر بـ محؿد بـ سؾقؿان  -قصة طجقبة ،وكؽتة غريبة ،يف ٍ
بؾد
شامِل الحرجة تسؿك الحؿرة  -مـ ضقاحل صـعاء  ،-وذلؽ أكف كان فقفا رجؾ مـ الزرطة ،وكان
ذا ٍ
ديـ وصدقة ،فاتػؼ أكف بـك مسجدً ا يصؾل فقف ،وجعؾ يليت ذلؽ الؿسجد كؾ لقؾة بالسراج
وبعشائف؛ فنن وجد يف الؿسجد مـ يتصدق طؾقف أططاه ذلؽ العشاء ،وإٓ أكؾف وصؾك صالتف،
واستؿر طؾك ذلؽ الحال.
ثؿ أهنا اتػؼت شدة وكضب ماء أبار ،وكاكت لف بقر ،فؾؿا قؾ ماؤها أخذ يحتػرها هق وأوٓده،
فخربت تؾؽ البقر  -والرجؾ يف أسػؾفا  -خرابا طظقؿا ،حتك إكف سؼط ما حقلفا مـ إرض إلقفا،
فليس مـف أوٓده ،ولؿ يحػروا لف ،وقالقا :قد صار هذا قربه.
وكان ذلؽ الرجؾ طـد خراب البئر يف كفػ فقفا ،فققعت إلك بابف خشبة مـعت الحجارة مـ أن
تصقبف ،فلقام يف ضؾؿة طظقؿة ،ثؿ إكف بعد ذلؽ جاءه السراج الذي كان يحؿؾف إلك الؿسجد ،وذلؽ
الطعام الذي كان يحؿؾف كؾ لقؾة ،وكان بف يػرق ما بقـ الؾقؾ والـفار ،واستؿر لف ذلؽ مدة ست
سـقـ ،والرجؾ مؼقؿ يف ذلؽ الؿؽان طؾك تؾؽ الحال.
ثؿ إكف بدا ٕوٓده أن يحػروا البئر إلطادة طؿارهتا ،فحػروها حتك اكتفقا إلك أسػؾفا ،فقجدوا
أباهؿ حقا ،فسللقه طـ حالف ،فؼال لفؿ :ذلؽ السراج والطعام الذي كـت أحؿؾ إلك الؿسجد
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يلتقـل طؾك ما كـت أحؿؾف تؾؽ الؿدة! فعجبقا مـ ذلؽ ،فصارت قضقة مقطظة يتعظ هبا الـاس يف
أسقاق تؾؽ البالد .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون بعد الؿائتقـ :مـ لؿ يردطف الؿقت والؼرآن فال يردطف تـاصح الجبال
أمامف

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)١٠1/٢

قال بعض السؾػ :مـ لؿ يردطف الؼرآن والؿقت ،لق تـاصحت الجبال بقـ يديف لؿ يرتدع.
وقال آخر :مـ لؿ يتعظ بثالث لؿ يتعظ بشلء :اإلسالم ،والؼرآن ،والؿشقب؛ كؿا ققؾ :كػك
الشقب واإلسالم لؾؿرء كاهقا .اهـ
الػائدة الثاكقة والعشرون بعد الؿائتقـ :يف سقرة البؼرة ألػ أمر ،وألػ هنل ،وألػ حؽؿ ،وألػ
خرب
قال اإلمام ابـ العربل يف أحؽام الؼرآن (:)٢3/٢
سقرة البؼرة اطؾؿقا وفؼؽؿ اهلل أن طؾؿاءكا قالقا :إن هذه السقرة مـ أطظؿ سقر الؼرآن؛ سؿعت
بعض أشقاخل يؼقل :فقفا ألػ أمر ،وألػ هنل ،وألػ حؽؿ ،وألػ خرب ،ولعظقؿ فؼففا أقام طبد
اهلل بـ طؿر ثؿاين سـقـ يف تعؾؿفا .اهـ
الػائدة الثالثة والعشرون بعد الؿائتقـ :خطر تػقيت صالة العصر

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)34/١١

تػقيت العصر أطظؿ مـ تػقيت غقرها؛ فنهنا الصالة القسطك الؿخصقصة بإمر بالؿحافظة
طؾقفا ،وهل التل فرضت طؾك مـ كان قبؾـا فضقعقها ،فؿـ حافظ طؾقفا فؾف إجر مرتقـ ،وهل
التل لؿا فاتت سؾقؿان فعؾ بالخقؾ ما فعؾ .اهـ
الػائدة الرابعة والعشرون بعد الؿائتقـ :الؿصائب تؽػر سقئات الؿممـقـ ،والصقر طؾقفا يرفع
درجاهتؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)١33/٢4
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ولفذا كاكت الؿصائب تؽػر سقئات الؿممـقـ ،وبالصرب طؾقفا ترتػع درجاهتؿ .اهـ
الػائدة الخامسة والعشرون بعد الؿائتقـ :الزمان ٓ يثبت طؾك حال فالزم التؼقى تسعد

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)٢1٠

أطؾؿ أن الزمان ٓ يثبت طؾك حال ،كؿا قال  :ﱵﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﱴ آل طؿران:

 ،٢4٠فتارة فؼر ،وتارة غـك ،وتارة طز ،وتارة ذل ،وتارة يػرح الؿقالل ،وتارة يشؿت إطادي؛
فالسعقد مـ ٓزم أصال واحدا طؾك كؾ حال ،وهق تؼقى اهلل  ،فنكف إن استغـك زاكتف ،وإن
افتؼر فتحت لف أبقاب الصرب ،وإن طقيف تؿت الـعؿة طؾقف ،وإن ابتؾل جؿؾتف.
وٓ يضره إن كزل بف الزمان أو صعد ،أو أطراه ،أو أشبعف ،أو أجاطف؛ ٕن جؿقع تؾؽ إشقاء تزول
وتتغقر ،والتؼقى أصؾ السالمة ،حارس ٓ يـام ،يلخذ بالقد طـد العثرة ،ويقاقػ طؾك الحدود،
والؿـؽر مـ غرتف لذة حصؾت مع طدم التؼقى ،فنهنا ستحقل ،وتخؾقف خاسرا ً.
وٓزم التؼقى يف كؾ حال ،فنكؽ ٓ ترى يف الضقؼ إٓ السعة ،ويف الؿرض إٓ العافقة ،هذا كؼدها
العاجؾ ،وأجؾ معؾقم .اهـ
الػائدة السادسة والعشرون بعد الؿائتقـ :الفؿ يقهـ البدن ويجؾب الشقب وقد تعقذ مـف كبقـا

قال الؿتـبل:
والفؿ

يخرتم

الجسقؿ

ويشقب

كحافة

كاصقة

الصبل

ويفرم

اهـ .إمثال السائرة مـ شعر الؿتـبل (ص )11
الػائدة السابعة والعشرون بعد الؿائتقـ :الحؼقد يشبف الجؿؾ

قال أبق بؽر الطرصقشل 

يف سراج الؿؾقك (ص:)٢٢١

وإذا رأيت إكساكًا حؼقد ًا ٓ :يـسك الفػقات ،ويجازي بعد الؿدة طؾك السؼطات ،فللحؼف بعالؿ
الجؿال والعرب تؼقل :فالن أحؼد مـ جؿؾ ،وكؿا تجتـب قرب الجؿؾ الحؼقد؛ فاجتـب صحبة
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الرجؾ الحؼقد .اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون بعد الؿائتقـ ٓ :تحتؼر طدوك مفؿا كان صغقرا وإن كـت مؾؽا كبقرا

قال أبق بؽر الطرصقشل 

يف سراج الؿؾقك (ص :)٢٠1

ومـ حزم الؿؾؽ أٓ يحتؼر طدوه وإن كان صغقر ًا ،وٓ يغػؾ طـف وإن كان حؼقر ًا؛ فؽؿ مـ برغقث
أسفر فقالً ،ومـع الرقاد مؾؽًا جؾقالً ،قال الشاطر:
وٓ

تحؼرن

طدو ًا

رماك

فنن

السققف

تحز

الرقاب

وإن

كان

وتعجز

يف
طؿا

ساطديف

قصر

تـال

اإلبر

 .اهـ
الػائدة التاسعة والعشرون بعد الؿائتقـ :سـة اهلل يف كؾ مـ ازدرى بالعؾؿاء بؼل حؼقرا

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم (:)٢٢4٠/4

سـة اهلل يف كؾ مـ ازدرى بالعؾؿاء بؼل حؼقرا .اهـ
الػائدة الثالثقن بعد الؿائتقـ :شقخ القضقء!

قال الحافظ ابـ حجر 

يف إكباء الغؿر بلبـاء العؿر (:)11٠/٢

محؿد بـ إبراهقؿ بـ يعؼقب ،شؿس الديـ ،شقخ القضقء ،الشافعل ،كان يؼرئ بالسبع ،ويشارك
يف الػضائؾ ،وققؾ لف شقخ القضقء؛ ٕكف كان يطقف طؾك الؿطاهر فقعؾؿ العامة القضقء .اهـ
الػائدة الحادية والثالثقن يعد الؿائتقـ :الؼرب كعؿ الؿسؽـ لؿـ أحسـ وما يف الجـة أجؾ وأطظؿ
فال أبق حقان التقحقدي يف البصائر والذخائر (:)١3/٢
قال الؿدائـل :قرأت طؾك قرب بدمشؼ :كعؿ الؿسؽـ لؿـ أحسـ .اهـ
الػائدة الثاكقة والثالثقن بعد الؿائتقـ :مـ طالمات السعادة

قال اإلمام الشاصبل 

يف آطتصام (:)٢١1/٢
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وقال أبق طؾل الحسـ بـ طؾل الجقزجاين " :مـ طالمات السعادة طؾك العبد :تقسقر الطاطة طؾقف،
ومقافؼة السـة يف أفعالف ،وصحبتف ٕهؾ الصالح ،وحسـ أخالقف مع اإلخقان ،وبذل معروفف
لؾخؾؼ ،واهتؿامف لؾؿسؾؿقـ ،ومراطاتف ٕوقاتف " .اهـ
الػائدة الثالثة والثالثقن بعد الؿائتقـ :حقـ تخرب الصدور مـ الؼرآن
طـ أبل العالقة قال " :يليت طؾك الـاس زمان تخرب صدورهؿ مـ الؼرآن ،وٓ يجدون لف حالوة،
وٓ لذاذة ،إن قصروا طؿا أمروا بف قالقا :إن اهلل غػقر رحقؿ ،وإن طؿؾقا بؿا هنقا طـف قالقا :سقغػر
لـا؛ إكا لؿ كشرك باهلل شقئا ،أمرهؿ كؾف صؿع ،لقس معف صدق ،يؾبسقن ،جؾقد الضلن طؾك قؾقب
الذئاب ،أفضؾفؿ يف ديـف الؿداهـ " .اهـ الزهد لإلمام أحؿد (ص .)١43
الػائدة الرابعة والثالثقن بعد الؿائتقـ :أثر القهؿ الـػسل يف بؼاء الؿرض أو زيادتف

قال العالمة ابـ طثقؿقـ 

يف الؼقل الؿػقد طؾك كتاب التقحقد (:)٢19/٢

وآكػعال الـػسل لف أثر كبقر يف إضعاف اإلكسان؛ فلحقاكا يتقهؿ الصحقح أكف مريض فقؿرض،
وأحقاكا يتـاسك اإلكسان الؿرض وهق مريض فقصبح صحقحا؛ فاكػعال الـػس بالشلء لف أثر بالغ،
ولفذا تجد بعض الذيـ يصابقن بإمراض الـػسقة يؽقن أصؾ إصابتفؿ ضعػ الـػس مـ أول
إمر ،حتك يظـ اإلكسان أكف مريض بؽذا أو بؽذا؛ فقزداد طؾقف القهؿ حتك يصبح الؿقهقم حؼقؼة.
ففذا الذي لبس الحؾؼة مـ القاهـة ٓ تزيده إٓ وهـا؛ ٕكف سقف يعتؼد أهنا ما دامت طؾقف ففق
سالؿ ،فنذا كزطفا طاد إلقف القهـ ،وهذا بال شؽ ضعػ يف الـػس .اهـ

وقال 

:

ثؿ إكف إذا صرب طؾك الؿرض وتـاسك إمر حصؾ لف برؤ مـف؛ ٕن القهؿ الـػسل لف تلثقر يف بؼاء
الؿرض وزيادة الؿرض ،فنذا رفض اإلكسان هذا الؿرض وصار ٓ يػؽر فقف؛ فنكف بنذن اهلل سقف
يشػك .اهـ الؾؼاءات الشفرية ()3١1/١

وقال 

:

 ...مـ أكرب كعؿ اهلل طؾك العبد أن يـزل السؽقـة يف قؾبف؛ بحقث يؽقن مطؿئـا غقر قؾؼ وٓ شاك،
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راضقا بؼضاء اهلل وقدره ،مع اهلل  يف قضائف وقدره ،إن أصابتف ضراء صرب واكتظر إجر مـ
اهلل ،وإن أصابتف سراء شؽر وحؿد اهلل طؾك ذلؽ ،مطؿئـ مستؼر مسرتيح ،هذه السؽقـة كعؿة
طظقؿة ،كسلل اهلل أن يـزل يف قؾقبـا وقؾقبؽؿ السؽقـة .اهـ شرح رياض الصالحقـ ()٠٠1 /4

الػائدة الخامسة والثالثقن بعد الؿائتقـ :مـ أجؿع إدطقة يف إمقر الدكققية

قال العالمة ابـ ططقة 

يف تػسقره ( )3٠٠/1طـد ققلف تعالك طـ أصحاب الؽفػ ﱵﭐ ﲄﲅﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﱴ الؽفػ:٢٠ :

ويـبغل لؽؾ مممـ أن يجعؾ دطاءه يف أمر دكقاه هذه أية فؼط ،فنهنا كافقة .اهـ
الػائدة السادسة والثالثقن بعد الؿائتقـ :رحؿ اهلل مـ تؽؾؿ بعؾؿ أو سؽت بحؾؿ

قال العالمة ابـ القزير 

يف العقاصؿ والؼقاصؿ (:)3/٠

وأكثر الـاس ٓ يصرب طـ الخقض فقؿا ٓ يعـقف ،وٓ يتؽؾؿ بتحؼقؼ ما يخقض فقف ،وهذا هق الذي
أفسد الديـ والدكقا ،فرحؿ اهلل مـ تؽؾؿ بعؾؿ ،أو سؽت بحؾؿ .اهـ
الػائدة السابعة والثالثقن بعد الؿائتقـ :الؿخؾص ٓ يخاف أن يـتؼد طؾقف خؾؾ يف كالمف

قال العالمة ابـ القزير 

يف الروض الباسؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ (:)٢٠/٢

والؼاصد لقجف اهلل تعالك ٓ يخاف أن ُيـؼد طؾقف خؾؾ يف كالمف ،وٓ يفاب أن ُيدل طؾك بطالن
بالحؼ والـّصقحة
الؿخاشـة
ققلف ،بؾ
ّ
يحب ّ
الحؼ مـ حقث أ َتاه ،ويؼبؾ ُ
ّ
الفدى مؿـ اهداه ،بؾ ُ
أحب إلقف مـ الؿداهـة طؾك إققال الؼبقحة ،وصديؼؽ مـ َصدَ قؽ ٓ مـ صدقؽ.
ّ
تاس .اهـ
باس وٓ َ
ويف كقابغ الحؽؿة :طؾقؽ بؿـ يـذر اإلبسال واإلبالس ،وإ ّياك مـ يؼقلَ ٓ :
الػائدة الثامـة والثالثقن بعد الؿائتقـ :مـ دفاع اهلل طـ أولقائف
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قال الحافظ الخطقب البغدادي 

يف تاريخ بغداد (:)١٠١/٢4

قال ابـ أبل حاتؿ الرازي :اطتؾ أبق زرطة الرازي ،فؿضقت مع أبل لعقادتف ،فسللف أبل طـ سبب
هذه العؾة ،فؼال :بِت وأكا يف طافقة ،فققع يف كػسل أين إذا أصبحت أخرجت مـ الحديث ما أخطل
فقف سػقان الثقري ،فؾؿا أصبحت خرجت إلك الصالة ،ويف دربـا كؾب ما كبحـل قط ،وٓ رأيتف طدا
طؾك أحد ،فعدا طؾل وطؼرين و ُحؿؿت ،فققع يف كػسل أن هذا طؼقبة لؿا وضعت يف كػسل،
فلضربت طـ ذلؽ الرأي .اهـ
الػائدة التاسعة والثالثقن بعد الؿائتقـ :أحقال الـاس واختالف مؼاصدهؿ يف صؾب العؾؿ

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)3٠٠/1

قال طقن بـ طؿارة :سؿعت هشاما الدستقائل يؼقل :واهلل ما أستطقع أن أققل :إين ذهبت يقما قط
أصؾب الحديث أريد بف وجف اهلل .
قؾت :واهلل وٓ أكا؛ فؼد كان السؾػ يطؾبقن العؾؿ هلل فـبؾقا ،وصاروا أئؿة يؼتدى هبؿ ،وصؾبف ققم
مـفؿ أوٓ ٓ هلل ،وحصؾقه ثؿ استػاققا ،وحاسبقا أكػسفؿ فجرهؿ العؾؿ إلك اإلخالص يف أثـاء
الطريؼ ،كؿا قال مجاهد وغقره :صؾبـا هذا العؾؿ ،وما لـا فقف كبقر كقة ثؿ رزق اهلل الـقة بعد،
وبعضفؿ يؼقل :صؾبـا هذا العؾؿ لغقر اهلل فلبك أن يؽقن إٓ هلل .ففذا أيضا حسـ ،ثؿ كشروه بـقة
صالحة.
وققم صؾبقه بـقة فاسدة ٕجؾ الدكقا ،ولقثـك طؾقفؿ؛ فؾفؿ ما كقوا .قال " :مـ غزا يـقي
طؼا ً
ٓ فؾف ما كقى".
وترى هذا الضرب لؿ يستضقئقا بـقر العؾؿ ،وٓ لفؿ وقع يف الـػقس ،وٓ لعؾؿفؿ كبقر كتقجة مـ
العؿؾ ،وإكؿا العالؿ مـ يخشك اهلل تعالك.
وققم كالقا العؾؿ ،وولقا بف الؿـاصب فظؾؿقا ،وتركقا التؼقد بالعؾؿ ،وركبقا الؽبائر ،والػقاحش
فتبا لفؿ؛ فؿا همٓء بعؾؿاء!
وبعضفؿ لؿ يتؼ اهلل يف طؾؿف؛ بؾ ركب الحقؾ ،وأفتك بالرخص ،وروى الشاذ مـ إخبار.
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وبعضفؿ اجرتأ طؾك اهلل ،ووضع إحاديث ففتؽف اهلل ،وذهب طؾؿف ،وصار زاده إلك الـار.
وهمٓء إقسام كؾفؿ رووا مـ العؾؿ شقئا كبقرا ،وتضؾعقا مـف يف الجؿؾة ،فخؾػ مـ بعدهؿ خؾػ
بان كؼصفؿ يف العؾؿ والعؿؾ ،وتالهؿ ققم اكتؿقا إلك العؾؿ يف الظاهر ،ولؿ يتؼـقا مـف سقى كزر
يسقر ،أوهؿقا بف أهنؿ طؾؿاء فضالء ،ولؿ َيدُ ر يف أذهاهنؿ قط أهنؿ يتؼربقن بف إلك اهلل؛ ٕهنؿ ما رأوا
شقخا يؼتدى بف يف العؾؿ ،فصاروا هؿجا رطاطا ،غاية الؿدرس مـفؿ أن يحصؾ كتبا مثؿـة ،يخزهنا
ويـظر فقفا يقما ما ،فقصحػ ما يقرده وٓ يؼرره ،فـسلل اهلل الـجاة والعػق ،كؿا قال بعضفؿ :ما أكا
طالؿ ،وٓ رأيت طالؿا .اهـ
الػائدة إربعقن بعد الؿائتقـ ٓ :ترضك الؿرأة طؿـ كصح زوجفا بالتعدد فؾ ُقعد العدة
قال أبق الػرج الـفرواين الؿتقىف سـة  19٠هـ يف كتابف الجؾقس الصالح الؽايف وإكقس الـاصح
الشايف (ص :)4٠1
دخؾ خالد بـ صػقان التؿقؿل طؾك أبل العباس السػاح  -ولقس طـده أحد  ،-وكان أبق العباس
السػاح قد تزوج أم سؾؿة الؿخزومقة ،وشرصت طؾقف أن ٓ يتزوج طؾقفا ،فحؾػ لفا أن ٓ يتزوج
طؾقفا ،فؼال :يا أمقر الؿممـقـ ،إين واهلل ما زلت مـذ قؾدك اهلل تعالك خالفة الؿسؾؿقـ إٓ وأكا أحب
أن أصقر إلك مثؾ هذا الؿققػ يف الخؾقة؛ فنن رأى أمقر الؿممـقـ أن يلمر بنمساك الباب حتك أفرغ
فعؾ .قال :فلمر الحاجب بذلؽ ،فؼال :يا أمقر الؿممـقـ ،إين فؽرت يف أمرك ،وأجؾت الػؽر فقؽ،
فؾؿ أر أحدا لف مثؾ قدرك ،وٓ أقؾ استؿتاطا يف آستؿتاع بالـساء مـؽ ،وٓ أضقؼ فقفـ طقشا.
إكؽ مؾؽت كػسؽ امرأة مـ كساء العالؿقـ واقتصرت طؾقفا ،فنن ِ
مرض َت ،وإن غا َبت
مر َضت ْ
بت ،وإن َط ِر َك ْت َط ِر ْك َت ،وحرمت كػسؽ يا أمقر الؿممـقـ التؾذذ باستطراف الجقاري ،وبؿعرفة
ِغ َ
اختالف أحقالفـ ،والتؾذذ بؿا ُيشتفك مـفـ.
إن مـفـ يا أمقر الؿممـقـ الطقيؾة التل تشتفك لجسؿفا ،والبقضاء التل تحب لروطتفا ،والسؿراء
الؾعساء ،والصػراء العجزاء ،ومقلدات الؿديـة والطائػ والقؿامة ذوات إلسـ العذبة والجقاب
الحاضر ،وبـات سائر الؿؾقك ،وما يشتفك مـ كظافتفـ وحسـ هـدامفـ.
وتخؾؾ بؾساكف فلصـب يف صػات ضروب الجقاري وشققف إلقفـ ،فؾؿا فرغ خالد ،قال  -أبق
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العباس  :-ويحؽ! ما سؾؽ مسامعل واهلل كالم قط أحسـ مـ هذا ،فلطد طؾل كالمؽ؛ فؼد وقع
مـل مققعا .فلطاد طؾقف خالد كالمف بلحسـ مؿا ابتدأه ،ثؿ قال – أبق العباس  :-اكصرف.
وبؼل أبق العباس مػؽرا فقؿا سؿع مـ خالد يؼسؿ أمره ،فبقـا هق يػؽر إذ دخؾت طؾقف أم سؾؿة،
وقد كان أبق العباس حؾػ أن ٓ يتخذ طؾقفا ووىف لفا ،فؾؿا رأتف مػؽرا متغقرا ،قالت لف :إين
ٕكؽرك يا أمقر الؿممـقـ ،ففؾ حدث أمر تؽرهف أو أتاك خرب ارتعت لف؟ فؼال ،ٓ :والحؿد هلل ،ثؿ
لؿ تزل تستخربه حتك أخربها بؿؼالة خالد ،قالت :فؿا قؾت ٓبـ الػاطؾة؟ فؼال :يـصحـل
فخرجت إلك الدار
وتشتؿقـف! فخرجت إلل مقالقفا مـ البخارية فلمرهتؿ بضرب خالد ،قال خالد:
ُ
مسرورا بؿا ألؼقت إلك أمقر الؿممـقـ ،ولؿ أشؽ يف الصؾة ،فبقـا أكا مع الصحابة واقػا إذ أقبؾت
البخارية تسلل طـل ،فحؼؼت الجائزة والصؾة ،فؼؾت لفؿ :ها أكا ذا ،فاستبؼ إلك أحدهؿ بخشبة
فؾؿا أهقى إلل غؿزت برذوين ولحؼـل فضرب كػؾف ،وتـادى إلل الباققن ،وغؿزت الربذون
فلسرع ،ثؿ راكضتفؿ َف ُػتفؿ ،واختػقت يف مـزلل أياما  -قال الؼاضل :الصقاب :استخػقت -
ووقع يف قؾبل أين أتقت مـ قبؾ أم سؾؿة ،فطؾبـل أبق العباس فؾؿ يجدين ،فؾؿ أشعر إٓ بؼقم قد
هجؿقا طؾل ،فؼالقا :أجب أمقر الؿممـقـ ،فسبؼ إلك قؾبل أكف الؿقت ،فؼؾت :إكا هلل وإكا إلقف
راجعقن ،لؿ أر دم شقخ أضقع ،فركبت إلك دار أمقر الؿممـقـ ،ثؿ لؿ ألبث أن أذن لل فلصبتف خالقا
فرجع إلل طؼؾل ،وكظرت يف الؿجؾس ببقت طؾقف ستقر رقاق ،فؼال :يا خالد لؿ أرك! قؾت :كـت
طؾقال ،قال :ويحؽ! إكؽ وصػت ٕمقر الؿممـقـ يف آخر دخؾة دخؾتفا طؾل مـ أمقر الـساء
والجقاري صػة لؿ يخرق مسامعل قط كالم أحسـ مـف ،فلطده طؾل ،قال :وسؿعت حسا خؾػ
السرت  -فؼؾت :كعؿ يا أمقر الؿممـقـ ،أطؾؿتؽ أن العرب إكؿا اشتؼت اسؿ الضرتقـ مـ الضر ،وأن
أحدا لؿ يؽـ طـده مـ الـساء أكثر مـ واحدة إٓ كان يف ضر وتـغقص ،قال لف أبق العباس :لؿ يؽـ
هذا يف الحديث ،قال :بؾك واهلل يا أمقر الؿممـقـ ،قال :فلكسقت إذا ،فلتؿؿ الحديث ،قال:
وأخربتؽ أن الثالث مـ الـساء كلثايف الؼدر يغؾك طؾقفـ ،قال :برئت مـ قرابتل مـ رسقل اهلل
إن كـت سؿعت هذا مـؽ ،وٓ مر يف حديثؽ ،قال :وأخربتؽ أن إربع مـ الـساء
شر مجؿقع لصاحبفـ :يشبـف ويفرمـف ويحؼركف ويؼسؿـف ،قال ٓ :واهلل ما سؿعت هذا مـؽ وٓ مـ
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غقرك ،قؾت :بؾك واهلل!
قال :أفتؽذبـل؟!
قؾت :أفتؼتؾـل؟!
كعؿ واهلل يا أمقر الؿممـقـ ،وأخربتؽ أن أبؽار اإلماء رجال إٓ أهنـ لقست لفـ خصل.
قال خالد :فسؿعت ضحؽا مـ خؾػ السرت ،ثؿ قؾت :كعؿ ،وأخربتؽ أن طـدك ريحاكة قريش،
وأكؽ تطؿح بعقـقؽ إلك الـساء والجقاري.
قال :فؼقؾ لل مـ وراء السرت :صدقت واهلل يا طؿاه ،هبذا حدثتف ،ولؽـف غقر حديثؽ ،وكطؼ طـ
لساكؽ.
فؼال أبق العباس :مالؽ! قاتؾؽ اهلل ،وفعؾ بؽ وفعؾ.
قال :واكسؾؾت ،قال :فبعثت إلل أم سؾؿة بعشرة آٓف درهؿ وبرذون وتخت .اهـ
الػائدة الحادية وإربعقن بعد الؿائتقـ :تدب ُر الؼرآن يزيؾ كثقرا مـ اإلشؽآت

قال العالمة حؿاد إكصاري 

:

وطــالؿ
لؿــــا

يسؽـــ

قــــرأت

بقتــًا

بالؽــــرى

وجاهــؾ يؿؾــــؽ دور ًا وقــــرى

قــقلف

سبحــــاكف

كحـــــ قسؿـــا بقـفــؿ زال الؿــرى

 .اهـ [الؿجؿقع يف ترجؿة العالمة الؿحدث الشقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري ()4٠١/٢
الػائدة الثاكقة وإربعقن بعد الؿائتقـ :كتاب الحقض أتعب كبار العؾؿاء
قال طبد إول ابـ الشقخ حؿاد إكصاري :وسؿعتف  -أي والده  -يؼقل :إن كتاب الحقض درستف
طؾل إلك أن ،وإذا
طؾك الؿذاهب إربعة ،وذلؽ طؾك يد الؿشايخ ،ومع هذا كؾف مازال ُمشؽالً ّ
ُسئؾت طـ مسللة فقف أكقن أحقر مـ ضب .اهـ الؿجؿقع يف ترجؿة العالمة الؿحدث الشقخ حؿاد

بـ محؿد إكصاري 

(.)441 /٢
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الػائدة الثالثة وإربعقن بعد الؿائتقـ ٓ :تحؼرن كؾؿة تؾؼقفا أو كصقحة تسديفا

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)١9٠/3

قال زبقد :سؿعت كؾؿة ،فـػعـل اهلل هبا ثالثقـ سـة .اهـ
الػائدة الرابعة وإربعقن بعد الؿائتقـ :غزوة تبقك كاكت شفرا أو أكثر وسؿاها اهلل ساطة هتقيـا
ٕوقات الؽرب

قال العالمة البؼاطل 

يف كظؿ الدرر يف تـاسب أيات والسقر ()11 /9

وسؿاها ساطة؛ هتقيـًا ٕوقات الؽروب ،وتشجقعًا طؾك مقاقعة الؿؽاره؛ فنن أمدها يسقر،
وأجرها طظقؿ خطقر .اهـ
الػائدة الخامسة وإربعقن بعد الؿائتقـ :صحبة إشرار تقرث سقء الظـ بإخقار

قال ابـ قتقبة 

يف طققن إخبار (:)94/1

قال رجؾ ٔخر :بؾغـل طـؽ أمر قبقح ،فؼال :يا هذا إن صحبة إشرار ربؿا أورثت سقء ضـ
بإخقار .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن بعد الؿائتقـ :أهؾ السـة يؿقتقن ويحقا ذكرهؿ وأهؾ البدع طؽسفؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)3١1/٢1

ققؾ ٕبل بؽر بـ طقاش :إن بالؿسجد ققما يجؾسقن ويجؾس إلقفؿ فؼال :مـ جؾس لؾـاس جؾس
الـاس إلقف .ولؽـ أهؾ السـة يؿقتقن ويحقك ذكرهؿ ،وأهؾ البدطة يؿقتقن ويؿقت ذكرهؿ؛ ٕن
أهؾ السـة أحققا ما جاء بف الرسقل  فؽان لفؿ كصقب مـ ققلف :ﱵﭐﱅﱆﱇﱈﱴ
الشرح ،4 :وأهؾ البدطة شـئقا ما جاء بف الرسقل  فؽان لفؿ كصقب مـ ققلف :ﱵﱾ

ﱿﲀﲁﲂﱴ الؽقثر .1 :اهـ
الػائدة السابعة وإربعقن بعد الؿائتقـ :بعض إشقاء إذا أرادها اهلل هقل لفا سببا
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قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري (:)٠/٢

قال أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري :كـا طـد إسحاق بـ راهقيف فؼال :لق جؿعتؿ كتابا
مختصرا لصحقح سـة رسقل اهلل  . ،قال :فققع ذلؽ يف قؾبل ،فلخذت يف جؿع
الجامع الصحقح.
ورويـا باإلسـاد الثابت طـ محؿد بـ سؾقؿان بـ فارس ،قال :سؿعت البخاري يؼقل :رأيت الـبل
 ، ،وكلكـل واقػ بقـ يديف ،وبقدي مروحة أذب هبا طـف ،فسللت بعض الؿعربيـ،
فؼال لل :أكت تذب طـف الؽذب ،ففق الذي حؿؾـل طؾك إخراج الجامع الصحقح .اهـ

وهذا الحافظ الذهبل  كان سبب حبف لؾعؾؿ وصؾب الحديث أن شقخف الحافظ الربزالل 
رأى خطف فؼال إن خطؽ يشبف خط الؿحدثقـ ما الداطل لؿا سبؼ ؟

وقد حؽك الحافظ ابـ حجر كالم الحافظ الذهبل 

طـ شقخف الربزالل يف الدرر الؽامـة يف

أطقان الؿئة الثامـة ( )١٠1 /4حقث قال:
وهق الذي حبب إلل صؾب الحديث؛ فنكف رأى خطل فؼال :خطؽ يشبف خط الؿحدثقـ؛ فلثر ققلف
يف ،وسؿعت مـف ،وتخرجت بف يف أشقاء .اهـ
الػائدة الثامـة وإربعقن بعد الؿائتقـ :اإلمام الؽسائل يستػقد مـ كؿؾة

قال العالمة ابـ طثقؿقـ 

كؿا يف مجؿقع فتاواه (:)٢١٢/١1

وقد حدثـل شقخـا الؿثابر طبد الرحؿـ السعدي 

أكف ُذكر طـ الؽسائل  -إمام أهؾ الؽقفة يف

الـحق  -أكف صؾب طؾؿ الـحق فؾؿ يتؿؽـ ،ويف يقم مـ إيام وجد كؿؾة تحؿؾ صعاما لفا وتصعد بف
إلك الجدار ،وكؾؿا صعدت سؼطت ،ولؽـفا ثابرت حتك تخؾصت مـ هذه العؼبة وصعدت
الجدار ،فؼال الؽسائل :هذه الـؿؾة ثابرت حتك وصؾت الغاية ،فثابر حتك صار إماما يف الـحق.
ولفذا يـبغل لـا أيفا الطؾبة أن كثابر وٓ كقلس؛ فنن القلس معـاه سد باب الخقر ،ويـبغل لـا أٓ
كتشاءم بؾ كتػاءل ،وأن َك ِعدَ أكػسـا خقرا .اهـ
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الػائدة التاسعة وإربعقن بعد الؿائتقـ :سد الػاقات مـ أطظؿ العبادات
مجؿقع الػتاوى ()١41 /١1
فؿـ أطظؿ العبادات سد الػاقات ،وقضاء الحاجات ،وكصر الؿظؾقم ،وإغاثة الؿؾفقف ،وإمر
بالؿعروف .اهـ
الػائدة الخؿسقن بعد الؿائتقـ :آستعاكة باهلل وآجتفاد وآستغػار تقصؾؽ إلك ما ٓ يخطر لؽ
طؾك بال

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)19٠/٢٢

وإذا اجتفد واستعان باهلل تعالك وٓزم آستغػار وآجتفاد؛ فال بد أن يمتقف اهلل مـ فضؾف ما لؿ
يخطر ببال .اهـ
الػائدة الحادية والخؿسقن بعد الؿائتقـ :مـ اتؽؾ طؾك طؼؾف وكظره ُخ ِذل

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف درء تعارض العؼؾ والـؼؾ (:)14/9

وقد يؽقن الرجؾ مـ أذكقاء الـاس وأحدهؿ كظر ًا ويعؿقف – أي اهلل  -طـ أضفر إشقاء ،وقد يؽقن
مـ أبؾد الـاس وأضعػفؿ كظر ًا ويفديف لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكف ،فال حقل وٓ ققة إٓ بف؛
فؿـ اتؽؾ طؾك كظره واستدٓلف أو طؼؾف ومعرفتف ُخ ِذل .اهـ
الػائدة الثاكقة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :قد يقجد طـد كثقر مـ العصاة مـ محبة اهلل ورسقلف ما ٓ
يقجد طـد كثقر مـ الـساك

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الرسائؾ والؿسائؾ (:)1١١/١

فتجد كثقرا مـ أهؾ الشفقات وفقفؿ مـ الؿحبة هلل ورسقلف ما ٓ يقجد يف كثقر مـ الـساك ،كؿا
قال الـبل يف الرجؾ الذي كان يشرب الخؿر كثقرا "ٓ تؾعـف فنكف يحب اهلل ورسقلف"
والحديث يف صحقح البخاري وغقره .اهـ واكظر قاطدة يف الؿحبة (ص )٢11
الػائدة الثالثة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :مـ أفات الؼراءة بال ففؿ
قال أحد الطؾبة ٕبل الحسـ آشبقؾل :يا أستاذ ما الؽؿقج؟
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فؼال لف أبق الحسـ :وأيـ رأيت هذه الؾػظة؟
قال :يف ققل امرىء الؼقس :ولقؾ كؿقج البحر أرخك سدولف.
فؼال ابقالحسـ :الؽؿقج :دويبة مـ دواب الرب ،تحؿؾ الؽتب وٓ تعؾؿ ما فقفا.اهـ الشامؾة

وقال العالمة ابـ طثقؿقـ 

يف الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع (:)49٠/ ٠

وقد ذكر بعض الـاس رجالً سؿك ولده كؽتؾ ،فؼقؾ لف لؿاذا؟ قالٕ :ن هذا أخق يقسػ ﱵﭐﳑ

ﳒﳓﳔﱴ يقسػ ،11 :وهذا مـ الجفؾ؛ ففؿ يريدون أن يتربكقا بإسؿاء الؿقجقدة يف
الؼرآن الؽريؿ؛ فقختطػقن وٓ يػؽرون وٓ يؼدرون .اهـ
وذهب أحد الجفال إلك طالؿ يسللف طـ صحابل اسؿف :كقفا ،فؼال لف العالؿ:
أيـ وقػت طؾك اسؿف؟ فؼال :يف الؼرآن الؽريؿ ،وهق الذي كان يلخذ الفدي ألؿ يؼؾ اهلل تعالك:
(والفدي مع كقفا)! فتعجب العالؿ مـ حالف.
الػائدة الرابعة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :صالب العؾؿ الذي ٓ حظ لف يف الـقافؾ كسالن مفقـ

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢1٠/٠

قال أبق أسامة :سؿعت مسعرا يؼقل :إن هذا الحديث يصدكؿ طـ ذكر اهلل ،وطـ الصالة ،ففؾ أكتؿ
مـتفقن؟
قؾت :هذه مسللة مختؾػ فقفا :هؾ صؾب العؾؿ أفضؾ أو صالة الـافؾة والتالوة والذكر؟
فلما مـ كان مخؾصا هلل يف صؾب العؾؿ ،وذهـف جقد ،فالعؾؿ أولك ،ولؽـ مع حظ مـ صالة وتعبد،
فنن رأيتف مجدا يف صؾب العؾؿ ٓ حظ لف يف الؼربات؛ ففذا كسالن مفقـ ،ولقس هق بصادق يف
حسـ كقتف ،وأما مـ كان صؾبف الحديث والػؼف غقة ومحبة كػساكقة ،فالعبادة يف حؼف أفضؾ ،بؾ ما
بقـفؿا أفعؾ تػضقؾ ،وهذا تؼسقؿ يف الجؿؾةَ ،ف َؼؾ -واهلل -مـ رأيتف مخؾصا يف صؾب العؾؿ .اهـ
الػائدة الخامسة والخؿسقن بعد الؿائتقـُ :طػقا َت ُعػ كساؤكؿ
قال العالمة السؼاف يف العقد الفـدي:
أول ما يتقسؾ بف الؿرء لتحصقـ أهؾف التؾزم بالعػاف يف كػسف .اهـ سػقـة التاريخ لؾشقخ إسدي
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قال اإلمام الشافعل 

:

ُطػقا َت ُعػ كساؤكؿ يف الؿحرم
إن

الزكا

ديـ

فنن

وتجـبقا

ٓ

ما

يؾقؼ

بؿسؾؿ

أقرضتف

كان القفا مـ أهؾ بقتؽ فاطؾؿ

وقاصعا

سبؾ الؿقدة طشت غقر مؽرم

لق كـت حر ًا مـ ساللة ماجد

ما كـت هتاكًا لحرمة مسؾؿ

مـ يزن يزن بف ولق بجداره

إن كـت يا هذا لبقبًا فاففؿ

مـ يزن يف بقت بللػل درهؿ

الدرهؿ

يا هاتؽا حرم الرجال

يف

بقتف

يزكك

بغقر

 .اهـ مقسقطة الشعر اإلسالمل ()11/٢
الػائدة السادسة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :ومـ اكتػك بالػؼف دون الزهد والقرع تػسؼ
قال أبقبؽر القراق " :مـ اكتػك بالؽالم مـ العؿؾ دون الزهد والػؼف تزكدق ،ومـ اكتػك بالزهد
دون الػؼف والؽالم تبدع ،ومـ اكتػك بالػؼف دون الزهد والقرع تػسؼ ،ومـ تػــ يف إمقر كؾفا
تخؾص " شعب اإليؿان لؾبقفؼل (.)١91 /1
الػائدة السابعة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :الغؾق يف الؿدح أو الؼدح سبب مـ أسباب ضقاع الحؼائؼ
قال الؿـػؾقصل يف الـظرات (:)14/١
بقـ اإلغراق يف الؿدح واإلغراق يف الذم تؿقت الحؼقؼة مقتا ٓ حقاة لفا مـ بعده إلك يقم يبعثقن.
اهـ
الػائدة الثامـة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :شؽقى العؾؿاء مـ فساد إخالق

قال أبق بؽر القاسطل 

 :ابتؾقـا بزمان لقس فقف آداب اإلسالم ،وٓ أخالق الجاهؾقة ،وٓ أحالم
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ذوي الؿروءة .اهـ حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء (.)149/٢٠

الػائدة التاسعة والخؿسقن بعد الؿائتقـ :إذا أراد اهلل بعبده خقرا سؾب رؤية أطؿالف الحسـة مـ قؾبف

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف صريؼ الفجرتقـ (ص :)٢٠١

فنن اهلل إذا أراد بعبد خقر ًا سؾب رؤية أطؿالف الحسـة مـ قؾبف ،واإلخبار هبا مـ لساكف ،وشغؾف برؤية
ذكبف ،فال يزال كصب طقـقف حتك يدخؾ الجـة ،فنن ما تؼبؾ مـ إطؿال رفع مـ الؼؾب رؤيتف ومـ
الؾسان ذكره .اهـ
الػائدة الستقن بعد الؿائتقـ :قد تدخؾؽ حسـتؽ الـار وسقئتؽ الجـة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ (ص :)٢٠١

قال بعض السؾػ :إن العبد لقعؿؾ الخطقئة فقدخؾ هبا الجـة ،ويعؿؾ الحسـة فقدخؾ هبا الـار،
قالقا :كقػ؟
قال :يعؿؾ الخطقئة فال تزال كصب طقـقف :إذا ذكرها كدم واستؼال وتضرع إلك اهلل ،وبادر إلك
محقها ،واكؽسر وذل لربف ،وزال طـف طجبف وكربه.
ويعؿؾ الحسـة فال تزال كصب طقـقف :يراها ويؿـ هبا ،ويعتد هبا ويتؽرب هبا ،حتك يدخؾ الـار .اهـ
الػائدة الحادية والستقن بعد الؿائتقـ :لؿاذا ثؼؾت الحسـة وخػت السقئة؟

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري (:)34٢/٢1

وقد سئؾ بعض السؾػ طـ سبب ثؼؾ الحسـة وخػة السقئة فؼالٕ :ن الحسـة حضرت مرارهتا،
وغابت حالوهتا فثؼؾت؛ فال يحؿؾـؽ ثؼؾفا طؾك تركفا.
والسقئة حضرت حالوهتا وغابت مرارهتا فؾذلؽ خػت؛ فال يحؿؾـؽ خػتفا طؾك ارتؽاهبا .اهـ
الػائدة الثاكقة والستقن بعد الؿائتقـ :لقس شلء يعدل الؼرآن يف تغذية العؼؾ والروح
ما رأيت شقئًا يغذي العؼؾ والروح ويحػظ الجسؿ ويضؿـ السعادة أكثر مـ إدامة الـظر يف كتاب
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اهلل .اهـ هؽذا طؾؿتـل الحقاة (ص  )14لؾسباطل
الػائدة الثالثة والستقن بعد الؿائتقـ :العؾؿ أمان لؾحؽام مـ الػتـ
قال رجؾ لؾسؾطان الظاهر برققق ٓ :تؾتػت إلك صحقح البخاري وصحقح مسؾؿ؛ فنن أكثر ما
فقفؿا كذب.
فؼال لف السؾطان :كان البخاري ومسؾؿ يف زمان لق كذب أحد طؾك الـبل  لؼتؾقه .اهـ
درر العؼقد لؾؿؼريزي ( )١41/٢أفادين هبا أحد صؾبة العؾؿ.
الػائدة الرابعة والستقن بعد الؿائتقـ :الحاسد تعقـف الشقاصقـ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف بدائع الػقائد (:)٠31/١

الحاسد تعقـف الشقاصقـ بال استدطاء مـف لؾشقطان؛ ٕن الحاسد شبقف بنبؾقس ،وهق يف الحؼقؼة مـ
أتباطف؛ ٕكف يطؾب ما يحبف الشقطان مـ فساد الـاس وزوال كعؿ اهلل طـفؿ ،كؿا أن إبؾقس حسد آدم
لشرفف وفضؾف ،وأبك أن يسجد لف حسد ًا ،فالحاسد مـ جـد إبؾقس .اهـ
الػائدة الخامسة والستقن بعد الؿائتقـ :فرح العؾؿاء الرباكققـ ببقان أخطائفؿ

قال العالمة البؼاطل 

يف مصاطد الـظر لإلشراف طؾك مؼاصد السقر (:)٢٠4/٢

وواهلل الذي جؾت قدرتف ،وتعالت طظؿتف ،لق أن لل سعة تؼقم بؿا أريد لؽـت أبذل مآ لؿـ
يـبفـل طؾك خطئل ،فؽؾؿا كبفـل أحد طؾك خطل أططقتف ديـارا ،ولؼد كبفـل غقر واحد طؾك أشقاء
فلصؾحتفا ،وكـت أدطق لفؿ وأثـل طؾقفؿ ،وأققل لفؿ هذا الؽالم ،ترغقبا يف الؿعاودة إلك آكتؼاد
وآجتفاد يف اإلسعاف بذلؽ واإلسعاد .اهـ

وقال ابـ قدامة 

يف مختصر مـفاج الؼاصديـ (ص :)٢3٠

وقد كان السؾػ يحبقن مـ يـبففؿ طؾك طققهبؿ ،وكحـ أن يف الغالب أبغض الـاس إلقـا مـ
يعرفـا طققبـا ،وهذا دلقؾ طؾك ضعػ اإليؿان؛ فنن إخالق السقئة كالعؼارب ،لق أن مـبفًا كبفـا
طؾك أن تحت ثقب أحدكا طؼربًا لتؼؾدكا لف مـة ،واشتغؾـا بؼتؾفا ،وإخالق الرديئة أطظؿ ضرر ًا مـ
العؼرب طؾك ما ٓ يخػك .اهـ
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الػائدة السادسة والستقن بعد الؿائتقـ :احتؼار طباد اهلل يقرث الذل والفقان
قال العالمة الؿـاوي يف فقض الؼدير (:)11٠/3

فقـبغل لإلكسان أٓ يحتؼر أحدا ،فربؿا كان الؿحتؼر أصفر قؾبا وأزكك طؿال وأخؾص كقة؛ فنن
احتؼار طباد اهلل يقرث الخسران ويقرث الذل والفقان .اهـ
الػائدة السابعة والستقن بعد الؿائتقـ :الزوجة يف حؽؿ القصـ

قال العالمة الشـؼقطل 

يف أضقاء البقان (:)١٠1/٢

إذا تزوج الؿسافر ببؾد أو مر طؾك بؾد فقف زوجتف أتؿ الصالة؛ ٕن الزوجة يف حؽؿ القصـ ،وهذا هق
مذهب مالؽ وأبل حـقػة وأصحاهبؿا وأحؿد ،وبف قال ابـ طباس .اهـ
الػائدة الثامـة والستقن بعد الؿائتقـ :بصقرة الؿتعصب طؿقاء

قال اإلمام الشقكاين 

يف فتح الؼدير (:)١٠٠/١

والؿتعصب وإن كان بصره صحقحا فبصقرتف طؿقاء ،وأذكف طـ سؿاع الحؼ صؿاء ،يدفع الحؼ
وهق يظـ أكف ما دفع غقر الباصؾ ،ويحسب أن ما كشل طؾقف هق الحؼ؛ غػؾة مـف وجفال بؿا أوجبف اهلل
طؾقف مـ الـظر الصحقح ،وتؾؼل ما جاء بف الؽتاب والسـة باإلذطان والتسؾقؿ ،وما أقؾ الؿـصػقـ
بعد ضفقر هذه الؿذاهب يف إصقل والػروع ،فنكف صار هبا باب الحؼ مرتجا ،وصريؼ اإلكصاف
مستقطرة ،وإمر هلل سبحاكف والفداية مـف .اهـ
الػائدة التاسعة والستقن بعد الؿائتقـ :إذا سللت اهلل حاجة فؼؾ :يف طافقة

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف مـاقب اإلمام أحؿد (ص :)19

قال اإلمام أحؿد:
يؿـ طؾل
كـت أحػظ الؼرآن ،فؾؿا صؾبت الحديث اشتغؾت ،فؼؾت :متك؟ فسللت اهلل  أن ُ
سللت اهلل حاجة فؼؾ :يف طافقة.
بحػظف ولؿ أقؾ :يف طافقة ،فؿا حػظتف إٓ يف السجـ والؼققد ،فنذا
َ
اهـ
الػائدة السبعقن بعد الؿائتقـ :مـ أطظؿ الؿؽاسب صداقة إخقار
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قال العالمة السعدي 

يف مجؿقع الػقائد واقتـاص إوابد (ص :)٠4

مـ أطظؿ الؿؽاسب وأجؾ الؿغاكؿ كسب صداقة إخقار ،واغتـام أدطقتفؿ يف الحقاة وبعد
الؿؿات .اهـ
الػائدة الحادية والسبعقن بعد الؿائتقـ :مـ أطظؿ خبث الؼؾقب أن يؽقن يف قؾب العبد غؾ لخقار
الؿممـقـ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف مـفاج السـة الـبقية (:)١١/٢

ومـ أطظؿ خبث الؼؾقب أن يؽقن يف قؾب العبد غؾ لخقار الؿممـقـ ،وسادات أولقاء اهلل بعد
الـبققـ .اهـ
الػائدة الثاكقة والسبعقن بعد الؿائتقـ :مـ كثرت ذكقبف فعؾقف بسؼل الؿاء
قال العالمة ابـ بطال يف شرحف لصحقح البخاري (:)3٠1/1
سؼك الؿاء مـ أطظؿ الؼربات إلك اهلل تعالك وقد قال بعض التابعقـ :مـ كثرت ذكقبف فعؾقف بسؼل
الؿاء؛ وإذا غػرت ذكقب الذي سؼك الؽؾب فؿا ضـؽؿ بؿـ سؼك رجال مممـًا مقحدا أو أحقاه
بذلؽ .اهـ
الػائدة الثالثة والسبعقن بعد الؿائتقـ :كؿ مـ طؼقبات يظـفا الجاهؾ والؿػتقن كرامات

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف الجقاب الؽايف (ص :)٢٢9

فسبحان اهلل! كؿ مـ قؾب مـؽقس وصاحبف ٓ يشعر؟! وقؾب مؿسقخ وقؾب مخسقف بف؟! وكؿ
مـ مػتقن بثـاء الـاس طؾقف ومغرور بسرت اهلل طؾقف؟! ومستدرج بـعؿ اهلل طؾقف؟! وكؾ هذه طؼقبات
وإهاكات ويظـ الجاهؾ أهنا كرامة .اهـ
الػائدة الرابعة والسبعقن بعد الؿائتقـ :قطعتـل حؾؿا وطؾؿا
قال الحافظ ابـ جرير الطربي :رأيت الؿزين أبا إبراهقؿ إسؿاطقؾ بـ يحقك وأبا طبد اهلل إسباصل
يتـاضران تحت قبة الؿال ،فاكؼطع أبق طبد اهلل ،فبزق يف وجف الؿزين ،فؼال لف الؿزين :طد إلك ما كـا
طؾقف ودع السػف.
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فؼال :يا أبا إبراهقؿ :لؼد قطعتـل حؾؿا وطؾؿا .اهـ
أخرجف الحافظ أبق صاهر السؾػل بنسـاده يف الؿشقخة البغدادية الجزء السابع الؾقحة ٠١أ /فقض
اهلل أفـدي.
الػائدة الخامسة والسبعقن بعد الؿائتقـ ٓ :يؼتدى ببعض السؾػ الذيـ تؽؾػقا طبادات أضرت
بلجسادهؿ

قال الحافظ ابـ رجب 

يف لطائػ الؿعارف (ص :)١34

وكان كثقر مـ الؿتؼدمقـ يحؿؾقن طؾك أكػسفؿ مـ إطؿال ما يضر بلجسادهؿ ،ويحتسبقن أجر
ذلؽ طـد اهلل ،وهمٓء ققم أهؾ صدق وجد واجتفاد ،فقحثقن ٢طؾك ذلؽ ،ولؽـ ٓ يؼتدى هبؿ،
وإكؿا يؼتدى بسـة رسقل اهلل  ،؛ فنن خقر الفدي هديف ،ومـ أصاطف فؼد اهتدى ،ومـ
اقتدى بف وسؾؽ وراءه وصؾ إلك اهلل .
يسر ،وكان
وقد كان الـبل  يـفك طـ التعسقر ،ويلمر بالتقسقر ،وديـف الذي بعث بف ٌ
يؼقل" :خقر ديـؽؿ أيسره" ،ورأى رجال يؽثر الصالة فؼال" :إكؽؿ أمة أريد بؽؿ القسر" ،ولؿ يؽـ
أكثر تطقع الـبل  وخقاص أصحابف بؽثرة الصقم والصالة بؾ بِبِر الؼؾقب وصفارهتا
وسالمتفا ،وققة تعؾؼفا باهلل :خشقة لف ومحبة وإجالٓ وتعظقؿا ،ورغبة فقؿا طـده ،وزهدا فقؿا
يػـك .اهـ
الػائدة السادسة والسبعقن بعد الؿائتقـ :يـؼص قدرك طـد الـاس بؼدر حاجتؽ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)19/٢

فلطظؿ ما يؽقن العبد قدرا وحرمة طـد الخؾؼ إذا لؿ يحتج إلقفؿ بقجف مـ القجقه ،فنن أحسـت
إلقفؿ مع آستغـاء طـفؿ كـت أطظؿ ما يؽقن طـدهؿ ،ومتك احتجت إلقفؿ ولق يف شربة ماء كؼص
قدرك طـدهؿ بؼدر حاجتؽ إلقفؿ .اهـ
الػائدة السابعة والسبعقن بعد الؿائتقـ :طـد آمتحان يؽرم الؿرء أو يفان
1

لعلها (يحبون) وهللا أعلم
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد (:)٢1/1

والؿؼصقد :أن اهلل سبحاكف اقتضت حؽؿتف أكف ٓ بد أن يؿتحـ الـػقس ويبتؾقفا ،فقظفر بآمتحان
صقبفا مـ خبقثفا ،ومـ يصؾح لؿقآتف وكراماتف ومـ ٓ يصؾح ،ولقؿحص الـػقس التل تصؾح لف،
ويخؾصفا بؽقر آمتحان ،كالذهب الذي ٓ يخؾص وٓ يصػق مـ غشف إٓ بآمتحان ،إذ الـػس
يف إصؾ جاهؾة ضالؿة ،وقد حصؾ لفا بالجفؾ والظؾؿ مـ الخبث ما يحتاج خروجف إلك السبؽ
والتصػقة ،فنن خرج يف هذه الدار وإٓ فػل كقر جفـؿ ،فنذا هذب العبد وكؼل أذن لف يف دخقل
الجـة .اهـ
الػائدة الثامـة والسبعقن بعد الؿائتقـ :مقاطظ بؾقغة ومقجزة
 كتب رجؾ مـ إخقان سػقان الثقري ،إلك سػقان الثقري :أن طظـل فلوجز ،فؽتب إلقف:
«طافاكا اهلل وإياك مـ السقء كؾف ،يا أخل :إن الدكقا غؿفا ٓ يػـك ،وفرحفا ٓ يدوم ،وفؽرها
ٓ يـؼضل ،فاطؿؾ لـػسؽ حتك تـجق ،وٓ تتقان فتعطب ،والسالم» .اهـ حؾقة إولقاء
وصبؼات إصػقاء (. )3 /٠
 تؼدم رجؾ إلك طالؿ ،فؼال :طؾؿـل وأوجز ،فؼال:
ٕوجزن لؽ ،أما ٔخرتؽ :فنن اهلل أوحك إلك كبل مـ أكبقائف:
قؾ لؼقمؽ :لق كاكت الؿعصقة يف بقت مـ بققت الجـة ٕوصؾت إلقف الخراب.
وأما لدكقاك ،فنن الشاطر يؼقل:
ما الـاس إٓ مع الدكقا وصاحبفا

وكقػ ما اكؼؾبت يقما بف اكؼؾبقا

يعظؿقن أخا الدكقا فنن وثبت

يقما طؾقف بؿا ٓ يشتفل وثبقا

.اهـ [تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر (])١٠3/٠1
الػائدة التاسعة والسبعقن بعد الؿائتقـ :الؿحرمات تبدأ مـ الؿؽروهات
الؿحرمات تبدأ مـ الؿؽروهات ،وٓ تػسد أخالق إمؿ إٓ بعد سؼقط سقر الؿروءات ،فؾقس
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كؾ الؿروءات واجبة ،ولؽـفا سقر يحؿل الـػقس مـ الجرأة طؾك الحرام .اهـ التػسقر والبقان
ٕحؽام الؼرآن
الػائدة الثؿاكقن بعد الؿائتقـ :بشر مال البخقؾ بحادث أو وارث

قال ابـ الؿعتز 

 :بشر مال البخقؾ بحادث أو وارث .اهـ أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح

(.)1٢٠/1
الػائدة الحادية والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :كقاب إبؾقس يف إرض

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مػتاح دار السعادة (:)431/٢

الـاس طـ صؾب العؾؿ والتػؼف يف الديـ ،ففمٓء أضر
اب إبؾقس يف إرض ،وهؿ الذيـ يثبطقن َ
كُق ُ
يحقلقن بقـ الؼؾقب وبقـ هدي اهلل وصريؼف .اهـ
طؾقفؿ مـ شقاصقـ الجـ ،فنهنؿ ُ
الػائدة الثاكقة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :أكػع أدوية الؼؾقب الؼرآن الؽريؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد (:)91 /4

ولقس لشػاء الؼؾقب دواء قط أكػع مـ الؼرآن؛ فنكف شػاؤها التام الؽامؾ الذي ٓ يغادر فقفا سؼؿا
إٓ أبرأه ،ويحػظ طؾقفا صحتفا الؿطؾؼة ،ويحؿقفا الحؿقة التامة مـ كؾ ممذ ومضر .اهـ
الػائدة الثالثة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :يجعؾ اهلل ٕولقائف مخارج طـد آبتالء

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري (:)411/1

اهلل يجعؾ ٕولقائف طـد ابتالئفؿ مخارج ،وإكؿا يتلخر ذلؽ طـ بعضفؿ يف بعض إوقات هتذيبا
وزيادة لفؿ يف الثقاب .اهـ
الػائدة الرابعة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :كقافؾ طشر ذي الحجة أفضؾ مـ كقافؾ طشر رمضان

قال الحافظ ابـ رجب 

يف فتح الباري (:)٢1/9

وأما كقافؾ طشر ذي الحجة فلفضؾ مـ كقافؾ طشر رمضان ،وكذلؽ فرائض طشر ذي الحجة
تضاطػ أكثر مـ مضاطػة فرائض غقره .اهـ
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الػائدة الخامسة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :اتػؼ العؾؿاء طؾك مشروطقة التؽبقر يف أيام طقد إضحك
 بالجؿؾة  -طؼب الصؾقات الؿؽتقبات وطؾقف طؿؾ الؿسؾؿقـقال الحافظ ابـ رجب يف فتح الباري ()١٢/9
ِ
كر اهلل يف هذه إيام  -أيام طقد إضحك  -كقطان:
وذ ُ
أحدهؿا :مؼقد طؼقب الصؾقات.
والثاين :مطؾؼ يف سائر إوقات.
فلما الـقع إول:
فاتػؼ العؾؿاء طؾك أكف يشرع التؽبقر طؼقب الصؾقات يف هذه إيام يف الجؿؾة ،ولقس فقف حديث
مرفقع صحقح ،بؾ إكؿا فقف آثار طـ الصحابة ومـ بعدهؿ ،وطؿؾ الؿسؾؿقـ طؾقف.
وهذا مؿا يدل طؾك أن بعض ما أجؿعت إمة طؾقف لؿ يـؼؾ إلقـا فقف كص صريح طـ الـبل
 ،بؾ يؽتػك بالعؿؾ بف.
وقد قال مالؽ يف هذا التؽبقر :إكف واجب.
قال ابـ طبد الرب :يعـل وجقب سـة.
وهق كؿا قال .اهـ
الػائدة السادسة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :لؿ كان طاشقراء يؽػر سـة ،ويقم طرفة يؽػر سـتقـ ؟

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف بدائع الػقائد (:)٢11٠/4

فائدة:
إن ققؾ :لؿ كان طاشقراء يؽػر سـة ،ويقم طرفة يؽػر سـتقـ؟
ققؾ :فقف وجفان:
أحدهؿا :أن يقم طرفة يف شفر حرام ،وقبؾف شفر حرام ،وبعده شفر حرام ،بخالف طاشقراء.
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الثاين :أن صقم يقم طرفة مـ خصائص شرطـا ،بخالف طاشقراء ،فضقطػ بربكات الؿصطػك
واهلل أطؾؿ.
الػائدة السابعة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :فقضك ساطة أطظؿ مـ ضؾؿ السؾطان سـة

قال اإلمام الطرصقشل 

يف سراج الؿؾقك (ص )41

ولق جعؾ ضؾؿ السؾطان حق ً
ٓ يف كػة كان هرج الـاس ساطة أرجح وأطظؿ مـ ضؾؿ السؾطان
حق ً
ٓ ،وكقػ ٓ ويف زوال السؾطان أو ضعػ شقكتف سقق أهؾ الشر ومؽسب إجـاد ،وكػاق
أهؾ العقارة والسققة والؾصقص والؿـاهبة؟
قال الػضقؾ :جقر ستقـ سـة خقر مـ هرج ساطة؛ فال يتؿـك زوال السؾطان إٓ جاهؾ مغرور أو
فاسؼ يتؿـك كؾ محذور ،فحؼقؼ طؾك كؾ رطقة أن ترغب إلك اهلل تعالك يف إصالح السؾطان ،وأن
تبذل لف كصحفا ،وتخصف بصالح دطائفا ،فنن يف صالحف صالح العباد والبالد ،ويف فساده فساد
العباد والبالد.
وكان العؾؿاء يؼقلقن :إن استؼامت لؽؿ أمقر السؾطان فلكثروا حؿد اهلل تعالك وشؽره ،وإن
جاءكؿ مـف ما تؽرهقن فقجفقه إلك ما تستقجبقكف مـف بذكقبؽؿ ،وتستحؼقكف بآثامؽؿ ،فلققؿقا طذر
السؾطان باكتشار إمقر طؾقف ،وكثرة ما يؽابده مـ ضبط جقاكب الؿؿؾؽة ،واستئالف إطداء،
ورضاء إولقاء ،وقؾة الـاصح وكثرة الؿدلس والػاضح .اهـ
الػائدة الثامـة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :بشارات لؾتائبقـ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1١1/٢٠

فؿـ تاب تقبة طامة كاكت هذه التقبة مؼتضقة لغػران الذكقب كؾفا ،وإن لؿ يستحضر أطقان
الذكقب ،إٓ أن يعارض هذا العام معارض يقجب التخصقص ،مثؾ أن يؽقن بعض الذكقب لق
استحضره لؿ يتب مـف؛ لؼقة إرادتف إياه ،أو ٓطتؼاده أكف حسـ لقس بؼبقح ،فؿا كان لق استحضره لؿ
يتب مـف ،لؿ يدخؾ يف التقبة وأما ما كان لق حضر بعقـف لؽان مؿا يتقب مـف فنن التقبة العامة
شامؾتف .اهـ
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الػائدة التاسعة والثؿاكقن بعد الؿائتقـ :هؾ تريد أن تحؿد اهلل بجؿقع محامد الخؾؼ كؾفؿ؟
طـ أكس بـ مالؽ قال :قال رسقل اهللِ  :مـ قال إذا أوى إلك فراشف :الحؿد لِؾف الذي
كػاين وآواين  ،ا ْل َح ْؿدُ لِؾ ِف ال ِذي َأ ْص ِع ْؿـِل َو َس َؼاكِل  ،ا ْل َح ْؿدُ لِؾ ِف ال ِذي َمـ َط َؾل َف َل ْف َض َؾ  ،الؾ ُفؿ إِكل
ِ
َأ ْس َل ُل َؽ بِ ِعزتِ َؽ َأ ْن ُتـَج َقـِل مِ َـ الـ ِ
اهلل بِ َج ِؿق ِع َم َحامِ ِد ا ْل َخ ْؾ ِؼ كُؾ ِف ْؿ  .أخرجف الحاكؿ يف
ار َ ،ف َؼدْ َحؿدَ َ

الؿستدرك ( )343/٢وغقره ،وصححف العالمة إلباين 
الػائدة التسعقن بعد الؿائتقـ :لئقؿ الطؾبة

قال العالمة الصـعاين 

يف التـقير شرح الجامع الصغقر (:)3١1 /9

وهذا هق لئقؿ الطؾبة وخبقث الحضار طـد العالؿ ،متتبع العثرات ،وكاشػ العقرات ،ودافـ
الحسـات ،وما أكثر هذا الـقع  ٓ-كثرهؿ اهلل-؛ فنهنؿ الذيـ أفسدوا معالؿ العؾؿ ،ومألوا الؿقاقػ
طؾك العؾؿاء أحاديث كاذبة  ...وبئس الجزاء أن يجازي التؾؿقذ شققخف بنشاطة هػقاهتؿ وزٓهتؿ؛
فنكف ٓ بد لؽؾ جقاد مـ كبقة ،ولؽؾ صارم مـ كبقة.
كػك الؿرء كبال أن تعد معايبف

ومـ ذا الذي ترضك سجاياه كؾفا

فخقر الـاس مـ أشاع الخقر طـ العؾؿاء وأذاطف ،ودافع طـفؿ إن سؿع قادحًا فقفؿ .اهـ
الػائدة الحادية والتسعقن بعد الؿائتقـ :لقس بػؼقف مـ كان لف إلك اهلل حاجة ثؿ كام طـفا يف
إسحار

قال أبق بؽر الطرصقشل 

:

لقس بػؼقف مـ كان لف إلك اهلل حاجة ثؿ كام طـفا يف إسحار .اهـ الدطاء الؿلثقر (ص )3١
الػائدة الثاكقة والتسعقن بعد الؿائتقـ :كرب السـ لقس ماكعا مـ صؾب العؾؿ والتػؼف يف الديـ

قال اإلمام البخاري 

يف صحقحف (:)١3/٢

وقال طؿر« :تػؼفقا قبؾ أن تسقدوا» قال أبق طبد اهلل« :وبعد أن تسقدوا ،وقد تعؾؿ أصحاب الـبل
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 يف كرب سـفؿ» اهـ
وهـاك طدد كبقر صؾبقا العؾؿ وهؿ كبار ،فصاروا طؾؿاء مـفؿ :الحافظ ابـ طساكر وصالح بـ
كقسان والؼدوري والؼػال ،ويـظر كتاب "الحقاة فرص".

الػائدة الثالثة والتسعقن بعد الؿائتقـ :سؿاحة الشقخ ابـ باز 
قال الشقخ ابـ باز  :إكـل لؿ أطرف الـقم يف حقايت بعد الػجر .اهـ "طبد العزيز بـ باز طالؿ
لؿ يعرف الـقم بعد الػجر

فؼدتف أمة" لؾشقيعر (.)١١1/٢
الػائدة الرابعة والتسعقن بعد الؿائتقـ :شفادة الدكتقراة ٓ تعـل أن حامؾفا مـ أهؾ العؾؿ

قال شقخـا الؿحدث العالمة مؼبؾ القادطل 

يف كتابف الؿخرج مـ الػتـة (ص:)٢91

فؽؿ مـ شخص طـده دكتقراة يف الػؼف اإلسالمل وهق ٓ يػؼف شقئا ،وكؿ مـ شخص طـده دكتقراة
يف الحديث وهق ٓ يػؼف حديثا ،ففذه الشفادات تمهؾ كثقرا مـ الـاس لؿـاصب ٓ يستحؼقهنا،
وماذا يغـل طـؽ لؼب دكتقر وأكت جاهؾ بشرع اهلل؟! اهـ
الػائدة الخامسة والتسعقن بعد الؿائتقـُ :دم هلل طؾك ما يحب يدُ م لؽ طؾك ما تحب

قال اإلمام أحؿد 

:

إن أحببت أن يدوم اهلل لؽ طؾك ما ُتحب فدُ م لف طؾك ما ُيحب .اهـ أداب الشرطقة والؿـح الؿرطقة
()٢٠4/٢
الػائدة السادسة والتسعقن بعد الؿائتقـ :أول تؾبقس إبؾقس طؾك الـاس صدهؿ طـ العؾؿ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف تؾبقس إبؾقس (ص :)١11

اطؾؿ أن أول تؾبقس إبؾقس طؾك الـاس صدهؿ طـ العؾؿ؛ ٕن العؾؿ كقر ،فنذا َأصػل مصابقحفؿ
خبطفؿ يف الظؾؿ كقػ شاء .اهـ
الػائدة السابعة والتسعقن بعد الؿائتقـ :اإلمام الطقسل يجزئ الؾقؾ لؾؼرآن والتصـقػ والـقم

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)49٢/٢3
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قال اإلمام الحاكؿ 

 :رحؾت إلقف إلك صقس مرتقـ ،وسللتف متك تتػرغ لؾتصـقػ مع هذه

الػتاوى الؽثقرة؟
فؼال :جزأت الؾقؾ أثالثا :فثؾث ُأصـػ ،وثؾث أكام ،وثؾث أقرأ الؼرآن .اهـ
الػائدة الثامـة والتسعقن بعد الؿائتقـ :صقرة مـ غقرة العؾؿاء طؾك الديـ

أورد العالمة ابـ الجقزي 

حديثا يف كتابف الؿقضقطات ( )11١/٢ثؿ قال:

هذا حديث مقضقع ،وضعف مقسك بـ ققس ،وكان مـ غالة الروافض ،ويؾؼب طصػقر الجـة،
وهق إن شاء اهلل مـ حؿقر الـار .اهـ
الػائدة التاسعة والتسعقن بعد الؿائتقـ :مـ باهؾ وكان مبطال ٓ تؿضل طؾقف سـة

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري (:)93/1

ومؿا طرف بالتجربة أن مـ باهؾ وكان مبطال ٓ تؿضل طؾقف سـة مـ يقم الؿباهؾة ،ووقع لل ذلؽ
مع شخص كان يتعصب لبعض الؿالحدة ،فؾؿ يؼؿ بعدها غقر شفريـ .اهـ
الػائدة الثالث مائة :إذا استبطلت الرزق فلكثر آستغػار
قال ابـ شاهقـ يف الرتغقب يف فضائؾ إطؿال وثقاب ذلؽ (ص :)٢٠4
قال سػقان :دخؾت طؾك جعػر بـ محؿد ،فؼال« :إذا كثرت هؿقمؽ فلكثر مـ ٓ حقل وٓ ققة إٓ
باهلل ،وإذا استبطلت الرزق فلكثر مـ آستغػار ،وإذا تداركت طؾقؽ الـعؿ فلكثر حؿدا هلل» .اهـ
الػائدة إولك بعد الثالث مائة :يجب مقآة الؿممـ وإن ضؾؿؽ واطتدى طؾقؽ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)١٠9/١1

ولقعؾؿ أن الؿممـ تجب مقآتف وإن ضؾؿؽ واطتدى طؾقؽ ،والؽافر تجب معاداتف وإن أططاك
وأحسـ إلقؽ؛ فنن اهلل سبحاكف بعث الرسؾ وأكزل الؽتب؛ لقؽقن الديـ كؾف هلل :فقؽقن الحب
ٕولقائف ،والبغض ٕطدائف ،واإلكرام ٕولقائف ،واإلهاكة ٕطدائف ،والثقاب ٕولقائف ،والعؼاب
ٕطدائف.
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وإذا اجتؿع يف الرجؾ القاحد خقر وشر ،وفجقر وصاطة ،ومعصقة وسـة وبدطة؛ استحؼ مـ
الؿقآة والثقاب بؼدر ما فقف مـ الخقر ،واستحؼ مـ الؿعاداة والعؼاب بحسب ما فقف مـ الشر،
فقجتؿع يف الشخص القاحد مقجبات اإلكرام واإلهاكة ،فقجتؿع لف مـ هذا وهذا ،كالؾص الػؼقر:
تؼطع يده لسرقتف ويعطك مـ بقت الؿال ما يؽػقف لحاجتف.
هذا هق إصؾ الذي اتػؼ طؾقف أهؾ السـة والجؿاطة  ،وخالػفؿ الخقارج والؿعتزلة ومـ وافؼفؿ
طؾقف  ،فؾؿ يجعؾقا الـاس ٓ مستحؼا لؾثقاب فؼط وٓ مستحؼا لؾعؼاب فؼط .اهـ
الػائدة الثاكقة بعد الثالث مائة :مـ واجبات ولل إمر تجاه الؿتربجات
الطرق الحؽؿقة يف السقاسة الشرطقة ()٠١١ /١
ويجب طؾقف  -يعـل ولل إمر  -مـع الـساء مـ الخروج متزيـات متجؿالت ،ومـعفـ مـ الثقاب
التل يؽـ هبا كاسقات طاريات ،كالثقاب القاسعة والرقاق ،ومـعفـ مـ حديث الرجال يف
الطرقات ،ومـع الرجال مـ ذلؽ ،وإن رأى ولل إمر أن يػسد طؾك الؿرأة  -إذا تجؿؾت وتزيـت
وخرجت  -ثقاهبا بحرب وكحقه فؼد رخص يف ذلؽ بعض الػؼفاء وأصاب ،وهذا مـ أدكك مراتب
طؼقبتفـ الؿالقة.
ولف أن يحبس الؿرأة إذا أكثرت الخروج مـ مـزلفا  -وٓ سقؿا إذا خرجت متجؿؾة  -بؾ إقرار
الـساء طؾك ذلؽ إطاكة لفـ طؾك اإلثؿ والؿعصقة ،واهلل سبحاكف سائؾ ولل إمر طـ ذلؽ.

وقد مـع أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب 

الـساء مـ الؿشل يف صريؼ الرجال ،وآختالط هبؿ

يف الطريؼ؛ فعؾك ولل إمر أن يؼتدي بف يف ذلؽ .اهـ
الػائدة الثالثة بعد الثالث مائة :كؾ كـقسة أحدثت يف بالد الؿسؾؿقـ فقجب هدمفا إجؿاطا

قال أبق بؽر الطرصقشل 

يف سراج الؿؾقك (ص :)٢11

وأما الؽـائس فنن طؿر بـ الخطاب 

أمر هبدم كؾ كـقسة لؿ تؽـ قبؾ اإلسالم ،ومـع أن

تحدث كـقسة ،وأمر أٓ يظفر طؾقة خارجة مـ كـقسة ،وٓ يظفر صؾقب خارج مـ كـقسة إٓ كسر
طؾك رأس صاحبف ،وكان طروة بـ محؿد يفدمفا بصـعاء ،وهذا مذهب طؾؿاء الؿسؾؿقـ أجؿعقـ،
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وشدد يف ذلؽ طؿر بـ طبد العزيز 

فلمر أٓ يرتك يف دار اإلسالم بقعة وٓ كـقسة بحال قديؿة

وٓ حديثة ،وهؽذا قال الحسـ البصري قال :مـ السـة أن هتدم الؽـائس التل يف إمصار الؼديؿة
والحديثة ،ويؿـع أهؾ الذمة مـ بـاء ما خرب.
وقال اإلصطخري :إن صقـقا ضاهر الحائط مـعقا ،وإن صقـقا باصـف الذي يؾقفؿ لؿ يؿـعقا ،ويؿـعقن
أن يعؾقا طؾك الؿسؾؿقـ يف البـاء ،وتجقز الؿساواة وققؾ ٓ تجقز .اهـ

الػائدة الرابعة بعد الثالث مائة :سب أبل بؽر وطؿر 

مـ غقر تقبة مـ أسباب سقء الخاتؿة

قال طبد الرحؿـ الؿحاربل :حضرت رجال القفاة ،فؼقؾ لف :قؾ ٓ إلف إٓ اهلل .قال ٓ :أقدر! كـت
أصحب ققما يلمروين بشتؿ أبل بؽر وطؿر .اهـ تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر ()4٠1/1٠
الػائدة الخامسة بعد الثالث مائة :امرأة طاقؾة
أراد شعقب بـ حرب أن يتزوج بامرأة ،فؼال لفا :إين سقئ الخؾؼ ،قالت :أسقأ مـؽ خؾؼا مـ
أحقجؽ أن تؽقن سقئ الخؾؼ ،فؼال :أكت إذن امرأيت .اهـ تاريخ بغداد ()11٠ /٢٠
الػائدة السادسة بعد الثالث مائة :مـ طظقؿ حؼ الـبل طؾقـا

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف جالء إففام (ص :)111

لق صؾك العبد طؾقف  بعدد أكػاسف لؿ يؽـ مقفقا لحؼف وٓ ممديا لـعؿتف اهـ
فصؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طدد أكػاسـا وأكػاس الخؾؼ ،وطدد ما ذكره الذاكرون ،وغػؾ طـ ذكره
الغافؾقن ،وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
الػائدة السابعة بعد الثالث مائة :صـعاء القؿـ مـ مـتزهات الدكقا
قال العطار يف حاشقتف طؾك شرح الجالل الؿحؾل (:)1٢9/١
ِ
ِ
ِ
ب َبق َ
انَ ،و ُص ْغدُ َس َؿ ْر َقـْدَ َ ،و َصـْ َعا ُء ا ْل َق َؿ ِـ .اهـ
َو َقا ُلقا :إن ُمـْت ََز َهات الد ْك َقا َأ ْر َب ٌعُ :غق َص ُة د َم ْش َؼَ ،وش ْع ُ
الػائدة الثامـة بعد الثالث مائة :مـ حػظ لساكف أصؾؼفا اهلل بالشفادة طـد الؿقت

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف بحر الدمقع (ص :)٢١4
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فؿـ حػظ لساكف ٕجؾ اهلل تعالك يف الدكقا أصؾؼ اهلل لساكف بالشفادة طـد الؿقت ولؼاء اهلل تعالك،
سرح لساكف يف أطراض الؿسؾؿقـ واتبع طقراهتؿ أمسؽ اهلل لساكف طـ الشفادة طـد الؿقت.
ومـ ّ
اهـ
الػائدة التاسعة بعد الثالث مائة :مـ بركات اإليؿان



يف إغاثة الؾفػان (:)9١٠/١
قال العالمة ابـ الؼقؿ
ِ
فالؿممـ طزيز ٍ
فقع طـف بالذات أيـ كان ،ولق اجتؿع طؾقف َم ْـ
طال ُم َميدٌ مـصقر َم ْؽػلَ ،مدْ ٌ
ضاهرا وباصـًا .اهـ
بلقطارها ،إذا قام بحؼقؼة اإليؿان وواجباتف،
ً
الػائدة العاشرة بعد الثالث مائة :هقان وخقبة مـ تعؾؼ بغقر اهلل

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف التذكرة (ص:)91

قؾ لؾقاقػقـ بغقر باب اهلل :يا صقل هقاكؽؿ!
وقؾ لممؾقـ لغقر فضؾ اهلل :يا خقبة آمالؽؿ!
وقؾ لؾعامؾقـ لغقر وجف اهلل :يا ضقعة أطؿالؽؿ! اهـ
الػائدة الحادية طشرة بعد الثالث مائة :العربة بصالح السرائر ٓ بالظقاهر

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص:)١١٠

واهلل ،لؼد رأيت مـ يؽثر الصالة والصقم والصؿت ،ويتخشع يف كػسف ولباسف ،والؼؾقب تـبق طـف،
وقدره يف الـػقس لقس بذاك!
ورأيت مـ يؾبس فاخر الثقاب ،ولقس لف كبقر كػؾ وٓ تخشع ،والؼؾقب تتفافت طؾك محبتف،
فتدبرت السبب ،فقجدتف السريرة .كؿا روي طـ أكس بـ مالؽ :أكف لؿ يؽـ لف كبقر طؿؾ مـ صالة
وصقم؛ وإكؿا كاكت لف سريرة.
فؿـ أصؾح سريرتف فاح طبقر فضؾف ،وطبؼت الؼؾقب بـشر صقبف ،فاهلل اهلل يف السرائر ،فنكف ما يـػع
مع فسادها صالح الظاهر .اهـ
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الػائدة الثاكقة طشرة بعد الثالث مائة :مـ جؿقؾ العبارات

مـ جؿقؾ العبارات التل كؼؾفا الحافظ ابـ حجر 
 :ذكر الجػاء بعد حصقل الصػاء جػاء .اهـ

يف فتح الباري ( )3٢٠/٢٢طـ اإلمام الؼرصبل

كتب مـ أدمـ الؿطالعة فقفا ففق العالؿ حؼا
الػائدة الرابعة طشرة بعد الثالث مائةٌ :

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)٢91/٢1

قال الشقخ طز الديـ بـ طبد السالم وكان أحد الؿجتفديـ :ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العؾؿ مثؾ
(الؿحؾك) ٓبـ حزم ،وكتاب (الؿغـل) لؾشقخ مقفؼ الديـ.
قؾت :لؼد صدق الشقخ طز الديـ.
وثالثفؿا( :الســ الؽربى) لؾبقفؼل.
ورابعفا( :التؿفقد) ٓبـ طبد الرب.
فؿـ حصؾ هذه الدواويـ ،وكان مـ أذكقاء الؿػتقـ ،وأدمـ الؿطالعة فقفا؛ ففق العالؿ حؼا .اهـ
الػائدة الخامسة طشرة بعد الثالث مائة :ذلؽ فضؾ اهلل يمتقف مـ يشاء

قال الحافظ ابـ رجب 

يف ذيؾ صبؼات الحـابؾة ( )١١3/٢يف ترجؿة أبل مـصقر الخقاط:

وكان إما ًما بؿسجد ابـ جرده ببغداد ،بحريؿ دار الخالفة .اطتؽػ فقف مدة صقيؾة ،يعؾؿ العؿقان
الؼر َان؛ لقجف اهلل تعالك ،ويسلل لفؿ ،ويـػؼ طؾقفؿ .فختؿ طؾقف الؼر َان خؾؼ كثقر ،حتك بؾغ طدد مـ
أقرأهؿ الؼرآن مـ العؿقان سبعقـ ألػا .اهـ
الػائدة السادسة طشرة بعد الثالث مائة :ماذا أبؼقت مـ قؾبؽ الضعقػ ٔخرتؽ

قال الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم (:)191/1

قال شؿقط بـ طجالن:
حؿؾت طؾك قؾبؽ َهؿ السـقـ والغالء والرخص والشتاء والحر قبؾ مجقئف ،فؿاذا أبؼقت مـ قؾبؽ
الضعقػ ٔخرتؽ؟ اهـ
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الػائدة السابعة طشرة بعد الثالث مائة :معرفة السقرة الـبقية كرسل لعؾؿ التقحقد وصريؼ لؿعرفة
الرب العظقؿ
قال العالمة ابـ شقخ الحزامقة:
وإكؿا يـشل اإليؿان مـ معرفة الرسقل  : بؿعرفة سقرتف ،وسـتف ،وغزواتف ،ومعجزاتف،
فبذلؽ يعؾؿ شلن الـبقة ،وتؾقح أدلتفا وبراهقـفا يف الؼؾقب ،ومتك طؾؿ شلن الـبقة ،ورسخت
معالؿفا يف الؼؾقب؛ كاكت كرسقا لعؾؿ التقحقد ،وصريؼا إلك معرفة الرب العظقؿ .اهـ مداخؾ أهؾ
الػؼف والؾسان إلك مقدان الؿحبة والعرفان (ص  )49أفادين هبذا الشقخ أحؿد بـ غاكؿ إسدي.
الػائدة الثامـة طشرة بعد الثالث مائة :مـ طجائب الجزاء يف الدكقا

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)11

ومـ طجائب الجزاء يف الدكقا أكف لؿا امتدت أيدي الظؾؿ مـ إخقة يقسػ :ﱵﭐﲗﲘﲙ ﱴ

يقسػ ،١٠ :امتدت أكػفؿ بقـ يديف بالطؾب يؼقلقن :ﱵﭐﱦﱧﱨﱴ يقسػ ، 11 :ولؿا صرب هق
ً
حالٓ ،ولؿا بغت طؾقف بدطقاها :ﱵﭐﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱴ يقسػ١3 :
يقم الفؿة ،مؾؽ الؿرأة
 ،أكطؼفا الحؼ بؼقلفا :ﱵﭐﳊﳋﱴ يقسػ .3٢ :اهـ
الػائدة التاسعة طشرة بعد الثالث مائة :يـقح الـاس طؾك دكقاهؿ ٓ طؾك ديـفؿ

قال العالمة ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة ()١44 /١

وقال ابـ طؼقؾ :مـ طجقب ما كؼدت أحقال الـاس :كثرة ما كاحقا طؾك خراب الديار ،ومقت
إقارب وإسالف ،والتحسر طؾك إرزاق بذم الزمان وأهؾف ،وذكر كؽد العقش فقف.
وقد رأوا مـ اهندام اإلسالم ،وتشعث إديان ،ومقت الســ ،وضفقر البدع ،وارتؽاب الؿعاصل،
وتؼضل العؿر يف الػارغ الذي ٓ يجدي ،فال أحد مـفؿ كاح طؾك ديـف ،وٓ بؽك طؾك فارط طؿره،
وٓ تلسك طؾك فائت دهره ،وٓ أرى لذلؽ سببا إٓ قؾة مبآهتؿ بإديان ،وطظؿ الدكقا يف طققهنؿ،
141

ضد ما كان طؾقف السؾػ الصالح :يرضقن بالبالغ ،ويـقحقن طؾك الديـ .اهـ
الػائدة العشرون بعد الثالث مائة :التقفقؼ بقد اهلل وحده

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف درء تعارض العؼؾ والـؼؾ (:)14/9

وقد يؽقن الرجؾ مـ أذكقاء الـاس وأحدهؿ كظر ًا ،ويعؿقف طـ أضفر إشقاء ،وقد يؽقن مـ أبؾد
الـاس وأضعػفؿ كظر ًا ،ويفديف لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكف؛ فال حقل وٓ ققة إٓ بف.
فؿـ اتؽؾ طؾك كظره واستدٓلف ،أو طؼؾف ومعرفتف ،خذل.
ولفذا كان الـبل  يف إحاديث الصحقحة كثقر ًا ما يؼقل« :يا مؼؾب الؼؾقب ثبت
قؾبل طؾك ديـؽ» ويؼقل يف يؿقـف ٓ« :ومؼؾب الؼؾقب».
ويؼقل« :والذي كػسل بقده» ويؼقل« :ما مـ قؾب مـ قؾقب العباد إٓ وهق بقـ إصبعقـ مـ أصابع
الرحؿـ ،وإن شاء أن يؼقؿف أقامف ،وإن شاء أن يزيغف أزاغف» ،وكان إذا قام مـ الؾقؾ يؼقل« :الؾفؿ
رب جربيؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ ،فاصر السؿاوات وإرض ،طالؿ الغقب ،أكت تحؽؿ بقـ طبادك
فقؿا كاكقا فقف يختؾػقن ،اهدين لؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ بنذكؽ ،إكؽ هتدي مـ تشاء إلك صراط
مستؼقؿ» .
وكان يؼقل هق وأصحابف يف ارتجازهؿ:
الؾفؿ
فلكزلـ

لقٓ

أكت
سؽقـ ًة

ما

وٓ

اهتديـا

وثبت

طؾقـا

تصدقـا
إقدام

وٓ

صؾقـا

إن

ٓققـا

وهذا يف العؾؿ كاإلرادات يف إطؿال؛ فنن العبد مػتؼر إلك اهلل يف أن يحبب إلقف اإليؿان ،ويبغض
إلقف الؽػر ،وإٓ فؼد يعؾؿ الحؼ وهق ٓ يحبف وٓ يريده ،فقؽقن مـ الؿعاكديـ الجاحديـ.قال
تعالك :ﱵﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱴ الـؿؾ.٢4 :وقال :ﱵﭐﱁﱂﱃﱄﱅ

ﱆﱇﱈﱴ البؼرة ،٢41 :فؽؿا أن اإلكسان فقؿا يؽتسبف مـ إطؿال مػتؼر إلك اهلل محتاج إلك
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معقكتف ،فنكف ٓ حقل وٓ ققة إٓ بف  -كذلؽ  -فقؿا يؽتسبف مـ العؾقم ،ومع هذا فؾقس ٕحد حجة
طؾك اهلل يف أن يدع ما أمر بف مـ إسباب التل يحصؾ هبا العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون بعد الثالث مائة ٓ :يجقز لؾؿشايخ والؿعؾؿقـ تحزيب الؿتعؾؿقـ
وإطاكتفؿ طؾك التعصب لفؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)٢3/١1

فنذا كان الؿعؾؿ أو إستاذ قد أمر هبجر شخص؛ أو بنهداره وإسؼاصف وإبعاده وكحق ذلؽ؛ كظر
فقف :فنن كان قد فعؾ ذكبا شرطقا طققب بؼدر ذكبف بال زيادة ،وإن لؿ يؽـ أذكب ذكبا شرطقا لؿ يجز
أن يعاقب بشلء ٕجؾ غرض الؿعؾؿ أو غقره.
ولقس لؾؿعؾؿقـ أن يحزبقا الـاس ويػعؾقا ما يؾؼل بقـفؿ العداوة والبغضاء ،بؾ يؽقكقن مثؾ
اإلخقة الؿتعاوكقـ طؾك الرب والتؼقى كؿا قال تعالك :ﱵﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ ﳃﳄ

ﳅﳆﱴ الؿائدة.١ :
ولقس ٕحد مـفؿ أن يلخذ طؾك أحد طفدا بؿقافؼتف طؾك كؾ ما يريده ،ومقآة مـ يقالقف ،ومعاداة
مـ يعاديف ،بؾ مـ فعؾ هذا كان مـ جـس جـؽقزخان وأمثالف ،الذيـ يجعؾقن مـ وافؼفؿ صديؼا
مقالقا ومـ خالػفؿ طدوا باغقا ،بؾ طؾقفؿ وطؾك أتباطفؿ طفد اهلل ورسقلف بلن يطقعقا اهلل ورسقلف،
ويػعؾقا ما أمر اهلل بف ورسقلف ،ويحرمقا ما حرم اهلل ورسقلف ،ويرطقا حؼقق الؿعؾؿقـ كؿا أمر اهلل
ورسقلف.
فنن كان أستاذ أحد مظؾقما كصره ،وإن كان ضالؿا لؿ يعاوكف طؾك الظؾؿ بؾ يؿـعف مـف؛ كؿا ثبت يف
الصحقح طـ الـبل  أكف قال" :اكصر أخاك ضالؿا أو مظؾقما .ققؾ :يا رسقل اهلل،
أكصره مظؾقما فؽقػ أكصره ضالؿا؟ قال :تؿـعف مـ الظؾؿ؛ فذلؽ كصرك إياه.
وإذا وقع بقـ معؾؿ ومعؾؿ ،أو تؾؿقذ وتؾؿقذ ،أو معؾؿ وتؾؿقذ خصقمة ومشاجرة لؿ يجز ٕحد أن
يعقـ أحدهؿا حتك يعؾؿ الحؼ ،فال يعاوكف بجفؾ وٓ هبقى ،بؾ يـظر يف إمر ،فنذا تبقـ لف الحؼ؛
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أطان الؿحؼ مـفؿا طؾك الؿبطؾ ،سقاء كان الؿحؼ مـ أصحابف أو أصحاب غقره ،وسقاء كان
الؿبطؾ مـ أصحابف أو أصحاب غقره.
فقؽقن الؿؼصقد طبادة اهلل وحده وصاطة رسقلف ،واتباع الحؼ والؼقام بالؼسط .قال اهلل تعالك :ﱵﭐﱁ
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖ

ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱴ الـساء.٢13:
اهـ
الػائدة الثاكقة والعشرون بعد الثالث مائة :تصدق بؿا بؼل مـ طؿرك طؾك أخرة
قال العباس السراج يؼقل :سؿعت أبا إسحاق الؼرشل يؼقل :كتب إلل أخل مـ مؽة« :يا أخل إن
كـت تصدقت بؿا مضك مـ طؿرك طؾك الدكقا وهق إكثر فتصدق بؿا بؼل مـ طؿرك طؾك أخرة
وهق إقؾ» .اهـ الزهد الؽبقر لؾبقفؼل (ص )٢4٢
الػائدة الثالثة والعشرون بعد الثالث مائة :الحؼ ثؼقؾ فال تثؼؾقه بسقء أخالقؽؿ

قال العالمة إلباين 

 :الحؼ ثؼقؾ؛ فال تثؼؾقه بسقء أخالقؽؿ! كـت أطتؼد أن الؿشؽؾة يف

إمة مشؽؾة طؼقدة ،وتبقـ لل أهنا طؼقدة وأخالق! اهـ [سؾسؾة الفدى والـقر شريط رقؿ ]9٠٠
الػائدة الرابعة والعشرون بعد الثالث مائة :مـ بديع أجقبة الؼضاة لؾؿقسقسقـ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف كتابف إذكقاء (ص :)11

جاء رجؾ إلك أبل حازم – الؼاضل  -فؼال لف :إن الشقطان يلتقـل فقؼقل :إكؽ قد صؾؼت زوجتؽ؛
فقشؽؽـل.
فؼال لف :أولقس قد صؾؼتفا؟
قال.ٓ :
قال :ألؿ تلتِـل أمس فطؾؼتفا طـدي؟
فؼال :واهلل ما جئتؽ إٓ الققم ،وٓ صؾؼتفا بقجف مـ القجقه.
قال :فاحؾػ لؾشقطان إذا جاءك كؿا حؾػت لل وأكت يف طافقة .اهـ
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الػائدة الخامسة والعشرون بعد الثالث مائة :حب الؿساكقـ أصؾ الحب يف اهلل

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)34/4

حب الؿساكقـ أصؾ الحب يف اهلل تعالك؛ ٕن الؿساكقـ لقس طـدهؿ مـ الدكقا ما يقجب محبتفؿ
ٕجؾف ،فال يحبقن إٓ هلل طز وجؾ ،والحب يف اهلل مـ أوثؼ طرى اإليؿان .اهـ
الػائدة السادسة والعشرون بعد الثالث مائة :مـ طاجؾ طؼقبة اهلل لؿـ يسب أبا بؽر وطؿر

قال محؿد بـ إسحاق بـ طثؿان السؿسار :كان أخقان بـقسابقر مـ أهؾ مرو ،وكاكا يبغضان أبا
بؽر وطؿر أشد البغض ،وكاكا يسؽـان يف بقت ،وكان أمرهؿا وكالمفؿا وصعامفؿا واحدا ،وكان ٓ
يػارق أحدهؿا صاحبف ،وقد صقرا يف بقتفؿا صقرتقفؿا ،فؽان يضرباهنؿا كؾ يقم ضربات ،فؿا
مضك أيام حتك احرتقا كالهؿا يف الـار يف الؿـزل .قال محؿد بـ إسحاق :كان هذا بـقسابقر وأكا
هبا.
أخربكا أبق بؽر بـ الؿزريف :كا أبق الحسقـ بـ الؿفتدي :كا أبق حػص بـ شاهقـ :كا طؾل بـ محؿد:
ثـا أحؿد بـ داود الؿؽل :كا طبد العزيز بـ الخطاب :كا طبد الرحؿـ الؿحاربل قال :حضرت
رجال القفاة ،فؼقؾ لف :قؾ ٓ إلف إٓ اهلل .قال ٓ :أقدر؛ كـت أصحب ققما يلمروين بشتؿ أبل بؽر
وطؿر.
أكبلكا أبق طبد اهلل الػراوي وغقره طـ أبل طثؿان الصابقين :كا أبق الؼاسؿ بـ حبقب الؿػسر :كا أبق
الؼاسؿ مـصقر بـ العباس ببقشـج :كا أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ الفروي :كا ابـ أبل الدكقا :كا
الحسقـ بـ طبد الرحؿـ ،قال :لؼقت طـك مجـقكا مصروطا ،فؽؾؿا أراد أن يمدي فريضة أو يذكر
اهلل صرع! فؼؾت  -طؾك ما يؼقل الـاس :-إن كـتؿ يفقد ًا فبحؼ مقسك ،وإن كـتؿ كصارى فبحؼ
طقسك ،وإن كـتؿ مسؾؿقـ فبحؼ محؿد إٓ ما خؾقتؿ طـف .فؼال :لسـا بقفقد وٓ بـصارى ،ولؽـا
وجدكاه يبغض أبا بؽر وطؿر فؿـعـاه مـ أشد أمقره.
أخربكا أبق محؿد بـ صاووس :كا أبق الغـائؿ بـ أبل طثؿان :كا أبق الحسقـ بـ بشران :كا أبق طؾل بـ
صػقان :كا أبق بؽر بـ أبل الدكقا :كا أبق بؽر الصقريف قال :مات رجؾ كان يشتؿ أبا بؽر وطؿر،
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ويرى رأي جفؿ ،ف ُلري ُف رجؾ يف الـقم كلكف طريان ،طؾك رأسف خرقة سقداء ،وطؾك طقرتف أخرى
فؼال :ما فعؾ اهلل بؽ؟ قال :جعؾـل مع بؽر العس وطقن بـ إطـس وهذان كصراكقان .اهـ [تاريخ
دمشؼ ٓبـ طساكر (] )4٠1 /1٠
الػائدة السابعة والعشرون بعد الثالث مائة ٓ :أماكة لرافضل

قال اإلمام الشقكاين 

يف أدب الطؾب ومـتفك إدب (ص :)93

مـ ألؼك مؼالقد أمره إلك رافضل  -وإن كان حؼقرا -؛ فنكف ٓ أماكة لرافضل قط طؾك مـ يخالػف يف
مذهبف ،ويديـ بغقر الرفض ،بؾ يستحؾ مالف ودمف طـد أدكك فرصة تؾقح لف؛ ٕكف طـده مباح الدم
والؿال ،وكؾ ما يظفره مـ الؿقدة ففق تؼقة ،يذهب أثره بؿجرد إمؽان الػرصة.
وقد جربـا هذا تجريبا كثقرا فؾؿ كجد رافضقا يخؾص الؿقدة لغقر رافضل وإن آثره بجؿقع ما يؿؾؽف
وكان لف بؿـزلة الخقل ،وتقدد إلقف بؽؾ مؿؽـ
ولؿ كجد يف مذهب مـ الؿذاهب الؿبتدطة وٓ غقرها ما كجده طـد همٓء مـ العداوة لؿـ
خالػفؿ ،ثؿ لؿ كجد طـد أحد ما كجد طـدهؿ مـ التجرئ طؾك شتؿ إطراض الؿحرتمة؛ فنكف يؾعـ
أقبح الؾعـ ،ويسب أفظع السب كؾ مـ تجري بقـف وبقـف أدكك خصقمة وأحؼر جدال وأقؾ
اختالف؛ ولعؾ سبب هذا  -واهلل أطؾؿ  -أكف لؿا تجرؤوا طؾك سب السؾػ الصالح هان طؾقفؿ
سب مـ طداهؿ  -وٓ جرم -؛ فؽؾ شديد ذكب يفقن ما دوكف ،وقد يؼع بعض شقاصقـفؿ يف طؾل -
كرم اهلل وجفف  -حردا طؾقف ،وغضبا لف؛ حقث ترك حؼف ،بؾ قد يبؾغ بعض مالطقـفؿ إلك ثؾب
العرض الشريػ الـبقي  -صاكف اهلل – قائال :إكف كان طؾقف اإليضاح لؾـاس ،وكشػ أمر الخالفة،
ومـ إقدم فقفا وإحؼ هبا .اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون بعد الثالث مائة :مـ شمم الرافضة ومخازيفؿ يف القؿـ مؿا ذكره اإلمام

الشقكاين 
قال اإلمام الشقكاين 

يف أدب الطؾب ومـتفك إدب (ص :)91

فؼد جربـاه ،وجربف مـ قبؾـا ،فؾؿ يجدوا رجال رافضقا يتـزه طـ شلء مـ محرمات الديـ  -كائـا
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ما كان  -وٓ تغرت بالظقاهر؛ فنن الرجؾ قد يرتك الؿعصقة يف الؿأل ،ويؽقن أطػ الـاس طـفا يف
الظاهر ،وهق إذا أمؽـتف فرصة اكتفزها اكتفاز مـ ٓ يخاف كارا وٓ يرجق جـة! وقد رأيت مـ كان
مـفؿ ممذكا مالزما لؾجؿاطات فاكؽشػ سارقا ،وآخر كان يمم الـاس يف بعض مساجد صـعاء ،ولف
سؿت حسـ ،وهدي طجقب ،ومالزمة لؾطاطة ،وكـت أكثر التعجب مـفؿ كقػ يؽقن مثؾف
رافضقا؟! ثؿ سؿعت بعد ذلؽ طـف بلمقر تؼشعر لف الجؾقد ،وترجػ مـفا الؼؾقب.
وكان لل صديؼ يؽثر الؿجالسة لل والقصقل إلل ،وفقف رفض يسقر ،وهق متـزه طـ كؾ محظقر،
ثؿ ما زال ذلؽ يزيد بف إسباب حتك صار يصـػ يف مثالب جؿاطة مـ الصحابة ،ثؿ صار يؿزق
أطراض جؿاطة مـ أحقاء أهؾ العؾؿ وإمقات ،ويـسبفؿ إلك الـصب؛ بؿجرد كقهنؿ ٓ يقافؼقكف
طؾك رفضف ،ثؿ صار يتصؾ بف جؿاطة ،ويلخذون طـف مـ الرفض ما ٓ يتظاهر بؿثؾف أهؾ هذه
الديار.
وكـت أطرف مـف يف مبادئ أمره صالبة وطػة ،قؾت :إذا كان وٓ بد مـ رافضل طػقػ ففذا ،ثؿ
سؿعت طـف بػقاقر! كسلل اهلل السرت والسالم.
وأما وثقب هذه الطائػة طؾك أمقال القتامك والؿستضعػقـ ومـ يؼدرون طؾك ضؾؿف  -كائـا مـ كان
؛ فال يحتاج إلك برهان ،بؾ يؽػل مدطقف إحالة مـؽره طؾك آستؼراء والتتبع؛ فنكف سقظفر طـدذلؽ صحة ما ذكركاه
ولؼد جربت أهؾ طصري يف هذه الؿادة تجريبا طظقؿا؛ لتعؾؼل بؿا تتعؾؼ بف إصؿاع ،واختبار
بالـاس طؾك اختالف صبؼاهتؿ ،وٓ شؽ أن الدكقا ممثرة ،وأن القثقب طؾك مصالحفا وتؼديؿفا
واكتفاز الػرص يف ما يتعؾؼ هبا غقر مختص هبمٓء ،بؾ هق طام لؽؾ الػرق ،والزاهد فقفا الؿمثر
لؾديـ طؾقفا هق الشاذ الـادر ،لؽـ همٓء لفؿ مزيد تؽالب ،وطظقؿ هتافت ،وشدة هتالؽ ،مع طدم
وققف طـد حدود الشرع ،واقتصار طؾك ما فقفا مـ تحؾقؾ وتحريؿ .اهـ
الػائدة التاسعة والعشرون بعد الثالث مائة :العزوبة مـ أسباب الجـقن والزواج مـ أسباب زوالف

قال اإلمام الجقيـل 

يف هناية الؿطؾب يف دراية الؿذهب (:)41/٢١
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وهق  -أي الـؽاح  -مـ أسباب زوال الجـقن ،كؿاّ ،
أن ال ُع ْزبة مـ أسباب الجـقن .اهـ
الػائدة الثالثقن بعد الثالث مائة :مـ أسباب الربكة سالمة الصدور
قال سػقان بـ ديـار :قؾت ٕبل بشقر  -وكان مـ أصحاب طؾل  :-أخربين طـ أطؿال مـ كان
قبؾـا .قال :كاكقا يعؿؾقن يسقرا ويمجرون كثقرا.
قؾت :ولؿ ذاك؟ قال :لسالمة صدورهؿ .اهـ [الزهد لفـاد بـ السري (] )1٠٠ /١
الػائدة الحادية والثالثقن بعد الثالث مائة ٓ :تزول الػتـة طـ الؼؾب حتك يؽقن ديـ العبد كؾف هلل

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1٠٢/٢٠

فال تزول الػتـة طـ الؼؾب إٓ إذا كان ديـ العبد كؾف هلل طز وجؾ :فقؽقن حبف هلل ولؿا يحبف اهلل،
وبغضف هلل ولؿا يبغضف اهلل ،وكذلؽ مقآتف ومعاداتف .اهـ
الػائدة الثاكقة والثالثقن بعد الثالث مائة :لقٓ السـتقـ لفؾؽ زفر
قال طؾل الؼاري يف شرح مسـد أبل حـقػة (:)43/٢
ويف صبؼات مجد الديـ :أن زفر حػظ الؼرآن يف سـتقـ مـ آخر طؿرهُ ،فرئِ َل بعد مقتف يف الؿـام،
فسئؾ ما حالؽ؟ فؼال :لقٓ السـتقـ لفؾؽ زفر .اهـ
الػائدة الثالثة والثالثقن بعد الثالث مائة :مـ طؼقبات التفاون بالصالة كؼص إرزاق

قال الحافظ ابـ رجب 

يف فتح الباري (:)٢44/1

قال أبق خالد :ما مـ ققم فقفؿ مـ يتفاون بالصالة وٓ يلخذون طؾك يديف إٓ كان أول طؼقبتفؿ أن
يـؼص مـ أرزاقفؿ .اهـ
الػائدة الرابعة والثالثقن بعد الثالث مائة :لقٓ الؿصائب لبطر العبد وصغك وبغك
قال العالمة ابـ مػؾح يف أداب الشرطقة (:)٢9٢/١
قال الشقخ محؿد بـ طبد الؼادر :يا بـل! الؿصقبة ما جاءت لتفؾؽ ،وإكؿا جاءت لتؿتحـ صربك
وإيؿاكؽ ،يا بـل! ال َؼدَ ُر َس ُبع ،والس ُبع ٓ يلكؾ الؿقتة ،فالؿصقبة كقر العبد ،فنما أن يخرج ذهبا أو
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خبثا كؿا ققؾ:
سبؽــــــــاه

وكحسبـــــــف

فلبدى الؽـــقر طـ خبـــث الحديـــد

لجقـــــــا

الؾجقـ :الػضة ،جاء مصغرا مثؾ الثريا وكؿقت ،وطؾؿ أكف لقٓ الؿصائب لبطر العبد وبغك وصغك
فقحؿقف هبا مـ ذلؽ ويطفره مؿا فقف ،فسبحان مـ يرحؿ ببالئف ،ويبتؾل بـعؿائف كؿا ققؾ:
ويبتؾل اهلل بعض الؼــــقم بالـعــــؿ

قد يـعــؿ اهلل بالبؾــقى وإن طظؿــت

اهـ
الػائدة الخامسة والثالثقن بعد الثالث مائة :مـ أطظؿ القاجبات حراسة الؼؾب طـد اقبالف وإدباره
قال اإلمام ابق حاتؿ ابـ حبان يف روضة العؼالء وكزهة الػضالء (ص :)١٠
قطب الطاطات لؾؿرء يف الدكقا هق إصالح السرائر وترك إفساد الضؿائر ،والقاجب طؾك العاقؾ
آهتؿام بنصالح سريرتف والؼقام بحراسة قؾبف طـد إقبالف وإدباره ،وحركتف وسؽقكف؛ ٕن تؽدر
إوقات وتـغص الؾذات ٓ يؽقن إٓ طـد فساده ،ولق لؿ يؽـ إلصالح السرائر سبب يمدي
العاقؾ إلك استعؿالف إٓ إضفار اهلل طؾقف كقػقة سريرتف خقرا كان أو شرا لؽان القاجب طؾقف قؾة
اإلغضاء َطـ تعاهدها .اهـ
الػائدة السادسة والثالثقن بعد الثالث مائة :كان العؾؿاء ٓ يتصقرون وجقد مسؾؿ ٓ يصؾل
طؾؿاء الؿسؾؿقـ طام  ٠٠٠هجرية طـدما ذكروا مسللة حؽؿ تارك الصالة قالقا :هذه مسللة افرتاضقة
ٓ وجقد لفا يف القاقع.
ولؿ يتصقروا حقـفا مسؾؿا ٓ يصؾل.
الػائدة السابعة والثالثقن بعد الثالث مائة :إياك أن تؾعب بديـؽ

قال اإلمام الؼرصبل 

يف تػسقره (:)١3 /٢٢

ويرحؿ اهلل السؾػ الصالح ،فؾؼد بالغقا يف وصقة كؾ ذي طؼؾ راجح ،فؼالقا :مفؿا كـت ٓطبا
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بشلء ،فنياك أن تؾعب بديـؽ .اهـ
الػائدة الثامـة والثالثقن بعد الثالث مائة ٓ :يصؾح الرجؾ حتك يرتك ما ٓ يعـقف

قال اإلمام مالؽ 

 ٓ :يصؾح الرجؾ حتك يرتك ما ٓ يعـقف ،فنذا كان كذلؽ أوشؽ أن يػتح اهلل

يف قؾبف .اهـ [ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ (])14/١
الػائدة التاسعة والثالثقن بعد الثالث مائة :دابتـا ٓ تلكؾ الحرام

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف البداية والـفاية (:)١1١/٢1

الشقخ الصالح محؿد بـ مـصقر بـ يحقك أبل الؼاسؿ الؼباري اإلسؽـدراين :كان مؼقؿا بغقط لف،
يؼتات مـف ويعؿؾ فقف ويبدره ،ويتقرع جدا ويطعؿ الـاس مـ ثؿاره.
تقيف يف سادس شعبان باإلسؽـدرية ،ولف خؿس وسبعقن سـة ،وكان يلمر بالؿعروف ويـفك طـ
الؿـؽر ،ويردع القٓة طـ الظؾؿ ،فقسؿعقن مـف ويطقعقكف لزهده ،وإذا جاء الـاس إلك زيارتف إكؿا
يؽؾؿفؿ مـ صاقة الؿـزل ،وهؿ راضقن مـف بذلؽ.
ومـ غريب ما حؽل طـف :أكف باع دابة لف مـ رجؾ ،فؾؿا كان بعد أيام جاء الرجؾ الذي اشرتاها،
فؼال :يا سقدي ،إن الدابة التل اشرتيتفا مـؽ ٓ تلكؾ طـدي شقئا ،فـظر إلقف الشقخ فؼال لف :ماذا
تعاين مـ إسباب؟ فؼال رقاص طـد القالل ،فؼال لف :إن دابتـا ٓ تلكؾ الحرام ،ودخؾ مـزلف
فلططاه دراهؿ ،ومعفا دراهؿ كثقرة قد اختؾطت هبا فال تؿقز ،فاشرتى الـاس مـ الرقاص كؾ درهؿ
بثالثة ٕجؾ الربكة .اهـ
الػائدة إربعقن بعد الثالث مائة :أبرك إطؿال وأكػعفا الصالة طؾك الـبل 

قال الحافظ السخاوي 

يف الؼقل البديع (ص :)٢٠9

الصالة طؾك الـبل  أبرك إطؿال وأفضؾفا ،وأكثرها كػعا يف الدكقا والديـ .اهـ
الػائدة الحادية وإربعقن بعد الثالث مائة ٓ :يخؾق مستؼقؿ مـ تؼصقر
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قال الحافظ ابـ رجب 

يف جامع العؾقم والحؽؿ (:)3٢٠/٢

ويف ققلف طز وجؾ :ﱵﭐﱵﱶﱷﱸﱴ فصؾت 1 :إشارة إلك أكف ٓبد مـ تؼصقر يف
آستؼامة الؿلمقر هبا ،فقجرب ذلؽ بآستغػار الؿؼتضل لؾتقبة والرجقع إلك آستؼامة .اهـ
الػائدة الثاكقة وإربعقن بعد الثالث مائة :والؿـازل العالقة ٓ تـال إٓ بالبالء

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1٠١ /١3

والؿـازل العالقة ٓ تـال إٓ بالبالء .اهـ
الػائدة الثالثة وإربعقن بعد الثالث مائة :أدطقاء الؿشقخة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)3٢1/٢٢

وكؿ مـ مدع لؾؿشقخة وفقف كؼص مـ العؾؿ واإليؿان ما ٓ يعؾؿف إٓ اهلل تعالك .اهـ
الػائدة الرابعة وإربعقن بعد الثالث مائة ٓ :تـصح طؾك شرط الؼبقل

قال اإلمام ابـ حزم 

يف إخالق والسقر يف مداواة الـػقس (ص :)4١

ٓ تـصح طؾك شرط الؼبقل ،وٓ تشػع طؾك شرط اإلجابة ،وٓ هتب طؾك شرط اإلثابة ،لؽـ طؾك
سبقؾ استعؿال الػضؾ ،وتلدية ما طؾقؽ مـ الـصقحة ،والشػاطة وبذل الؿعروف .اهـ
الػائدة الخامسة وإربعقن بعد الثالث مائة :لق احتجت إلك الـاس ولق يف شربة ماء كؼص قدرك
طـدهؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)19 /٢

فلطظؿ ما يؽقن العبد قدرا وحرمة طـد الخؾؼ :إذا لؿ يحتج إلقفؿ بقجف مـ القجقه ،فنن أحسـت
إلقفؿ مع آستغـاء طـفؿ كـت أطظؿ ما يؽقن طـدهؿ ،ومتك احتجت إلقفؿ  -ولق يف شربة ماء -
كؼص قدرك طـدهؿ بؼدر حاجتؽ إلقفؿ ،وهذا مـ حؽؿة اهلل ورحؿتف ،لقؽقن الديـ كؾف هلل ،وٓ
يشرك بف شلء .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن بعد الثالث مائة :مـ يف قؾبف مرض يلخذ مـ كؾ كالم ما يـاسبف
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قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف جامع الؿسائؾ  -الؿجؿقطة السابعة ()٢9٢ /٢

مرضف .اهـ
مرض يلخذ مـ كؾ كالم ما ُيـاسب َ
َمـ يف قؾبف ٌ
الػائدة السابعة وإربعقن بعد الثالث مائة :وٓ خقر واهلل يف سعة مـ الدكقا ضقؼت صريؼ أخرة

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)4٠٢

وٓ خقر واهلل يف سعة مـ الدكقا ضقؼت صريؼ أخرة .اهـ
الػائدة الثامـة وإربعقن بعد الثالث مائةّ :
كؾ مـ خالػ صريؼ إكبقاءُ ٓ ،بدّ لف مـ الؽذب
والظؾؿ؛ إما طؿد ًا ،وإما جفالً

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف الـبقات (:)٢٠٠٠ /١

ّ
فؽؾ مـ خالػ صريؼ إكبقاءُ ٓ ،بدّ لف مـ الؽذب والظؾؿ؛ إما طؿد ًا ،وإما جفالً .اهـ
الػائدة التاسعة وإربعقن بعد الثالث مائة :إذا أحب اهلل طبدا لؿ يضره ذكب

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)19 /1

قال الشعبل :إذا أحب اهلل طبدا لؿ يضره ذكب.
وتػسقر هذا الؽالم :أن اهلل لف طـاية بؿـ يحبف مـ طباده؛ فؽؾؿا زلؼ ذلؽ العبد يف هقة
الفقى أخذ بقده إلك كجقة الـجاةُ :يقسر لف أسباب التقبة ،ويـبفف طؾك قبح الزلة ،فقػزع إلك
آطتذار ،ويبتؾقف بؿصائب مؽػرة لؿا جـك .اهـ
الػائدة الخؿسقن بعد الثالث مائة :كقكقا كؿا أمركؿ اهلل يؽـ لؽؿ كؿا وطدكؿ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف التذكرة يف القطظ (ص :)٢9

كقكقا كؿا أمركؿ اهلل يؽـ لؽؿ كؿا وطدكؿ ،أجقبقا اهلل إذا دطاكؿ يجبؽؿ إذا دطقتؿقه ،أططقا اهلل ما
صؾبف مـ صاطتف يعطؽؿ مـ رحؿتف ما صؾبتؿقه .اهـ
الػائدة الحادية والخؿسقن بعد الثالث مائة :ثـاء الحافظ ابـ رجب طؾك أهؾ القؿـ

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)111/١
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وتلمؾ ققل الـبل « :اإليؿان يؿان ،والػؼف يؿان ،والحؽؿة يؿاكقة».
قالف يف مدح أهؾ القؿـ وفضؾفؿ ،فشفد لفؿ بالػؼف واإليؿان ،وكسبفا إلقفؿ لبؾقغفؿ الغاية يف الػؼف
واإليؿان والحؽؿة.
وٓ كعؾؿ صائػة مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ أقؾ كالما مـ أهؾ القؿـ ،وٓ أقؾ جدٓ ،مـفؿ ،سؾػا وخؾػا؛
فدل طؾك أن العؾؿ والػؼف الؿؿدوح يف لسان الشارع :هق العؾؿ باهلل الؿمدي إلك حبف ومحبتف،
وإجاللف وتعظقؿف ،وهؿا مع العؾؿ بؿا يحتاج إلقف مـ أوامره وكقاهقف ،كؿا كان طؾقف طؾؿاء أهؾ
القؿـ قديؿا ،مثؾ :أبل مقسك إشعري ،وأبل مسؾؿ الخقٓين وأويس وغقرهؿ .دون ما زاد طؾك
ذلؽ ،مـ ضرب أققال الـاس بعضفا ببعض ،وكثرة التػتقش طـ طقراهتؿ وزٓهتؿ .اهـ
الػائدة الثاكقة والخؿسقن بعد الثالث مائة :مـ طجز طـ صاطات الؿطقعقـ ،فال يعجز طـ استغػار
الؿذكبقـ

قال الحافظ ابـ رجب 

يف لطائػ الؿعارف (ص :)43

مـ طجز طـ مسابؼة الؿحبقـ يف مقدان مضؿارهؿ ،فال يعجز طـ مشاركة الؿذكبقـ يف استغػارهؿ
واطتذارهؿ ،صحائػ التائبقـ خدودهؿ ،ومدادهؿ دمقطفؿ .قال بعضفؿ :إذا بؽك الخائػقن فؼد
كاتبقا اهلل بدمقطفؿ .رسائؾ إسحار تحؿؾ وٓ يدري هبا الػؾؽ ،وأجقبتفا ترد إلك إسرار وٓ
يعؾؿ هبا الؿؾؽ .اهـ
الػائدة الثالثة والخؿسقن بعد الثالث مائة :يف السؽقت راحة مـ تحؿؾ كرب مخاصبة السػفاء

قال اإلمام الشقكاين 

يف أدب الطؾب ومـتفك إدب (ص :)١٠١

يف السؽقت راحة مـ تحؿؾ كرب مخاصبة السػفاء .اهـ
الػائدة الرابعة والخؿسقن بعد الثالث مائة :تسؾقة العالؿ الػؼقر

قال اإلمام الشقكاين 

يف أدب الطؾب ومـتفك إدب (ص :)٢١9

فقا أيفا العالؿ الصعؾقك ،قد ضػرت برتبة أرفع مـ رتب الؿؾقك ،وكؾت مـ الؿعالل أطالها ،ومـ
الؿـاقب والػضائؾ َأوٓها بالشرف و ُأوٓها؛ فنن كؾ الؿعالل الدكققية  -وإن تـاهت  -فؾقست
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باطتبار الؿعالل العؾؿقة والشرف الحاصؾ هبا يف ورد وٓ صدر؛ فنكف يحصؾ لؾعالؿ  -أوٓ
وبالذات  -الػقز بالـعقؿ إخروي الدائؿ السرمدي ،الذي ٓ تعدل مـف الدكقا بلسرها ققد شرط بؾ
مؼدار سقط.
ويحصؾ لف  -ثاكقا وبالعرض  -مـ شرف الدكقا ما يصغر طـده كؾ شرف ،ويتؼاصر دوكف كؾ مجد،
ويتضاءل لديف كؾ فخر ،وإن مـ ففؿ مؼدار ما يف العؾقم مـ ال ُع ُؾق كان طـد كػسف أطز قدرا ،وأطؾك
محال ،وأجؾ رتبة مـ الؿؾقك ،وإن كان متضايؼ الؿعقشة :يركب كعؾقف ويؾبس صؿريف .اهـ
الػائدة الخامسة والخؿسقن بعد الثالث مائةٓ :تؽـ ولقا هلل يف الظاهر طدوا لف يف الباصـ
قال بالل بـ سعد ٓ :تؽـ ولقا هلل يف العالكقة وطدوه يف السريرة .اهـ
[اإلخالص والـقة ٓبـ أبل الدكقا (ص ])34
الػائدة السادسة والخؿسقن بعد الثالث مائة :الجقارح السبعة مركب العطب والـجاة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إغاثة الؾفػان (:)٢11/٢

الجقارح السبعة وهل العقـ ،وإذن ،والػؿ ،والؾسان ،والػرج ،والقد ،والرجؾ هل مركب العطب
والـجاة ،فؿـفا ططب مـ ططب بنهؿالفا وطدم حػظفا ،وكجا مـ كجا بحػظفا ومراطاهتا ،فحػظفا
أساس كؾ خقر ،وإهؿالفا أساس كؾ شر .اهـ
الػائدة السابعة والخؿسقن بعد الثالث مائة :الؿممـ طزيز طال مميد مـصقر محػقظ أيـؿا كان

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إغاثة الؾفػان (:)9١٠/١

فالؿممـ طزيز طال مميد مـصقر مؽػل مدفقع طـف بالذات أيـ كان ،ولق اجتؿع طؾقف مـ بلقطارها،
إذا قام بحؼقؼة اإليؿان وواجباتف ،ضاهرا وباصـا.
وقد قال تعالك لؾؿممـقـ :ﱵﭐﲋﲌﲍﲎﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱴ

محؿد .13 :ففذا الضؿان إكؿا هق بنيؿاهنؿ وأطؿالفؿ ،التل هل جـد مـ جـقد اهلل ،يحػظفؿ هبا ،وٓ
يػردها طـفؿ ،ويؼتطعفا طـفؿ ،فقبطؾفا طؾقفؿ ،كؿا يرت الؽافريـ والؿـافؼقـ أطؿالفؿ ،إذ كاكت
لغقره ،ولؿ تؽـ مقافؼة ٕمره .اهـ
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الػائدة الثامـة والخؿسقن بعد الثالث مائة :معـك حديث" :قؾ آمـت باهلل ثؿ استؼؿ "

قال العالمة ابـ الؿؾؼـ 

يف الؿعقـ طؾك تػفؿ إربعقـ (ص :)١14

فؼقلف" :آمـت باهلل" هق بؿعـك :ﱵﭐﱃﱄﱅﱴ فصؾت1٠ :؛ إذ ٓ يعتؼد ربقبقتف إٓ مـ آمـ بف ،وهق
طؾك اختصاره مـ أجؿع إحاديث ٕصقل اإلسالم ،إذ اإلسالم تقحقد وصاطة ،فالتقحقد حاصؾ
بـ "آمـت باهلل".
والطاطة حاصؾة بآستؼامة ،إذ هل :امتثال كؾ ملمقر ،واجتـاب كؾ محظقر ،ويدخؾ فقف أطؿال
الؼؾقب وإبدان مـ اإليؿان واإلسالم واإلحسان .اهـ
الػائدة التاسعة والخؿسقن بعد الثالث مائة :لقٓ يؼقـ الؼؾقب باجتؿاع آخر لتػطرت الؿرائر
لػراق إحباب

ذكر العالمة ابـ الجقزي 

يف الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ ( :)٢41 /٢٠أن أبا القفاء ابـ

طؼقؾ الحـبؾل لؿا مات ولده طؼقؾ حزن طؾقف حزكا شديدا ،وضفر مـف صرب جؿقؾ ،دخؾ طؾقف
بعض أصحابف وهق جالس يروحف بعد مقتف ،فؽلكف أحس مـ الداخؾ بنكؽار ذلؽ ،فؼال لف :اهنا
جثة طؾل كريؿة ،فؿا دامت بقـ يدي لؿ يطب قؾبل إٓ بتعاهدها ،فنذا غابت ففل يف اسرتطاة مـ
هق لفا خقر مـل.
وقال :لقٓ أن الؼؾقب تققـ باجتؿاع يا بـل؛ لتػطرت الؿرائر لػراق إحباب .اهـ
الػائدة الستقن بعد الثالث مائة :الؿقطظة بالـظر يف ديار إقران وقبقر الؿحبقـ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف صقد الخاصر (ص :)113

وأي مقطظة أبؾغ مـ أن ترى ديار إقران ،وأحقال اإلخقان ،وقبقر الؿحبقبقـ ،فتعؾؿ أكؽ بعد
أيام مثؾفؿ ،ثؿ ٓ يؼع اكتباه حتك يـتبف الغقر بؽ؟! وهذا واهلل شلن الحؿؼك! اهـ
الػائدة الحادية والستقن بعد الثالث مائة :أجاب الحافظ ابـ حجر فلسؾؿ القفقدي
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قال العالمة الؿـاوي 

يف فقض الؼدير (:)341/1

ذكروا أن الحافظ ابـ حجر لؿا كان قاضل الؼضاة ،مر يقما بالسقق يف مقكب طظقؿ ،وهقئة
جؿقؾة ،ففجؿ طؾقف يفقدي  -يبقع الزيت الحار ،وأثقابف مؾطخة بالزيت ،وهق يف غاية الرثاثة
والشـاطة  -فؼبض طؾك لجام بغؾتف ،وقال :يا شقخ اإلسالم ،تزطؿ أن كبقؽؿ قال" :الدكقا سجـ
الؿممـ وجـة الؽافر"؟ فلي سجـ أكت فقف؟! وأي جـة أكا فقفا؟! فؼال :أكا بالـسبة لؿا أطد اهلل لل
يف أخرة مـ الـعقؿ كلين أن يف السجـ ،وأكت بالـسبة لؿا أطد لؽ يف أخرة مـ العذاب إلقؿ
كلكؽ يف جـة ،فلسؾؿ القفقدي .اهـ
الػائدة الثاكقة والستقن بعد الثالث مائة :أو بعد هذه أية فصاحة؟

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف زاد الؿسقر (:)1٠3/1

قال إصؿعل :قؾت ٕطرابقة :ما أفصحؽ! فؼالت :أو بعد هذه أية فصاحة وهل ققلف تعالك:
ﱵﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣﱤﱥﱦﱴ الؼصص ٠ :؟! جؿع فقفا بقـ أمريـ وهنققـ وخربيـ وبشارتقـ اهـ
الػائدة الثالثة والستقن بعد الثالث مائة :مـ لؿ يعترب بغقره كان طربة لغقره

قال الحافظ ابـ رجب 

يف فتح الباري (:)١1٠/1

مـ رأى ما حؾ بالعصاة ولؿ يتـبف بذلؽ مـ غػؾتف ،ولؿ يتػؽر يف حالفؿ ،ويعترب هبؿ فؾقحذر مـ
حؾقل العؼقبة بف ،فنهنا إكؿا حؾت بالعصاة لغػؾتفؿ طـ التدبر وإهؿالفؿ القؼظة والتذكر .اهـ
الػائدة الرابعة والستقن بعد الثالث مائة :الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين قد أجبت داطقؽ فؿـعقين

قال اإلمام الشقرازي 

يف صبؼات الػؼفاء (ص :)91

قال الساجل يف كتابف :كان أبق يعؼقب البقيطل إذا سؿع الؿمذن وهق يف السجـ يقم الجؿعة
اغتسؾ ولبس ثقابف ومشك حتك يبؾغ باب الحبس ،فقؼقل لف السجان :أيـ تريد؟ فقؼقل :حقث
داطل اهلل .فقؼقل :ارجع طافاك اهلل ،فقؼقل أبق يعؼقب :الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين قد أجبت داطقؽ
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فؿـعقين .اهـ
الػائدة الخامسة والستقن بعد الثالث مائة :الؿقت مـ ٓ يػؼف ماذا لربف مـ الحؼقق طؾقف

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف التذكرة يف القطظ (ص :)٢1

لقس الؿقت مـ خرجت روحف مـ جـبقف ،واكؿا الؿقت مـ ٓ يػؼف ماذا لربف مـ الحؼقق طؾقف .اهـ
الػائدة السادسة والستقن بعد الثالث مائة :بقت شعر مؾقح
فؿاذا برب البقــــت يجـــري الؿدامعــا

إذا العــــقـ لؿ تدمــــع لػؼـــد أحبـــة
الػائدة السابعة والستقن بعد الثالث مائة :صرفة
سلل رجؾ أطرابقا طـ حال أهؾف فؼال لف:
كقػ أهؾِؽ  -بؽسر الالم -؟
فلجابف إطرابل :مصؾقبا إن شاء اهلل.
الػائدة الثامـة والستقن بعد الثالث مائة :صرفة مسؽتة

قال أحد العؾؿاكققـ :مـ حؼ الؿرأة رفض اإلكجاب لؾحػاظ طؾك جؿالفا.
فلجابف أحد الحاضريـ بؼقلف :لقت أمؽ حافظت طؾك جؿالفا ولؿ تـجبؽ.
الػائدة التاسعة والستقن بعد الثالث مائة :صرفة أخرى مسؽتة
رأى أحد الؿػتقكقـ بالغرب امرأة مرتدية جؾباهبا فؼال :هذه شقطان.
فلجابتف :الحؿقر هل التل ترى الشقاصقـ.
الػائدة السبعقن بعد الثالث مائة :مـ لؿ يستلكس بالؼرآن فال آكس اهلل وحشتف

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)119/1

قال الػضقؾ بـ طقاض" :مـ لؿ يستلكس بالؼرآن فال أكس اهلل وحشتف" .اهـ
الػائدة الحادية والسبعقن بعد الثالث مائة :العالؿ يؽؿؾ بؼدر اتباطف لؾـبل

قال العالمة الؼرايف 

يف الذخقرة (:)41/٢
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العالؿ يؽؿؾ بؼدر اتباطف لؾـبل ؛ ٕن الـبل طؾقف السالم هق الشؿس؛ لؼقلف تعالك :ﱵﭐ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱴ إحزاب41 - 43 :
والسراج هق :الشؿس؛ لؼقلف تعالك ﱵﭐﱰﱱﱲﱳﱴ الـبل٢1 :

ولؿا كان الؼؿر يستػقد ضق َء ُه مـ الشؿس :كؾؿا كثر تقجفف إلقفا كثر ضقؤه حتك يصقر بدرا،
فؽذلؽ العالؿ :كؾؿا كثر تقجفف لؾـبل وإقبالف طؾقف تقفر كؿالف .اهـ
الػائدة الثاكقة والسبعقن بعد الثالث مائة :سرطة مرور إيام وكزع الربكة مؿا فقفا مـ طالمات
قرب الساطة

قال الحافظ ابـ حجر 

يف فتح الباري (:)٢1 /٢1

فنكا كجد مـ سرطة مر إيام ما لؿ كؽـ كجده يف العصر الذي قبؾ طصركا هذا ،وإن لؿ يؽـ هـاك
طقش مستؾذ ،والحؼ أن الؿراد كزع الربكة مـ كؾ شلء حتك مـ الزمان ،وذلؽ مـ طالمات قرب
الساطة .اهـ
الػائدة الثالثة والسبعقن بعد الثالث مائة :وافؼ شـ صبؼة
قال الؿػضؾ بـ سؾؿة يف كتابف الػاخر (ص :)4٠
الؼطامل :كان رجؾ مـ ُدهاة العرب و ُطؼالئفؿ يؼال لف شـ فؼال :واهلل ٕصقفـ
الشرقل بـ
قال
ّ
ّ
حتك أجد امرأة مثؾل فلتزوجفا فبقـا هق يف بعض مسقره إذ وافؼف رجؾ يف الطريؼ .فسللف شـ :أيـ
تريد؟ فؼال :مقضع كذا ،يريد الؼرية التل يؼصد لفا شـ ،فرافؼف .فؾؿا أخذا يف مسقرهؿا قال لف
شـ :أتحؿؾـل أم أحؿؾؽ؟ فؼال لف الرجؾ :يا جاهؾ! أكا راكب وأكت راكب ،فؽقػ أحؿؾؽ أو
تحؿؾـل؟! فسؽت طـف شـ وسارا ،حتك إذا قربا مـ الؼرية إذا هؿا بزرع قد استحصد .فؼال لف
شـ :أترى هذا الزرع ُأكؾ أم ٓ؟ فؼال لف الرجؾ :يا جاهؾ! ترى كبتًا مستحصد ًا فتؼقل أ ُتراه ُأكؾ أم
ٓ؟! فسؽت طـف ،حتك إذا دخال الؼرية لؼقتفؿا جـازة ،فؼال شـ :أ ُترى صاحب هذا الـعش ح ّقًا أم
م ّقتًا؟
فؼال لف الرجؾ :ما رأيت أجفؾ مـؽ! ترى جـازة فتسلل طـفا أمقت صاحبفا أم حل؟! فسؽت طـف
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شـ وأراد مػارقتف ،فلبك الرجؾ أن يرتكف حتك يصقر بف إلك مـزلف ،فؿضك معف وكاكت لؾرجؾ ابـة
يؼال لفا َص َب َؼ ُة .فؾؿا دخؾ طؾقفا أبقها سللتف طـ ضقػف ،فلخربها بؿرافؼتف إياه ،وشؽا إلقفا جفؾف،
وحدثفا بحديثف .فؼالت :يا أبف ،ما هذا بجاهؾ .أما ققلف :أتحؿؾـل أم أحؿؾؽ فلراد أتحدّ ثـل أم
أحدّ ثؽ حتك كؼطع صريؼـا .وأما ققلف :أ ُترى هذا الزرع ُأكؾ أم ٓ فنكؿا أراد َأباطف أهؾف فلكؾقا ثؿـف
أم ٓ .وأما ققلف :يف الجـازة فلراد هؾ ترك َط ِؼبًا يحقا هبؿ ذكره أم ٓ .فخرج الرجؾ فؼعد مع شـ
فحادثف ساطة ثؿ قال لف :أتحب أن أفسر لؽ ما سللتـل طـف؟ فؼال :كعؿ .فػسره فؼال شـ :ما هذا
كالمؽ ،فلخربين َمـ صاحبف؟ فؼال :ابـة لل ،فخطبفا إلقف ،فزوجف إياها وحؿؾفا إلك أهؾف .فؾؿا
رأوهؿا قالقا :وافؼ شـ َص َب َؼة فذهبت مثالً .اهـ
الػائدة الرابعة والسبعقن بعد الثالث مائة :إذا أحدث اهلل لؽ طؾؿا فلحدث لف طبادة
طـ أبل قالبة قال :إذا أحدث اهلل لؽ طؾؿا فلحدث لف طبادة ،وٓ تؽـ إكؿا هؿؽ أن تحدث بف
الـاس .اهـ [فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث (])١13/1
الػائدة الخامسة والسبعقن بعد الثالث مائة :إلبسة الضقؼة تعري

قال العالمة ابـ طثقؿقـ 

كؿا يف مجؿقع فتاواه (:)١٠1/٢١

إلبسة الضقؼة ،وإن كاكت كسقة يف الظاهر لؽـفا ُط ِري يف القاقع ،فنن إباكة مؼاصع الجسؿ بإلبسة
الضقؼة هق تعري .اهـ
الػائدة السادسة والسبعقن بعد الثالث مائة :مـ السقاسة ترك السقاسة

قال العالمة ابـ باز 

 :أكصح الشباب باإلطراض طـ شمون السقاسة الخارجقة ،وشمون

الؿؾقك وإمراء ،وأن يؼبؾقا طؾك العؾؿ وصؾبف .اهـ [الػتاوى الؿفؿة ص ]١3

وقال العالمة إلباين 

 :كصقحتل أن تستؿروا بالدطقة ،وتبتعدوا طـ السقاسة؛ فذلؽ خقر لؽؿ

وأبؼك .اهـ [سؾسؾة الفدى والـقر (.])94/4
الػائدة السابعة والسبعقن بعد الثالث مائة :مـ بركة الرفؼ
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قال اإلمام ابـ حبان 
قال طؿر بـ طبد العزيز  :ما رفؼ أحد بلحد يف الدكقا إٓ رفؼ اهلل بف يقم الؼقامة .اهـ
يف روضة العؼالء (ص:)٢1٠

الػائدة الثامـة والسبعقن بعد الثالث مائة ٓ :تـظر إلك دمقع طقـقف واكظر إلك طؿؾ يديف

قال اإلمام ابـ حبان 

يف روضة العؼالء (ص :)91

قال الػضؾ ابـ مقسك الشقباين :كان صقاد يصطاد العصافقر يف يقم ريح .قال :فجعؾت الرياح
تدخؾ يف طقـقف الغبار فتذرفان ،فؽؾؿا صاد طصػقرا كسر جـاحف وألؼاه يف كامقسف .فؼال طصػقر
لصاحبف :ما أرقف طؾقـا! أٓ ترى إلك دمقع طقـقف؟ فؼال لف أخر ٓ :تـظر إلك دمقع طقـقف ،ولؽـ
اكظر إلك طؿؾ يديف .اهـ
الػائدة التاسعة والسبعقن بعد الثالث مائة :الغـك أمـع لطالب العؾؿ مـ الػؼر

قال ياققت الحؿقي 

يف معجؿ إدباء (:)٢13٢/4

ذكر أن ابـ حزم اجتؿع يقما مع الػؼقف أبل القلقد سؾقؿان بـ خؾػ بـ سعقد بـ أيقب الباجل
صاحب كتاب «الؿـتؼك» و «آستغـاء» وغقرهؿا مـ التقالقػ ،وجرت بقـفؿا مـاضرة ،فؾؿا
الحراس .قال ابـ حزم:
اكؼضت قال الػؼقف أبق القلقد :تعذرين؛ فنن أكثر مطالعتل كاكت طؾك سرج ّ
وتعذرين؛ أيضا فنن أكثر مطالعتل كاكت طؾك مـائر الذهب والػضة .أراد أن الغـك أمـع لطؾب
العؾؿ مـ الػؼر .اهـ
الػائدة الثؿاكقن بعد الثالث مائة :مـ أحب أن تدوم لف العافقة فؾقتؼ اهلل

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)٢٢٠/1

كان بعض السؾػ يدور طؾك الؿجالس ويؼقل :مـ أحب أن تدوم لف العافقة فؾقتؼ اهلل .اهـ
الػائدة الحادية والثؿاكقن بعد الثالث مائة :لقس يف قربف أكس وٓ يف بعده وحشة

قال ابـ مػؾح 

يف أداب الشرطقة (:)3٠3 /1

وروى الحاكؿ يف تاريخف طـ الؿزين أكف ققؾ لف :إن فالكا يبغضؽ.
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فؼال :لقس يف قربف أكس وٓ يف بعده وحشة .اهـ
الػائدة الثاكقة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :الظؾؿ شر مؽتسب والجزاء مـ جـس العؿؾ

قال الحافظ ابـ رجب 

كؿا يف مجؿقع رسائؾف (:)٢13/٢

فظؾؿ العباد شر مؽتسب؛ ٕن الحؼ فقف ٔدمل مطبقع طؾك الشح ،فال يرتك مـ حؼف شقئآ ،سقؿا
مع شدة حاجتف يقم الؼقامة ،فنن إم تػرح يقمئذ إذا كان لفا حؼ طؾك ولدها ،لتلخذه مـف.
ومع هذا ،فالغالب أن الظالؿ تعجؾ لف العؼقبة يف الدكقا وإن أمفؾ؛ كؿا قال « :إن اهلل
ﲄﱤ هقد:
ﲅ
لقؿؾل لؾظالؿ حتك إذا أخذه لؿ يػؾتف» قال :ثؿ قرأ :ﱥﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

.٢٠١
قال بعض أكابر التابعقـ لرجؾ :يا مػؾس! فابتؾل الؼائؾ بالديـ والحبس ،بعد أربعقـ سـة.
وضرب رجؾ أباه وسحبف إلك مؽان ،فؼال الذي رآه :إلك ها هـا! رأيت هذا الؿضروب قد ضرب
أباه ،وسحبف إلقف!
وصادر بعض وزراء الخؾػاء رجال ،فلخذ مـف ثالثة آٓف ديـار ،فبعد مدة غضب الخؾقػة طؾك
القزير ،وصؾب مـف طشرة آٓف ديـار ،فجزع أهؾف مـ ذلؽ ،فؼال :ما يلخذ مـل أكثر مـ ثالثة آٓف
ديـار كؿا كـت ضؾؿت .فؾؿا أدى ثالثة آٓف ديـار وقع الخؾقػة باإلفراج طـف ،فسبحان مـ هق قائؿ
طؾك كؾ كػس بؿا كسبت ،إن ربؽ لبالؿرصاد.
حاكؿ العدل ٓ يجقر ،وإكؿا يجازي بالعدل ،ومقزان طدلف ٓ يحابل أحدا؛ بؾ يتحرر فقف مثاققؾ
الذر ومثاققؾ الخردل ،وكؿا تديـ تدان.
فجاكب الظؾــؿ ٓ تسؾـؽ صريؼتــف

طقاقــب الظؾــؿ تخشك وهك تـتظــر

وكؾ كػــس ستجــزى بالذي طؿؾــت

ولقــس لؾخؾــؼ مـ ديـفــؿ وصــر
اهـ
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الػائدة الثالثة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :طروة بـ الزبقر الصابر الؿحتسب تؼطع رجؾف ولؿ يرتك
ورده تؾؽ الؾقؾة

قال الحافظ الذهبل 

يف سقر أطالم الـبالء (:)41٢-41٠/4

قال هشام بـ طروة بـ الزبقر :إن أباه وقعت يف رجؾف أكؾة ،فؼقؾ :أٓ كدطق لؽ صبقبا؟
قال :إن شئتؿ.
فؼالقا :كسؼقؽ شرابا يزول فقف طؼؾؽ.
فؼال :امض لشلكؽ ،ما كـت أضـ أن خؾؼا يشرب ما يزيؾ طؼؾف حتك ٓ يعرف بف.
فقضع الؿـشار طؾك ركبتف القسرى ،فؿا سؿعـا لف حسا!
فؾؿا قطعفا ،جعؾ يؼقل :لئـ أخذت لؼد أبؼقت ،ولئـ ابتؾقت لؼد طافقت ،وما ترك جزأه بالؼرآن
تؾؽ الؾقؾة.
وأصقب طروة بابـف محؿد يف ذلؽ السػر ،ركضتف بغؾة يف اصطبؾ ،فؾؿ يسؿع مـف يف ذلؽ كؾؿة.
فؾؿا كان بقادي الؼرى ،قال :ﱥﭐﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱤ الؽفػ ،1١ :الؾفؿ كان لل بـقن
سبعة ،فلخذت واحدا وأبؼقت لل ستة ،وكان لل أصراف أربعة ،فلخذت صرفا وأبؼقت ثالثة ،ولئـ
ابتؾقت لؼد طافقت ،ولئـ أخذت لؼد أبؼقت.
وطـ طبد اهلل بـ طروة قال:
كظر أبل إلك رجؾف يف الطست ،فؼال :إن اهلل يعؾؿ أين ما مشقت بؽ إلك معصقة قط ،وأكا أطؾؿ .اهـ
الػائدة الرابعة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :إطاكة الػؼراء باإلصعام يف شفر رمضان مـ ســ اإلسالم

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)١91/١3

وإطاكة الػؼراء باإلصعام يف شفر رمضان هق مـ ســ اإلسالم؛ فؼد قال الـبل " مـ
فطر صائؿا فؾف مثؾ أجره" ،وإططاء فؼراء الؼراء ما يستعقـقن بف طؾك الؼرآن طؿؾ صالح يف كؾ
وقت ،ومـ أطاهنؿ طؾك ذلؽ كان شريؽفؿ يف إجر .اهـ
162

الػائدة الخامسة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :الباغل الظالؿ يـتؼؿ اهلل مـف يف الدكقا وأخرة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)1١/13

فالباغل الظالؿ يـتؼؿ اهلل مـف يف الدكقا وأخرة؛ فنن البغل مصرطف ،قال ابـ مسعقد :ولق بغك جبؾ
طؾك جبؾ لجعؾ اهلل الباغل مـفؿا دك .ومـ حؽؿة الشعر:
وأن طؾك الباغل تدور الدوائر

قضك اهلل أن البغل يصرع أهؾف

ﲘﱤ يقكس . ١1 :اهـ
ﲙ
ﲔﲖ ﲗ
ﲕ
ويشفد لفذا ققلف تعالك ﱥﭐﲑﲒﲓ
الػائدة السادسة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :الؽالم الؽثقر يؼؾؾ مخ الدماغ ويعجؾ الشقب

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد (:)1٠1/4

فالؽالم الؽثقر :يؼؾؾ مخ الدماغ ويضعػف ،ويعجؾ الشقب .اهـ
الػائدة السابعة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :الؿعاصل تزيؾ الـعؿ الحاصؾة وتؼطع الـعؿ القاصؾة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف الجقاب الؽايف لؿـ سلل طـ الدواء الشايف (ص :)٢٠1

الؿعاصل تزيؾ الـعؿ ،ومـ طؼقباهتا :أهنا تزيؾ الـعؿ الحاضرة ،وتؼطع الـعؿ القاصؾة ،فتزيؾ
الحاصؾ ،وتؿـع القاصؾ؛ فنن كعؿ اهلل ما حػظ مقجقدها بؿثؾ صاطتف ،وٓ استجؾب مػؼقدها
بؿثؾ صاطتف ،فنن ما طـده ٓ يـال إٓ بطاطتف ،وقد جعؾ اهلل سبحاكف لؽؾ شلء سببا وآفة :سببا
يجؾبف ،وآفة تبطؾف ،فجعؾ أسباب كعؿف الجالبة لفا صاطتف ،وآفاهتا الؿاكعة مـفا معصقتف ،فنذا أراد
حػظ كعؿتف طؾك طبده ألفؿف رطايتفا بطاطتف فقفا ،وإذا أراد زوالفا طـف خذلف حتك طصاه هبا.
ومـ العجب طؾؿ العبد بذلؽ مشاهدة يف كػسف وغقره ،وسؿاطا لؿا غاب طـف مـ أخبار مـ أزيؾت
كعؿ اهلل طـفؿ بؿعاصقف ،وهق مؼقؿ طؾك معصقة اهلل ،كلكف مستثـك مـ هذه الجؿؾة ،أو مخصقص
مـ هذا العؿقم ،وكلن هذا أمر جار طؾك الـاس ٓ طؾقف ،وواصؾ إلك الخؾؼ ٓ إلقف ،فلي جفؾ أبؾغ
مـ هذا؟! وأي ضؾؿ لؾـػس فقق هذا؟! فالحؽؿ هلل العؾل الؽبقر .اهـ
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الػائدة الثامـة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :أخقة الديـ أققى مـ أخقة الـسب

قال اإلمام الؼرصبل 

يف تػسقره (:)1١١/٢1

ققلف تعالك :ﱥﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱤ الحجرات :٢٠ :أي يف الديـ والحرمة ٓ يف الـسب ،ولفذا ققؾ:
أخقة الديـ أثبت مـ أخقة الـسب؛ فنن أخقة الـسب تـؼطع بؿخالػة الديـ ،وأخقة الديـ ٓ تـؼطع
بؿخالػة الـسب .اهـ
الػائدة التاسعة والثؿاكقن بعد الثالث مائة :لقٓ الؿحـ والؿصائب؛ ٕصاب العبد داء الؽرب
والعجب والػرطـة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد (:)٢٠9/4

لقٓ محـ الدكقا ومصائبفا؛ ٕصاب العبد مـ أدواء الؽرب والعجب والػرطـة وقسقة الؼؾب ما هق
سبب هالكف طاجال وآجال ،فؿـ رحؿة أرحؿ الراحؿقـ أن يتػؼده يف إحقان بلكقاع مـ أدوية
الؿصائب ،تؽقن حؿقة لف مـ هذه إدواء ،وحػظا لصحة طبقديتف ،واستػراغا لؾؿقاد الػاسدة
الرديئة الؿفؾؽة مـف ،فسبحان مـ يرحؿ ببالئف ،ويبتؾل بـعؿائف كؿا ققؾ:
ويبتؾل اهلل بعض الؼقم بالـعؿ

قد يـعؿ اهلل بالبؾقى وإن طظؿت

فؾقٓ أكف سبحاكف يداوي طباده بلدوية الؿحـ ،وآبتالء لطغقا وبغقا وطتقا ،واهلل – سبحاكف  -إذا
أراد بعبد خقرا سؼاه دواء مـ آبتالء وآمتحان  -طؾك قدر حالف  -يستػرغ بف مـ إدواء
الؿفؾؽة ،حتك إذا هذبف وكؼاه وصػاه؛ أهؾف ٕشرف مراتب الدكقا وهل :طبقديتف ،وأرفع ثقاب
أخرة وهق :رؤيتف وقربف .اهـ
الػائدة التسعقن بعد الثالث مائة :الؿراثل أجقد ما يؼقلف الشعراء
قال الجاحظ يف البقان والتبققـ (:)١٢1/١
ققؾ ٕطرابل :ما بال الؿراثل أجقد أشعاركؿ؟ قالٕ :كا كؼقلفا وأكبادكا تحرتق .اهـ
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الػائدة الحادية والتسعقن بعد الثالث مائة ٓ :سبقؾ إلقـاع الزوجة بالتعدد
قال بعض الظراف ٓ :سبقؾ إلقـاع الزوجة بالتعدد ولق كاكت تؼقة؛ وإكؿا يمخذ إمر بغتة
كالحرب ،ثؿ يتؿ التػاوض مـ أجؾ السالم ووقػ إصالق الـار .اهـ
قؾت :وما كؾ مرة تسؾؿ الجرة!
الػائدة الثاكقة والتسعقن بعد الثالث مائة :ما اكتؼؿ أحد قط لـػسف إٓ أورثف ذلؽ ذٓ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف رسالتف "قاطدة يف الصرب" (ص:)9٠

ما اكتؼؿ أحد قط لـػسف إٓ أورثف ذلؽ ذٓ يجده يف كػسف ،فنذا طػا أطزه اهلل تعالك ،وهذا مؿا أخرب
بف الصادق الؿصدوق حقث يؼقل" :ما زاد اهلل طبدا بعػق إٓ طزا"؛ فالعز الحاصؾ لف بالعػق أحب
إلقف وأكػع لف مـ العز الحاصؾ لف بآكتؼام ،فنن هذا طز يف الظاهر ،وهق يقرث يف الباصـ ذٓ،
والعػق ذل يف الباصـ ،وهق يقرث العز باصـا وضاهرا .اهـ
الػائدة الثالثة والتسعقن بعد الثالث مائة :الرجال أغقر طؾك البـات مـ الـساء

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف زاد الؿعاد (:)4١1/3

الرجال أغقر طؾك البـات مـ الـساء؛ فال تستقي غقرة الرجؾ طؾك ابـتف وغقرة إم أبدا ،وكؿ مـ أم
تساطد ابـتفا طؾك ما هتقاه ،ويحؿؾفا طؾك ذلؽ ضعػ طؼؾفا ،وسرطة اكخداطفا ،وضعػ داطل
الغقرة يف صبعفا ،بخالف إب؛ ولفذا الؿعـك وغقره جعؾ الشارع تزويجفا إلك أبقفا دون أمفا،
ولؿ يجعؾ ٕمفا وٓية طؾك بضعفا البتة ،وٓ طؾك مالفا .اهـ
الػائدة الرابعة والتسعقن بعد الثالث مائة :أجؿعقا أهنؿ ٓ يعرفقن رجال صالحا بخقال

قال أبق يعؾك 

يف صبؼات الحـابؾة (:)٢4٠ /٢

قال حبقش بـ مبشر الػؼقف :قعدت مع أحؿد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ والـاس متقافرون
فلجؿعقا :أهنؿ ٓ يعرفقن رجال صالحا بخقال .اهـ
وصدق مـ قال:
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أرى ما تريـ أو بخقال مخؾدا

أريـل جقادا مات هزٓ لعؾـل
وقال آخر:
أروين

بخقال

كال

مجدا

وهاتقا كريؿا مات مـ كثرة البذل

ببخؾف

الػائدة الخامسة والتسعقن بعد الثالث مائة :كان أكقٓ
 إول :سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ بـ مروان
قال طؿاد الديـ صاحب حؿاه الؿتقىف سـة ٠١١هـ يف الؿختصر يف أخبار البشر (:)١٠٠/٢
كثقر إكؾ ،حج مرة ،وكان الحر يف الحجاز إِذ ذاك شديد ًا ،فتقجف إِلك الطائػ صؾبًا لؾربودة،
وأيت برمان فلكؾ سبعقـ رماك ًة ،ثؿ أيت ِ
بجدْ ٍي وست دجاجات فلكؾفا ،ثؿ أيت بزبقب مـ زبقب
الطائػ فلكؾ مـف كثقر ًا ،وكعس فـام ،ثؿ اكتبف فلتقا بالغداء فلكؾ طؾك طادتف.
وققؾ كان سبب مقتف أكف أتاه كصراين وهق كازل طؾك دابؼ ،بزكبقؾقـ مؿؾقئقـ تقـًا وبقضًا ،فلمر مـ
يؼشر لف البقض ،وجعؾ يلكؾ بقضة وتقـة ،حتك أتك طؾك الزكبقؾقـ ،ثؿ أتقه بؿخ وسؽر ،فلكؾف
فاتخؿ ،ومرض ومات ،وصؾك طؾقف طؿر بـ طبد العزيز .اهـ
 الثاين :طبد اهلل بـ طؿر بـ طبد العزيز بـ مروان

قال فقف الحافظ الذهبل 

يف تاريخ اإلسالم (:)٢3١/1

قال الؿدائـل :كان أكقٓ ،يلكؾ يف الققم تسع مرات ،ويـتبف يف السحر فقدطق بالطعام .اهـ
 الثالث :هالل بـ إشعر
قال البالذري يف أكساب إشراف (:)34/٢1
هالل بـ إشعر ،كان أكقٓ ،زطؿقا أكف أكؾ بؽرا ،إٓ ما حؿؾ مـف طؾك ضفره .اهـ
 الرابع :الؿؾؽ معز الديـ محؿقد
قال ابـ شداد الحؾبل يف إطالق الخطقرة يف ذكر أمراء الشام والجزيرة (ص  ،٢3٢برتققؿ الشامؾة
آلقا)
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تقيف الؿؾؽ الؿعظؿ معز الديـ محؿقد بـ معز الديـ سـجر شاه ابـ سقػ الديـ غازي بـ قطب
الديـ مقدود بـ طؿاد الديـ زكؽل ابـ آق سـؼر  -صاحب الجزيرة  -يف أواخر سـة ثؿان وأربعقـ
وستؿائة .وكان سبب وفاتف أكف كان أكقٓ ،فلمعـ يقما يف إكؾ ،فحصؾ لف مـف تخؿةٌ ،فلقام هبا
أياما قالئؾ ،وتقيف إلك رحؿة اهلل .اهـ
 الخامس :الؿؾؽ العادل سقػ الديـ بـ كجؿ الديـ.
قال ابـ تغري بردي يف مقرد الؾطافة يف مـ ولل السؾطـة والخالفة ( )٢٢/١يف ترجؿتف:
وكان كثقر إكؾ؛ يلكؾ وحده خروفا لطقػا مشقيا .اهـ
الػائدة السادسة والتسعقن بعد الثالث مئة :التقحقد حصـ اهلل إطظؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)١43/١

فالتقحقد حصـ اهلل إطظؿ ،الذي مـ دخؾف كان مـ أمـقـ .قال بعض السؾػ" :مـ خاف اهلل
خافف كؾ شلء ،ومـ لؿ يخػ اهلل أخافف مـ كؾ شلء " .اهـ
الػائدة السابعة والتسعقن بعد الثالث مئة :ابـ دققؼ العقد يرى أحد صؾبتف الؿقتقـ يف الؿـام

قال الحافظ ابـ حجر 

يف "الدرر الؽامـة" (:)13١/3

وقرأت بخط محؿد بـ طبد الرحؿـ العثؿاين  -قاضل صػد : -أخربين إمقر سقػ الديـ بؾبان
الحسامل قال :خرجت يقما إلك الصحراء ،فقجدت ابـ دققؼ العقد يف الجباكة واقػا ،يؼرأ ويدطق
ويبؽل ،فسللتف فؼال :صاحب هذا الؼرب كان مـ أصحابل ،وكان يؼرأ طؾل فؿات ،فرأيتف البارحة،
فسللتف طـ حالف ،فؼال :لؿا وضعتؿقين يف الؼرب جاءين كؾب أكػط كالسبع ،وجعؾ يروطـل
فارتعبت ،فجاء شخص لطقػ يف هقئة حسـة فطرده ،وجؾس طـدي يمكسـل ،فؼؾت :مـ أكت؟
فؼال :أكا ثقاب قراءتؽ سقرة الؽفػ يقم الجؿعة .اهـ
الػائدة الثامـة والتسعقن بعد الثالث مئة :مـ كثر مالف كثر تعبف
قال القلقد بـ ققس« :مـ كثر مالف كثر تعبف ،ومـ كثر تعبف كثرت شقاصقـف ،ومـ كثرت شقاصقـف
اشتد حسابف» .اهـ [الزهد ٕحؿد بـ حـبؾ (ص ])1٠9
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الػائدة التاسعة والتسعقن بعد الثالث مئة :مـ كصح غقره فؾقصرب
قال ابـ قتقبة يف "طققن إخبار" (:)٢٠/١
قال مسعر :ما كصحت أحدا ّ
قط ّإٓ وجدتف يػتّش طـ طققبل .اهـ
الػائدة إربع مئة :قد تتلخر العؼقبة وتليت يف آخر العؿر
قال اإلمام ابـ الجقزي  يف "صقد الخاصر" (ص :)1٢3
وقد تتلخر العؼقبة ،وتليت يف آخر العؿر ،فقا صقل التعثقر مع كرب السـ لذكقب كاكت يف الشباب!
فالحذر الحذر مـ طقاقب الخطايا ،والبدار البدار إلك محقها باإلكابة ،فؾفا تلثقرات قبقحة ،إن
أسرطت ،وإٓ اجتؿعت وجاءت .اهـ
الػائدة إولك بعد إربع مئة ٓ :تػارققا مجالس العؾؿاء

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)١٢1/٢

وقد روي طـ طؿر بـ الخطاب 

" :إن الرجؾ لقخرج مـ مـزلف وطؾقف مـ الذكقب مثؾ جبؾ

هتامة ،فنذا سؿع العؾؿ خاف ورجع وتاب ،فاكصرف إلك مـزلف ولقس طؾقف ذكب؛ فال تػارققا
مجالس العؾؿاء" .اهـ
قلت :إن صح هذا األثر وإال فمعناه صحوح.
الػائدة الثاكقة بعد إربع مئة :الحؽؿة يف ابتالء الؿممـ

قال الحافظ ابـ حجر 

يف "فتح الباري" (:)٢٢1/٢٠

وابتالء اهلل طبده يف الدكقا لقس مـ سخطف طؾقف؛ بؾ إما لدفع مؽروه ،أو لؽػارة ذكقب ،أو لرفع
مـزلة ،فنذا تؾؼك ذلؽ بالرضا تؿ لف الؿراد .اهـ
الػائدة الثالثة بعد إربع مئة :الصالة طؾك الـبل  قبؾ الدطاء ،ووسطف وبعده ،مـ
أققى أسباب إجابة الدطاء
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قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ" (:)١49/١

فنن الصالة طؾقف  قبؾ الدطاء ،ويف وسطف وآخره ،مـ أققى إسباب التل يرجك هبا
إجابة سائر الدطاء .اهـ
الػائدة الرابعة بعد إربع مئة :الؿعرضقن طـ الطريؼة الـبقية السؾػقة يجتؿع فقفؿ اتباع شفقات
الغل ،ومضالت الػتـ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "درء تعارض العؼؾ والـؼؾ" (:)٢11/٢

الؿعرضقن طـ الطريؼة الـبقية السؾػقة يجتؿع فقفؿ هذا وهذا :اتباع شفقات الغل ،ومضالت
الػتـ؛ فقؽقن فقفؿ مـ الضالل والغل بؼدر ما خرجقا طـ الطريؼ الذي بعث اهلل بف رسقلف .اهـ
الػائدة الخامسة بعد إربع مئة :حبؾ الؽذب قصقر

قال شقخ اإلسالم 

يف "الـبقات" (:)33٠/٢

ولؿ يعرف قط يف بـل آدم أكف اشتبف صادق بؽاذب إٓ مدة قؾقؾة ،ثؿ يظفر إمر .اهـ
الػائدة السادسة بعد إربع مئة :لؿاذا ٓ كرى اهلل يف الدكقا؟

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "بقان تؾبقس الجفؿقة" (:)3٢1/3

وإكؿا احتجب اهلل طـ أطقـ الـاس يف الدكقا رحؿة لفؿ؛ ٕكف لق تجؾك يف الدكقا لفذه إطقـ
الؿخؾققة الػاكقة لصارت دكًّا ،وما احتؿؾت الـظر إلك اهلل تعالك؛ ٕهنا أبصار خؾؼت لؾػـاءٓ ،
تحتؿؾ كقر البؼاء ،فنذا كان يقم الؼقامة ركبت إبصار لؾبؼاء ،فاحتؿؾت الـظر إلك كقر البؼاء .اهـ
الػائدة السابعة بعد إربع مئة :أهؾ السـة لقس فقفؿ تشدد ،ولؽـ الؿجتؿع ألػ الؿققطة

قال شقخـا العالمة القادطل 

يف "إجابة السائؾ" (ص :)114أهؾ السـة لقس فقفؿ تشدد ولؽـ

الـاس قد ألػقا الؿققطة .اهـ
الػائدة الثامـة بعد إربع مئةُ :ف ُشق الغـاء يف الؿجتؿع مـ أطظؿ أسباب زوال الـعؿ ،وحؾقل الـؼؿ

قال سؿاحة العالمة ابـ باز 

كؿا يف مجؿقع فتاواه (:)٢1١/4
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وقد طؾؿ كؾ ذي بصقرة وطؾؿ بلحقال الـاس أن فشق الغـاء والؿالهل يف الؿجتؿع مـ أطظؿ
إسباب لزوال الـعؿ ،وحؾقل الـؼؿ ،وخراب الدولة ،وزوال الؿؾؽ ،وكثرة الػقضك ،والتباس
إمقر.
ِ
فالجد الجد ،والبِدار البِدار ،قبؾ أن يحؾ بـا مـ أمر اهلل ما ٓ صاقة لـا بف ،وقبؾ أن تـزل بـا فتـة ٓ
تصقب الذيـ ضؾؿقا مـا خاصة ،بؾ تعؿ الصالح والطالح ،ويفؾؽ هبا الحرث والـسؾ ،وٓ حقل
وٓ ققة إٓ باهلل .اهـ
الػائدة التاسعة بعد إربع مئة :واجب العؾؿاء تجاه خطئ العالؿ

قال العالمة الؿعؾؿل 

كؿا يف مجؿقع آثاره (:)4١١/٢3

وكؿ مـ طالؿ أخطل يف مسللة فؾؿ يفتؿ إخقاكف مـ العؾؿاء بلن يزوروه ويذاكروه فقفا ،أو يؽاتبقه يف
شلهنا ،بؾ غاية ما يصـع أحدهؿ أن يـشر اطرتاضف يف مجؾة أو رسالة ُيشـع طؾك ذلؽ العالؿ
و ُي َج ّفؾف ،أو يبدّ طف ويؽ ّػره ،فتؽقن الـتقجة طؽس الؿطؾقب .اهـ
الػائدة العاشرة بعد إربع مئة :فضؾ طؾؿ الطب
قال الربقع بـ سؾقؿان سؿعت الشافعل يؼقل:
ٓ أطؾؿ طؾؿا بعد الحالل والحرام ،أكبؾ مـ الطب ،إٓ أن أهؾ الؽتاب قد غؾبقكا طؾقف.
وقال حرمؾة :كان الشافعل يتؾفػ طؾك ما ضقع الؿسؾؿقن مـ الطب ،ويؼقل :ضقعقا ثؾث العؾؿ،
ووكؾقه إلك القفقد والـصارى .اهـ [سقر أطالم الـبالء لؾحافظ الذهبل (])3٠/٢٠
الػائدة الحادية طشرة بعد إربع مئة :السعقد مـ أكست كػسف بالػضائؾ والطاطات

قال اإلمام ابـ حزم 

يف "إخالق والسقر يف مداواة الـػقس" (ص :)٢1

السعقد مـ أكست كػسف بالػضائؾ والطاطات ،وكػرت مـ الرذائؾ والؿعاصل ،والشؼل مـ أكست
كػسف بالرذائؾ والؿعاصل ،وكػرت مـ الػضائؾ والطاطات ،ولقس ها هـا إٓ صـع اهلل تعالك
وحػظف .اهـ
الػائدة الثاكقة طشرة بعد إربع مئة :العاقؾ ٓ يغتبط بصػة يػققف فقفا سبع أو هبقؿة
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وقال 

(ص :)٢1

العاقؾ ٓ يغتبط بصػة يػققف فقفا سبع أو هبقؿة أو جؿاد ،وإكؿا يغتبط بتؼدمف يف الػضقؾة التل أباكف
اهلل تعالك هبا طـ السباع والبفائؿ والجؿادات ،وهل التؿققز الذي يشارك فقف الؿالئؽة ،فؿـ سر

بشجاطتف التل يضعفا يف غقر مقضعفا هلل 

 ،فؾقعؾؿ أن الـؿر أجرأ مـف ،وأن إسد والذئب

والػقؾ أشجع مـف ،ومـ سر بؼقة جسؿف فؾقعؾؿ أن البغؾ والثقر والػقؾ أققى مـف جسؿا ،ومـ سر
بحؿؾف إثؼال فؾقعؾؿ أن الحؿار أحؿؾ مـف ،ومـ سر بسرطتف طدوه فؾقعؾؿ أن الؽؾب وإركب
أسرع طدوا مـف ،ومـ سر بحسـ صقتف فؾقعؾؿ أن كثقرا مـ الطقر أحسـ صقتا مـف ،وأن أصقات
الؿزامقر ألذ وأصرب مـ صقتف ،فلي فخر وأي سرور يف ما تؽقن فقف هذه البفائؿ متؼدمة طؾقف،
لؽـ مـ ققي تؿققزه ،واتسع طؾؿف ،وحسـ طؿؾف ،فؾقغتبط بذلؽ؛ فنكف ٓ يتؼدمف يف هذه القجقه إٓ
الؿالئؽة وخقار الـاس .اهـ
الػائدة الثالثة طشرة بعد إربع مئة :مـ فضائؾ العؾؿ وقبائح الجفؾ

وقال 

(ص:)١٢

ولق لؿ يؽـ مـ فضؾ العؾؿ إٓ أن الجفال يفابقكؽ ويجؾقكؽ ،وأن العؾؿاء يحبقكؽ ويؽرمقكؽ؛
لؽان ذلؽ سببا إلك وجقب صؾبف ،فؽقػ بسائر فضائؾف يف الدكقا وأخرة؟! ولق لؿ يؽـ مـ كؼص
الجفؾ إٓ أن صاحبف يحسد العؾؿاء ،ويغبط كظراءه مـ الجفال؛ لؽان ذلؽ سببا إلك وجقب
الػرار طـف ،فؽقػ بسائر رذائؾف يف الدكقا وأخرة؟! لق لؿ يؽـ مـ فائدة العؾؿ وآشتغال بف إٓ أكف
يؼطع الؿشتغؾ بف طـ القساوس الؿضـقة ،ومطارح أمال التل ٓ تػقد غقر الفؿ ،وكػاية إفؽار
الؿملؿة لؾـػس؛ لؽان ذلؽ أطظؿ داع إلقف ،فؽقػ ولف مـ الػضائؾ ما يطقل ذكره؟! اهـ
الػائدة الرابعة طشرة بعد إربع مئة ٓ :آفة طؾك العؾقم وأهؾفا أضر مـ الدخالء

وقال 

(ص:)١1

ٓ آفة طؾك العؾقم وأهؾفا أضر مـ الدخالء فقفا وهؿ مـ غقر أهؾفا؛ فنهنؿ يجفؾقن ،ويظـقن أهنؿ
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يعؾؿقن ،ويػسدون ويؼدرون أهنؿ يصؾحقن .اهـ
الػائدة الخامسة طشرة بعد إربع مئة :مـ صؾب الؿال والجاه لؿ يساير إٓ أمثال الؽالب الؽؾبة
والثعالب الخؾبة

وقال 

(ص :)١4

مـ صؾب الجاه والؿال والؾذات لؿ يساير إٓ أمثال الؽالب الؽؾبة والثعالب الخؾبة ،ولؿ يرافؼ يف
تؾؽ الطريؼ إٓ كؾ طدو الؿعتؼد خبقث الطبقعة .اهـ
الػائدة السادسة طشرة بعد إربع مئة :مـ طرف بالدهاء كثر الؿتحػظقن مـف ،وربؿا قتؾف دهاؤه

وقال 

(ص :)١1

احرص طؾك أن تقصػ بسالمة الجاكب ،وتحػظ مـ أن تقصػ بالدهاء ،فقؽثر الؿتحػظقن
مـؽ ،حتك ربؿا أضر ذلؽ بؽ ،وربؿا قتؾؽ .اهـ
الػائدة السابعة طشرة بعد إربع مئة :وصـ كػسؽ طؾك ما تؽره يؼؾ هؿؽ

وقال 

(ص :)١1

وصـ كػسؽ طؾك ما تؽره يؼؾ هؿؽ إذا أتاك ،ويعظؿ سرورك ويتضاطػ إذا أتاك ما تحب مؿا لؿ
تؽـ قدرتف .اهـ
الػائدة الثامـة طشرة بعد إربع مئة :إذا تؽاثرت الفؿقم سؼطت كؾفا

وقال 

(ص :)١1

إذا تؽاثرت الفؿقم سؼطت كؾفا .اهـ
الػائدة التاسعة طشرة بعد إربع مئة :السعقد يف دكقاه مـ لؿ يضطره الزمان إلك اختبار اإلخقان.

وقال 

(ص :)١1

السعقد كؾ السعقد يف دكقاه مـ لؿ يضطره الزمان إلك اختبار اإلخقان .اهـ
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الػائدة التاسعة طشرة بعد إربع مئة :إحؿؼ هق الذي يػرح بلن يؿدح بؿا لقس فقف

وقال 

(ص :)4٠

وٓ يسرك أن تؿدح بؿا لقس فقؽ ،بؾ لقعظؿ غؿؽ بذلؽ؛ ٕكف كؼصؽ :يـبف الـاس طؾقف،
ويسؿعفؿ إياه ،وسخرية مـؽ ،وهزؤ بؽ ،وٓ يرضك هبذا إٓ أحؿؼ ،ضعقػ العؼؾ.
وٓ تلس إن ذمؿت بؿا لقس فقؽ ،بؾ افرح بف؛ فنكف فضؾؽ :يـبف الـاس طؾقف.
ولؽـ افرح إذا كان فقؽ ما تستحؼ بف الؿدح ،وسقاء مدحت بف أو لؿ تؿدح ،واحزن إذا كان فقؽ
ما تستحؼ بف الذم ،وسقاء ذمؿت بف أو لؿ تذم .اهـ
الػائدة العشرون بعد إربع مئة :إن كصحت بشرط الؼبقل مـؽ فلكت ضالؿ!

وقال 

(ص :)49

وإن كصحت بشرط الؼبقل مـؽ؛ فلكت ضالؿ ،ولعؾؽ مخطئ يف وجف كصحؽ ،فتؽقن مطالبا
بؼبقل خطئؽ ،وبرتك الصقاب .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون بعد إربع مئة :كثقر مـ التشبف بلهؾ الؽتاب إكؿا يدطق إلقفا الـساء

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ" (:)٢11/٢

وكثقر مـ مشاهبات أهؾ الؽتاب يف أطقادهؿ وغقرها ،إكؿا يدطق إلقفا الـساء .اهـ
الػائدة الثاكقة والعشرون بعد إربع مئة ٓ :يجقز إصالق الجاهؾقة طؾك زمـ مطؾؼ بعد البعثة،
كؼقل بعض الجاهؾقـ :جاهؾقة الؼرن العشريـ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "اقتضاء الصراط الؿستؼقؿ" (:)١31/٢

بعد مبعث الرسقل  قد تؽقن – يعـل الجاهؾقة  -يف مصر دون مصر ،كؿا هل يف دار
الؽػار ،وقد تؽقن يف شخص دون شخص ،كالرجؾ قبؾ أن يسؾؿ ،فنكف يف جاهؾقة  -وإن كان يف
دار اإلسالم  ،-فلما يف زمان مطؾؼ فال جاهؾقة بعد مبعث محؿد ؛ فنكف ٓ تزال مـ
أمتف صائػة ضاهريـ طؾك الحؼ إلك ققام الساطة .اهـ
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الػائدة الثالثة والعشرون بعد إربع مئة :الذي يشدد قد يبتؾك بلن يشدد اهلل طؾقف

وقال 

(:)1١1/٢

التشديد طؾك الـػس ابتداء ،يؽقن سببا لتشديد آخر ،يػعؾف اهلل :إما بالشرع وإما بالؼدر .اهـ
الػائدة الرابعة والعشرون بعد إربع مئة :حدود جزيرة العرب

وقال 

(:)434 /٢

جزيرة العرب ،التل هل مـ بحر الؼؾزم إلك بحر البصرة ،ومـ أقصك حجر بالقؿـ ،إلك أوائؾ
الشام .اهـ
الػائدة الخامسة والعشرون بعد إربع مئة :اطتقاد التحدث بالعربقة يزيد يف العؼؾ والخؾؼ والديـ

وقال 

(:)3١٠/٢

ُ
والخؾؼ والديـ تلثقرا ققيا بقـا ،ويمثر أيضا يف مشاهبة صدر
واطؾؿ أن اطتقاد الؾغة يمثر يف العؼؾ
هذه إمة مـ الصحابة والتابعقـ ،ومشاهبتفؿ تزيد العؼؾ والديـ والخؾؼ .اهـ
الػائدة السادسة والعشرون بعد إربع مئة :مـ أغضب أهؾف هلل؛ أرضاه اهلل وأرضاهؿ

وقال 

(:)1/١

ومـ أغضب أهؾف هلل؛ أرضاه اهلل وأرضاهؿ ،ولقحذر العاقؾ مـ صاطة الـساء يف ذلؽ  -أي التشبف
بالؽػار  ،-فػل الصحقحقـ طـ أسامة بـ زيد قال :قال رسقل اهلل " :ما تركت
بعدي فتـة أضر طؾك الرجال مـ الـساء» اهـ
الػائدة السابعة والعشرون بعد إربع مئة :أكثر ما يػسد الؿؾؽ والدول صاطة الـساء

وقال 

(:)1/١

وأكثر ما يػسد الؿؾؽ والدول صاطة الـساء ،ويف صحقح البخاري طـ أبل بؽرة 

قال :قال

رسقل اهلل  " :لـ يػؾح ققم ولقا أمرهؿ امرأة» .اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون بعد إربع مئة :إذا ُبتِر الؽالم طـ سببف وسقاقف صارت الؿـاقب مثالب
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قال اإلمام البخاري 

يف صحقحف (:)٢3/3

حدثـا مقسك بـ إسؿاطقؾ ،حدثـا أبق طقاكة ،حدثـا طثؿان هق ابـ مقهب ،قال :جاء رجؾ مـ أهؾ
مصر حج البقت ،فرأى ققما جؾقسا ،فؼال :مـ همٓء الؼقم؟ فؼالقا همٓء قريش ،قال :فؿـ
الشقخ فقفؿ؟ قالقا :طبد اهلل بـ طؿر ،قال :يا ابـ طؿر ،إين سائؾؽ طـ شلء فحدثـل ،هؾ تعؾؿ أن
طثؿان فر يقم أحد؟ قال :كعؿ .قال :تعؾؿ أكف تغقب طـ بدر ولؿ يشفد؟ قال :كعؿ .قال :تعؾؿ أكف
تغقب طـ بقعة الرضقان فؾؿ يشفدها؟ قال :كعؿ .قال :اهلل أكرب ،قال ابـ طؿر :تعال أبقـ لؽ ،أما
فراره يقم أحد ،فلشفد أن اهلل طػا طـف وغػر لف ،وأما تغقبف طـ بدر؛ فنكف كاكت تحتف بـت رسقل اهلل
 ،وكاكت مريضة ،فؼال لف رسقل اهلل « :إن لؽ أجر رجؾ مؿـ شفد
بدرا ،وسفؿف» ،وأما تغقبف طـ بقعة الرضقان ،فؾق كان أحد أطز ببطـ مؽة مـ طثؿان لبعثف مؽاكف،
فبعث رسقل اهلل  طثؿان ،وكاكت بقعة الرضقان بعد ما ذهب طثؿان إلك مؽة ،فؼال
رسقل اهلل  بقده القؿـك« :هذه يد طثؿان» .فضرب هبا طؾك يده ،فؼال« :هذه لعثؿان»
فؼال لف ابـ طؿر :اذهب هبا أن معؽ.
الػائدة التاسعة والعشرون بعد إربع مئة :صالح السرائر مـ أطظؿ الذخائر

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)٢٠9/٠

قال ابـ الؿبارك :ما رأيت أحدا ارتػع مثؾ مالؽ ،لقس لف كثقر صالة وٓ صقام ،إٓ أن تؽقن لف
سريرة.
قؾت :ما كان طؾقف مـ العؾؿ وكشره أفضؾ مـ كقافؾ الصقم والصالة لؿـ أراد بف اهلل .اهـ
الػائدة الثالثقن بعد إربع مئة :صالح السرائر مـ أطظؿ أسباب دفاع اهلل طـ العبد
قال ابـ طققـة :سؿعت أبا حازم يؼقل ٓ :تعاديـ رجال وٓ تـاصبـف حتك تـظر إلك سريرتف بقـف
وبقـ اهلل ،فنن يؽـ لف سريرة حسـة؛ فنن اهلل لؿ يؽـ لقخذلف بعداوتؽ ،وإن كاكت لف سريرة رديئة،
فؼد كػاك مساوئف ،ولق أردت أن تعؿؾ بف أكثر مـ معاصل اهلل لؿ تؼدر .اهـ [سقر أطالم الـبالء

لؾحافظ الذهبل 

(])١33/1
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الػائدة الحادية والثالثقن بعد إربع مئة :مـ طاجؾ طؼقبة الؿستفزئ بحديث رسقل اهلل

قال الطرباين :سؿعت أبا يحقك ،زكريا بـ يحقك الساجل قال :كـا كؿشل يف أزقة البصرة إلك باب
بعض الؿحدثقـ ،فلسرطـا الؿشل ،وكان معـا رجؾ ماجـ ،متفؿ يف ديـف ،فؼال :ارفعقا أرجؾؽؿ
طـ أجـحة الؿالئؽة ٓ تؽسروها – كالؿستفزئ  ،-فؿا زال مـ مقضعف حتك جػت رجاله
وسؼط .اهـ [الرحؾة يف صؾب الحديث لؾخطقب البغدادي (ص ])13
الػائدة الثاكقة والثالثقن بعد إربع مئة :مـ فارق الدلقؾ ضؾ السبقؾ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "الؿستدرك طؾك مجؿقع الػتاوى" (:)1/١

مـ فارق الدلقؾ ضؾ السبقؾ ،وٓ دلقؾ إٓ بؿا جاء بف الرسقل  .اهـ
الػائدة الثالثة والثالثقن بعد إربع مئة :السػؾة هؿ الذيـ يلكؾقن بديـفؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)144/٢

قال ابـ الؿبارك  -وقد سئؾ :مـ الـاس؟  -قال :العؾؿاء ،ققؾ :فؿـ الؿؾقك؟ قال :الزهاد ،ققؾ:
فؿـ السػؾة؟ قال :الذي يلكؾ بديـف .اهـ
الػائدة الرابعة والثالثقن بعد إربع مئة :ضرب أخؿاسا يف أسداس

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)٠3٢/١

هذه إخؿاس التل جرت طؾقفا ألسـة العامة والخاصة ،حقث يؼقلقن لؾؿػؽر الؿتلمؾ" :ضرب
أخؿاسف يف أسداسف"؛ فلخؿاسف :حقاسف الخؿس ،وأسداسف :جفاتف الست .اهـ
الػائدة الخامسة والثالثقن بعد إربع مئة :مـ طرف قدره ،وطرف لذي الػضؾ فضؾف؛ فؼد قرع
باب التقفقؼ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)١11/٢

مـ طرف قدره ،وطرف لذي الػضؾ فضؾف؛ فؼد قرع باب التقفقؼ ،واهلل الػتاح العؾقؿ .اهـ
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الػائدة السادسة والثالثقن بعد إربع مئة :مـ طرض طؾقف حؼ فرده ولؿ يؼبؾف؛ طققب بػساد قؾبف
وطؼؾف ورأيف

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)١٠١/٢

قال تعالك :ﱵﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱴ الصػ ، 3 :فعاقبفؿ سبحاكف بنزاغة قؾق هبؿ طـ الحؼ لؿا
زاغقا طـف ابتداء.
وكظقره ققلف تعالك :ﱵﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
ﳛﳜ ﱴ إكعام.٢٢٠ :

ولفذا ققؾ" :مـ طرض طؾقف حؼ فرده ولؿ يؼبؾف؛ طققب بػساد قؾبف وطؼؾف ورأيف".
ومـ هـا ققؾ ٓ" :رأي لصاحب هقى"؛ فنن هقاه يحؿؾف طؾك رد الحؼ ،فقػسد اهلل طؾقف رأيف
وطؼؾف .اهـ
الػائدة السابعة والثالثقن بعد إربع مئة :أبقات فقفا حؽؿة
قال الشاطر:
وطــاش قــقم وهؿ يف الـاس أمقات

قد مــات قــقم ومــا ماتت مؽارمفؿ
وقال آخر:

تشؼك كؿا تشؼك الرجـــال وتسعـــد

وإذا تلمؾـــــت البؼـــــاع وجدهتــــا
وقال آخر:

طؾك العفد ٓ يؾقي وٓ يتغقر

تــزول الجبــال الراسقــات وقؾبــف
وقال آخر:

يف صؾعة الشؿس ما يغـقؽ طـ زحؾ

خــذ ما تــراه ودع شقئا سؿعــت بف
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وقال آخر:
أيعؿك الـاضــــرون طـ الضقــــاء

وهبــؽ تؼــقل إن الصبــح لقــؾ

وقال آخر:
ولربؿا ابتســــؿ الؽريــؿ طؾك إذى
ولربؿا

خــــــزن

الػتل

وفــــماده

لساكــــــف

يف

جـبــــف

يتــــلوه

حــــــذر الجــــقاب وإكــف لؿػـــقه

الػائدة الثامـة والثالثقن بعد إربع مئة :كالم طظقؿ يؿأل الؼؾب إيؿاكا حقل دطاء آستخارة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "زاد الؿعاد" (:)4٠3 - 4٠4 /١

صح طـف  أكف قال« :إذا هؿ أحدكؿ بإمر ،فؾقركع ركعتقـ مـ غقر الػريضة ،ثؿ لقؼؾ:
الؾفؿ إين أستخقرك بعؾؿؽ ،وأستؼدرك بؼدرتؽ ،وأسللؽ مـ فضؾؽ العظقؿ ،فنكؽ تؼدر وٓ
أقدر ،وتعؾؿ وٓ أطؾؿ ،وأكت طالم الغققب ،الؾفؿ إن كـت تعؾؿ أن هذا إمر خقر لل يف ديـل
ومعاشل ،وطاجؾ أمري وآجؾف ،فاقدره لل ،ويسره لل ،وبارك لل فقف ،وإن كـت تعؾؿف شرا لل يف
ديـل ومعاشل ،وطاجؾ أمري وآجؾف ،فاصرفف طـل ،واصرفـل طـف ،واقدر لل الخقر حقث كان ،ثؿ
رضـل بف " قال :ويسؿل حاجتف»  ،قال :رواه البخاري.
فعقض رسقل اهلل  أمتف هبذا الدطاء ،طؿا كان طؾقف أهؾ الجاهؾقة مـ زجر الطقر
وآستؼسام بإزٓم الذي كظقره هذه الؼرطة التل كان يػعؾفا إخقان الؿشركقـ ،يطؾبقن هبا طؾؿ ما
قسؿ لفؿ يف الغقب ،ولفذا سؿل ذلؽ استؼساما ،وهق استػعال مـ الؼسؿ ،والسقـ فقف لؾطؾب
وطقضفؿ هبذا الدطاء  -الذي هق تقحقد وافتؼار ،وطبقدية وتقكؾ ،وسمال لؿـ بقده الخقر كؾف،
الذي ٓ يليت بالحسـات إٓ هق ،وٓ يصرف السقئات إٓ هق ،الذي إذا فتح لعبده رحؿة ،لؿ يستطع
أحد حبسفا طـف ،وإذا أمسؽفا لؿ يستطع أحد إرسالفا إلقف  -مـ التطقر والتـجقؿ واختقار الطالع
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وكحقه.
ففذا الدطاء ،هق الطالع الؿقؿقن السعقد ،صالع أهؾ السعادة والتقفقؼ ،الذيـ سبؼت لفؿ مـ اهلل
الحسـك ٓ ،صالع أهؾ الشرك والشؼاء والخذٓن ،الذيـ يجعؾقن مع اهلل إلفا آخر ،فسقف
يعؾؿقن.
فتضؿـ هذا الدطاء اإلقرار بقجقده سبحاكف ،واإلقرار بصػات كؿالف مـ كؿال العؾؿ والؼدرة
واإلرادة ،واإلقرار بربقبقتف ،وتػقيض إمر إلقف ،وآستعاكة بف ،والتقكؾ طؾقف ،والخروج مـ
طفدة كػسف ،والتربي مـ الحقل والؼقة إٓ بف ،واطرتاف العبد بعجزه طـ طؾؿف بؿصؾحة كػسف
وقدرتف طؾقفا ،وإرادتف لفا ،وأن ذلؽ كؾف بقد ولقف وفاصره وإلفف الحؼ .اهـ
الػائدة التاسعة والثالثقن بعد إربع مئة :طؾؿ الػرائض مـ طؾؿ الخاصة ،وكثقر مـ الػؼفاء ٓ
يعرفف

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "آستؼامة" (:)31/٢

طؾؿ الػرائض مـ طؾؿ الخاصة ،حتك أن كثقرا مـ الػؼفاء ٓ يعرفف ،ففق طـد العؾؿاء بف مـ طؾؿ
الػؼف القؼقـ الؿؼطقع بف ،ولقس طـد أكثر الؿـتسبقـ إلك العؾؿ فضال طـ العامة بف طؾؿ وٓ ضـ .اهـ
وقد قول يف هذا العلم :علم شهر فخر دهر.
الػائدة إربعقن بعد إربع مئة :لؿاذا يرجع إذا رأى مـؽرا يف طرس ٓ يؼدر طؾك إزالتف وٓ يرجع
إذا رأى مـؽرا يف جـازة؟

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ" (:)٢١٠/1

وقد كص اإلمام أحؿد طؾك أن الرجؾ إذا شفد الجـازة فرأى فقفا مـؽرا ٓ يؼدر طؾك إزالتف أكف ٓ
يرجع ،وكص طؾك أكف إذا دطل إلك ولقؿة طرس فرأى فقفا مـؽرا ٓ يؼدر طؾك إزالتف أكف يرجع،
فسللت شقخـا طـ الػرق؟ فؼالٕ :ن الحؼ يف الجـازة لؾؿقت ،فال يرتك حؼف لؿا فعؾف الحل مـ
الؿـؽر ،والحؼ يف القلقؿة لصاحب البقت ،فنذا أيت فقفا بالؿـؽر ،فؼد أسؼط حؼف مـ اإلجابة .اهـ
الػائدة الحادية وإربعقن بعد إربع مئة :مـ أحب أن يعػق اهلل طـف فؾقعػ طـ طباد اهلل
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٠٠1/١

اطؾؿ أن لؽ ذكقبا بقـؽ وبقـ اهلل تخاف طقاقبفا ،وترجقه أن يعػق طـفا ،ويغػرها لؽ ،ويفبفا لؽ،
ومع هذا ٓ يؼتصر طؾك مجرد العػق والؿسامحة حتك يـعؿ طؾقؽ ،ويؽرمؽ ،ويجؾب إلقؽ مـ
الؿـافع واإلحسان فقق ما تممؾف ،فنذا كـت ترجق هذا مـ ربؽ أن يؼابؾ بف إساءتؽ ،فؿا أوٓك
وأجدرك أن تعامؾ بف خؾؼف وتؼابؾ بف إساءهتؿ ،لقعامؾؽ اهلل هذه الؿعامؾة ،فنن الجزاء مـ جـس
العؿؾ .اهـ
الػائدة الثاكقة وإربعقن بعد إربع مئة :العؾؿ إكؿا يراد لؾعؿؾ

قال الخطقب البغدادي 

يف "اقتضاء العؾؿ العؿؾ" (ص)٢3

والعؾؿ يراد لؾعؿؾ ،كؿا العؿؾ يراد لؾـجاة ،فنذا كان العؿؾ قاصرا طـ العؾؿ ،كان العؾؿ َك ًّال طؾك
العالؿ ،وكعقذ باهلل مـ طؾؿ طاد َك ًّال ،وأورث ُذ ًّٓ ،وصار يف رقبة صاحبف ِغ ًّال .قال بعض الحؽؿاء:
العؾؿ خادم العؿؾ ،والعؿؾ غاية العؾؿ؛ فؾقٓ العؿؾ لؿ يطؾب طؾؿ ،ولقٓ العؾؿ لؿ يطؾب طؿؾ.
اهـ
الػائدة الثالثة وإربعقن بعد الثالث مئة :إذا أراد اهلل بعبد خقرا فتح لف باب العؿؾ وأغؾؼ طـف باب
الجدل

قال الخطقب البغدادي 

يف "اقتضاء العؾؿ العؿؾ" (ص )٠9

كان معروف الؽرخل ،يؼقل« :إذا أراد اهلل بعبد خقرا فتح لف باب العؿؾ ،وأغؾؼ طـف باب الجدل،
وإذا أراد اهلل بعبد شرا فتح لف باب الجدل ،وأغؾؼ طـف باب العؿؾ» .اهـ
الػائدة الرابعة وإربعقن بعد إربع مئة :ذكقبؽ سؾطت إطداء طؾقؽ
أغؾظ رجؾ لقكقع بـ الجراح ،فدخؾ وكقع بقتا ،فعػر وجفف بالرتاب ،ثؿ خرج إلك الرجؾ ،فؼال
زد وكقعا بذكبف ،فؾقٓه ما ُسؾطت طؾقف .اهـ [تاريخ بغداد (])4٠٠/٢1

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٠٠٢/١
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لقس يف القجقد شر مـ الذكقب ومقجباهتا ،فنذا طقيف مـ الذكقب طقيف مـ مقجباهتا ،فؾقس لؾعبد
إذا بغل طؾقف وأوذي ،وتسؾط طؾقف خصقمف شلء أكػع لف مـ التقبة الـصقح .اهـ
الػائدة الخامسة وإربعقن بعد إربع مئة :إذا اشتد القلس أكزل اهلل لطػف وفرجف

قال العالمة السعدي 

يف "الؼقاطد الحسان لتػسقر الؼرآن" (ص :)٢44

إذا اشتد البلس ،وكاد أن يستقلل طؾك الـػقس القلس ،أكزل اهلل فرجف وكصره؛ لقصقر لذلؽ مققع
يف الؼؾقب ،ولقعرف العباد ألطاف طالم الغققب .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن بعد إربع مئة :هق إلك تعؾؿ الصؿت أحقج
ققؾ إلبراهقؿ بـ أدهؿ :إن فالكا يتعؾؿ الـحق ،فؼال« :هق إلك أن يتعؾؿ الصؿت أحقج».
[حؾقة إولقاء (.])٢1 /1
الػائدة السابعة وإربعقن بعد إربع مئة :السؽقت سرت جؿقؾ لؾجاهؾ
قال الؿاوردي يف "أدب الدكقا والديـ" (ص :)١٠1
كان شاب يجالس إحـػ ويطقؾ الصؿت ،فلطجب ذلؽ إحـػ ،فخؾت الحؾؼة يقما ،فؼال لف
إحـػ :تؽؾؿ يا ابـ أخل .فؼال :يا طؿ لق أن رجال سؼط مـ شرف هذا الؿسجد هؾ كان يضره
شلء؟ قال :يا ابـ أخل ،لقتـا تركـاك مستقرا .ثؿ تؿثؾ إحـػ بؼقل إطقر الشـل:
وكائـ ترى مـ صاحب لؽ معجب

زيادتــــف أو كؼصــف يف التؽؾــؿ

لســان الػتك كصــػ وكصــػ فماده

فؾؿ يبــؼ إٓ صـقرة الؾحــؿ والدم

وكالذي ُحؽل طـ أبل يقسػ الػؼقف ،أن رجال كان يجؾس إلقف فقطقؾ الصؿت ،فؼال لف أبق
يقسػ :أٓ تسلل؟ قال :بؾك .متك يػطر الصائؿ؟ قال :إذا غربت الشؿس .قال :فنن لؿ تغرب إلك

كصػ الؾقؾ؟ قال :فتبسؿ أبق يقسػ 

طجبــــت

إلزراء

العقل

وتؿثؾ ببقتل الخطػل جد جرير:
وصؿت الذي قد كان بالعؾؿ أطؾؿا

بـػســــف
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صحقػــة لــب الؿــــرء أن يتؽؾؿا

ويف الصؿــت ســــرت لؾغبل وإكؿا

ومؿا ُأ ِ
صر ُف َؽ بف طـل ،أين كـت يقما يف مجؾسل بالبصرة ،وأكا مؼبؾ طؾك تدريس أصحابل ،إذ دخؾ
طؾل رجؾ مسـ  -قد كاهز الثؿاكقـ أو جاوزها  ،-فؼال لل :قد قصدتؽ بؿسللة اخرتتؽ لفا.
فؼؾت :اسلل  -طافاك اهلل  ،-وضــتف يسلل طـ حادث كزل بف ،فؼال :أخربين طـ كجؿ إبؾقس وكجؿ
آدم ،ما هق؟ فنن هذيـ لعظؿ شلهنؿا ٓ يسلل طـفؿا إٓ طؾؿاء الديـ.
فعجبت ،وطجب مـ يف مجؾسل مـ سمالف ،وبدر إلقف ققم مـفؿ باإلكؽار وآستخػاف ،فؽػػتفؿ
وقؾت :هذا ٓ يؼـع مع ما ضفر مـ حالف إٓ بجقاب مثؾف .فلقبؾت طؾقف ،وقؾت :يا هذا ،إن
الؿـجؿقـ يزطؿقن أن كجقم الـاس ٓ تعرف إٓ بؿعرفة مقالقدهؿ ،فنن ضػرت بؿـ يعرف ذلؽ
فاسللف .فحقـئذ أقبؾ طؾل وقال :جزاك اهلل خقرا ،ثؿ اكصرف مسرورا ،فؾؿا كان بعد أيام طاد وقال:
ما وجدت إلك وقتل هذا مـ يعرف مقلد هذيـ .اهـ
الػائدة الثامـة وإربعقن بعد إربع مئة :كراهة السؾػ لػضقل الؽالم

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)3١1/٠

قال بشر الحايف :كان الؿعاىف صاحب دكقا واسعة ،وضقاع كثقرة ،قال مرة رجؾ :ما أشد الربد
الققم! فالتػت إلقف الؿعاىف ،وقال :استدفلت أن؟! لق سؽت؛ لؽان خقرا لؽ.
قؾت :ققل مثؾ هذا جائز ،لؽـفؿ كاكقا يؽرهقن فضقل الؽالم ،واختؾػ العؾؿاء يف الؽالم الؿباح،
هؾ يؽتبف الؿؾؽان؟ أم ٓ يؽتبان إٓ الؿستحب الذي فقف أجر ،والؿذمقم الذي فقف تبعة؟
والصحقح كتابة الجؿقع ،لعؿقم الـص يف ققلف تعالك :ﱵﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱴ ق، ٢1 :
ثؿ لقس إلك الؿؾؽقـ اصالع طؾك الـقات واإلخالص ،بؾ يؽتبان الـطؼ ،وأما السرائر الباطثة
لؾـطؼ ،فاهلل يتقٓها .اهـ
الػائدة التاسعة وإربعقن بعد إربع مئة :طافقة يقمل أن ٓ أطصل اهلل فقف
قال رجؾ لحاتؿ إصؿ :ما تشتفل؟ قال :أشتفل طافقة يقمل إلك الؾقؾ ،فؼقؾ لف :ألقست إيام
كؾفا طافقة؟ قال :إن طافقة يقمل أن ٓ أطصل اهلل فقف .اهـ [حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء
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(.])11/1
الػائدة الخؿسقن بعد إربع مئة :مـ مجاهدة العؾؿاء ٕكػسفؿ طؾك ترك الغقبة

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)٢3/1

قال ابـ أبل حاتؿ :حدثـا أبل حدثـا حرمؾة :سؿعت ابـ وهب يؼقل :كذرت أين كؾؿا اغتبت إكساكا
أن أصقم يقما؛ فلجفدين ،فؽـت أغتاب وأصقم ،فـقيت أين كؾؿا اغتبت إكساكا أن أتصدق بدرهؿ،
َف ِؿـ حب الدراهؿ تركت الغقبة.
قؾت :هؽذا -واهلل -كان العؾؿاء ،وهذا هق ثؿرة العؾؿ الـافع ،وطبد اهلل حجة مطؾؼا ،وحديثف كثقر
يف الصحاح ،ويف دواويـ اإلسالم .اهـ
الػائدة الحادية والخؿسقن بعد إربع مئة :مـ أطظؿ العبادة الؽػ طـ أطراض الـاس
وقال بعضفؿ أدركـا السؾػ وهؿ ٓ يرون العبادة يف الصقم وٓ يف الصالة ولؽـ يف الؽػ طـ
أطراض الـاس[ .اإلحقاء (])٢41/1
الػائدة الثاكقة والخؿسقن بعد إربع مئة :وكؿ مـ متقرع طـ الػقاحش ٓ يتقرع طـ أطراض
الـاس

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "الجقاب الؽايف لؿـ سلل طـ الدواء الشايف" (ص :)٢39

ومـ العجب أن اإلكسان يفقن طؾقف التحػظ وآحرتاز مـ أكؾ الحرام ،والظؾؿ ،والزكك ،والسرقة،
وشرب الخؿر ،ومـ الـظر الؿحرم وغقر ذلؽ ،ويصعب طؾقف التحػظ مـ حركة لساكف ،حتك ترى
الرجؾ يشار إلقف بالديـ والزهد والعبادة ،وهق يتؽؾؿ بالؽؾؿات -مـ سخط اهلل  ٓ -يؾؼل لفا بآ،
يـزل بالؽؾؿة القاحدة مـفا أبعد مؿا بقـ الؿشرق والؿغرب ،وكؿ ترى مـ رجؾ متقرع طـ
الػقاحش والظؾؿ ،ولساكف يػري يف أطراض إحقاء وإمقات ،وٓ يبالل ما يؼقل .اهـ
الػائدة الثالثة والخؿسقن بعد إربع مئة :كػ الؾسان وضبطف وحبسف هق أصؾ الخقر كؾف

قال الحافظ ابـ رجب 

يف "جامع العؾقم والحؽؿ" ( )٢41/١يف الؽالم طؾك حديث:
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«أٓ أخربك بؿالك ذلؽ كؾف؟ قؾت :بؾك يا رسقل اهلل ،فلخذ بؾسان كػسف فؼال :كػ طؾقؽ هذا»:
هذا يدل طؾك أن كػ الؾسان وضبطف وحبسف هق أصؾ الخقر كؾف ،وأن مـ مؾؽ لساكف ،فؼد مؾؽ
أمره وأحؽؿف وضبطف .اهـ
الػائدة الرابعة والخؿسقن بعد إربع مئة ٓ :تؽتبف بؿاء الذهب ،ولؽـ اطؿؾ بؿا فقف
قال كجقد الرتمذي :كـت طـد مالؽ ،وطـده محؿد والؿلمقن يسؿعان مـف الحديث ،فؾؿا فرغا قال
أحدهؿا :يا أبا طبد اهلل ،أتلمرين أن أكتبف بؿاء الذهب؟
فؼال ٓ :تؽتبف بؿاء الذهب ،ولؽـ اطؿؾ بؿا فقف .اهـ [حرمة أهؾ العؾؿ (ص ])4٠3
الػائدة الخامسة والخؿسقن بعد إربع مئة :إكؿا كحرتمؽ ما احرتمت إئؿة

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)191/٢4

قال الحافظ ابـ طساكر :كان العبدري أحػظ شقخ لؼقتف ،وكان فؼقفا داوديا ،ذكر أكف دخؾ دمشؼ
يف حقاة أبل الؼاسؿ بـ أبل العالء ،وسؿعتف وقد ذكر مالؽ ،فؼال :جؾػ جاف ،ضرب هشام بـ
طؿار بالدرة ،وقرأت طؾقف "إمقال" ٕبل طبقد فؼال _ وقد مر ققل ٕبل طبقد :ما كان إٓ حؿارا
مغػال ٓ ،يعرف الػؼف .وققؾ لل طـف :إكف قال يف إبراهقؿ الـخعل :أطقر سقء ،فاجتؿعـا يقما طـد
ابـ السؿرقـدي يف قراءة كتاب "الؽامؾ" ،فجاء فقف :وقال السعدي كذا ،فؼال :يؽذب ابـ طدي،
إكؿا ذا ققل إبراهقؿ الجقزجاين ،فؼؾت لف :ففق السعدي ،فنلك كؿ كحتؿؾ مـؽ سقء إدب ،تؼقل
يف إبراهقؿ كذا وكذا ،وتؼقل يف مالؽ جاف ،وتؼقل يف أبل طبقد؟! فغضب وأخذتف الرطدة ،وقال:
كان ابـ الخاضبة والربداين وغقرهؿا يخافقين ،فآل إمر إلك أن تؼقل يف هذا؟! فؼال لف ابـ
السؿرقـدي :هذا بذاك ،فؼؾت :إكؿا كحرتمؽ ما احرتمت إئؿة .اهـ
الػائدة السادسة والخؿسقن بعد إربع مئة :مـ اكتؼص الصحابة ففق زكديؼ

قال الحافظ السخاوي 

يف "فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث" (:)93/4

قال أبق زرطة الرازي :إذا رأيت الرجؾ يـتؼص أحدً ا مـ أصحاب رسقل اهلل  فاطؾؿ
أكف زكديؼ؛ وذلؽ أن الرسقل  حؼ ،والؼرآن حؼ ،وما جاء بف حؼ ،وإكؿا أدى إلقـا
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ذلؽ كؾف الصحابة ،وهمٓء يريدون أن يجرحقا شفقدكا؛ لقبطؾقا الؽتاب والسـة ،والجرح هبؿ
أولك ،وهؿ زكادقة .اهـ.
الػائدة السابعة والخؿسقن بعد إربع مئة :اسؽت ٓ شقخ لؽ

قال الؼاضل طقاض 

يف "ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ" (:)٢٠1/٠

وبؾغـل أكف  -يعـل أبا جعػر الداوودي إسدي  -كان يـؽر طؾك معاصريف مـ طؾؿاء الؼقروان
سؽـاهؿ يف مؿؾؽة بـل طبقد ،وبؼاؤهؿ بقـ أضفرهؿ ،وأكف كتب إلقفؿ مرة بذلؽ ،فلجابقه :اسؽت
ٓ شقخ لؽ .أيٕ :ن درسف كان وحده ،ولؿ يتػؼف يف أكثر طؾؿف طـد إمام مشفقر ،وإكؿا وصؾ إلك
ما وصؾ بندراكف ،ويشقرون أكف لق كان لف شقخ يػؼفف حؼقؼة الػؼف لعؾؿ أن بؼاءهؿ مع مـ هـاك مـ
طامة الؿسؾؿقـ تثبقت لفؿ طؾك اإلسالم ،وبؼقة صالحة لإليؿان ،وأهنؿ لق خرج العؾؿاء طـ
لتشرق مـ بؼل فقفا مـ العامة إلػ وأٓف فرجحقا خقر الشريـ ،واهلل أطؾؿ .اهـ
إفريؼقة ّ
الػائدة الثامـة والخؿسقن بعد إربع مئة :أقؿت لؽ هبا جـدا ٓ ترد سفامفؿ بإسحار
قال ابـ العطار يف "تحػة الطالبقـ يف ترجؿة اإلمام محقل الديـ" (ص:)٢٢١
وقد أحاصت العؾقم بؿا أجاب بف القزير كظام الؿؾؽ ،حقـ أكؽر طؾقف السؾطان صرف إمقال
الؽثقرة يف جفة صؾبة العؾؿ ،فؼال" :أقؿت لؽ هبا جـدا ٓ ترد سفامفؿ بإسحار".
فاستصقب فعؾف ،وساطده طؾقف .اهـ
الػائدة التاسعة والخؿسقن بعد إربع مئة :اتؼ اهلل يف الؿشايخ ،فربؿا استجقبت فقؽ دطقة
قال الحافظ أبق العباس الحسـ بـ سػقان لؿـ أثؼؾ طؾقف يف إسئؾة مـ صؾبة العؾؿ يختربه فقفا :ما
هذا؟! قد احتؿؾتؽ مرتقـ وأكا ابـ تسعقـ سـة ،فاتؼ اهلل يف الؿشايخ ،فربؿا استجقبت فقؽ دطقة.
اهـ [سقر أطالم الـبالء (.])99/٢٢
الػائدة الستقن بعد إربع مئة :مـ ققاطد الشرع أن مـ طظؿت حسـاتف وكػعف يف اإلسالم أكف
يحتؿؾ لف ما ٓ يحتؿؾ لغقره

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)3٠4/٢
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مـ ققاطد الشرع والحؽؿة أيضا :أن مـ كثرت حسـاتف وطظؿت ،وكان لف يف اإلسالم تلثقر ضاهر،
فنكف يحتؿؾ لف ما ٓ يحتؿؾ لغقره ،ويعػك طـف ما ٓ يعػك طـ غقره؛ فنن الؿعصقة خبث ،والؿاء إذا
بؾغ قؾتقـ لؿ يحؿؾ الخبث ،بخالف الؿاء الؼؾقؾ فنكف يحؿؾ أدكك خبث يؼع فقف .اهـ
الػائدة الحادية والستقن بعد إربع مئة :هؾ يدخؾ العالؿ طؾك السالصقـ لقعظفؿ؟
قال الؼاضل طقاض يف "ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ" (:)93/١
وققؾ لؿالؽ :تدخؾ طؾك السالصقـ وهؿ يظؾؿقن ويجقرون؟ فؼال :يرحؿؽ اهلل ،وأيـ الؿتؽؾؿ
بالحؼ؟ وقال مالؽ :حؼ طؾك كؾ مسؾؿ أو رجؾ فعؾ اهلل يف صدره شقئا مـ العؾؿ والػؼف أن يدخؾ
إلك ذي سؾطان :يلمره بالخقر ،ويـفاه طـ الشر ،ويعظف ،حتك يتبقـ دخقل العالؿ طؾك غقره؛ ٕن
العالؿ إكؿا يدخؾ يلمره بالخقر ويـفاه طـ الشر ،فنذا كان ففق الػضؾ الذي ٓ بعده فضؾ .اهـ
الػائدة الثاكقة والستقن بعد إربع مئة :كؾ مسؾؿ لؿ يعؾؿ أكف مـافؼ جاز آستغػار لف والصالة
طؾقف ،وإن كان فقف بدطة أو فسؼ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "مـفاج السـة الـبقية" (:)١13/3

فؽؾ مسؾؿ لؿ يعؾؿ أكف مـافؼ جاز آستغػار لف ،والصالة طؾقف ،وإن كان فقف بدطة أو فسؼ ،لؽـ ٓ
يجب طؾك كؾ أحد أن يصؾل طؾقف .اهـ
الػائدة الثالثة والستقن بعد إربع مئة :مـ إجالل شقخ اإلسالم ٕهؾ العؾؿ
ذكر السبؽل يف "صبؼات الشافعقة الؽربى" ( )14١/٢٠يف ترجؿة طالء الديـ الباجل:
أكف لؿا رآه ابـ تقؿقة طظؿف ،ولؿ يجر بقـ يديف بؾػظة ،فلخذ الشقخ طالء الديـ يؼقل :تؽؾؿ كبحث
معؽ ،وابـ تقؿقة يؼقل :مثؾل ٓ يتؽؾؿ بقـ يديؽ ،أكا وضقػتل آستػادة مـؽ .اهـ
الػائدة الرابعة والستقن بعد إربع مئة :مـ دطاء العؾؿاء بعضفؿ لبعض
قال ابـ أبل حاتؿ يف "الجرح والتعديؾ" (:)14٢/٢
أكبلكا الحسـ بـ أحؿد بـ الؾقث ،قال :سؿعت أحؿد بـ حـبؾ وسللف رجؾ فؼال :بالري شاب
يؼال لف :أبق زرطة ،فغضب أحؿد وقال :تؼقل شاب؟! كالؿـؽر طؾقف ،ثؿ رفع يديف ،وجعؾ يدطق
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اهلل 

ٕبل زرطة ،ويؼقل :الؾفؿ اكصره طؾك مـ بغل طؾقف ،الؾفؿ طافف ،الؾفؿ ادفع طـف البالء،

الؾفؿ ...الؾفؿ ...يف دطاء كثقر.
قال الحسـ :فؾؿا قدمت ،حؽقت ذلؽ ٕبل زرطة ،وحؿؾت إلقف دطاء أحؿد بـ حـبؾ لف ،وكـت
كتبتف طـف ،فؽتبف أبق زرطة ،وقال لل أبق زرطة :ما وقعت يف بؾقة فذكرت دطاء أحؿد إٓ ضــت أن

اهلل 

يػرج بدطائف طـل.

وقال  -ابـ أبل حاتؿ  :-رأيت يف كتاب طبد الرحؿـ بـ طؿر إصبفاين الؿعروف برستة مـ
أصبفان إلك أبل زرطة بخطف:
اطؾؿ  -رحؿؽ اهلل  -إين ما أكاد أكساك يف الدطاء لؽ لقؾل وهناري ،أن يؿتع الؿسؾؿقن بطقل
بؼائؽ؛ فنكف ٓ يزال الـاس بخقر ما بؼل مـ يعرف العؾؿ وحؼف مـ باصؾف ،ولقٓ ذاك لذهب العؾؿ
وصار الـاس إلك الجفؾ .اهـ
قال الخطقب البغدادي يف "تاريخ بغداد" (:)491 /٢٠
كان ٕبل حؿدون  -أحد الؼراء الؿشفقريـ  -صحقػة فقفا مؽتقب ثالث مئة مـ أصدقائف.
قال :وكان يدطق لفؿ كؾ لقؾة ،فرتكفؿ لقؾة فـام ،فؼقؾ لف يف كقمف :يا أبا حؿدون لؿ تسرج
مصابقحؽ الؾقؾة.
قال :فؼعد فلسرج ،وأخذ الصحقػة فدطا لقاحد واحد حتك فرغ .اهـ
الػائدة الخامسة والستقن بعد إربع مئة :إذا استقت إسافؾ وإطالل فؼد صابت مـادمة الؿـايا
متك يصــؾ ِ
إذا استؼــت البحــار مـ الركايــا
العطــاش إلك ارتــــقاء
ومـــ ُيثـل إصاغــــر طـ مــــراد

وقــــد جؾــس إكابــر يف الزوايــا

يقمــــا

طؾك الرفعــــاء مـ إحدى الرزايــا

إذا استــــقت إسافــــؾ وإطــالل

فؼــــد صــابت مـادمــة الؿـايــــا

وإن

َت َرفــــ َع

القضعــــــاء
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[مقسقطة الشعر اإلسالمل (])1/1٠1
الػائدة السادسة والستقن بعد إربع مئة :مـ دطائؿ الػتقى والؿػتل أن يؽقن طـده كػاية تغـقف
طؿا يف أيدي الـاس؛ ٕكف إذا احتاج إلك الـاس مات طؾؿف وهق يـظر

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٢٠3/1

ذكر أبق طبد اهلل بـ بطة يف "كتابف يف الخؾع" طـ اإلمام أحؿد أكف قال ٓ :يـبغل لؾرجؾ أن يـصب
كػسف لؾػتقا حتك يؽقن فقف خؿس خصال:
أولفا :أن تؽقن لف كقة ،فنن لؿ تؽـ لف كقة لؿ يؽـ طؾقف كقر ،وٓ طؾك كالمف كقر.
والثاكقة :أن يؽقن لف طؾؿ وحؾؿ ،ووقار ،وسؽقـة.
الثالثة :أن يؽقن ققيا طؾك ما هق فقف ،وطؾك معرفتف.
الرابعة :الؽػاية ،وإٓ مضغف الـاس.
الخامسة :معرفة الـاس.
وهذا مؿا يدل طؾك جاللة أحؿد ومحؾف مـ العؾؿ والؿعرفة ،فنن هذه الخؿسة هل دطائؿ الػتقى،
وأي شلء كؼص مـفا ضفر الخؾؾ يف الؿػتل بحسبف  ...إلك أن قال (:)٢٢1/1
وأما ققلف" :الرابعة الؽػاية ،وإٓ مضغف الـاس"؛ فنكف إذا لؿ يؽـ لف كػاية احتاج إلك الـاس ،وإلك
إخذ مؿا يف أيديفؿ ،فال يلكؾ مـفؿ شقئا إٓ أكؾقا مـ لحؿف وطرضف أضعافف ،وقد كان لسػقان
الثقري شلء مـ مال ،وكان ٓ يرتوى يف بذلف ،ويؼقل :لقٓ ذلؽ لتؿـدل بـا همٓء ،فالعالؿ إذا
مـح غـاء ،فؼد ُأطق َـ طؾك تـػقذ طؾؿف ،وإذا احتاج إلك الـاس ،فؼد مات طؾؿف وهق يـظر .اهـ
الػائدة السابعة والستقن بعد إربع مئة :الـاس بزماهنؿ أشبف مـفؿ بآبائفؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)١٢9/٢

والـاس بزماهنؿ أشبف مـفؿ بآبائفؿ ،ولؽؾ زمان دولة ورجال .اهـ
الػائدة الثامـة والستقن بعد إربع مئة :مـ طجائب الؿتعالؿقـ وصػاهتؿ
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٢٢1/1

كثقر مـفؿ كصقبفؿ مثؾ ما حؽاه أبق محؿد بـ حزم ،قال :كان طـدكا مػت قؾقؾ البضاطة فؽان ٓ
يػتل حتك يتؼدمف مـ يؽتب الجقاب ،فقؽتب تحتف :جقابل مثؾ جقاب الشقخ ،فؼدر أن اختؾػ
مػتقان يف جقاب ،فؽتب تحتفؿا :جقابل مثؾ جقاب الشقخقـ ،فؼقؾ لف :إهنؿا قد تـاقضا ،فؼال:
وأكا أيضا تـاقضت ،كؿا تـاقضا.
وقد أقام اهلل سبحاكف لؽؾ طالؿ ورئقس وفاضؾ مـ يظفر مؿاثؾتف ،ويرى الجفال  -وهؿ إكثرون
 مساجؾتف ومشاكؾتف ،وأكف يجري معف يف الؿقدان ،وأهنؿا طـد الؿسابؼة ك َػ َر َسل رهان ،وٓ سقؿاإذا صقل إردان ،وأرخك الذوائب الطقيؾة وراءه َك َذ َك ِ
ب إَتان ،وهذر بالؾسان ،وخال لف الؿقدان
الطقيؾ مـ الػرسان.
لؼــال الـــاس :يا لــؽ مـــ حؿــار!

فؾـق لبــس الحــؿار ثقــاب خــــز

وهذا الضرب إكؿا يستػتقن بالشؽؾ ٓ بالػضؾ ،وبالؿـاصب ٓ بإهؾقة ،قد غرهؿ طؽقف مـ ٓ
طؾؿ طـده طؾقفؿ ،ومسارطة أجفؾ مـفؿ إلقفؿ ،تعج مـفؿ الحؼقق إلك اهلل تعالك طجقجاِ ،
وتضج
ُ
مـفؿ إحؽام إلك مـ أكزلفا ضجقجا ،فؿـ أقدم – بالجرأة  -طؾك ما لقس لف بلهؾ :فتقا أو قضاء
أو تدريس استحؼ اسؿ الذم ،ولؿ يحؾ قبقل فتقاه وٓ قضائف ،هذا حؽؿ ديـ اإلسالم.
فؼــؾ يا رب ٓ ترغــؿ سقاهــا

وإن رغؿــت أكـــقف مـ أكـــاس

الػائدة التاسعة والستقن بعد إربع مئة :كؾؿة جؿعت أصقل أطؿال الؼؾب وفروطف

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٢٢١/1

لؼد جؿع الـبل  أصقل أطؿال الؼؾب وفروطفا كؾفا يف كؾؿة واحدة ،وهل ققلف يف
اإلحسان" :أن تعبد اهلل كلكؽ تراه" ،فتلمؾ كؾ مؼام مـ مؼامات الديـ ،وكؾ طؿؾ مـ أطؿال
الؼؾقب ،كقػ تجد هذا أصؾف ومـبعف .اهـ
الػائدة السبعقن بعد إربع مئة :مـ أفتك الـاس يف كؾ ما يستػتقكف ففق مجـقن
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٢٢1/1

قال طبد اهلل بـ مسعقد" :إن كؾ مـ يػتل الـاس يف كؾ ما يستػتقكف لؿجـقن".
قال إطؿش :فذكرت ذلؽ لؾحؽؿ ،فؼال :لق حدثتـل بف قبؾ الققم ما أفتقت يف كثقر مؿا كـت
أفتل بف .اهـ
الػائدة الحادية والسبعقن بعد إربع مئة ٓ :أدري كصػ العؾؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)443 - 441/1

وصح طـ ابـ مسعقد وابـ طباس :مـ أفتك الـاس يف كؾ ما يسللقكف طـف ففق مجـقن.
وقال ابـ شربمة :سؿعت الشعبل إذا سئؾ طـ مسللة شديدة قالُ :رب ذات وبر ٓ تـؼاد وٓ
تـساق ،ولق سئؾ طـفا الصحابة لعضؾت هبؿ.
وقال أبق حصقـ إسدي :إن أحدهؿ لقػتل يف الؿسللة ولق وردت طؾك طؿر لجؿع لفا أهؾ بدر.
وقال ابـ سقريـٕ :ن يؿقت الرجؾ جاهال خقر لف مـ أن يؼقل ما ٓ يعؾؿ.
وقال الؼاسؿ :مـ إكرام الرجؾ كػسف أن ٓ يؼقل إٓ ما أحاط بف طؾؿف ،وقال :يا أهؾ العراق ،واهلل
ٓ كعؾؿ كثقرا مؿا تسللقكـا طـف ،وٕن يعقش الرجؾ جاهال  -إٓ أن يعؾؿ ما فرض اهلل طؾقف  -خقر
لف مـ أن يؼقل طؾك اهلل ورسقلف ما ٓ يعؾؿ.
وقال مالؽ :مـ فؼف العالؿ أن يؼقل ٓ" :أطؾؿ"؛ فنكف طسك أن يتفقل لف الخقر.
وقال :سؿعت ابـ هرمز يؼقل :يـبغل لؾعالؿ أن يقرث جؾساءه مـ بعده ٓ" :أدري" ،حتك يؽقن
ذلؽ أصال يف أيديفؿ يػزطقن إلقف.
وقال الشعبل ٓ" :أدري" كصػ العؾؿ.
وقال ابـ جبقر :ويؾ لؿـ يؼقل لؿا ٓ يعؾؿ :إين أطؾؿ.
وقال الشافعل :سؿعت مالؽا يؼقل :سؿعت ابـ طجالن يؼقل :إذا أغػؾ العالؿ "ٓ أدري"
أصقبت مؼاتؾف ،وذكره ابـ طجالن طـ ابـ طباس.
وقال طبد الرحؿـ بـ مفدي :جاء رجؾ إلك مالؽ ،فسللف طـ شلء ،فؿؽث أياما ما يجقبف ،فؼال:
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يا أبا طبد اهلل إين أريد الخروج وقد صال الرتدد إلقؽ ،فلصرق صقيال ورفع رأسف فؼال :ما شاء اهلل!
يا هذا إين أتؽؾؿ فقؿا احتسب فقف الخقر ،ولست أحسـ مسللتؽ هذه.
وقال ابـ وهب :سؿعت مالؽا يؼقل :العجؾة يف الػتقى كقع مـ الجفؾ والخرف ،قال :وكان
يؼقل :التلين مـ اهلل والعجؾة مـ الشقطان.
وهذا الؽالم قد رواه الؾقث بـ سعد ،طـ يزيد بـ أبل حبقب ،طـ سعد بـ سـان ،طـ أكس أن
رسقل اهلل  قال" :التلين مـ اهلل والعجؾة مـ الشقطان" ،وإسـاده جقد.
وقال ابـ الؿـؽدر :العالؿ بقـ اهلل وبقـ خؾؼف ،فؾقـظر كقػ يدخؾ بقـفؿ.
وقال ابـ وهب :قال لل مالؽ  -وهق يـؽر كثرة الجقاب يف الؿسائؾ  :-يا طبد اهلل ،ما طؾؿت فؼؾ،
وإياك أن تؼؾد الـاس قالدة سقء .اهـ
الػائدة الثاكقة والسبعقن بعد إربع مئة :لقس لؾؿػتل أن يققع الؿستػتل يف الحقرة والشؽ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٠3/1

ٓ يجقز لؾؿػتل الرتويج وتخققر السائؾ ،وإلؼاؤه يف اإلشؽال والحقرة ،بؾ طؾقف أن يبقـ بقاكا مزيال
لإلشؽال ،متضؿـا لػصؾ الخطاب ،كافقا يف حصقل الؿؼصقد ٓ ،يحتاج معف إلك غقره ،وٓ يؽقن

كالؿػتل الذي سئؾ طـ مسللة يف الؿقاريث فؼال :يؼسؿ بقـ القرثة طؾك فرائض اهلل 

 .وكتبف

فالن ،وسئؾ آخر طـ صالة الؽسقف فؼال :تصؾك طؾك حديث طائشة ،وإن كان هذا أطؾؿ مـ
إول ،وسئؾ آخر طـ مسللة مـ الزكاة فؼال :أما أهؾ اإليثار فقخرجقن الؿال كؾف ،وأما غقرهؿ
فقخرج الؼدر القاجب طؾقف أو كؿا قال.
وسئؾ آخر طـ مسللة فؼال :فقفا ققٓن ،ولؿ يزد.
قال أبق محؿد بـ حزم :وكان طـدكا مػت إذا سئؾ طـ مسللة ٓ يػتل فقفا حتك يتؼدمف مـ يؽتب
فقؽتب [هق] :جقابل فقفا مثؾ جقاب الشقخ ،فؼدر أن مػتققـ اختؾػا يف جقاب فؽتب تحت
جقاهبؿا :جقابل مثؾ جقاب الشقخقـ ،فؼقؾ لف :إهنؿا قد تـاقضا فؼال :وأكا أتـاقض كؿا تـاقضا.
وكان يف زماكـا رجؾ مشار إلقف بالػتقى ،وهق مؼدم يف مذهبف ،وكان كائب السؾطان يرسؾ إلقف يف
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الػتاوى فقؽتب يجقز كذا أو يصح كذا ،أو يـعؼد بشرصف فلرسؾ إلقف يؼقل لف :تلتقـا فتاوى مـؽ
فقفا يجقز أو يـعؼد أو يصح بشرصف ،وكحـ ٓ كعؾؿ شرصف ،فنما أن تبقـ شرصف ،وأما أن ٓ تؽتب
ذلؽ.
وسؿعت شقخـا يؼقل :كؾ أحد يحسـ أن يػتل هبذا الشرط ،فنن أي مسللة وردت طؾقف يؽتب فقفا
يجقز بشرصف أو يصح بشرصف أو يؼبؾ بشرصف وكحق ذلؽ ،وهذا لقس بعؾؿ ،وٓ يػقد فائدة أصال
سقى حقرة السائؾ وتـؽده ،وكذلؽ ققل بعضفؿ يف فتاويف :يرجع يف ذلؽ إلك رأي الحاكؿ ،فقا
سبحان اهلل! واهلل لق كان الحاكؿ شريحا وأشباهف لؿا كان مرد أحؽام اهلل ورسقلف إلك رأيف ،فضال
طـ حؽام زماكـا ،فاهلل الؿستعان .اهـ
الػائدة الثالثة والسبعقن بعد إربع مئة :كؾ ققل وفعؾ صادر طـ تلويؾ فال مماخذة فقف

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)3٢٠/3

وأجؿع أصحاب رسقل اهلل  طؾك أن كؾ مال أو دم أصقب بتلويؾ الؼرآن ،ففق هدر
يف قتالفؿ يف الػتـة ،قال الزهري :وقعت الػتـة وأصحاب رسقل اهلل  كؾفؿ
متقافرون ،فلجؿعقا طؾك أن كؾ مال أو دم أصقب بتلويؾ الؼرآن ففق هدر ،أكزلقهؿ مـزلة

الجاهؾقة ،ولؿ يماخذ الـبل  طؿر بـ الخطاب 

حقـ رمك حاصب بـ أبل بؾتعة

الؿممـ البدري بالـػاق ٕجؾ التلويؾ  ،ولؿ يماخذ أسقد بـ حضقر بؼقلف لسعد سقد الخزرج:
"إكؽ مـافؼ تجادل طـ الؿـافؼقـ"؛ ٕجؾ التلويؾ ،ولؿ يماخذ مـ قال طـ مالؽ بـ الدخشؿ:
"ذلؽ الؿـافؼ كرى وجفف وحديثف إلك الؿـافؼقـ"؛ ٕجؾ التلويؾ ،ولؿ يماخذ طؿر بـ الخطاب



حقـ ضرب صدر أبل هريرة حتك وقع طؾك إرض ،وقد ذهب لؾتبؾقغ طـ رسقل اهلل

 بلمره ،فؿـعف طؿر وضربف ،وقال" :ارجع" ،وأقره رسقل اهلل  طؾك
فعؾف ،ولؿ يماخذه ٕجؾ التلويؾ .اهـ
الػائدة الرابعة والسبعقن بعد إربع مئة :مـ أفتك بخالف ما يللػف السامع فعؾقف أن يؼدم بؿؼدمة
تسفؾ قبقلف
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)١٠1/4

إذا كان الحؽؿ مستغربا جدا مؿا لؿ تللػف الـػقس ،وإكؿا ألػت خالفف ،فقـبغل لؾؿػتل أن يقصئ
قبؾف ما يؽقن ممذكا بف ،كالدلقؾ طؾقف والؿؼدمة بقـ يديف ،فتلمؾ ذكره -سبحاكف -قصة زكريا
وإخراج القلد مـف بعد اكصرام طصر الشبقبة وبؾقغف السـ الذي ٓ يقلد فقف لؿثؾف يف العادة ،فذكر
قصتف مؼدمة بقـ يدي قصة الؿسقح ووٓدتف مـ غقر أب؛ فنن الـػقس لؿا آكست بقلد مـ بقـ
شقخقـ كبقريـ ٓ يقلد لفؿا طادة سفؾ طؾقف التصديؼ بقٓدة ولد مـ غقر أب ،وكذلؽ ذكر -
سبحاكف -قبؾ قصة الؿسقح مقافاة مريؿ رزقفا يف غقر وقتف وغقر إباكف ،وهذا الذي شجع كػس
زكريا وحركفا لطؾب القلد وإن كان يف غقر إباكف ،وتلمؾ قصة كسخ الؼبؾة لؿا كاكت شديدة طؾك
الـػقس جدا كقػ وصل -سبحاكف -قبؾفا طدة مقصئات . . .ثؿ ذكرها إلك أن قال :والؿؼصقد أن
الؿػتل جدير أن يذكر يـ يدي الحؽؿ الغريب الذي لؿ يملػ مؼدمات ،تمكس بف ،وتدل طؾقف،
وتؽقن تقصئة بقـ يديف ،وباهلل التقفقؼ .اهـ
الػائدة الخامسة والسبعقن بعد إربع مئة :أسئؾة السائؾقـ ٓ تخرج طـ أربعة أكقاع ٓ خامس لفا

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ" (:)٢99/4

أسئؾة السائؾقـ ٓ تخرج طـ أربعة أكقاع ٓ خامس لفا:
إول :أن يسلل طـ الحؽؿ فقؼقل :ما حؽؿ كذا وكذا؟
الثاين :أن يسلل طـ دلقؾ الحؽؿ.
الثالث :أن يسلل طـ وجف دٓلتف.
الرابع :أن يسلل طـ الجقاب طـ معارضقف .اهـ
الػائدة السادسة والسبعقن بعد إربع مئة :السر يف خروج الخالفة بعد رسقل اهلل 

مباشرة إلك أبل بؽر وطؿر وطثؿان ٓ إلك طؾل 

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

أجؿعقـ

يف "بدائع الػقائد" (:)٢٢11/1
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السر  -واهلل أطؾؿ  -يف خروج الخالفة طـ أهؾ بقت الـبل  إلك أبل بؽر وطؿر
وطثؿان :أن طؾقا لق تقلك الخالفة بعد مقتفٕ ،وشؽ أن يؼقل الؿبطؾقن :إكف مؾؽ ورث مؾؽف أهؾ
بقتف ،فصان اهلل مـصب رسالتف وكبقتف طـ هذه الشبفة ،وتلمؾ ققل هرقؾ ٕبل سػقان :هؾ كان يف
آبائف مـ مؾؽ؟ قال ،ٓ :فؼال لف :لق كان يف آبائف مؾؽ لؼؾت :رجؾ يطؾب مؾؽ آبائف ،فصان اهلل
مـصبف العؾل مـ شبفة الؿؾؽ يف آبائف وأهؾ بقتف وهذا  -واهلل أطؾؿ  -هق السر يف كقكف لؿ يقرث هق
وإكبقاء ،قطعا لفذه الشبفة؛ لئال يظـ الؿبطؾ أن إكبقاء صؾبقا جؿع الدكقا ٕوٓدهؿ وورثتفؿ،
كؿا يػعؾف اإلكسان مـ زهده يف كػسف وتقريثف مالف لقلده وذريتف ،فصاهنؿ اهلل مـ ذلؽ ،ومـعفؿ مـ
تقريث ورثتفؿ شقئا مـ الؿال ،لئال تتطرق التفؿة إلك حجج اهلل ورسؾف ،فال يبؼك يف كبقهتؿ
ورسالتفؿ شبفة أصال.
وٓ يؼال :فؼد ولقفا طؾل وأهؾ بقتف؛ ٕن إمر لؿا استؼر أهنا لقست بؿؾؽ مقروث ،وإكؿا هل
خالفة كبقة تستحؼ بالسبؼ والتؼدم ،كان طؾل يف وقتف هق سابؼ إمة وأفضؾفا ،ولؿ يؽـ فقفؿ
حقـ ولقفا أولك هبا مـف ،وٓ خقرا مـف ،فؾؿ يحصؾ لؿبطؾ بذلؽ شبفة والحؿد هلل تعالك .اهـ
الػائدة السابعة والسبعقن بعد إربع مئة :الحؽؿة يف كقن الؾعاكقـ ٓ يؽقكقن شػعاء وٓ شفداء
يقم الؼقامة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٢٢1٠/1

ققل الـبل  ٓ" :يؽقن الؾعاكقن شػعاء وٓ شفداء يقم الؼقامة"
ٕن الؾعـ إساءة ،بؾ مـ أبؾغ اإلساءة ،والشػاطة إحسان ،فالؿسلء يف هذه الدار بالؾعـ يسؾبف اهلل
اإلحسان يف إخرى بالشػاطة ،فنن اإلكسان إكؿا يحصد ما يزرع ،واإلساءة ماكعة مـ الشػاطة التل
هل إحسان.
وأما مـع الؾعان مـ الشفادة فنن الؾعـ طداوة ،وهل مـافقة لؾشفادة؛ ولفذا كان الـبل 
سقد الشػعاء وشػقع الخالئؼ؛ لؽؿال إحساكف ورأفتف ورحؿتف هبؿ . ،اهـ
الػائدة الثامـة والسبعقن بعد إربع مئة :ثالثة مـ الصحابة جؿعقا بقـ كقهنؿ أكصارا مفاجريـ
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قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٢1١9/4

ثالثة مـ الصحابة جؿعقا بقـ كقهنؿ أكصارا مفاجريـ ،ذكرهؿ ابـ إسحاق يف "سقرتف":
أحدهؿ :ذكقان بـ طبد ققس ،مـ بـل الخزرج ،قال ابـ إسحاق :كان خرج إلك رسقل اهلل
 ،وكان معف بؿؽة ثؿ هاجر مـفا إلك الؿديـة ،وكان يؼال لف :مفاجري أكصاري شفد
بدرا ،وقتؾ بلحد شفقدا.
والعباس بـ طبادة بـ كضؾة ،مـ بـل الخزرج أيضا ،قال ابـ إسحاق :كان فقؿـ خرج إلك رسقل
اهلل  وهق بؿؽة ،فلقام معف هبا ،قتؾ يقم أحد شفقدا.
وطؼبة بـ وهب ،خرج إلك رسقل اهلل  مفاجرا مـ الؿديـة إلك مؽة ،وكان يؼال لف:
مفاجري أكصاري ،حؾقػ لبـل الخزرج .اهـ
الػائدة التاسعة والسبعقن بعد إربع مئة :بقت مـ الشعر يشتؿؾ طؾك أربعقـ ألػ وثالث مئة
وطشريـ بقتا مـ الشعر

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٢١13/1

قال بعض الػضالء بقتا مـ الشعر يشتؿؾ طؾك أربعقـ ألػ وثالث مئة وطشريـ بقتا مـ الشعر،
وهق لزيـ الديـ الؿغربل:
لؼؾبل

حبقـــب

مؾقـــح

بديــــع جؿقــــؾ رشقـــؼ لطقـــػ

ضريـــػ

وبقان ذلؽ :أن هذا البقت ثؿاكقة أجزاء ،يؿؽـ أن يـطؼ بؽؾ جزء مـ أجزائف مع الجزء أخر،
فتـتؼؾ كؾ كؾؿة ثؿاكقة اكتؼآت ،فالجزءان إوٓن "لؼؾبل حبقب" يتصقر مـفؿا صقرتان
بالتؼديؿ والتلخقر.
ثؿ خذ الجزء الثالث فقحدث مـف مع إولقـ ست صقر؛ ٕن لف ثالثة أحقال؛ تؼديؿف طؾقفؿا
وتلخقره وتقسطف ،ولفؿا حآن ،فاضرب أحقالف يف الحالقـ يؽـ ستة.
ثؿ خذ الجزء الرابع ،ولف أربعة أحقال ،فاضرهبا يف الستة التل قبؾف تؽـ أربعة وطشريـ.
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ثؿ خذ الخامس تجد لف خؿسة أحقال ،فاضرهبا يف الصقر الؿتؼدمة ،وهل أربعة وطشرون تؽـ مئة
وطشريـ.
ثؿ خذ السادس تجد لف ستة أحقال ،فاضرهبا يف مئة وطشريـ تؽـ سبع مئة وطشريـ.
ثؿ خذ السابع تجد لف سبعة أحقال ،فاضرهبا يف سبع مئة وطشريـ تؽـ خؿسة آٓف وأربعقـ.
ثؿ خذ الثامـ تجد لف أحقال ثؿاكقة ،فاضرهبا يف خؿسة آٓف وأربعقـ تؽـ أربعقـ ألػا وثالث مئة
وطشريـ بقتا فامتحـفا تجدها كذلؽ.
ومثؾف لل قؾتف يف الؼدس:
وحقـــد ضعقـــػ كتـــقم حؿـــقل

محــــب صبــــقر غريـــب فؼـــقر

الػائدة الثؿاكقن بعد إربع مئة :الحجر الؿغصقب يف البـاء أساس الخراب

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٢١1٢/1

مـ كبت جسؿف طؾك الحرام فؿؽاسبف كربيت بف يققد طؾقف ،الحجر الؿغصقب يف البـاء أساس
الخراب .اهـ
الػائدة الحادية والثؿاكقن بعد إربع مئة :سر ٓ تؼػ فالؿجد ٓ يليت إلقؽ
ســر ٓ تؼػ فالحؾــؿ ٓ يليت إلقــؽ

والحــظ ٓ يليت لقسؼــط يف يديــؽ

هل هؽــذا إيــــام سعل دائــــؿ

مـ يؾتػــت لؾخؾػ يخســر ما لديــف

الػائدة الثاكقة والثؿاكقن بعد إربع مئة :إن لؿ أمت طالؿًا مت صالب طؾؿ

قال العالمة ابـ دققؼ العقد 

يف "مؼدمة إحؽام إحؽام شرح طؿدة إحؽام":

فنكف لؿا كان صؾب العؾؿ طؾك كؾ مسؾؿ واجبا ،اخرتت أن أكقن مـ صؾبتف ،فنن لؿ أ ُمت طالؿًا ُمت
صالبا؛ لعؾ اهلل أن يؽػر باإلخالص يف ذلؽ بعض تحؿؾل ٕوزار الدكقا واقرتايف ،ويسامحـل بعػقه
طـ ذكقب إذا ادطل طؾل هبا لؿ يؽـ لل حجة فقفا إٓ اطرتايف .اهـ
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الػائدة الثالثة والثؿاكقن بعد إربع مئة :طؿر الػتك ذكره
ِ
كــره ٓ صــقل مدتــف
ُطؿــر الػتك ذ ُ

ومقتــف خزيــف ٓ يقمــف الــداين

الػائدة الرابعة والثؿاكقن بعد إربع مئة :مدحـاهؿ فؾؿ كسؾؿ أذاهؿ
مدحـاهـــؿ

فؾـــؿ

كسؾــؿ

وشــاءوا أن كؽـــقن لفــؿ طبقــدا

أذاهــؿ

الػائدة الخامسة والثؿاكقن بعد إربع مئة :الشتاء طدو فتلهبقا لف

قال الحافظ ابـ رجب 

يف "لطائػ الؿعارف" (ص:)11٠

وروى ابـ الؿبارك طـ صػقان بـ طؿرو طـ سؾقؿ بـ طامر قال :كان طؿر بـ الخطاب 

إذا

حضر الشتاء تعاهدهؿ ،وكتب لفؿ بالقصقة ":إن الشتاء قد حضر وهق طدو فتلهبقا لف أهبتف مـ
الصقف والخػاف والجقارب ،واتخذوا الصقف شعارا ودثارا ،فنن الربد طدو سريع دخقلف ،بعقد
خروجف".
وإكؿا كان يؽتب طؿر إلك أهؾ الشام لؿا فتحت يف زمـف ،فؽان يخشك طؾك مـ هبا مـ الصحابة
وغقرهؿ  -مؿـ لؿ يؽـ لف طفد بالربد  -أن يتلذى بربد الشام ،وذلؽ مـ تؿام كصقحتف وحسـ

كظره وشػؼتف وحقاصتف لرطقتف ،

 .اهـ

قلت :األثر المذكور صحوح اإلسناد ،واهلل أعلم
الػائدة السادسة والثؿاكقن بعد إربع مئة :اهلل تعالك أرحؿ بخؾؼف مـ القالد بقلده

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف تػسقره (:)١١3/١
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وقد استـبط بعض إذكقاء مـ ققلف تعالك :ﱵﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﱴ

الـساء ،٢٢ :أكف تعالك أرحؿ بخؾؼف مـ القالد بقلده ،حقث أوصك القالديـ بلوٓدهؿ ،فعؾؿ أكف أرحؿ
هبؿ مـفؿ .اهـ
الػائدة السابعة والثؿاكقن بعد إربع مئة :مـ آداب الؿتعؾؿ مع الؿعؾؿ

قال اإلمام الـقوي 

يف "الؿجؿقع شرح الؿفذب" (:)11/٢

ويـبغل أن يـظر معؾؿف بعقـ آحرتام ،ويعتؼد كؿال أهؾقتف ورجحاكف طؾك أكثر صبؼتف ،ففق أقرب
إلك اكتػاطف بف ،ورسقخ ما سؿعف مـف يف ذهـف.
وقد كان بعض الؿتؼدمقـ إذا ذهب إلك معؾؿف تصدق بشلء وقال :الؾفؿ اسرت طقب معؾؿل طـل
وٓ تذهب بركة طؾؿف مـل .اهـ
الػائدة الثامـة والثؿاكقن بعد إربع مئة :وقر شقخؽ يققرك تالمقذك والعؽس بالعؽس

قال اإلمام الـقوي 
وقال الشافعل  :كـت أصػح القرقة بقـ يدي مالؽ  صػحا رفقؼا هقبة لف؛ لئال يسؿع
يف "الؿجؿقع شرح الؿفذب" (:)11/٢

وقعفا.
وقال الربقع :واهلل ما اجرتأت أن أشرب الؿاء والشافعل يـظر إلل؛ هقبة لف .اهـ
ومـ هذا ما ُذكر أن أبا حـقػة كان يؼقل :ما صؾقت صالة مـذ مات حؿاد بـ أبل سؾقؿان إٓ
استغػرت لف مع والدي ،وإين ٓستغػر لؿـ تعؾؿت مـف أو طؾؿـل طؾؿا.
وقال أبق يقسػ  -تؾؿقذ أبل حـقػة  :-إين ٕدطق ٕبل حـقػة قبؾ أبقي.
وجاء يف "مقسقطة إخالق لؾخراز" (ص :)1١4
قال الـاضؿ:
وقر
واخدم

َ
مشايخ

أه ِؾ

أكابرهؿ

العؾؿ
حتك

قاصب ًة

رب
حتك ُتقق َر إن أفضك بؽ الؽ ُ

بف

مثال بؿث ٍؾ إذا ما شارف ال ُع ُؿ ُر
ً

تـال
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وأحسـ أخر:
أفضؾ أستاذي طؾك َفضؾ والدي

وإن كالـل مـ والدي الؿجدُ والشرف

ففـذا ُمــ َربل الــ ِ
قهر
روح والــ ُ
روح جـ ٌ

ِ
والجسؿ كالصدف
الجسؿ
وذاك مربل
ُ

وقال اإلمام الـقوي 

اهـ

يف "هتذيب إسؿاء والؾغات" ( - )٢٢/٢وهق يتحدث طـ أهؿقة تراجؿ

العؾؿاء :-
ومـفا :أهنؿ أئؿتـا وأسالفـا ،كالقالديـ لـا ،وأجدى طؾقـا يف مصالح آخرتـا ،التل هل دار قراركا،
وأكصح لـا فقؿا هق أطقد طؾقـا ،فقؼ ُب ُح بـا أن كجفؾفؿ ،وأن هنؿؾ معرفتفؿ .اهـ

وقال 

يف "الؿجؿقع" ( - )111/1وهق يتحدث طـ أبل الحسـ الؿاسرجسل :-

وكان متؼـا لؾؿذهب ،وهق أحد أجدادكا يف سؾسؾة الػؼف .اهـ
الػائدة التاسعة والثؿاكقن بعد إربع مئة :تصدر لؾتدريس كؾ مفقس
تصدر

مفقس

جفقل

يتؿثؾقا

ببقت قديؿ شاع يف كؾ مجؾس

لؼد هزلت حتك بدا مـ هزالفا

كالها وحتك سامفا كؾ مػؾس

فحؼ

لؾتدريس
ٕهؾ

كؾ

العؾؿ

أن

بالػؼقف

يسؿك

الؿدرس

مت العؾقم بغقر شقخ؛ ضؾؾت طـ الصراط الؿستؼقؿ
الػائدة التسعقن بعد إربع مئة :إذا ُر َ
ْب
ال ُؽت َ

يظـ

ال َغ ْؿر

أن

وما

يدري

ُ
الجفقل

بلن

َت ْفدي

َ
أخا
غقامض
َ

فقفا
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َف ْف ٍؿ

إلدراك

َحق َر ْت

َ
طؼؾ

العؾقم
الػفقؿ

إذا

ُر ْم َت

وتؾتبس

العؾق َم
إمقر
ُ

ِ
بغقر

ٍ
شقخ

ضؾؾت طـ الصراط الؿستؼقؿ
َ

طؾقؽ

حتك

تقما الحؽقؿ

تصقر أضؾ مـ
َ

اهـ [أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح (])١٠9/١

الػائدة الحادية والتسعقن بعد إربع مئة :كقػ تطؾب العؾؿ وٓ يؽقن لؽ ورد مـ الؾقؾ؟!

طـ أبل طصؿة بـ طصام البقفؼل قال :بِ ّت لقؾ ًة طـد أحؿد بـ حـبؾ 

 ،فجاء بالؿاء فقضعف.

ورد
فؾؿا أصبح كظر يف الؿاء ،فنذا هق كؿا كان ،فؼال :سبحان اهلل! رجؾ يطؾب الع ْؾؿ ٓ يؽقن لف ْ
بالؾقؾ؟! اهـ [صػة الصػقة .]1٠3/١
الػائدة الثاكقة والتسعقن بعد إربع مئة :اقؾبـل تر العجب
طـ إبراهقؿ بـ أدهؿ ،قال" :خرج رجؾ يطؾب العؾؿ فاستؼبؾف حجر يف الطريؼ فنذا فقف مـؼقش:
اقؾبـل تر العجب وتعترب ،قال :فلقؾب الحجر فنذا فقف مؽتقب  :أكت بؿا تعؾؿ ٓ تعؿؾ ،كقػ
تطؾب ما ٓ تعؾؿ؟ قال :فرجع الرجؾ"  .اهـ [اقتضاء العؾؿ العؿؾ لؾخطقب البغدادي (ص ])39
الػائدة الثالثة والتسعقن بعد إربع مئة :طؾك العالؿ أن يتحؾك بآداب اإلسالم لقؽقن قدوة لطؾبتف

قال الؼاضل طقاض 
وقال مالؽ  :كاكت أمل تعؿؿـل وتؼقل لل :اذهب إلك ربقعة فتعؾؿ مـ أدبف قبؾ طؾؿف .اهـ
يف "ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ (:)٢1٠/٢

وقال إبراهقؿ الـخعل :كـا إذا أردكا أن كلخذ طـ شقخ سللـاه طـ مطعؿف ومشربف ومدخؾف
ومخرجف ،فنن كان طؾك استقاء أخذكا طـف ،وإٓ لؿ كلتف .اهـ [الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (])١1٠/٢
وقال إبراهقؿ بـ حبقب بـ الشفقد ٓبـف" :يا بـل ،إيت الػؼفاء والعؾؿاء ،وتعؾؿ مـفؿ ،وخذ مـ
أدهبؿ وأخالقفؿ وهديفؿ ،فنن ذاك أحب إلل لؽ مـ كثقر مـ الحديث"  .اهـ [الجامع لؾخطقب
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(.])1٠/٢
وطـ أبل زكريا يحقك بـ محؿد العـربي قال" :طؾؿ بال أدب كـار بال حطب ،وأدب بال طؾؿ
كجسؿ بال روح" .اهـ [أدب اإلمالء لؾسؿعاين (ص.])١
الػائدة الرابعة والتسعقن بعد إربع مئة :ما أضفر أحد آستفزاء برسقل اهلل  وبؿا
جاء بف إٓ أهؾؽف اهلل وقتؾف شر قتؾة.

قال العالمة السعدي 

يف تػسقره (ص:)413

ﱵﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱴ بؽ وبؿا جئت بف وهذا وطد مـ اهلل لرسقلف ،أن ٓ يضره
الؿستفزئقن ،وأن يؽػقف اهلل إياهؿ بؿا شاء مـ أكقاع العؼقبة.
وقد فعؾ تعالك فنكف ما تظاهر أحد بآستفزاء برسقل اهلل  ،وبؿا جاء بف إٓ أهؾؽف اهلل
وقتؾف شر قتؾة .اهـ
الػائدة الخامسة والتسعقن بعد إربع مئة :مـ سب الـبل ُ قتِؾ إجؿاطا وإن تاب

قال الحافظ ابـ حجر 

يف "فتح الباري" (:)١1٢/٢١

وقد كؼؾ ابـ الؿـذر آتػاق طؾك أن مـ سب الـبل  صريحا وجب قتؾف ،وكؼؾ أبق
بؽر الػارسل  -أحد أئؿة الشافعقة  -يف كتاب "اإلجؿاع" أن مـ سب الـبل  - مؿا
هق قذف صريح َ -ك َػ َر باتػاق العؾؿاء ،فؾق تاب لؿ يسؼط طـف الؼتؾ؛ ٕن حد قذفف الؼتؾ وحد
الؼذف ٓ يسؼط بالتقبة .اهـ
الػائدة السادسة والتسعقن بعد إربع مئة :يحرم كشر ما أسقئ بف إلك كبقـا  وروايتف
إجؿاطا
قال الؼاضل طقاض يف "الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك" (:)313/١
وقد ذكر بعض مـ ألػ يف اإلجؿاع إجؿاع الؿسؾؿقـ طؾك تحريؿ رواية ما ُه ِج َل بف الـبل
 ،وكتابتف ،وقراءتف ،وتركف متك وجد دون محق ،ورحؿ اهلل أسالفـا الؿتؼقـ،
الؿتحرزيـ لديـفؿ ،فؼد أسؼطقا مـ أحاديث الؿغازي والسقر ما كان هذا سبقؾف ،وتركقا روايتف،
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ِ
وأخذ ِه
إٓ أشقاء ذكروها يسقرة ،وغقر مستبشعة طؾك كحق القجقه إُ َول؛ لقروا كؼؿة اهلل مـ قائؾفا
الؿػرتي طؾقف بذكبف .اهـ
الػائدة السابعة والتسعقن بعد إربع مئة :ذم أهؾ الباصؾ وتعريتفؿ إطالمقا يخػػ شرهؿ
ويحصره

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل" (ص :)١٠1

وكان طدد مـ الؿشركقـ يؽػقن طـ أشقاء مؿا يمذي الؿسؾؿقـ خشقة هجاء حسان ،حتك إن كعب
بـ إشرف لؿا ذهب إلك مؽة كان كؾؿا كزل طـد أهؾ بقت هجاهؿ حسان بؼصقدة ،فقخرجقكف مـ
طـدهؿ حتك لؿ يبؼ لف بؿؽة مـ يمويف .اهـ
الػائدة الثامـة والتسعقن بعد إربع مئة :ﱵﭐﱾﱿﲀﲁﲂﱴ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "مجؿقع الػتاوى" (:)٢٠١/٢1

قال تعالك :ﱵﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱴ الؽقثر 1 :؛ فال يقجد مـ شـل الرسقل إٓ برته اهلل ،حتك
أهؾ البدع الؿخالػقن لسـتف.
ققؾ ٕبل بؽر بـ طقاش إن بالؿسجد ققما يجؾسقن لؾـاس ويتؽؾؿقن بالبدطة ،فؼال :مـ جؾس
لؾـاس جؾس الـاس إلقف ،لؽـ أهؾ السـة يبؼقن ويبؼك ذكرهؿ ،وأهؾ البدطة يؿقتقن ويؿقت
ذكرهؿ .اهـ
الػائدة التاسعة والتسعقن بعد إربع مئة :مـ حؼؼ آتباع لؾـبل  رفع اهلل ذكره ،ومـ
خالػف وطارضف قطع اهلل ذكره ،وأبطؾ أمره

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "مجؿقع الػتاوى" (:)3١1/٢1

أهؾ السـة أحققا ما جاء بف الرسقل  ،فؽان لفؿ كصقب مـ ققلف :ﱵﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱴ
الشرح ،4 :وأهؾ البدطة شـئقا ما جاء بف الرسقل  فؽان لفؿ كصقب مـ ققلف :ﱵﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱴ الؽقثر 1 :؛ فالحذر الحذر أيفا الرجؾ مـ أن تؽره شقئا مؿا جاء بف الرسقل
 ،أو ترده ٕجؾ هقاك ،أو اكتصارا لؿذهبؽ أو لشقخؽ ،أو ٕجؾ اشتغالؽ
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بالشفقات أو بالدكقا ،فنن اهلل لؿ يقجب طؾك أحد صاطة أحد إٓ صاطة رسقلف ،وإخذ بؿا جاء بف،
بحقث لق خالػ العبد جؿقع الخؾؼ واتبع الرسقل ما سللف اهلل طـ مخالػة أحد ،فنن مـ يطقع أو
يطاع إكؿا يطاع تبعا لؾرسقل ،وإٓ لق أمر بخالف ما أمر بف الرسقل ما أصقع.
فاطؾؿ ذلؽ واسؿع وأصع واتبع وٓ تبتدع تؽـ أبرت مردودا طؾقؽ طؿؾؽ ،بؾ ٓ خقر يف طؿؾ أبرت
مـ آتباع ،وٓ خقر يف طامؾف ،واهلل أطؾؿ .اهـ
الػائدة الخؿس مئة ٓ :تجد أحدا آذى كبقًا ولؿ يتب إٓ أصابتف قارطة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "الصارم الؿسؾقل" (ص )٢13

ولعؾؽ ٓ تجد أحد ًا آذى كبقا مـ إكبقاء ثؿ لؿ يتب إٓ وٓ بد أن تصقبف قارطة .اهـ
الػائدة إولك بعد الخؿس مئة :مـ كان الؼقي العزيز كاصره ففق الؿـصقر ،وطدوه هق الؿؼفقر

قال الحافظ ابـ كثقر 

يف تػسقره ( )411/3يف الؽالم طؾك ققل اهلل تعالك :ﱵﭐ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ الحج4٠ :

وصػ كػسف بالؼقة والعزة ،فبؼقتف خؾؼ كؾ شلء فؼدره تؼديرا ،وبعزتف ٓ يؼفره قاهر ،وٓ يغؾبف
غالب ،بؾ كؾ شلء ذلقؾ لديف ،فؼقر إلقف .ومـ كان الؼقي العزيز كاصره ففق الؿـصقر ،وطدوه هق
الؿؼفقر .اهـ
الػائدة الثاكقة بعد الخؿس مئة :أصـاف الحؿؼ أكثر مـ أصـاف التؿر

قال اإلمام ابـ حزم 

يف "اإلحؽام يف أصقل إحؽام" (:)٢41/4

أصـاف الحؿؼ أكثر مـ أصـاف التؿر .اهـ
الػائدة الثالثة بعد الخؿس مئة :وصايا جامعة

قال ابـ القردي 

:

يا

ـل
ُب ّ

اسؿ ُع
َ

وصايا

ِ
الؿ َ
ؾؾ
خقر
ِح َؽ ًؿا ُخ ّصت هبا
ُ

عت
َج َؿ ْ
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ا ْص ِ
ؾب

العؾؿ
َ

واحت َِػ ْؾ

ِ
لؾػ ْؼ ِف

واه ُجر
ْ

الـق َم

ٓ

تؼؾ

َقد

َو َ
ٓ

تؽس ْؾ
َ

َف َؿا

َأ ْبعدَ

يف

الدّ ِ
يـ

َو َ
ٓ

َتشت َِغ ْؾ

َو َحص ْؾف

َف َؿ ْـ

ِ
ي ِ
يحؼ ْر ما َب َذ ْل
الؿطؾقب
عرف
َ
َ

ذه َب ْت
َ

أربا ُبف

سار طؾك الد ِ
رب َو َص ْؾ
كؾ م ْـ
َ

ِ
ِ
ِ
العدَ ى
العؾؿ إرغا ُم
ازدياد
يف

ا ْل َخ ْق َر َط َؾك َأ ْه ِؾ ال َؽ َس ْؾ

وج ُ
ؿال
َ

َطـْف

العؾؿ

ٍ
بؿال

إِ
صالح
ُ

َو ِخ َق ْل

ْ
العؿؾ

الػائدة الرابعة بعد الخؿس مئة :أردت زيـؽ
قال الحافظ الؿزي يف "هتذيب الؽؿال" (:)4٠٢/١9
قال يحقك بـ معقـ :حضركا كعقؿ بـ حؿاد بؿصر فجعؾ يؼرأ كتابا مـ تصـقػف ،قال :فؼرأ ساطة ثؿ
قال :حدثـا ابـ الؿبارك ،طـ ابـ طقن بلحاديث .قال يحقك :فؼؾت لف :لقس هذا طـ ابـ الؿبارك.
فغضب ،وقال :ترد طؾل؟! قال :قؾت :إي واهلل ،أرد طؾقؽ أريد َزيـَ َؽ ،فلبك أن يرجع ،فؾؿا رأيتف
هؽذا ٓ يرجع .قؾت ٓ :واهلل ما سؿعت أكت هذا مـ ابـ الؿبارك قط ،وٓ سؿعفا ابـ الؿبارك مـ
ابـ طقن قط ،فغضب وغضب مـ كان طـده مـ أصحاب الحديث ،وقام كعقؿ فدخؾ البقت
فلخرج صحائػ فجعؾ يؼقل وهل بقده :أيـ الذيـ يزطؿقن أن يحقك بـ معقـ لقس أمقر الؿممـقـ
يف الحديث؟ كعؿ يا أبا زكريا غؾطت ،وكاكت صحائػ ،فغؾطت فجعؾت أكتب مـ حديث ابـ
الؿبارك طـ ابـ طقن ،وإكؿا روى هذه إحاديث طـ ابـ طقن غقر ابـ الؿبارك .اهـ
الػائدة الخامسة بعد الخؿس مئة :الحؿك تـػع الؼؾب والبدن ،وٓ يجقز سبفا ،وأبقات صريػة

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "زاد الؿعاد" (:)١9/4

فالحؿك تـػع البدن والؼؾب ،وما كان هبذه الؿثابة ،فسبف ضؾؿ وطدوان ،وذكرت مرة  -وأكا محؿقم
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 ققل بعض الشعراء يسبفا:زارت

مؽػرة

الذكقب

تبا

وودطت

قالت وقد طزمت طؾك ترحالفا

لفا

مـ

زائر

ومقدع

ماذا تريد فؼؾت أن ٓ ترجعل

فؼؾت :تبا لف إذ سب ما هنك رسقل اهلل  طـ سبف ،ولق قال:
زارت

مؽػرة

الذكقب

أهال

لصبفا

قالت وقد طزمت طؾك ترحالفا

هبا

مـ

زائر

ومقدع

ماذا تريد فؼؾت :أن ٓ تؼؾعل

لؽان أولك بف ،وٕقؾعت طـف ،فلقؾعت طـل سريعا .اهـ
الػائدة السادسة بعد الخؿس مئة :أبقات حسـة يف حسـ الظـ باإلخقان
قال الشاطر:
أحسـ بـا الظـ إكا فقؽ كحسـف

إن الؼؾقب بحسـ الظـ تـسجؿ

والؿس لـا العذر يف ققل ويف طؿؾ

كؾؿس لؽ العذر إن زلت بؽ الؼدم

ٓ تجعؾ الشؽ يبـل فقؽ مسؽـف

إن الحقاة بسقء الظـ تـفدم

الػائدة السابعة بعد الخؿس مئة :لؾحؼ سؾطان ٓ يؿؽـ دفعف
قال الـقسابقري يف كتابف "طؼالء الؿجاكقـ" (ص:)١1
أدخؾ أحدهؿ طؾ القاثؼ والـاس يضربقن ويؼتؾقن يف آمتحان  -أي بػتـة خؾؼ الؼرآن  -قال
فؼؾت :واهلل لئـ امتحــل قتؾـل ،فبدأتف فؼؾت:
أطظؿ اهلل أجرك أيفا الخؾقػة
فؼال :فقؿـ؟
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فؼؾت :يف الؼرآن.
فؼال :ويحؽ! والؼرآن يؿقت؟!
فؼؾت :كعؿ .كؾ مخؾقق يؿقت ،فنذا مات الؼرآن يف شعبان فبلي شلء يصؾل الـاس يف رمضان؟
فؼال :أخرجقه فنكف مجـقن .اهـ
الػائدة الثامـة بعد الخؿس مئة ٓ :يجقز ترك الذب طـ الحؼ خقفا مـ الخؾؼ

قال العالمة ابـ القزير 
ولق أن العؾؿاء 

يف "العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ" (:)١4/٢

تركقا الذب طـ الحؼ خقفا مـ كالم الخؾؼ ،لؽاكقا قد أضاطقا كثقرا،

وخافقا حؼقرا ،وأكثر ما يخاف الخائػ يف ذلؽ أن يؽؾ حسامف يف معرتك الؿـاضرة ،ويـبق ويعثر
جقاده يف مجال الؿحاجة ويؽبق ،فإمر يف ذلؽ قريب ،إن أخطل فؿـ الذي طصؿ؟ وإن خطئ
فؿـ الذي ما وصؿ؟ اهـ
الػائدة التاسعة بعد الخؿس مئة :إن الديار جؿقؾة بذويفا
الدار
قد

لقست
يعشؼ

بالبـاء

جؿقؾة

اإلكسان

أسقأ

إن

الديار

جؿقؾة

بذويفا

ويزورها مـ أجؾ شخص فقفا

ويف هذا المعنى قول الناس :البالد بأهلها.
الػائدة العاشرة بعد الخؿس مئة :الؽريؿ وإن تغقر وده يسرت الؼبقح ويبدي الؿؾقح
ســرتوا الؼبقــح وأضفــروا اإلحساكا

إن الؽــرام وإن تغــــقر ودهــــؿ

الػائدة الحادية طشرة بعد الخؿس مئة :يحتاج العبد إلك آستغػار مؿا ٓ يعؾؿ مـ ذكقبف أضعاف
ما يعؾؿ مـفا

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "بدائع الػقائد" (:)٠٠٠/١

فؿا سؾط طؾك العبد مـ يمذيف إٓ بذكب يعؾؿف أو ٓ يعؾؿف ،وما ٓ يعؾؿف العبد مـ ذكقبف أضعاف ما
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يعؾؿف مـفا ،وما يـساه مؿا طؿؾف وطؾؿف أضعاف ما يذكره.
ويف الدطاء الؿشفقر" :الؾفؿ إين أطقذ بؽ أن أشرك بؽ وأكا أطؾؿ ،وأستغػرك لؿا ٓ أطؾؿ" ،فؿا
يحتاج العبد إلك آستغػار مؿا ٓ يعؾؿف أضعاف أضعاف ما يعؾؿف ،فؿا سؾط طؾقف ممذ إٓ بذكب.
اهـ
ولؼل بعض السؾػ رجؾ فلغؾظ لف وكال مـف ،فؼال لف :قػ حتك أدخؾ البقت ثؿ أخرج إلقؽ،
فدخؾ فسجد هلل وتضرع إلقف ،وتاب وأكاب إلك ربف ،ثؿ خرج إلقف فؼال لف :ما صـعت؟ فؼال :تبت
إلك اهلل مـ الذكب الذي سؾطؽ بف طؾل .اهـ
الػائدة الثاكقة طشرة بعد الخؿس مئة :ورب جؿاع حدث مـف ولد مثؾ الشافعل وأحؿد بـ حـبؾ
فؽان خقرا مـ طبادة ألػ سـة

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف "تؾبقس إبؾقس" (ص :)١11

خقرا مـ طبادة ألػ سـة .اهـ
ورب جؿاع حدث مـف ولد مثؾ الشافعل وأحؿد بـ حـبؾ فؽان ً
الػائدة الثالثة طشرة بعد الخؿس مئة :خؾ الػؾسػة تـػعؽ
قال العالمة طبد الؽريؿ الخضقر حػظف اهلل يف بعض دروسف:
شايب ولده حصؾ طؾك شفادة دكتقراة يف طؾؿ الػؾسػة ،ويف يقم جؾس هق وولده الدكتقر طؾك
الغداء ،سلل الشايب ولده :أكت دكتقر وش بالضبط؟ أكت تعالج الـاس؟
قال ٓ :يا أبقي ،أكا دكتقر يف طؾؿ الػؾسػة.
قال الشايب :الػؾسػة؟! يعـل إيش؟!
قال القلد :حـا هالحقـ قدامـا صحـ رز ،وفققف دجاجة ،صح يا ُيبف؟
قال الشايب :اي باهلل صح.
قال :الػؾسػة إين أقدر أقـعؽ إن الؾل مقجقد طؾك الرز دجاجتقـ ،ماهل دجاجة واحدة!
هـا قام الشايب وأخذ الدجاجة وحطفا طؾك صحـف وقال :خالص أكا باكؾ هاذي ،وأكت كؾ الثاكقة
إذا لؼقتفا ...وخؾ الػؾسػة تـػعؽ.
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الػائدة الرابعة طشرة بعد الخؿس مئة :تبؾقغ سـة الـبل  أفضؾ مـ تبؾقغ السفام إلك
كحقر إطداء

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "جالء إففام" (ص:)4٢3

وقد أمر الـبل  بالتبؾقغ طـف ولق آية ،ودطا لؿـ بؾغ طـف ولق حديثا ،وتبؾقغ سـتف إلك
إمة أفضؾ مـ تبؾقغ السفام إلك كحقر العدو؛ ٕن ذلؽ التبؾقغ يػعؾف كثقر مـ الـاس ،وأما تبؾقغ
الســ فال تؼقم بف إٓ ورثة إكبقاء وخؾػاؤهؿ يف أمؿفؿ .جعؾـا اهلل تعالك مـفؿ بؿـف وكرمف .اهـ
جب مـ أطظؿ الذكقب وأمحؼفا لألطؿال
الػائدة الخامسة طشرة بعد الخؿس مئة :ال ُع ُ

قال اإلمام أبق محؿد بـ حزم 

:

جب مـ أطظؿ الذكقب وأمحؼفا لألطؿال ،فتحػظقا حػظـا اهلل وإياكؿ مـ العجب والرياء.
وإن ال ُع ُ
اهـ [رسائؾ ابـ حزم (])٢1٠/1
الػائدة السادسة طشرة بعد الخؿس مئة :مـ أحسـ ما ققؾ
ٓ تحؿؾقا إرض طؾك رؤوسؽؿ وقد جعؾفا اهلل تحت أقدامؽؿ؛ فؿقسك وهق رضقع لؿ يغرق
وهق يف قؿة ضعػف ،وغرق فرطقن وهق يف قؿة جربوتف ،فؿـ كان مع اهلل فؾـ يضره ضعػف ،ومـ لؿ
يؽـ مع اهلل فؾـ تـػعف ققتف.
الػائدة السابعة طشرة بعد الخؿس مئة :الربد يؼتؾ والحر يمذي

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "مجؿقع الػتاوى" (:)١31/٢١

الربد يؼتؾ؛ فال يؼدر أحد أن يعقش يف البالد الباردة بال دفء ،بخالف الحر ،فنكف أذى ،لؽـف ٓ يؼتؾ
كؿا يؼتؾ الربد ،فنن الحر قد يتؼك بالظالل والؾباس وغقرهؿا ،وأهؾف أيضا ٓ يحتاجقن إلك وقاية
كؿا يحتاج إلقف الربد ،بؾ أدكك وقاية تؽػقفؿ ،وهؿ يف الؾقؾ وصريف الـفار ٓ يتلذون بف تلذيا كثقرا؛
بؾ ٓ يحتاجقن إلقف أحقاكا حاجة ققية .اهـ
الػائدة الثامـة طشرة بعد الخؿس مئة :رأس الحؽؿة الصؿت بنجؿاع الحؽؿاء
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قال وهب بـ مـبف ،

« :أجؿعت إصباء أن رأس الطب الحؿقة ،وأجؿعت الحؽؿاء أن رأس

الحؽؿة الصؿت» .اهـ [الصؿت ٓبـ أبل الدكقا (ص])١٠1
الػائدة التاسعة طشرة بعد الخؿس مئة :مـ ضاهر الؽػار طؾك الؿسؾؿقـ ففق كافر إجؿاطا

قال سؿاحة اإلمام ابـ باز 

كؿا يف مجؿقع فتاواه (:)١19/٢

وقد أجؿع طؾؿاء اإلسالم طؾك أن مـ ضاهر الؽػار طؾك الؿسؾؿقـ ،وساطدهؿ طؾقفؿ بلي كقع مـ
الؿساطدة ،ففق كافر مثؾفؿ ،كؿا قال اهلل سبحاكف :ﱵﭐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱴ الؿائدة3٢ :

الػائدة العشرون بعد الخؿس مئة :مـ زاد طؾقؽ يف الخؾؼ زاد طؾقؽ يف الديـ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مدارج السالؽقـ" (:)١94/١

الدي ُـ كُؾف ُخ ُؾؼ ،فؿـ زاد طؾقؽ يف ا ْل ُخ ُؾؼ زاد طؾقؽ يف الديـ .اهـ

وقال 

يف الؿصدر السابؼ (:)١19/١

وقد جؿع اهلل لف مؽارم إخالق يف ققلف تعالك :ﱵﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱴ
إطراف٢99 :

قال جعػر بـ محؿد :أمر اهلل كبقف  بؿؽارم إخالق ،ولقس يف الؼرآن آية أجؿع
لؿؽارم إخالق مـ هذه أية .اهـ
الػائدة الحادية والعشرون بعد الخؿس مئة :ذكر اهلل واإلكابة إلقف كؿ شػل بف مـ طؾقؾ ،وطقيف بف
مـ مريض

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)٠٢١/١

ذكر اهلل واإلقبال طؾقف واإلكابة إلقف والػزع إلك الصالة ،كؿ قد شػل بف مـ طؾقؾ! وكؿ قد طقيف بف
مـ مريض! وكؿ قام مؼام كثقر مـ إدوية التل ٓ تبؾغ قريبا مـ مبؾغف يف الشػاء! وأكت ترى كثقرا
مـ الـاس بؾ أكثرهؿ ٓ كصقب لفؿ مـ الشػاء بذلؽ إلقف أصال .اهـ
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الػائدة الثاكقة والعشرون بعد الخؿس مئة :ولؿ يصػ اهلل يف كتابف بالشػاء إٓ الؼرآن والعسؾ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)٠٢1/١

ولؿ يصػ اهلل يف كتابف بالشػاء إٓ الؼرآن والعسؾ ،ففؿا الشػاءان؛ هذا شػاء الؼؾقب مـ أمراض
غقفا ،وضاللفا ،وأدواء شبفاهتا وشفقاهتا ،وهذا شػاء لألبدان مـ كثقر مـ أسؼامفا ،وأخالصفا،
وآفاهتا.
ولؼد أصابـل أيام مؼامل بؿؽة أسؼام مختؾػة ،وٓ صبقب هـاك وٓ أدوية كؿا يف غقرها مـ الؿدن،
فؽـت أستشػل بالعسؾ وماء زمزم ،ورأيت فقفؿا مـ الشػاء أمرا طجقبا .اهـ
الػائدة الثالثة والعشرون بعد الخؿس مئة :الؿاء لؾحققان البحري كالفقاء لؾحققان الربي

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)٠٢1/١

الؿاء لؾحققان البحري كالفقاء لؾحققان الربي ،ففؿا بحران أحدهؿا ألطػ مـ أخر :بحر هقاء
يسبح فقف حققان الرب ،وبحر ماء يسبح فقف حققان البحر ،فؾق فارق كؾ مـ الصـػقـ بحره إلك البحر
أخر مات ،فؽؿا يختـؼ الحققان الربي يف الؿاء يختـؼ الحققان البحري يف الفقاء.
فسبحان مـ ٓ يحصل العادون آياتف ،وٓ يحقطقن بتػصقؾ آية مـفا طؾك آكػراد ،بؾ إن طؾؿقا
مـفا وجفا جفؾقا مـفا أوجفا .اهـ
الػائدة الرابعة والعشرون بعد الخؿس مئة :كؿا تديـ تدان

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "مػتاح دار السعادة" (:)٠١٠/١

يحؽك أن بعض أصحاب الؿاشقة كان يشقب الؾبـ ويبقعف طؾك أكف خالص ،فلرسؾ اهلل طؾقف سقال
فذهب بالغـؿ ،فجعؾ يعجب ،فليت يف مـامف فؼقؾ لف :أتعجب مـ أخذ السقؾ غـؿؽ؟
إكف تؾؽ الؼطرات التل شبت هبا الؾبـ ،اجتؿعت وصارت سقال!
فؼس طؾك هذه الحؽاية ما تراه يف كػسؽ ويف غقرك ،تعؾؿ حقـئذ أن اهلل قائؿ بالؼسط ،وأكف قائؿ طؾك
كؾ كػس بؿا كسبت ،وأكف ٓ يظؾؿ مثؼال ذرة .اهـ
الػائدة الخامسة والعشرون بعد الخؿس مئة :العؾؿاكقة تحرتم كؾ إديان إٓ اإلسالم
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قال بعض إذكقاء :العؾؿاكقة تحرتم كؾ إديان إٓ اإلسالم ،وتحرتم كؾ الؾغات إٓ العربقة،
وتحرتم كؾ أراء إٓ الػتقى ،وتحرتم كؾ إلبسة إٓ الحجاب .اهـ
الػائدة السادسة والعشرون بعد الخؿس مئة :مـ طاش بالؿؽر مات بالػؼر

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إغاثة الؾفػان" (:)1٢1/٢

فالؿحتال بالباصؾ يعامؾ بـؼقض قصده شرطا وقدرا ،وقد شاهد الـاس طقاكا أكف مـ طاش بالؿؽر
مات بالػؼر.

ولفذا طاقب اهلل 

مـ احتال طؾك إسؼاط كصقب الؿساكقـ وقت الجداد :بحرماهنؿ الثؿرة

كؾفا.
وطاقب مـ احتال طؾك الصقد الؿحرم :بلن مسخفؿ قردة وخـازير.
وطاقب مـ احتال طؾك أكؾ أمقال الـاس بالربا :بلكف يؿحؼ مالف ،كؿا قال تعالك :ﱵﭐ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷﱸﱹﱴ البؼرة ١٠1 :؛ فال بد أن ُيؿحؼ مال الؿرابل ولق بؾغ ما بؾغ.
وأصؾ هذا :أكف سبحاكف جعؾ طؼقبات أصحاب الجرائؿ بضد ما قصدوا لف بتؾؽ الجرائؿ .اهـ
الػائدة السابعة والعشرون بعد الخؿس مئة :مـ قرت طقـف باهلل تعالك قرت بف كؾ طقـ



يف "صريؼ الفجرتقـ وباب السعادتقـ" (ص:)1
قال العالمة ابـ الؼقؿ
مـ قرت طقـف باهلل سبحاكف قرت بف كؾ طقـ ،و َأكِس بف كؾ مستقحش ،وصاب بف كؾ خبقث ،وفرح
بف كؾ حزيـ ،و َأمِـ بف كؾ خائػَ ،
وش ِفد بف كؾ غائب ،وذكرت رؤيتف باهلل ،فنِذا ُر ِؤ َي ُذكِ َر اهلل .اهـ

وقال 

يف "إغاثة الؾفػان" (:)٠١/٢

وقال آخر" :مـ قرت طقـف باهلل تعالك قرت بف كؾ طقـ ،ومـ لؿ ت َؼر طقـف باهلل تؼطع قؾبف طؾك الدكقا
حسرات".
وقال يحقك بـ معاذ" :مـ سر بخدمة اهلل ُسرت إشقاء كؾفا بخدمتف ،ومـ قرت طقـف باهلل قرت
طققن كؾ واحد بالـظر إلقف" .اهـ
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وقال 

يف "الجقاب الؽايف" (ص:)14

فؿـ قرت طقـف باهلل قرت بف كؾ طقـ ،ومـ لؿ تؼر طقـف باهلل تؼطعت كػسف طؾل الدكقا حسرات ،واهلل
تعالك إكؿا جعؾ الحقاة الطقبة لؿـ آمـ باهلل وطؿؾ صالحا ،كؿا قال تعالك :ﱵﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﱴ الـحؾ:
9٠

فضؿـ ٕهؾ اإليؿان والعؿؾ الصالح الجزاء يف الدكقا بالحقاة الطقبة ،والحسـل يقم الؼقامة ،فؾفؿ
أصقب الحقاتقـ وهؿ أحقاء يف الداريـ ،وكظقر هذا ققلف تعالك :ﱵﭐ ﲄﲅ ﲆ ﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱴ الـحؾ1٠ :
وكظقرها ققلف تعالك :ﱵﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫﲬﱴ هقد 1 :؛ فػاز الؿتؼقن الؿحسـقن بـعقؿ الدكقا وأخرة ،وحصؾقا طؾك الحقاة الطقبة يف
الداريـ؛ فنن صقب الـػس ،وسرور الؼؾب ،وفرحف ولذتف وابتفاجف ،وصؿلكقـتف واكشراحف ،وكقره
وسعتف ،وطافقتف مـ ترك الشفقات الؿحرمة ،والشبفات الباصؾة ،هق الـعقؿ طؾك الحؼقؼة ،وٓ كسبة
لـعقؿ البدن إلقف؛ فؼد قال بعض مـ ذاق هذه الؾذة :لق طؾؿ الؿؾقك وأبـاء ما كحـ فقف لجالدوكا
طؾقف بالسققف .وقال آخر :إكف يؿر بالؼؾب أوقات أققل فقفا :إن أهؾ الجـة يف مثؾ هذا؟! إهنؿ لػل
طقش صقب .وقال أخر :إن يف الدكقا جـة ،هل يف الدكقا كالجـة يف أخرة ،مـ لؿ يدخؾفا لؿ
يدخؾ جـة أخرة ،وقد أشار الـبل الك هذه الجـة بؼقلف" :إذا مررتؿ برياض الجـة فارتعقا".
قالقا :وما رياض الجـة؟ قال" :حؾؼ الذكر" .وقال" :ما بقـ بقتل ومـربي روضة مـ رياض
الجـة" .وٓ تظـ أن ققلف تعالك :ﱵﭐ ﱺﱻﱼﱽﱾﱴ [آكػطار ]٢1 :يختص بققم الؿعاد فؼط ،بؾ
همٓء يف كعقؿ يف دورهؿ الثالثة ،وهمٓء يف جحقؿ يف دورهؿ الثالثة ،وأي لذة وكعقؿ يف الدكقا
أصقب مـ بر الؼؾب ،وسالمة الصدر ،ومعرفة الرب تعالك ،ومحبتف والعؿؾ طؾك مقافؼتف .اهـ
الػائدة الثامـة والعشرون بعد الخؿس مئة :مـ طالمات صحة الؼؾب

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "إغاثة الؾفػان" (:)٠1 -٠١ /٢
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ومـ طالمات صحة الؼؾب :أن ٓ يػرت طـ ذكر ربف ،وٓ يسلم مـ خدمتف ،وٓ يلكس بغقره ،إٓ
بؿـ يدلف طؾقف ،ويذكره بف ،ويذاكره هبذا إمر.
ومـ طالمات صحتف :أكف إذا فاتف ورده َو َجدَ لػقاتف ألؿا أطظؿ مـ تللؿ الحريص بػقات مالف
وفؼده.
ومـ طالمات صحتف :أكف يشتاق إلك الخدمة كؿا يشتاق الجائع إلك الطعام والشراب.
ومـ طالمات صحتف :أكف إذا دخؾ يف الصالة ذهب طـف هؿف وغؿف بالدكقا ،واشتد طؾقف خروجف
مـفا ،ووجد فقفا راحتف وكعقؿف ،وقرة طقـف وسرور قؾبف.
ومـ طالمات صحتف :أن يؽقن هؿف واحدا ،وأن يؽقن يف اهلل.
ومـ طالمات صحتف :أن يؽقن أشح بققتف أن يذهب ضائعا مـ أشد الـاس شحا بؿالف.
ومـفا :أن يؽقن اهتؿامف بتصحقح العؿؾ أطظؿ مـف بالعؿؾ؛ فقحرص طؾك اإلخالص فقف،
والـصقحة والؿتابعة واإلحسان ،ويشفد مع ذلؽ مـة اهلل طؾقف فقف ،وتؼصقره يف حؼ اهلل.
ففذه ست مشاهد ٓ ،يشفدها إٓ الؼؾب الحل السؾقؿ.
وبالجؿؾة فالؼؾب الصحقح :هق الذي هؿف كؾف يف اهلل ،وحبف كؾف لف ،وقصده لف ،وبدكف لف ،وأطؿالف
لف ،وكقمف لف ،ويؼظتف لف ،وحديثف والحديث طـف أشفك إلقف مـ كؾ حديث ،وأفؽاره تحقم طؾك
مراضقف ومحابف ،الخؾقة بف آثر طـده مـ الخؾطة ،إٓ حقث تؽقن الخؾطة أحب إلقف وأرضك لف ،قرة
طقـف بف ،وصؿلكقـتف وسؽقكف إلقف ،ففق كؾؿا وجد مـ كػسف التػاتا إلك غقره تال طؾقفا :ﱵﭐ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱴ الػجر ،١1 :ففق يردد طؾقفا الخطاب بذلؽ لقسؿعف مـ ربف يقم لؼائف ،فقـصبغ
الؼؾب بقـ يدي إلفف ومعبقده الحؼ بصبغة العبقدية ،فتصقر العبقدية صػة لف وذوقا ٓ تؽؾػا ،فقليت
هبا تقددا وتحببا وتؼربا ،كؿا يليت الؿحب الؿؼقؿ يف محبة محبقبف بخدمتف وقضاء أشغالف ،فؽؾؿا
طرض لف أمر مـ ربف أو هنل أحس مـ قؾبف كاصؼا يـطؼ :لبقؽ وسعديؽ ،إين سامع مطقع مؿتثؾ،
ولؽ طؾل الؿـة يف ذلؽ ،والحؿد فقف طائد إلقؽ ،وإذا أصابف َقدَ ٌر وجد مـ قؾبف كاصؼا يؼقل :أكا
طبدك ،ومسؽقـؽ وفؼقرك ،وأكا طبدك الػؼقر العاجز ،الضعقػ الؿسؽقـ ،وأكت ربل العزيز
الرحقؿ ٓ ،صرب لل إن لؿ ُتصبرين ،وٓ ققة لل إن لؿ َت ْح ِؿؾـل و ُت َؼقين ٓ ،مؾجل لل مـؽ إٓ إلقؽ،
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وٓ مستعان لل إٓ بؽ ،وٓ اكصراف لل طـ بابؽ ،وٓ مذهب لل طـؽ ،فقـطرح بؿجؿقطف بقـ
يديف ،ويعتؿد بؽؾقتف طؾقف ،فنن أصابف بؿا يؽره قال :رحؿة ُأهديت إلل ،ودواء كافع مـ صبقب
ف طـل  .اهـ
شرا َص ِر َ
مشػؼ ،وإن صرف طـف ما يحب قالًّ :

الػائدة التاسعة والعشرون بعد الخؿس مئة :اختاروا الؿقت طؾك ترك الرتضل طـ الصحابة
فرضل اهلل طـفؿ وأرضاهؿ أجؿعقـ

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)4١٢/٢٢

قال أبق الحسـ الؼابسل  -صاحب "الؿؾخص" :-إن الذيـ قتؾفؿ طبقد اهلل وبـقه  -وهؿ مـ
الباصـقة اإلسؿاطؾقة لعـفؿ اهلل  -أربعة آٓف ،يف دار الـحر يف العذاب  -مـ طالؿ وطابد  -لقردهؿ
طـ الرتضل طـ الصحابة ،فاختاروا الؿقت .اهـ
الػائدة الثالثقن بعد الخؿس مئة :الزهد فقؿـ يرغب فقؽ مـ الظؾؿ

قال اإلمام ابـ حزم 

يف "إخالق والسقر يف مداواة الـػقس" (ص:)4٠

ٓ تزهد فقؿـ يرغب فقؽ؛ فنكف باب مـ أبقاب الظؾؿ .اهـ
الػائدة الحادية والثالثقن بعد الخؿس مئة :مـ صػات الؿممـ والؿـافؼ

قال الحسـ البصري 

 :إن الؿممـ تؾؼاه الزمان بعد الزمان بلمر واحد ووجف واحد ،وإن

الؿـافؼ تؾؼاه متؾقكا يشاكؾ كؾ ققم ،ويسعك مع كؾ ريح .اهـ [الؿجالسة وجقاهر العؾؿ (])٢١٠/3
الػائدة الثاكقة والثالثقن بعد الخؿس مئة :احػظ لساكؽ

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف "صقد الخاصر" (ص:)٢4١

ورب كؾؿة جرى هبا الؾسان هؾؽ هبا اإلكسان .اهـ
الػائدة الثالثة والثالثقن بعد الخؿس مئة :اجعؾ فرحؽ شؽرا وحزكؽ صربا
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قال الحافظ ابـ كثقر 

يف تػسقره (:)١٠/1

قال طؽرمة :لقس أحد إٓ وهق يػرح ويحزن ،ولؽـ اجعؾقا الػرح شؽرا ،والحزن صربا .اهـ
الػائدة الرابعة والثالثقن بعد الخؿس مئة :مـ حرم بركة الطاطات ولؿ يللػفا سخر بلهؾفا

قال اإلمام الشقكاين 

يف "تحػة الذاكريـ" (ص :)١9

وكثقرا ما ُيرى مـ ٓ شغؾة لف بالطاطات ،أو مـ هق مشتغؾ بؿعاصل اهلل ،يظفر السخرية بلهؾ
الطاطات ،وآستفزاء هبؿ؛ ٕكف قد صبع طؾك قؾبف وصار يف طداد الؿخذولقـ .اهـ
الػائدة الخامسة والثالثقن بعد الخؿس مئة ٓ :تؼؾ فقؿا أكػؼتف يف الطاطات خسرت



يف «إذكار» (ص:)314
قال اإلمام الـقوي
أكػؼت ِ
ِ
وش ْب ُففُ ،
أكػؼت يف حجتل ألػًا،
فقؼال:
صاطة اهلل تعالك:
خر ِج يف
ُ
ُ
الؿ َ
يـبغل أن ُيؼال يف الؿال ُ
أكػؼت يف ضقافة ضقػاين ،ويف ِختان أوٓدي ،ويف كؽاحلِ ،
وشب ُف
وأكػؼت يف غزويت ألػقـ ،وكذا:
ُ
ُ
ذلؽ؛ وٓ ُ
وضقعت يف
وخسرت يف حجتل،
غرمت يف ضقافتل،
يؼقل ما يؼقل ُف كثقرون مـ العقا ّم:
ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
ُ
يؽقن
وضقعت كحقها
وغرمت
وخسرت
الطاطات،
يؽقن يف
أكػؼت وشبف ُف
سػري .وحاصؾ ُف :أن
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
والؿؽروهات ،وٓ ُتستعؿؾ يف الطاطات .اهـ
يف الؿعاصل
الػائدة السادسة والثالثقن بعد الخؿس مئة :لق دخؾ العسر جحر ضب لدخؾ طؾقف القسر،
فلخرجف

قال العالمة السعدي 

يف تػسقره (ص:)9١9

وققلف :ﱵﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱴ [الشرح ]3 :بشارة طظقؿة ،أكف كؾؿا وجد طسر وصعقبة ،فنن القسر
]

يؼاركف ويصاحبف ،حتك لق دخؾ العسر جحر ضب لدخؾ طؾقف القسر ،فلخرجف كؿا قال تعالك:
ﱵﱼﱽﱾﱿﲀﲁﱴ[ الطالق ،] ٠ :وكؿا قال الـبل  " :وإن الػرج مع الؽرب،
]]

وإن مع العسر يسرا " .اهـ
الػائدة السابعة والثالثقن بعد الخؿس مئة :دع آطرتاض فؿا أجفؾؽ
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قال الحافظ ابـ كثقر 

يف "البداية والـفاية" ( )١31 /٢1يف حقادث سـة 113هـ:

وفقفا تقيف الشقخ طػقػ الديـ ،يقسػ بـ البؼال ،شقخ رباط الؿرزباكقة ،كان صالحا ،ورطا
زاهدا ،حؽك طـ كػسف قال:
كـت بؿصر ،فبؾغـل ما وقع مـ الؼتؾ الذريع ببغداد يف فتـة التتار ،فلكؽرت يف قؾبل وقؾت :يا رب
كقػ هذا وفقفؿ إصػال ومـ ٓ ذكب لف؟
فرأيت يف الؿـام رجال ويف يده كتاب ،فلخذتف فؼرأتف ،فنذا فقف هذه إبقات فقفا اإلكؽار طؾل.
دع

آطرتاض

وٓ

تسلل

إلقف

فؿا إمر لؽ

وٓ الحؽؿ يف حركات الػؾؽ

فعؾف

فؿـ خاض لجة بحر هؾؽ

العباد

أجفؾؽ

اهلل

تصقر

طـ
أمقر

دع

آطرتاض

فؿا

اهـ
الػائدة الثامـة والثالثقن بعد الخؿس مئة :خطر العجب طؾك العامؾ وطؿؾف

قال الحافظ الذهبل 

يف "سقر أطالم الـبالء" (:)1٠٠/٢1

فربؿا أطجبتف كػسف ،وأحب الظفقر فقعاقب ،ويدخؾ طؾقف الداخؾ مـ كػسف ،فؽؿ مـ رجؾ كطؼ
بالحؼ ،وأمر بالؿعروف ،فقسؾط اهلل طؾقف مـ يمذيف؛ لسقء قصده ،وحبف لؾرئاسة الديـقة ،ففذا داء
خػل سار يف كػقس الػؼفاء ،كؿا أكف داء سار يف كػقس الؿـػؼقـ مـ إغـقاء ،وأرباب القققف
والرتب الؿزخرفة ،وهق داء خػل يسري يف كػقس الجـد وإمراء والؿجاهديـ؛ فرتاهؿ يؾتؼقن
العدو ويصطدم الجؿعان ،ويف كػقس الؿجاهديـ مخبآت وكؿائـ :مـ آختقال وإضفار الشجاطة
لقؼال ،ولبس الؼراقؾ الؿذهبة ،والخقذ الؿزخرفة ،والعدد الؿحالة ،طؾك كػقس متؽربة ،وفرسان
متجربة ،ويـضاف إلك ذلؽ إخالل بالصالة ،وضؾؿ لؾرطقة ،وشرب لؾؿسؽر ،فلكك يـصرون؟!
وكقػ ٓ يخذلقن؟!
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الؾفؿ :فاكصر ديـؽ ووفؼ طبادك ،فؿـ صؾب العؾؿ لؾعؿؾ؛ كسره العؾؿ ،وبؽك طؾك كػسف ،ومـ
صؾب العؾؿ لؾؿدارس واإلفتاء ،والػخر والرياء؛ تحامؼ واختال وازدرى بالـاس ،وأهؾؽف العجب،
ومؼتتف إكػس ،ﱵﭐ ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱴ الشؿس .٢٠ – 9 :اهـ

الػائدة التاسعة والثالثقن بعد الخؿس مئة ٓ :بد لؾعبد مـ أوقات يـػرد فقفا بـػسف

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "مجؿقع الػتاوى" (:)4١1/٢٠

وٓ بد لؾعبد مـ أوقات يـػرد هبا بـػسف :يف دطائف ،وذكره ،وصالتف ،وتػؽره ،ومحاسبة كػسف،
وإصالح قؾبف ،وما يختص بف مـ إمقر التل ٓ يشركف فقفا غقره ،ففذه يحتاج فقفا إلك اكػراده
بـػسف ،إما يف بقتف ،كؿا قال صاوس :كعؿ صقمعة الرجؾ بقتف :يؽػ فقفا بصره ولساكف ،وإما يف غقر
بقتف .اهـ
الػائدة إربعقن بعد الخؿس مئة :سب الـبل  والقققعة يف طرضف سبب لخراب
الديار ودمار أهؾفا

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف "الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ الرسقل" (ص:)٢٢٠

وكظقر هذا ،ما حد َثـا ُه أطداد مـ الؿسؾؿقـ العدول  -أهؾ الػؼف والخربة  -طؿا جربقه مرات
متعددة يف حصر الحصقن والؿدائـ ،التل بالسقاحؾ الشامقة ،لؿا َح َصر الؿسؾؿقن فقفا بـل
إصػر يف زماكـا قالقا :كـا كحـ كحصر الحصـ أو الؿديـة الشفر أو أكثر مـ الشفر ،وهق مؿتـع
طؾقـا ،حتك كؽاد كقلس مـف ،حتك إذ تعرض أهؾف لسب رسقل اهلل  ،والقققعة يف
طرضف ،ف ُعجؾـا فتحف وتقسر ،ولؿ يؽد يتلخر إٓ يقما أو يقمقـ أو كحق ذلؽ ،ثؿ يػتح الؿؽان طـقة،
ويؽقن فقفؿ مؾحؿة طظقؿة.
قالقا :حتك إن كـا لـتباشر بتعجقؾ الػتح إذا سؿعـاهؿ يؼعقن فقف ،مع امتالء الؼؾقب غقظا طؾقفؿ،
بؿا قالقا فقف.
وهؽذا حدثـل بعض أصحابـا الثؼات ،أن الؿسؾؿقـ مـ أهؾ الؿغرب حالفؿ مع الـصارى كذلؽ،
ومـ سـة اهلل أن يعذب أطداءه تارة بعذاب مـ طـده ،وتارة بليدي طباده الؿممـقـ .اهـ
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الػائدة الحادية وإربعقن بعد الخؿس مئة :اتؼ اهلل ُثؿ َك ْؿ حقث شئت
قال قتادة :مؽتقب يف التقراة :يا ابـ آدم " اتؼ اهلل ،ثؿ كؿ حقث شئت؛ فنكؽ إن اتؼقت اهلل كاكت
معؽ مـ اهلل صحبة وحافظ مـ كؾ شلء .ثؿ قال :ﱵﭐ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓﳔﳕ

ﱴ الـحؾ[ "٢١1 :الزهد الؽبقر لؾبقفؼل (ص])13٠
الػائدة الثاكقة وإربعقن بعد الخؿس مئة :كقػ أصبحت؟
ققؾ لؿالؽ بـ ديـار :كقػ أصبحت؟
قال :أصبحت يف طؿر يـؼص وذكقب تزيد.
وققؾ لبعض الحؽؿاء :كقػ أصبحت؟
قال :أصبحت ٓ أرضك حقايت لؿؿايت وٓ كػسل لربل.
وققؾ لحؽقؿ كقػ :أصبحت؟
قال :أصبحت آكؾ رزق ربل وأصقع طدوه إبؾقس.
وققؾ لؿحؿد بـ واسع :كقػ أصبحت؟
قال :ما ضـؽ برجؾ يرتحؾ كؾ يقم إلك أخرة مرحؾة.
وققؾ لحامد الؾػاف :كقػ أصبحت؟
قال :أصبحت أشتفل طافقة يقم الك الؾقؾ.
فؼقؾ لف :ألست يف طافقة يف كؾ إيام؟
فؼال :العافقة يقم ٓ أطصك اهلل تعالك فقف .اهـ [اإلحقاء (])١1٠/١
الػائدة الثالثة وإربعقن بعد الخؿس مئة :لق أكف كؾؿا اختؾػ مسؾؿان يف شلء هتاجرا لؿ يبؼ بقـ
الؿسؾؿقـ طصؿة وٓ أخقة

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف "مجؿقع الػتاوى" (:)٢٠1/١4

ولق كان كؾؿا اختؾػ مسؾؿان يف شلء هتاجرا لؿ يبؼ بقـ الؿسؾؿقـ طصؿة وٓ أخقة ،ولؼد كان
أبق بؽر وطؿر  - سقدا الؿسؾؿقـ  -يتـازطان يف أشقاء ٓ ،يؼصدان إٓ الخقر .اهـ
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الػائدة الرابعة وإربعقن بعد الخؿس مئة :لقٓ مصائب الدكقا لقردكا الؼقام مػالقس

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف "زاد الؿعاد" (:)٢٠1/4

قال بعض السؾػ :لقٓ مصائب الدكقا لقردكا الؼقام مػالقس .اهـ
الػائدة الخامسة وإربعقن بعد الخؿس مئة :كان السؾػ يعدون فقات صالة الجؿاطة مصقبة
قال أبق بؽر الدمقاصل يف "إطاكة الطالبقـ" (:)3/١
وقد كان السؾػ يعدون فقات صالة الجؿاطة مصقبة .اهـ
الػائدة السادسة وإربعقن بغد الخؿس مئة :مـ طامؾ اهلل بالتؼقى يف رخائف طامؾف بالؾطػ يف
شدتف

قال الحافظ ابـ رجب 

يف "جامع العؾقم والحؽؿ" (:)4٠4/٢

مـ طامؾ اهلل بالتؼقى والطاطة يف حال رخائف ،طامؾف اهلل بالؾطػ واإلطاكة يف حال شدتف .اهـ
الػائدة السابعة وإربعقن بعد الخؿس مئة :شر اإلخقان الخاذل طـد الشدة ،وشر البالد ما ٓ أمـ
فقفا وٓ خصب

قال اإلمام أبق حاتؿ ابـ حبان 

يف "روضة العؼالء" (ص:)١4٠

واإلخقان يعرفقن طـد الحقائج ،كؿا أن إهؾ تخترب طـد الػؼر؛ ٕن كؾ الـاس يف الرخاء أصدقاء،
وشر اإلخقان الخاذل إلخقاكف طـد الشدة والحاجة ،كؿا أن شر البالد بؾدة لقس فقفا خصب وٓ
أمـ .اهـ
الػائدة الثامـة وإربعقن بعد الخؿس مئة :ما إخبار؟
ققؾ ٕحد الصالحقـ :ما إخبار؟
فؼال :ﱵﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﱴ آكػطار.٢4 - ٢1 :
الػائدة التاسعة وإربعقن بعد الخؿس مئة :ابـ الؿبارك كان يتجر لقـػؼ طؾك خؿسة صاروا مـ
طؾؿاء الدكقا
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قال طبد اهلل بـ الؿبارك :لقٓ خؿسة ما اتجرت.
فؼقؾ لف :يا أبا محؿد ،مـ الخؿسة؟ فؼال :سػقان الثقري ،وسػقان بـ طققـة ،والػضقؾ بـ طقاض،
ومحؿد بـ السؿاك ،وابـ طؾقة .اهـ [تاريخ بغداد (])١14/1
الػائدة الخؿسقن بعد الخؿس مئة :الشقطان يعرض لإلمام أحؿد طـد الؿقت

قال العالمة ابـ الجقزي 

يف "مـاقب اإلمام أحؿد" (ص:)34٠

قال طبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ :لؿا حضرت أبل القفاة ،جؾست طـده ،وبقدي الخرقة؛ ٕشد هبا
لحققف ،فجعؾ يغرق ثؿ يػقؼ ،ثؿ يػتح طقـقف ويؼقل بقده هؽذاَ .ٓ ،بعدُ َ .ٓ ...بعدُ َ .ٓ ...بعدُ -
ثالث مرات  ،-فػعؾ هذا مرة وثاكقة ،فؾؿا كان يف الثالثة ،قؾت لف :يا أبف ،أي شلء هذا قد لفجت
بف يف هذا الققت؟! تغرق حتك كؼقل :قد قضقت ،ثؿ تعقد فتؼقلَ .ٓ :بعدُ  ،فؼال لل :يا ُبـل ما
تدري؟! فؼؾت ،ٓ :فؼال :إبؾقس  -لعـف اهلل  -قائؿ حذائل ،طاض طؾك أكامؾف ،يؼقل لل :يا أحؿد،
ُفتـِل! وأكا أققل لف .ٓ :بعد  ...حتك أمقت .اهـ
الػائدة الحادية والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :لقس لؾؼؾب أكػع مـ معامؾة الـاس بالؾطػ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف مدارج السالؽقـ (: )4٠1 /١

فؾقس لؾؼؾب أكػع مـ معامؾة الـاس بالؾطػ ،فنن معامؾة الـاس بذلؽ :إما أجـبل فتؽسب مقدتف
ومحبتف ،وإما صاحب وحبقب فتستديؿ صحبتف ومقدتف ،وإما طدو ومبغض ،فتطػئ بؾطػؽ
جؿرتف ،وتستؽػل شره ،ويؽقن احتؿالؽ لؿضض لطػؽ بف دون احتؿالؽ لضرر ما يـالؽ مـ
الغؾظة طؾقف والعـػ بف .اكتفك
الػائدة الثاكقة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :إن الحقادث قد يطرقـ أسحارا
يا راقد الؾقؾ مسرورا بلولف

إن الحقادث قد يطرقـ أسحارا

ٓ تػرحـ بؾقؾ صاب أولف

فرب آخر لقؾ أجج الـارا .

الػائدة الثالثة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :مـ أحسـ ما ققؾ يف صقاكة العؾؿ

قال أبق الحسـ الجرجاين

:
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اكؼباض وإكؿا  ...رأوا رجالً طـ مققػ الذل أحجؿا
يؼقلقن لل فقؽ
ٌ
داكاهؿ هان طـدهؿ  ...ومـ أكرمتف طزة الـػس أكرما
أرى الـاس مـ ُ
كػس ِ
ُ
إذا قِ َقؾ هذا َم ٌ
تحتؿؾ ال ّظؿل
الحر
ـفؾُ ،
قؾت :قد أرى  ...ولؽ ّـ َ
ِ
ِ
مطؿع ص ّقر ُتف لل ُس ّؾؿا
العؾؿ إن كُـت كؾؿا  ...بدا
حؼ
ولؿ
أقض ّ
ٌ
وما كؾ ٍ
ٓققت أرضاه مـعؿا
ٓح لل يستػزكِل  ...وٓ كؾ مـ
ُ
برق َ
ِ
ولؿ ْ
العؾؿ مفجتل  ٓ ...خدم مـ ٓققت لؽـ ٓ خدما
أبتذل يف ِخد َم ِة
أأشؼل بف غرسًا وأجـقف ذل ًة  ...إذا فاتباع الجف ِؾ قد كان أسؾؿا
ِ
ولق ّ
العؾؿ صاكق ُه صاهنؿ  ...ولق ط ّظؿقه يف الـػقس لعظؿا
أن أهؾ
تجفؿا .
ولؽـ أهاكقه ففان ودكسقا  ...مح ّقا ُه بإصؿا ِع حتك ّ
الػائدة الرابعة والخؿسقن بعد الخؿس مائة :كان الؿسؾؿقن إذا أصاب خققلفؿ إمساك وطسر
هضؿ جاؤوا هبا إلك قبقر الؽػار والؿـافؼقـ فتـطؾؼ بطقهنا لؿا تسؿع مـ طذاهبؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كؿا يف مجؿقع الػتاوى (: )٢19 /13

وإذا أصاب الخقؾ مغؾ أتقا هبا إلك قبقرهؿ كؿا يلتقن هبا إلك قبقر الؽػار وهذه طادة معروفة
لؾخقؾ إذا أصاب الخقؾ مغؾ ذهبقا هبا إلك قبقر الـصارى بدمشؼ وإن كاكقا بؿساكـ اإلسؿاطقؾقة
والـصقرية وكحقهؿا ذهبقا هبا إلك قبقرهؿ وإن كاكقا بؿصر ذهبقا هبا إلك قبقر القفقد والـصارى أو
لفمٓء العبقديقـ الذيـ قد يتسؿقن بإشراف ولقسقا مـ إشراف  ،وٓ يذهبقن بالخقؾ إلك قبقر
إكبقاء والصالحقـ ؛ وٓ إلك قبقر طؿقم الؿسؾؿقـ وهذا أمر مجرب معؾقم طـد الجـد وطؾؿائفؿ
وقد ذكر سبب ذلؽ  :أن الؽػار يعاقبقن يف قبقرهؿ فتسؿع أصقاهتؿ البفائؿ  ...فنن البفائؿ إذا
سؿعت ذلؽ الصقت الؿـؽر أوجب لفا مـ الحرارة ما يذهب الؿغؾ وكان الجفال يظـقن أن
تؿشقة الخقؾ طـد قبقر همٓء لديـفؿ وفضؾفؿ فؾؿا تبقـ لفؿ أهنؿ يؿشقهنا طـد قبقر القفقد
والـصارى والـصقرية وكحقهؿ دون قبقر إكبقاء والصالحقـ وذكر العؾؿاء أهنؿ ٓ يؿشقهنا طـد
قرب مـ يعرف بالديـ بؿصر والشام وغقرها ؛ إكؿا يؿشقهنا طـد قبقر الػجار والؽػار  :تبقـ بذلؽ
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ما كان مشتبفا  .اكتفك
الػائدة الخامسة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  ٓ :تسؽـ بؾدا لقس فقفا صبقب وٓ طالؿ

قال اإلمام الشافعل 

 ٓ :تسؽــ بؾدا ٓ يؽقن فقف طالؿ يػتقؽ طـ ديـؽ ،وٓ صبقب يـبئؽ

طـ أمر بدكؽ  .اكتفك مـاقب الشافعل لؾبقفؼل (. )٢٢3/١
الػائدة السادسة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :الشافعل كان يرى الطب ثؾث العؾؿ ويتحسر طؾك
تضققع الؿسؾؿقـ لف
قال حرمؾة بـ يحقك  :كان الشافعل يتؾفػ طؾك ما ضقع الؿسؾؿقن مـ الطب  ،ويؼقل  :ضقعقا
ثؾث العؾؿ ووكؾقه إلك القفقد والـصارى  .اكتفك مـاقب الشافعل لؾبقفؼل ()٢٢1/١
الػائدة السابعة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :الصادققن يدوم أمرهؿ

قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يف شرح العؼقدة إصػفاكقة (ص)١٠1 :

فالصادققن يدوم أمرهؿ ،والؽذابقن يـؼطع أمرهؿ ،هذا أمر جرت بف العادة وسـة اهلل التل لـ تجد
لفا تبديال .اكتفك
الػائدة الثامـة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :أكثر مـ يشار إلقفؿ بالديـ هؿ أقؾ الـاس ديـا

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )4١1 /1

ومـ لف خربة بؿا بعث اهلل بف رسقلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وبؿا كان هق طؾقف وأصحابف رأى أن
أكثر مـ يشار إلقفؿ بالديـ هؿ أقؾ الـاس ديـا ،واهلل الؿستعان.
وأي ديـ وأي خقر فقؿـ يرى محارم اهلل تـتفؽ وحدوده تضاع وديـف يرتك وسـة رسقل اهلل-صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ -يرغب طـفا وهق بارد الؼؾب ساكت الؾسان؟ شقطان أخرس! كؿا أن الؿتؽؾؿ
بالباصؾ شقطان كاصؼ ،وهؾ بؾقة الديـ إٓ مـ همٓء الذي إذا سؾؿت لفؿ مآكؾفؿ ورياساهتؿ فال
مبآة بؿا جرى طؾك الديـ؟
وخقارهؿ الؿتحزن الؿتؾؿظ  ،ولق كقزع يف بعض ما فقف غضاضة طؾقف يف جاهف أو مالف بذل وتبذل
وجد واجتفد ،واستعؿؾ مراتب اإلكؽار الثالثة بحسب وسعف ،وهمٓء -مع سؼقصفؿ مـ طقـ اهلل
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ومؼت اهلل لفؿ -قد بؾقا يف الدكقا بلطظؿ بؾقة تؽقن وهؿ ٓ يشعرون ،وهق مقت الؼؾقب؛ فنن
الؼؾب كؾؿا كاكت حقاتف أتؿ كان غضبف هلل ورسقلف أققى ،واكتصاره لؾديـ أكؿؾ.
وقد ذكر اإلمام أحؿد وغقره أثرا أن اهلل سبحاكف أوحك إلك مؾؽ مـ الؿالئؽة أن اخسػ بؼرية كذا
وكذا ،فؼال :يا رب كقػ وفقفؿ فالن العابد؟ فؼال :بف فابدأ؛ فنكف لؿ يتؿعر وجفف يف يقما قط .
اكتفك
الػائدة التاسعة والخؿسقن بعد الخؿس مائة  :مـ كان اهلل معف فؿعف الػئة التل ٓ هتزم
قال قتادة :مـ يتؼ اهلل يؽـ معف ،ومـ يؽـ اهلل معف ،فؿعف الػئة التل ٓ تغؾب ،والحارس الذي ٓ
يـام ،والفادي الذي ٓ يضؾ .اكتفك جامع العؾقم والحؽؿ ()4٠٢ /٢
الػائدة الستقن بعد الخؿس مائة  :أهؾ السـة والحديث أقؾ الـاس اختالفا

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )331 /1

ولفذا تجد أقؾ الـاس اختالفا هؿ أهؾ السـة والحديث؛ فؾقس طؾك وجف إرض صائػة أكثر اتػاقا
وأقؾ اختالفا مـفؿ لؿا بـقا طؾك هذا إصؾ ،وكؾؿا كاكت الػرقة طـ الحديث أبعد كان اختالففؿ
يف أكػسفؿ أشد وأكثر ،فنن مـ رد الحؼ مرج طؾقف أمره واختؾط طؾقف والتبس طؾقف وجف الصقاب
فؾؿ يدر أيـ يذهب ،كؿا قال تعالك :ﭿ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭾ ق5 :

اكتفك
الػائدة الحادية والستقن بعد الخؿس مائة  :مـ كاكت كعؿة اهلل طؾقف أتؿ كاكت طؼقبتف إن طصك
أطظؿ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ ()131 /1

فنن الرجؾ كؾؿا كاكت كعؿة اهلل طؾقف أتؿ كاكت طؼقبتف إذا ارتؽب الجرائؿ أتؿ؛ ولفذا قال تعالك يف
حؼ مـ أتؿ كعؿتف طؾقفـ مـ الـساء :ﭿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭾ األحزاب 31 - 31 :وهذا طؾك وفؼ قضايا العؼقل
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ومستحسـاهتا؛ فنن العبد كؾؿا كؿؾت كعؿة اهلل طؾقف يـبغل لف أن تؽقن صاطتف لف أكؿؾ ،وشؽره لف
أتؿ ،ومعصقتف لف أقبح ،وشدة العؼقبة تابعة لؼبح الؿعصقة؛ ولفذا كان أشد الـاس طذابا يقم الؼقامة
طالؿا لؿ يـػعف اهلل بعؾؿف ،فنن كعؿة اهلل طؾقف بالعؾؿ أطظؿ مـ كعؿتف طؾك الجاهؾ ،وصدور
الؿعصقة مـف أقبح مـ صدورها مـ الجاهؾ ،وٓ يستقي طـد الؿؾقك والرؤساء مـ طصاهؿ مـ
خقاصفؿ وحشؿفؿ ومـ هق قريب مـفؿ ومـ طصاهؿ مـ إصراف والبعداء  .اكتفك
الػائدة الثاكقة والستقن بعد الخؿس مائة :طؿارة العالؿ بالعؾؿ وخرابف بالجفؾ

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )3٠٠ /1

فؿا خراب العالؿ إٓ بالجفؾ ،وٓ طؿارتف إٓ بالعؾؿ ،وإذا ضفر العؾؿ يف بؾد أو محؾة قؾ الشر يف
أهؾفا ،وإذا خػل العؾؿ هـاك ضفر الشر والػساد ،ومـ لؿ يعرف هذا ففق مؿـ لؿ يجعؾ اهلل لف
كقرا.
قال اإلمام أحؿد :ولقٓ العؾؿ كان الـاس كالبفائؿ ،وقال :الـاس أحقج إلك العؾؿ مـفؿ إلك الطعام
والشراب؛ ٕن الطعام والشراب يحتاج إلقف يف الققم مرتقـ أو ثالثا ،والعؾؿ يحتاج إلقف كؾ وقت .
اكتفك
الػائدة الثالثة والستقن بعد الخؿس مائة :كان السؾػ يسؿقن الؿؼؾد اإلمعة وإطؿك

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )3٠1 /1

وكاكقا يسؿقن الؿؼؾد اإلمعة ومحؼب ديـف ،كؿا قال ابـ مسعقد :اإلمعة الذي يحؼب ديـف الرجال
 ،وكاكقا يسؿقكف إطؿك الذي ٓ بصقرة لف ،ويسؿقن الؿؼؾديـ أتباع كؾ كاطؼ ،يؿقؾقن مع كؾ
صائح ،لؿ يستضقئقا بـقر العؾؿ ،ولؿ يركـقا إلك ركـ وثقؼ ،كؿا قال فقفؿ أمقر الؿممـقـ طؾل بـ
أبل صالب  ،وكؿا سؿاه الشافعل حاصب لقؾ  ،وهنك طـ تؼؾقده وتؼؾقد غقره؛ فجزاه اهلل طـ
اإلسالم خقرا ،لؼد كصح هلل ورسقلف والؿسؾؿقـ ودطا إلك كتاب اهلل وسـة رسقلف ،وأمر باتباطفؿا
دون ققلف ،وأمر بلن كعرض أققالف طؾقفؿا فـؼبؾ مـفا ما وافؼفؿا وكرد ما خالػفؿا  .اكتفك
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الػائدة الرابعة والستقن بعد الخؿس مائة :مـ أطؿؼ وأرق ما ذكر يف الصداقة
قال ابـ خؾؽان يف وفقات إطقان ( :)414/٢سلل الصاحب بـ طباد مرة صديؼا لف طـ سبب تخؾػف
طـ مجؾسف فلجابف:
أخشك أن أثؼؾ طؾقؽ فؼال الصاحب بـ طباد:
ومتك يثؼؾ الجػـ طؾك العقـ؟! اهـ
الػائدة الخامسة والستقن بعد الخؿس مائة  :الجؿاطة والسقاد إطظؿ ما وافؼ الحؼ ولق كـت
وحدك

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف إطالم الؿققعقـ (: )119 /3

قال كعقؿ بـ حؿاد :إذا فسدت الجؿاطة فعؾقؽ بؿا كاكت طؾقف الجؿاطة قبؾ أن تػسد ،وإن كـت
وحدك ،فنكؽ أكت الجؿاطة حقـئذ ،ذكرهؿا البقفؼل وغقره.
وقال بعض أئؿة الحديث وقد ذكر لف السقاد إطظؿ ،فؼال :أتدري ما السقاد إطظؿ؟ هق محؿد
بـ أسؾؿ الطقسل وأصحابف ،فؿسخ الؿختؾػقن الذيـ جعؾقا السقاد إطظؿ والحجة والجؿاطة
هؿ الجؿفقر ،وجعؾقهؿ طقارا طؾك السـة  ،وجعؾقا السـة بدطة ،والؿعروف مـؽرا لؼؾة أهؾف
وتػردهؿ يف إطصار وإمصار ،وقالقا :مـ شذ شذ اهلل بف يف الـار ،وما طرف الؿختؾػقن أن الشاذ
ما خالػ الحؼ وإن كان الـاس كؾفؿ طؾقف إٓ واحدا مـفؿ ففؿ الشاذون ،وقد شذ الـاس كؾفؿ
زمـ أحؿد بـ حـبؾ إٓ كػرا يسقرا؛ فؽاكقا هؿ الجؿاطة ،وكاكت الؼضاة حقـئذ والؿػتقن والخؾقػة
وأتباطف كؾفؿ هؿ الشاذون ،وكان اإلمام أحؿد وحده هق الجؿاطة ،ولؿا لؿ تحؿؾ هذا طؼقل
الـاس قالقا لؾخؾقػة :يا أمقر الؿممـقـ أتؽقن أكت وقضاتؽ ووٓتؽ والػؼفاء والؿػتقن كؾفؿ
طؾك الباصؾ وأحؿد وحده هق طؾك الحؼ؟ فؾؿ يتسع طؾؿف لذلؽ؛ فلخذه بالسقاط والعؼقبة بعد
الحبس الطقيؾ؛ فال إلف إٓ اهلل ،ما أشبف الؾقؾة بالبارحة ،وهل السبقؾ الؿفقع ٕهؾ السـة والجؿاطة
حتك يؾؼقا رهبؿ ،مضك طؾقفا سؾػفؿ ،ويـتظرها خؾػفؿ :ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭾ األحزاب 23 :وٓ حقل وٓ ققة إٓ
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باهلل العؾل العظقؿ .اكتفك
الػائدة السادسة والستقن بعد الخؿس مائة :مـ صدق اهلل يف جؿقع أمقره صـع اهلل لف فقق ما يصـع
لغقره

قال العالمة ابـ الؼقؿ 

يف الػقائد (ص: )٢11 :

ومـ صدق اهلل يف جؿقع أمقره صـع اهلل لف فقق ما يصـع لغقره  .اكتفك
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