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  املقدمة                     
ا من نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره الحمد هلل  ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالن

أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد 
  أن محمداً عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم .

 أما بعد ...... 
شرعي وقد دونتها في دفـاتري اء طلبي للعلم الـوائد حصلُت عليها في أثنـنبذة من الف فهذه

  إخراجها ونشرها ليستفيد منها طالب العلم وغير طالب العلم .فرأيت 
وال أو األ ولقد عزوت ن من كل فائدة إلى قائلها أو إلى مصدرها إالّ في بعض األق م أتمك شعار فل

ا أو  درهاقائله ا،مص م ولقد رتبته دة ث د والعقي دأُت بالتوحي واب فب م على األب ير ث رآن والتفس الق
ديث ..... ى الح خ حت د  تانتهيال ن فوائ ل م اف النبي اب " إتح ذا الكت ميت ه عار . وس ى األش إل

  " التحصيل 
  

  فاهلل أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كل من قرأه ونشره ، 
ي  ي ويعينن ه الصالة والسالم ويثبتن ه علي وأسأله المولى أن يثبتني على دينه والتمسك بسنة نبي

  على طلب العلم حتى الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات .
        
  العالمين وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم  والحمد هلل رب               

  

  
    
  

  
                                 

  هـ١٤٢٨/ صفر / ٥                                                 

  
    
  
  
  



 ٣

  ـــ العقيدة والتوحيدـــ                    
  مصدر وحد يوحد جعل الشيء موحداً . وهذا ال يتم إالّ بالنفي واإلثبات . التـوحيــد :
  إفراد هللا بالعبادة . وهناك تعريف أحسن من ذلك وهو :  اصطالحاً :

  إفراد هللا سبحانه وتعالى بما يختص به .                
""""""""""""""""  """"""""""""""""  

  تخليصه من الشرك وال يكون إالّ بأمور ثالثة :تحقيق التوحيد : 
  "  ه ال إله إالّ هللا ـلم أنـاعـف "ال تعالى ـق لمه ـشيئاً قبل أن تعق ـ، فال يمكن أن تحقالعلم  ألول :أ
الى ثانيال ل ا ": اإلعتقاد ، فإذا علمت ولم تعتقدوا واستكبرت لم تحقق التوحيد ، قال تع ة أجع آلله

  " فما اعتقدوا إنفراد هللا باأللوهية .إّن هذا لشيء ُعجاب واحداً إلهاً 
ال: الثالث ال تع د ، ق ق التوحي م تحق د ل انوا إذا اإلنقياد ، فإذا علمت واعتقدت ولم تنق م ك ى : " إنه

  إله إالّ هللا يستكبرون * ويقولون أئنا لتاركوا ءالهتنا لشاعر مجنون " . قيل لهم ال 
ول إن شاء هللا  اج أن نق اب وال نحت فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير حس

    هذا حكاية حكم ثابت شرعاً أما بالنسبة للرجل المعيّن فإننا نقول : إّن شاء هللا .  ألن 
   . ٩١/  ١القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين /  "                            

      """"""""""""""""""""""""""""""""  
  -العزيز له ثالث معاِن :  

  أن يناله أحد بسوء .ممتنع عزيز : بمعنى  -١
 بمعنى ذي قدر ال يشاركه فيه أحد . عزيز : -٢
                                                                                     بمعنى غالب قاهر .    عزيز : -٣

   قال ابن القيم في النونية :
  رام جنا به                               أنّي يُرام جناب ذي السلطانِ ـوهو العزيز فلن ي 
  اِن ــذه صفتــه شيء هـيغلب     ر الغالّب لم                          ـوهو العزيز القاه 
  اِن ــالث معـئٍذ ثـز حينـفالع ـه                              وة هي وصفـوهو العزيز بق 

   "٣٢٢/ ٣٢١/  ١" المصدر السابق /                      
       """"""""""""""""""""""""""""""""    

  الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حذّر من اتخاذ القبور مساجد ثالث مرات : 
  األولى : في سائر حياته .

  الثانية : قبل موته بخمس .
  الثالثة : وهو في سياق الموت .

   "  ٤١٠/  ١" المصدر السابق /                                    
      """"""""""""""""""""""""""""""""""      

   -األصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها : 
  التوحيد ، والرسالة ، وأمر المعاد ، وحشر العباد . 

                             "ــ ٢٩القواعد  الحسان للسعدي صـ "                 
      """""""""""""""""""""""""""""""""""  

  اإلسم لثالثة أسباب :ُسمي يوم القيامة بهذا 
  " يوم يقوم الناس لرب العالمين قيام الناس من قبورهم ، لقوله تعالى " -١
   "األشهاديقوم إنا لننصر رسلنا والذين اّمنوا في الحياة الدنيا ويوم لقوله تعالى"قيام األشهاد، -٢
 " ونضع الموازين القسط ليوم القيامة"  قيام العدل ، لقوله تعالى -٣

  "  ٨/  ٢يمين / ج لقول المفيد على كتاب التوحيد للعثا "              
"""""                           """""""""""""""""""""""""""""  



 ٤

      ـــ العقيدة والتوحيد ـــ                             
  وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط : قال السيوطي : 

 أن تكون بكالم هللا أو بأسماء هللا وصفاته . -١
 ي وما يعرف معناها .أن تكون باللسان العرب -٢
  أن يُعتقد أّن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بتقدير هللا تعالى . -٣

        "١٣٥" عقيدة التوحيد للفوزان / ص                 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  اإلنكار ، واإلنكار نوعان : : الَجْحد
فاته  إنكار :األول  ن ص فة م تكذيب : وهذا كفر بال شك فلو أّن أحداً أنكر اسماً من أسماء هللا أو ص

م يستِو  الثابتة  د أو أن هللا ل يس  ي ول : ل ه في الكتاب والسنة مثل أن يق يس ل ى عرشه أو ل عل
  ر مخرج عن الملة باإلجماع .ـهللا ورسوله كف ذيب خبرـتكبإجماع المسلمين ألّن ر ـين فهو كافـع

  إنكار تأويل : وهو أن ال ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها وهذا نوعان ::الثاني
  أن يكون للتأويل ُمسّوغ في اللغة العربية فهذا ال يوجب الكفر . -١
ن  -٢ م يك ه إذا ل ر ألن ه الكف ذا حكم ة فه ة العربي ي اللغ ّوغ ف ه ُمس ون ل ي أن ال يك ار ف ّوغ ص ه مس ل

الى "  ه تع ا "الحقيقة تكذيباً مثل أن يقول : المراد بقول افر تج تجري بأعينن ذا ك ري بأراضينا فه
 ألنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب .

    " ١٨٣/  ٢للعثيمين / ج" القول المفيد على التوحيد                   
"""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -: " فإّن هللا هو الدهر "قوله صلى هللا عليه وسلم  

م أي فإن هللا هو مدبر الدهر  رن الحك الم هللا ورسوله ق  ومصرفه ، وهو تعليل للنهي ومن بالغة ك
ل عدى ـبالعلة لبيان الحكمة ، وزيادة الطمأنينة ، وألجل أن تت ان المعلّ ا إذا ك ا فيم ى غيره ة إل العل

  حكماً ، فهذه ثالث فوائد في قرن العلة بالحكم .
  " ٢٤٧/ ٢" القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج                

"""""""""""""""""""""""""""""""""      
  ؟ "يعلم هللا كذا وكذا  "سئل ابن عثيمين عن قول بعض الناس   
ة أّن من قــال عن ة خطيرة حتى رأيـت في كتـب الحنفيقول " يعلم هللا " هذه مسأل ": فأجاب بقوله   

ه فمقتضى  ت فاعل م هللا وأن ت يعل شيء يعلم هللا واألمر بخالفه صار كافراً خارجاً عن الملة ، فإذا قل
ر  ل األم ك أن هللا يجه اً  "ذل ا زرت فالن ي م م هللا أن ـار "يعل ره ص ت زائ ع ـهللا ال يع وأن ا يق لم بم

ى  ن نف ـلوم أن م ال : ومع ـدرية ق ي الق ه هللا ف افعي رحم ال الش ذا ق ر ، وله د كف م فق ن هللا العل ع
   "جادلوهم بالعـلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا 

ك خ   ـداً طوالحاصل أن قول القائل " يعلم هللا " إذا قالها واألمر على خالف ما قـال فإن ذل ر ج وهو  ي
ه ،  ي قول ه صادق ف ذلك ألن أس ب ال ب ال ف ا ق ق م ى وف حـرام بال شك ، أّما إذا كان مصيباً واألمر عل

  .  وألن هللا بكل شيء عليم كما قالت الرسل في سورة يس : " قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلين "
  "        ـــ٢٢٢/ صــــ ٢ابن عثيمين  ج" أ. هـ من كتاب المجموع الثمين من فتاوى                            

         """""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -البدع : انتشارأسباب      

  الجهل بأحكام الدين .  -١
 إتباع الهوى .  -٢
 العمل باألحاديث الضعيفة .  -٣
 التعصب لآلراء واألشخاص .  -٤
 التشبه بالكفار وتقليدهم .  -٥



 ٥

  ـــــ  العقيدة والتوحيد  ـــــ                                             
  ال يقبل العمل إالّ بثالثة شروط :     
  . اإلخالص -٣المتابعة                     -٢             اإليمان      -١

     .. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل " قد جمعها هللا في نصف اّيه وهي آخر اّيه من سورة الكهف و     
  .عمالً صالحاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً "

    """"""""""""""""""""""""""""""""""     
  من َعبََد هللا بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن .    
  ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ .    
  ومن عبده بالخوف فهو خارجي .    
  زنديق .ومن عبده بالمحبة فهو     

    """"""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه هللا :    
  ." كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد "    

    """""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال سفيان بن عيينه :    

   ومن تركها كسالً أو تهاوناً أّدبناه وكان  ترك خلة من خالل اإليمان جاحداً كان بها عندنا كافراً ، منف    
  ، هكذا الُسنة أبلغَها عني من سألك من الناس " .   بها عندنا ناقصاً 

        """"""""""""""""""""""""""""""""""""       
   -: أقسام التوسل المشروع     
  باألعمال الّصالحة .التوسل  -١
 التوسل بأسماء هللا وصفاته . -٢
.                                                                                                   التوسل بدعاء الحي الصالح -٣

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال سفيان الثوري رحمه هللا :     
   - خالف ما بيننا وبين المرجئة ثالث :     
  يقولون : اإليمان قول ال عمل . ونقول : قول وعمل .     
  ونقول : يزيد وينقص . ويقولون : انه ال يزيد وال ينقص .      
  ونحن نقول : النفاق . وهم يقولون : ال نفاق .     

   "التعريف والتنبئة " لعلي بن حسن الحلبيالً من آخر كتاب " نق "                          

          """"""""""""""""""""""""""""""""""""   
احد : ال شك أن الكفر المخرج من الملة كما هو عند أهل السنة والجماعة ستة أنواع وليس بنوعٍ و     

  ونفاق . وشك ، وإعراض ، ، وعناد ، تكذيب ، وجحود
         """"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  ـــ والتأويل ـــ والخطأ ــــ واإلكراه . الجهل موانع التكفير :      

         """"""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -معالم الشرك األصغر :       

   ما كان وسيلة إلى الشرك األكبر . -١
 شرعاً وال قدراً سبباً .جعل ما ليس سبباً  -٢
 أن يطلق عليه اسم الشرك وتأتيه قرينة يدل على أنه غير مخرج من الملة .  -٣
أخوف ما أخاف عليكم الشرك  "أن يطلق عليه لفظ الشرك األصغر ، كما جاء في الحديث  -٤

 .  "األصغر وهو الرياء 



 ٦

 ـــــ العقيدة والتوحيدـ ـــــ                              
   -فائدة عظيمة حول حكم تارك الصالة : 

ديث  ت ح ـاني تح حيحة لأللبـ لة الص ـاب السلس ي كتـ ا ف ـدرس  "أنظره ا يـ ـالم كم درس اإلس   ي
  . "وشــي الثوب .....

   ")  ٣٠٥٤(والمجلد السابع رقم   )١٧١المجلد األول صفحة ("                 

""""""""""""""""""""""""""""""""""     
  -هللا ينقسم إلى قسمين :حكم 

ال األول: هكوني ، وهذا ال راّدله ف ه قول ردده ، ومن ن أب  يستطيع أحد أن ي الى " فل رح األرض  تع
  لي أبي أو يحكم هللا لي وهو خير الحاكمين " يأذن  حتى

: شرعي : وينقسم الناس فيه إلى قسمين : مؤمن وكافر ، فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن الثاني
ى :" وما اختلفتم فيه من شقوله تعالى هومنولم يحكم به فهو كافر،ومن لم يرَض  ، ه إل يء فحكم

  "  ٦٢١/ ٢القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج "          "هللا
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -شكر النعمة له ثالث أركان :  
  االعتراف بها في القلب . -١
 هللا باللسان . الثناء على -٢
 العمل بالجوارح بما يرضي المنعم . -٣

  " ٢٨٣/ ٢القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج"                
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -لإلنسان عند المصائب أربع مقامات : 
   جزع : وهو محرم .  
  صبر : وهو واجب .

  رضا : وهو مستحب .
  وهو أحسن وأطيب .  شكر :

        " ٢٩٤/ ٢"القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج             
""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  " منزلة التوكل"في مدارج السالكين  قال ابن القيم 
 االستعانة ،: فالتوكل هو عبادةالتوكل نصف الدين ، ونصفه الثاني اإلنابة ، فإن الدين استعانة و"

  واإلنابة هي العبادة " .
""""""""""""""""""""""""""""""""""   

   -أن السحر ثمانية أنواع : ذكر الرازي  
  . سحر الكذابين -١
 سحر أصحاب األوهام والنفوس القوية . -٢
 االستعانة باألرواح األرضية وهم الجن ، وهذا النوع يسمى بالعزائم . -٣
 بالعيون والشعبذة .التخيالت واألخذ  -٤
 التي تظهر في اآلالت الهندسية .األعمال العجيبة  -٥
 االستعانة بخواص األدوية واألطعمة والدهانات . -٦
ه -٧ ادون ل ه وينق ن يطيعون م وان الج م األعظ رف اإلس ه ع احر ان دء الس و إن ب ب وه ق للقل       التعلي

  في أثر األمور .
 السعي بالنميمة والتفريق من وجوه خفية لطيفة .  -٨

  "  راجع تفسير ابن كثير سورة البقرة آية السحر "                                            



 ٧

  ـــــ العقيدة والتوحيدـــــ                                        

  اليقين ثالث مراتب :     
  حق اليقين -٣اليقين عين  -٢علم اليقين  -١

  رقبة بن مصقلة للشعبي : قال     
  وال يعتمد في الدين إالّ عليه "إالّ إليه " رزقك هللا اليقين الذي ال تسكن النفوس      

    """""""""""""""""""""""""""""""""  
  اليقين يحصل بثالثة أشياء:     
  تدبر القران .: أحدها      
  اآليات التي يحدثها هللا في األنفس واآلفاق التي تبين أنه الحق.تدبر : والثاني     
  العمل بموجب العلم .: والثالث     
     """"""""""""""""""""""""""""""""""  

  الحكمة من إرسال الرسل :    
      الرسل" ُرسالً مبشرين ومنذرين لئالّ يكون للناس على هللا حجة بعد"إقامة الحجة:قال تعالى: -١
 " وما أرسلناك إالّ رحمة للعالمين ": لقوله تعالى الرحمة : -٢
     طريق  ألّن اإلنسان ال يعرف ما يجُب  على وجه التفصيل إالّ عنبيان الطريق إلى هللا تعالى  -٣
  .  ٢٧/  ١القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج  "         الرسل .    

    """""""""""""""""""""""""""""""""""  
  أقسام العبودية :     
   -: تنقسم العبودية إلى ثالثة أقسام     
موات ، وهي عبودية الربوبية وهي لكل الخلق ، قال تعالى :" عاّمة  -١ واألرض   إْن كل من في الس

  ءاتي الرحمن عبداً " ويدخل في ذلك الكفار .إالّ 
ذين يمشون  -٢ ى   عبودية خاصة ، وهي عبودية الطاعة العاّمة ، قال تعالى :" وعباد الرحمن ال عل

 وهذه تعم كل من تعبّد  بشرعه .  األرض هوناً "
ان  -٣ ه ك وح " إن الى عن ن ال تع الة والسالم ، ق يهم الصَّ ة الرسل عل  خاّصة الخاّصة ، وهي عبودي

ـن  ي آخري ـال ف ـدنا " وق ى عـب عبداً شكوراً " وقال عن محمد :" وإن كنتم في ريب مّما نـزلنا عل
ار  دي واألبص ي األي وب أُول حاق ويعق راهيم وإس ا إب ر عبادن ل " واذك ن الرس ة  "م ذه العبودي فه

 إلى الرسل خاصة الخاصة ألنه ال يباري أحد هؤالء الرسل في العبودية . المضافة
  "١/٣٤٬٣٣" القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج                 

    """""""""""""""""""""""""""""""""   
  قال الفضيل بن عياض :     
م أخلصه وأصوبه ، قيل له : ما أخلصه       م يكن صواباً ل وأصوبه ؟ قال إّن العمل إذا كان خالصاً ول

ون ـصاً صوابـون خالـبل حتى يكـلم يقيقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً  اً ، والخالص : أن يك
   ، والصواب : أن يكون على السنة . 

    """""""""""""""""""""""""""""""""                                                     
  -قال ابن القيم :     
ديث       ـ أي ح ديثان ـ ذان الح ديث " وه ان ... "وح م اإليم داء : " ذاق طع مع الن ين يس ال ح ن ق م

ه  رضيت با رباً ...." ـــ د تضمنا الرضى بربوبيت ا ينتهي وق دين وإليهم عليهما مدار مقامات ال
ه  سبحانه ت ل ه ، ومن اجتمع ه والتسليم ل ه والرضى بدين اد ل وألوهيته والرضى برسوله واالنقي

  هذه األربعة فهو الصديق حقاً" .
  "  مدارج السالكين منزلة الرضى "                          

         """"""""""""""""""""""""""""""""""       



 ٨

  ــــ العقيدة والتوحيدــــ                                                 
  -في ثالثة مواضع من القراّن :أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وعلى اّله وسلم بالَحِلف 

  " يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق " في قوله تعالى -١
  لتبعثن "" زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا قل بلى وربي في قوله تعالىو -٢
  السَّاعة قل بلى وربي لتأتينكم "ال تأتينا "  وقال الذين كفروا قوله تعالى وفي  -٣

  "   ـــــ١٤٦-١٤٥ـــ/ ص ١ج /" القول المفيد على كتاب التوحيد             

"""""""""""""""""""""""""""""""""   
  أقسام النذر :

ع هللا " ء به وهو نذر الطاعة ، لقوله صلى هللا عليه وعلى اّله وسلم يجب الوفا ما -١ َمن نذر أن يطي
  فليطعه " 

ذر أن  -٢ ن ن لم" وم ه وس ى اّل ه وعل لى هللا علي ه ص ية ، لقول ذر المعص و ن ه وه اء ب رم الوف ا يح  م
 يعصي هللا فال يعصه "

ذر ‘ينفيخير بين فعله وكفارة اليم‘ما يجري مجرى ليمين وهو نذر المباح  -٣ بس أمثل لو ن ذا ن يل ه
 .  وكفر كفارة يمين ‘ الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه

الزم  -٤ يس ب اً ول ه غالب الن علي نذر اللّجاج والغضب : وُسِمّي بهذا اإلسم : ألن اللجاج والغضب يحم
ديق ،  ع ، أو التص ث ، أو المن أن يكون هناك لجاج وغضب وهو الذي يقصد به معنى اليمين ، الح

ال : إن ك ان حاصالً أو التكذيب ، مثل لو قال : حصل اليوم كذا وكذا فقال اآلخر : لم يحصل ، ، فق
ين  ر ب اذر مخيّ فعليَّ  نذر أن أصوم سنة فالغرض من هذا النذر التكذيب فإن تبين أنة حاصل فالن
ي  ث ف ث ، والحان م يصم حن ى وإن ل أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين ألنه إن صام فقد وفّ

 اليمين يكفر كفارة يمين . 
 ين .فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمنذر المكروه :  -٥
ـارة  -٦ ه كف ـذا كفارت ذر فه ّي ن ول :  عل ل أن يق ذر مث النذر المطلق : وهو الذي ذكر فيه صيغة الن

 يمين كما قال عليه الصالة والسالم :" كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين .
   "ـــــــــ ٢٣٨٬٢٣٧/ صــــــــ١/ج القول المفيد على كتاب التوحيد  "             

""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال السيوطي :

  -قد أجمع العلماء على جواز الُرقى عند اجتماع ثالثة شروط :و
  أن تكون بكالم هللا أو بأسماء هللا وصفاته . -١
 ي وما يعرف معناها .أن تكون باللسان العرب -٢
  )٤( مرت هذه الفائدة صأن يُعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاتها بل بتقدير هللا تعالى .                -٣

  "١٣٥" عقيدة التوحيد للفوزان ص               
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: ٧٤قال ابن تيمية في كتابه " قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " ص
  المخلوقين له ثالث مفاسد :فإن سؤال 

  مفسدة االفتقار إلى غير هللا وهي نوع من الشرك . -١
 مفسدة إيذاء المسئول وهي نوع من ُظلم الخلق . -٢
 وفيه ذل لغير هللا وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة  -٣

 
""""""""  """""""""""""""""""""""""  
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                   ــــ العقيدة والتوحيد ــــ                                               
   -قال ابن عثيمين :

ن  رب" فالراجح تحريم زيارة النساء للمقا ، وأنها من كبائر الذنوب ". وانظر كالم شيخ اإلسالم اب
  ) .٢٤/ ٣٤٣تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 

  ( ابن الجوزي )  ـــــــ "٤٣٤/ صـــــ٢المفيد على كتاب التوحيد ج" القول                   
"""""""""""""""""""""""""""""""""   

  ورسوله صلى هللا عليه وسلم بالشرك أصلهم صنفان : هللا المشركون الذين وصفهم" 
  قوم نوح ، وقوم إبراهيم .

  صّوروا تماثيلهم ثم عبدوهم .فقوم نوح : كان أصل شركهم العكوف على قبور الّصالحين ثم 
  شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر .وقوم إبراهيم : كان أصل 

    "٣٨" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة البن تيمية " ص               

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -: ٣١٧قال ابن القيم في كتابه " طريق الهجرتين " ص

ع الى يجم ين  وهللا تع الم ، وب ل واإلس ين التوك ان ، وب ل واإليم ين التوك ادة ، وب ل والعب ين التوك ب
   التوكل والتقوى ، وبين التوكل والهداية .

  فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه : 
  نستعين ".في قوله تعالى :" إيّاك نعبد وإيّاك  :أحدهما
                                           وما توفيقي إالّ با عليه توكلُت وإليه أُنيب ".: في قوله تعالى :"  الثاني
  : في قوله تعالى :" ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير " .               الثالث

و  الرابع: ه إالّ ه رب ال إل      في قوله تعالى :" واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال ، رب المشرق والمغ
  فاَتخذه وكيال " .

ل الخامس :  ده وتوك ه فاعب ر كل ه يرجع األم موات واألرض وإلي ب الس الى :" و غي ه تع ي قول ف
  ربك بغافل عما تعملون " . وما عليه 

ولى  السادس : نعم الم في قوله تعالى :" فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا با هو موالكم ف
  المصير " .   ونعم 

  السابع : في قوله تعالى :" قل هو ربي ال إله إالّ هو عليه توكلُت وإليه متاب " .
  .المواضع جمعت األصلين : التوكل وهو الوسيلة ، واإلنابة وهي الغاية فهذه السبعة 

  :" قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا".: ففي مثل قوله تعالىالتوكل و اإليمان وأما الجمع بين
 وأما الجمع بين التوكل واإلسالم : ففي قوله تعالى :" وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم با فعليه 

  توكلوا إن كنتم مسلمين " .
افرين وأما الجمع بين التوكل و التقوى : ففي مثل  ق هللا وال تطع الك قوله تعالى :" ياأيها النبي ات

راً .  ون خبي والمنافقين إّن هللا كان عليماً حكيماً . واتبع ما يوحى إليك من ربك إّن هللا كان بما تعمل
  وتوكل على هللا وكفى با وكيالً " .

د وأما الجمع بين التوكل والهداية : ففي مثل قول الرسل لقومهم :" وما لن ى هللا وق ل عل ا أالّ نتوك
  هدانا ُسبلنا ... " .

"""""""""""""""""""""""""""""""""   
   -: ٣٢٠قال ابن القيم في المصدر السابق ص

اق  " ى س ه إالّ عل ه وأعمال ان ومقامات وم اإليم ذلك ال يق دن فك   .... فكما ال يقوم الرأس إالّ على البَ
  التوكل " . 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  



 ١٠

  ــــ القرآن والتفسيرــــ                                                   
  :قال الفضيل بن عياض رحمه هللا 

  " إنما أُنزل القران ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عمالً "
  ومعنى قوله " ليعُمل به " : أي ليحلوا حالله ويحرموا حرامه .

  ومعنى قوله " فاتخذ الناس قراءته عمالً " : أي ال يتدبرونه وال يعملون به .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

دبر  ة ت ان أهمي دد بي و بص ه وه راء زمان ض ق ف بع ه هللا يص ري رحم ن البص ام الحس ول األم يق
  القراّن والتفقه فيه يقول :

دودهوهللا ما هو  ا" أمَ  اعة ح ه وإض ا  بحفظ حروف راّن فم رأُت الق د ق ول : لق دهم ليق ى إّن أح ، حت
ول  دهم ليق ى إن أح أسقطت منه حرفاً وقد وهللا أسقطه كله ما يرى له القراّن في خلق وال عمل حت
: إني ألقرأ السورة في نَفَس وهللا ما هؤالء بالقراء وال العلماء وال الحكماء وال الورعة متى كانت 

   في الناس مثل هؤالء .القراء مثل هذا االكثّر هللا
""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال قتادة بن دعامة السدوسي : 

  لم يجالس هذا القرآن أحد ّ إالّ قام عنه بزيادة أو نقصان "." 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""   

ال : سمعت  عن م ق عمران بن حصين رضي هللا عنه أنه مر على قارئ يقرأ ، ثم سأل وأسترجع ث
وام  ه سيجيء أق ه فإن أل هللا ب رأ فليس ول : " من ق لم يق ه وس ى آل ه وعل رسول هللا صلى هللا علي

  رواه الترمذي و أحمد .  يقرؤون القرآن يسألون به الناس "
  "٢٥٧لسلسلة الصحيحة رقم "  ا                               

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال اإلمام أحمد رحمه هللا :

ين  الث وثالث ي ث ه وسلم ف ى اّل ه وعل " نظرت في المصحف فوجدُت طاعة الرسول صلى هللا علي
  موضعاً "

  قال أبو العالية :
ذين تعالى "عن قوله ألت أصحاب محمد صلى هللا عليه وعلى اّله وسلم س ى هللا لل ة عل ا التوب  إنم

  " يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب
  فقالوا : كل من عصى هللا فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب " 

  "٣٣/  ٤" مجموع الفتاوى البن تيمية ج                             
""""""""""""""""""""""""""""""""""""                     

  -قسم العلماء رحمهم هللا تعالى القراّن إلى قسمين :
  لى هللا عليه وعلى اّله وسلم قبل هجرته إلى المدينة .: هو ما نزل على النبي ص  مكي

   هو ما نزل على النبي صلى هللا عليه وعلى اّله وسلم بعد هجرته إلى المدينة .مدني : 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ة "   -تأتي على عدة معان : " األُمَّ
  .........  "" ولقد بعثنا في كل أمة رسوالً كقوله تعالى   الطائفة " "أتي بمعنى ت

  " .........وقوله تعالى " ووجد عليه أمة من الناس يسقون                               
  إنا وجدنا آبائنا على أمة .......""  "  كقوله تعالى الِدّينوتأتي بمعنى " 

   " قال الذي نجا منهم واّدكر بعد أمة ......."" كقوله تعالى وتأتي بمعنى " الزمن 
  وتأتي بمعنى " القدوة " كقوله تعالى " إن إبراهيم كان أمة ........."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  



 ١١

  ــــ القرآن والتفسير ــــ                                          
  قال مجاهد بن جبر :

ن  أله ع ة وأس ل آي د ك ه عن ه أقف ى خاتمت ه إل ن فاتحت اس م ن عب ى اب حف عل ُت المص "عرض
     " .  تفسيرها

  التأويل : قد صار بتعدد االصطالحات مستعمالً في ثالثة معان :
ل " هو أحدها : وهو اصطالح  ه وأصوله أّن " التأوي ي الفق ين ف ن المتكلم أخرين م كثير من المت

  صرف اللفظ عن اإلحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح لدليل يقترون به .
  . "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به "ال الثوري :"بمعنى التفسير . ق: أّن " التأويلالثاني

الحقيقة التي يؤول إليها الكالم كما قال هللا تعالى :"هل ينظرون إالّ هو الثالث : من معاني التأويل 
  يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق " . تأويله

  "٥٦٬٥٥/ ٣" مجموع الفتاوى البن تيمية / ج                           
"""""""""""""""""""""""""""""""""""   

   -قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه : 
داً   "يا معشر القّراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم فوهللا لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقاً بعي

  يميناً وشماالً لقد ضللتم ضالالً بعيداً ".ولئن أخذتم  ،
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -اآلية : كان أبو العالية يقول في هذه  

راط مستقيم" ى ص    "فهدى هللا الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وهللا يهدي من يشاء إل
  المخرج من الشبهات والضالالت والفتن . :
  " تفسير ابن كثير سورة البقرة "                          
 """""""""""""""""""""""""""""""""""  

   :قال ابن القيم رحمه هللا
  هجر القرآن أنواع :

                       هجر سماعه واإليمان به واإلصغاء إليه . أحدهما :
  والثاني : هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه وآمن به .

ين وأن  والثالث : د اليق ه ال يفي اد أن ه واعتق دين وفروع ي أصول ال ه ف اكم إلي ه والتح هجر تحكيم
  أدلته لفظية ال تحصيل بالعلم .

  به منه .والرابع : هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم 
ه  االستشفاءوالخامس : هجر  ب شفاء دائ ا فيطل وب وأدوائه ع أمراض القل ي جمي والتداوي به ف

  ويهجر التداوي به . من غيره
  في قوله " وقال الرسول يا رب إّن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا"وكل هذا داخل 

  " الفوائد "      وإن كان بعض الهجر أهون من بعض ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال علي ابن أبي طالب رضي هللا عنه : 
  خير في قراءة ال تدبر فيها "" ال خير في عبادة ال فقه فيها ، وال 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال مجاهد بن جبر في قوله تعالى " ولكن البر من آمن با ...." اآلية :

  ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة هللا عزوجل .
  -وقال الثوري في هذه اآلية أيضاً :

            هذه أنواع البر كلها . 
  " تفسير ابن كثير سورة البقرة "                       



 ١٢

  ــــ القرآن والتفسيرــــ                                           
ن إمالق  م م وا أوالدك ه " وال تقتل ي قول ل األوالد ف دين قب رزق الوال دأ ب ام ب ي سورة األنع ن ف نح

األوالد في قوله وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نرزقكم وإيّاهم " ، وفي سورة اإلسراء بدأ برزق 
  نحن نرزقهم وإياكم " فما الحكمة من ذلك ؟

دأ  ر " فب و الفق اإلمالق حاصل " وه ام " من إمالق " ف ورة األنع الحكمة من ذلك :أنه قال في س
  بذكر الوالدين اللذين أملقا .

ن  ل وفي سورة اإلسراء قال " خشية إمالق " فهما غنيان لك رزق األوالد قب دأ ب ر فب يخشيان الفق
  . ٣٧/  ١القول المفيد على كتاب التوحيد ج  "       رزق الوالدين .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""      
  -بالَحِلف في ثالثة مواضع من القرآن :أمر هللا رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

  هو قل إي وربي إنه لحق "" يستنبئونك أحُقُ◌ُ◌ ُفي قوله تعالى  -١
 "يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن  وفي قوله تعالى " زعم الذين كفروا أن لن -٢
 وفي قوله تعالى " وقال الذين كفروا ال تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم " -٣

  " ١٤٦، ١٤٥/  ١" القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين / ج                          
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ين إذ بعث فيهم رسوالً من " لقد مّن هللا على المؤمنإذا جاءت "من أنفسهم" كما في قوله تعالى :
هم الأنفس نهم" ف اءت "م ة ، وإذا ج وم األم يمراد : عم ا ف يهم  " كم ث ف ا وابع الى "ربن ه تع قول

  " فالمراد : العرب .رسوالً منهم
  ـــ "٤٣٩صــ ١" المصدر السابق / ج                          

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قاعدة في التفسير ينبغي التنبه لها وهي :

ارض المعاني المحتملة لآلية " إّن  ا تع والتي قال بها أهل العلم إذا كانت اآلية تحتملها وليس بينه
  : فإنه يؤخذ بجميع المعاني " 

  "   ١٧١/  ١" القول المفيد على كتاب التوحيد / ج                         
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :
  هذه أول آية نزلت في الخمر " يسألونك عن الخمر والميسر ........"إّن 

  ثم نزلت اآلية التي في سورة النساء ، ثم نزلت اآلية في المائدة ، فحّرمت الخمر .
      )"٢٢٠تفسير ابن كثير سورة البقرة آية ( "                       

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  روى الطبري من طريق عوف عن الحسن في قوله تعالى :

ارج " ولوال أن يكون الناس  ة ومع قفاً من فض وتهم ُس الرحمن لبي ر ب ن يكف ا لم ة واحدة لجعلن أم
ف  مالت عليها يظهرون " قال : كفاراً يميلون إلى الدنيا قال: وقد ل، فكي ا فع ا وم الدنيا بأكثر أهله

    ــــ"٥٦٦صــ ٨" فتح الباري ج           لو فعل "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  هللا باللغو في أيمانكم ..." ال يؤاخذكم" 
  : هذه اآلية تولين في معنى

  : قول الرجل ال وهللا وبلى وهللا . عائشة األول : قل
  يحلف عليه أحدكم ال يريد منه إالّ الّصدق فيكون على غير ما حلف عليه . هو الشيء : الثاني

  " .٢٢٥سورة آية " تفسير ابن كثير   وهناك أقول أُخر انظرها في "                    
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
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     ــالقرآن والتفسير ـــ                            

  " للذين يؤلون من نسائهم " 
  يحلفون على ترك الجماع من نسائهم ، فيه دالله على أّن اإليالء يختص بالزوجات دون اإلماءأي 

   "٢٢٦"  سورة البقرة آية" تفسير ابن كثير  . كما هو مذهب الجمهور  
 """"""""""""""""""""""""""""""""""   

  -ال أبو علي الحسن بن عبد العزيز الَجروىُّ :ق
  من لم يردَعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه ، لم يرتدع .

  " السير للذهبي ترجمة الَجروىُّ "                                
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

هللا عليه وعلى آله وسلم ُمفّرقاً في خالل ثالث وعشرين سنة قضى نزل القرآن على النبي صلى 
  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أكثرها بمكة .

  " أصول في التفسير للعثيمين "                           
"""   """""""""""""""""""""""""""""""""  
  عرض عن ذكري فإّن له معيشة ضنكاً.."         "ومن أ:ن القيم رحمه هللا في قوله تعالىال ابق
                          " من كتاب الفوائد"

معيشة ، وال على رسوله ، واإلعراض عنه ترك تدبره والعمل به أنزله " فذكره كالمه الذي
الّضْنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر، قاله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد وابن 

  عباس وفيه حديث مرفوع "
  حديث المرفوع هو :ال : علي ياسين بنقال محقق الكتاب عامر

: أخبرنا خليفة ثنا أبو اليد الطيالسي ثنا عماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن قال ابن حبان 
النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم في قوله جّل وعال " فإّن له  سلمة عن أبي هريرة عنأبي 

  معيشة ضنكاً " قال: "عذاب القبر " .
ابن  -وائد " ط كتاب الف٣٧٥و ٣٧٤ أنظره في صفحة والحديث له طرق يرتقي إلى الصحة 

  تحقيق عامر ياسين " -خزيمه 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""    

  فيُعَان"من طالب علم  :"هل"يسرنا القرآن للذكر فهل من ُمدكرولقد "قال بعض السلف عند هذه اآلية
"""""""""  """""""""""""""""""""""""""  

  - .....قائماً بالقسط ......" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في قوله تعالى : " 
متالزمان ، فمن قوله وعمله بالقسط كان مستقيماً ، ومن كان قوله فإن اإلستقامة واإلعتدال  "

وعمله مستقيماً كان قائماً بالقسط ، ولهذا أمرنا هللا عزوجل أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم 
شهداء والّصالحين ، وصراطهم هو العدل صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين وال

والميزان ليقوم الناس بالقسط والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه فالمعاصي 
  مخالف للقيام بالقسط والعدل "كلها ظلم مناقض للعدل 

      "١٧٩/ ١٤" مجموع الفتاوى                              
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء  يقول ابن كثير رحمه هللا في تفسيره لهذه اآلية
وا الهوى  ال تتبع  ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فا أولى بهما ف

   -هللا كان بما تعملون خبيراً ": أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإنّ 
 " ً   يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا " قوامين بالقسط "أي : بالعدل ، فال يعدلوا عنه يمينا

  وال شماالً ، وال تأخذهم في هللا لومة الئم ، وال يصرفهم عنه صارف ، وأن يكونوا متعاونين



 ١٤

ال :" وأقيممتساعدين متعاضدين متناصرين فيه ، وقوله "  ا ق هادة  " وشهداء  " كم ا الش
ديل أي ف والتب : ليكن أداؤها ابتغاء وجه هللا ، فحينئٍذ تكون صحيحة عادلة حقاً ، خالية من التحري

ئلت  والكتمان ، ولهذا قال :" ولو على أنفسكم " أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك ، وإذا ُس
مضرته عليك ، فإن هللا سيجعل لمن أطاعه فَرجاً ومخرجاً من فيه ولو عادت   عن األمر فقل الحقّ 

  كل أمر يضيق عليه .
ا ،  وقوله " أو الوالدين واألقربين راعهم فيه ال ت ك ف ديك وقرابت " أي وإن كانت الشهادة على وال

  بل اشهد بالحق وإن عـاد ضررها عليهم ، فإن الحق حاكم على كل أحـد وهو مقــّدم على كل أحد .
ل وقول ا ، ب ره ، هللا يتوالهم ه لفق فق علي ه :" إن تكن غنياً أو فقيراً " أي : ال ترعاه لغناه وال تش

  هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صالحهما .     
يكم  اس إل ةُ الن وقوله :" فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا " أي : فال يحملنكم الهوى والمعصية وبَغَض

دعلى ترك العدل في أموركم وشؤو الى :" وال  لنكم ، بل الزموا الع ال تع ا ق ان كم ال ك ى أي ح عل
د هللا  ول عب ل . ق ذا القبي وى " ومن ه يجر منكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتق
بن رواحه لّما بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم يخرُص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم ، فأرادوا 

ن أن يَْرُشوه ليرفَُق ب ي م تم أبغض إل ي ، وألن ق إل د أحبَّ الخل تكم من عن د جئ هم ، فقال : وهللا لق
الوا :  أعدادكم من القردة والخنازير ، وما يحملني ُحبّي إياه وبغضي لكم على أن ال أعدل فيكم . فق

  بهذا قامت السموات واألرض .
ن السلف :" تل ر واحد م د وغي ال مجاه وا وقوله :" وإن تلووا أو تعرضوا "ق ووا " أي : تُحّرف

وون  اً يل نهم لفريق الشهادة وتُغيّروها ، واللّّي هو التحريف وتعمد الكذب ، قال هللا تعالى :" وإن م
اب  نتهم بالكت ن …." ألس الى :" وم ال تع ا ، ق هادة وتركه ان الش و كتم راض : ه ة ، واإلع اآلي

ل  يكتمها فإنه أثم قلبه " وقال النبي صلى هللا عليه وسلم :" خير هادة قب أتي بالش الشهداء الذي ي
  أن يُسألها " ولهذا توّعدهم هللا بقوله :" فإن هللا بما تعملون خبير " أي : وسيجازيكم بذلك " .

"""""""  """""""""""""""""""""""""""  
ي تفسيريقول هللا عز وجل :"  د ورد ف ب سليم " وق ى هللا بقل  يوم ال ينفع مال وال بنون إالّ من أت

   -كثير حول هذه اآلية :ابن 
ا .              ن وغيرهم د والحس ول مجاه و ق رك ، وه ن الش الم م و الس ليم ه ب الس أّن القل

  وقال سعيد بن المسيب :" القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن "
   -وعلق القرطبي في تفسيره :

ال :" النّاصح  عز وجل  ليم ؟ ق عن عوف األعرابي قال : سألت محمد بن سيرين ما القلب الس
  في خلقه ". 

""""""""""""""""""""""""""""""""""                                   
  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

ك ، فإنه إّما خير تؤمر به ، وإما " إذا سمعت هللا تعالى يقول :" ياأيها الذين آمنوا " فأرعها سمع
  شر تنهى عنه ". 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال ابن عباس رضي هللا عنه :

ام :   ه" إذا ّسرك أن تعرف ما كان عليه العرب من السفه والجهل فاقرأ هذ اآليات من سورة األنع
" قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفهاً بغير علم وحّرموا ما رزقهم هللا افتراًء على هللا قد ضلوا وما 

  كانوا مهتدين " .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
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رفين وردت مادة " ترف " في القرآن الكريم ثمان مرات  وكلها جاءت في سياق الذم للترف والمت

  ، كقوله تعالى معلالً تعذيب أصحاب الشمال :"إنهم كانوا قبل ذلك مترفين " .
ل ، والمصدر ، واسم ووردت مادة "سرف"  رة بصيغة الفع اً وعشرين م ريم ثالث رآن الك ي الق ف

ى أنفسهم ال  األولفمن  -الفاعل : ذين أسرفوا عل ادي ال ل ياعب الى :" ق " صيغة الفعل " قوله تع
تقنطوا من رحمة هللا ..." وهذا يتناول اإلسراف في األموال وغيرها ، ومن األول والثالث         ( 

ر معروشات  ) أعني صيغة الفعل واسم الفاعل : قوله تعالى :" وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغي
ر والن ره إذا أثم ن ثم وا م ابه كل ر متش ابهاً وغي ان متش ون والرم ه والزيت اً أكل زرع مختلف ل وال خ

  يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين ".  هوآتوا حق
مادة " سرف" بصيغة المصدر قوله تعالى :" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن  ومن ورد

  أموالهم وال تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ...." . آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم
ر اإلسراف  اٍن أخرى غي هذا وبقية اآليات األخرى التي وردت فيها مادت " سرف" جاءت في مع
ذلك  الى :" وك ه تع ذيب كقول ر والتك ي الشرك والكف ى اإلسراف ف في األموال بل أكثرها جاء بمعن

  عذاب اآلخرة أشد وأبقى "  نجزي من أسرف ولم يؤمن بايآت ربه ول
فحاً أن  ذكر ص وقوله : " .... إن هللا ال يهدي من هو مسرف كذّاب " ،  وقوله "أفنضرب عنكم ال

  كنتم قوماً مسرفين " .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

م التفسير "   ي عل ر ف ه " التحبي ي كتاب اً عشرة ف ريم أنواع   يذكر السيوطي للحذف في القرآن الك
  -وهي باختصار : ٢٠٤ص 

الحذف واالختصار ، كقوله تعالى :" واسأل القرية " أي أهلها ، إذ ال يصح إسناد السؤال  األول :
  إليها ألنها ال تعقل .  

ادة ،  رآن زي ي الق يس ف ه ل ق أن الق ، والح ل خ الق " أي ه ن خ ل م و :" ه ادة ، نح اني : الزي الث
  هناك أقل العدد من الخالقين بخالف هل خالق .و"من" هنا تفيد التبعيض ، أي : ليس 

  الثالث : التكرار ، وهو كثير نحو :" كال سيعلمون ثم كال سيعلمون " .                  
الرابع :إطالق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها، فمثال إطالق المفرد على المثنى :  

  ق المثنى على المفرد :" ألقيا في جهنم"أي ألِق ."وهللا ورسوله أحق أن يرضوه " ومثال إطال
  الخامس : تذكير المؤنث تفخيماً له ، نحو :" فمن جاءه موعظة من ربه ..." أي واعظ .

ل والفاعل ،  أخير الفع ر وت ول والخب ديم المفع ي بتق ه البلقين ل ل أخير ، ومثّ ديم والت السادس : التق
اً" أراد :  ومثل له ابن قتيبة بأمثلة دقيقة منها :" اً قيم ه عوج ل ل م يجع أنزل على عبده الكتاب ول

  أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً .....
  السابع : إسناد الشيء إلى ما ليس له للمالبسة، وهو ما يعرف بالمجاز العقلي أو اإلسناد ، نحو : 

  "ِعيشٍة راضية " أي مرضية .
و  رآن أب ه الثامن : القلب ، وممن جوزه في الق ه : إن ي قول ان ف ي حي اً ألب ة خالف ن قُتيب دة واب ُعبي

  ضرورة فال يكون فيه ، فإن األصح أنه إن اقتضى معناً لطيفاً قُبل .
  وذكر ابن قتيبة منه :" فإنهم عّدٌو لي " أي فإني عدو لهم ....

ه  م جزئ يء باس مية الش ا : تس رة ، فمنه امه منتش ره ، وأقس ع غي ظ موض تعمال لف ع : اس التاس
  جعلون أصابعهم في آذانهم " أي أناملهم ."ي

ا  الى :" فلم ه تع ه بقول ل ل العاشر : نسبة الفعل إلى شيئين هو ألحدهما فقط ، ذكره ابن قتيبة ومثّ
  بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما " ، والناسي يوشع بدليل قوله :" إني نسيت الحوت " . 

  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
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زل من سورة  ا ن لم ، وم ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي ص
ه  لى هللا علي ي ص م : إن النب ال أهل العل ذا ق ذر"  . وله م فأن ه "ق ي قول المدثر ثبتت به الرسالة ف

  أُرسل بـ" بالمدثر " .وسلم نُبئ بـ"اقرأ"  و
  " أصول في التفسير للعثيمين "                                

"""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -ينقسم نزول القرآن إلى قسمين :

ه  القسم األول : ه قول رآن ومن ات الق ب آي ه سبب يقتضيه وهو غال دم نزول الم يتق ابتدائي وهو م
تعالى :" ومنهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله لنصدقّن ولنكونّن من الصالحين " اآليات . فإنها 

  نزلت ابتداًء في بيان حال بعض المنافقين .
   -، والسبب :سببي : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه  القسم الثاني :

  إما سؤال يجيب هللا عنه مثل " يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج ".   -أ
ا نخوض ونلعب "  -ب ا كن ولن إنم ئن سألتهم ليق ل:" ول أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مث

ل قُرّ  ا مث ا رأين س : م ي مجل وك ف ا هؤالء آيتين نزلتا في رجل من المنافقين ، قال في غزوة تب ائن
ه  برغ ى آل ه وعل لى هللا علي ول هللا ص ي رس اء يعن د اللق بن عن ذب ألسناً ، وال أج اً ، وال أك بطون

ذر  وسلم وأصحابه ، فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن ،فجاء الرجل يعت
 ه كنتم تستهزؤن  ". إلى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فيجيبه :" أبا وآياته ورسول

ا وتشتكي  -جـ ي زوجه ك ف ي تجادل ول الت أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمة مثل :" قد سمع هللا ق
  إلى هللا وهللا يسمع تحاوركما إن هللا سميع بصير " اآليات .

  " أصول في التفسير للعثيمين "                                
"""""""""""""""""""""""""""""""""""                            

  -فوائد معرفة أسباب النزول كثيرة منها : 
ال  -١ ه تعالى:"وق ك قول ال ذل ه مث دفاع عن ي ال ه وسلم ف بيان عناية هللا تعالى برسوله صلى هللا علي

  ك ورتلناه   ترتيالً " الذين كفروا ولوال نزل عليه القرآن جملة واحده كذلك لنثبت به فؤاد
أل عن الشيء فيتوقف  -٢ بيان أّن القرآن نزل من هللا تعالى وذلك ألن النبي صلى هللا عليه وسلم يُس

 عن الجواب أحياناً حتى ينزل عليه الوحي،أو يخفى عليه األمر الواقع فينزل عليه الوحي مبيناً له.  
ه :" مثال األول : مسألة الروح ، ومثال الثاني : قصة  د قول افقين عن ورة المن األعز واألذل في س

ن  اري م حيح البخ ي ص ة ف ا األذل " والقص ز منه رجن األع ة ليخ ى المدين ا إل ئن رجعن ون ل يقول
  حديث زيد بن أرقم رضي هللا عنه .

  بيان عناية هللا تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم ، مثال ذلك : آية التيمم . -٣
 ة على الوجه الصحيح ، مثال ذلك : آية الصفا والمروة .فهم اآلي -٤

  " المصدر السابق "                                       
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -يتميز المكي عن المدني من حيث األسلوب والموضوع :
  أما من حيث األسلوب فهو :

اطبين ُمعِرضون مستكبرون وال  -١ ب المخ اب ، ألن غال دة الخط لوب وش وة األس الغالب في المكي ق
  القمر "  -يليق بهم إالّ ذلك ، اقرأ سورتي " المدثر 

ادون . أما المدني  : فالغالب في أسلوبه اللّين ، وسهولة الخطاب ألّن غالب المخاطبين مقبلون منق
  اقرأ سورة "المائدة " 

ا الغ -٢ الب في المكي قصر اآليات وقوة المحاّجة ألّن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بم
  تقتضيه حالهم . اقرأ سورة " الطور" .



 ١٧

  ــــ القرآن والتفسيرـ                         
ك  أما المدني : ي ذل الهم تقتض ة ألّن ح دون ُمحاج ام مرسلة ب فالغالب فيه طول اآليات وذكر األحك

  اقرأ( آية الدَّين في سورة البقرة ) .
  وأما من حيث الموضوع فهو :

ان  -١ ة واإليم د األلوّهي ق بتوحي ا يتعل اً م لمة خصوص دة المس د والعقي الغالب في المكي تقرير التوحي
  بالبعث ألّن غالب المخاطبين ينكرون ذلك .

د أّما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعامالت ألّن المخا ي نفوسهم التوحي طبين قد تقرر ف
  والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعامالت .

ك ،  -٢ ال ذل دني القتضاء الح ي القسم الم افقين وأحوالهم ف ه والمن اد وأحكام ر الجه ي ذك اإلفاضة ف
  حيث ُشرع الجهاد وظهر النفاق بخالف القسم المكي .

  صول في تفسير للعثيمين "" أ                           
""""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  اإلختالف الوارد في التفسير المأثور على ثالثة أقسام :
الى "  ه تع ه قول ة ، مثال ى اآلي ي معن ه ف أثير ل ذا ال ت ى . فه ظ دون المعن ي اللف تالف ف األول : إخ

ع " وقضى ربُك أالّ تعبدوا إالّ إيّاه ال الربي ى ، وق قال ابن عباس: قضى : أَمر ، وقال مجاهد : وّص
بن أنس:أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب،فال تأثير لهذا اإلختالف في معنى اآلية .             

  واآلية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما . الثاني : إختالف في اللفظ والمعنى
ة أو  ه اآلي ويكون الجمع بين هذا اإلختالف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعني
ان  ه الشيطان فك ا فأتبع لخ منه التنويع ، مثل قوله تعالى :" واتُل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانس

  اه بها ولكنّه أخلد إلى األرض واتبع هواه ...." من الغاوين . ولو شئنا لرفعن
ل :  يمن ،وقي ن أهل ال قال ابن مسعود : هو رجل من بني إسرائيل ، وعن ابن عباس أنه : رجل م
رجل من أهل البلقاء والجمع بين هذه األقوال : أن تحمل اآلية عليها كلها ، ألنها تحتملها من غير 

  تمثيل .تضاد ويكون كل قول ذُكر على وجه ال
ومثال آخر قوله تعالى :" وكأساً دهاقاً "قال ابن عباس : دهاقاً مملوءة ، وقال مجاهد : متتابعة ، 

  بين هذه األقوال واآلية تحتملها . ةوقال عكرمة : صافية وال منافا
ى األرجح  ة عل الثالث : إختالف اللفظ والمعنى واآلية ال تحتمل المعنيين للتضاد بينهما فتحمل اآلي

  منها بداللة السياق أو غيره .
ا  ة فنصف م ّن فريض مثال ذلك قوله تعالى :" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهّن وقد فرضتم له

  فرضتم إالّ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
اس  ن عب ال اب زواج ،وق و ال اح : ه دة النك ده عق قال على بن أبي طالب رضي هللا عنه في الذي بي

   عنه : هو الوالي والراجح األول لداللة المعنى عليه .رضي هللا
  " المصدر السابق "                                

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  

  
  
  
  
  

  
  



 ١٨

  ــ الحديث النبوي ــ                                 
       * أحاديث صحاح*                             

ن "   اللّهم بارك ألمتي في بكورها " رواه أحمد واألربعة عن صخر الغامدي ، ورواه ابن ماجه م
ران  ن سالم وعم د هللا ب ن مسعود وعب اس واب ن عب حديث ابن عمر ورواه الطبراني من حديث اب

  بن حصين وكعب بن مالك و النواس ابن سمعان رضي هللا عنهم .
  "١٣٠٠" صحيح الجامع /                          

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
اس رضي "  ن عب علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب " رواه الطبراني من حديث اب

  " ٤٣٢،  ٤٣١/ ص  ٣" السلسلة الصحيحة / ج           هللا عنهما .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

رضي هللا عنه قال : ذكر النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم شيئاً فقال : " ذاك  عن زياد بن لبيد
ا  ه أبناءن رآن ونقرئ رأ الق ن نق م ونح ذهب العل ف ي ول هللا وكي ت يارس م " قل اب العل د أوان ذه عن

  ويقرئه أبناؤنا أبناءهم ؟ 
ارى قال : " ثكلتك أمك يا زياد ،إن كنت ألراك من أفقه رجل بالمدينة ، أو ل يس هذه اليهود والنص

  . رواه ابن ماجهيقرأون التوراة واإلنجيل ال يعلمون بشيء مما فيها "     
  " ٣٧٧/  ٢" صحيح ابن ماجه /                        

""""""""""""""""""""""""""""""""""""   
ه  ى آل ه وعل ال : خرج رسول هللا صلى هللا علي ه ق ى عن البراء بن عازب رضي هللا عن وسلم إل

ة  وم القيام رون ي ار يحش ال : " إّن التج و ق ر أب ى إذا اش ار " حت ر التج ا معش ال : " ي ع فق البقي
  فُّجاراً إالّ من اتقى وبَرَّ وصدق "

  " ٩٩٤/  ٢، ج  ١٤٥٨/  ٣" السلسلة الصحيحة / ج                       
""""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  " الذي تفوته صالة العصر كأنما وترأهلهُ ومالُه "  رواه مسلم عن ابن عمر رضي هللا عنه . 
  معنى " وترأهلهُ وماله ":أي انتزع منه أهلَه وماله وهذا تفسير مالك بن أنس .

  هذا على رواية رفع الالمين" أهلُه ومالُه " .
ص هو أهله وماله وسليه فبقي بال أهل وال أّما على رواية نصب الالمين"أهلَه ومالَه " فمعناه: نق

اٍن. ول ث ه مفع                مال وهو قول الخّطابي،والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أن
  ) "٦٢٦شرح النووي لصحيح مسلم / رقم (  "                 "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""   

ه ال نكاح إالّ بولي " "  ن ماج ه ، واب ى األشعري رضي هللا عن رواه أحمد واألربعة عن أبي موس
  عن ابن عباس رضي هللا عنه .  وأحسن من جمع طرق هذا الحديث " الحاكم " .

"""""       """"""""""""""""""""""""""""""""  
  ال اإلمام أحمد في فضائل الصحابة :ق
ال : عن رجالً دثنا حيوة ثنا بقية ثنا بَحير بن سعد عن ح ه ق د أن ن عب ة ب دان عن ُعتَب خالد بن مع

ال : ال ،  ونهم ، ق ينة حص ددهم ، حص ر ع هم كثي قال يا رسول هللا إلعن أهل اليمن فإنهم شديد بأس
ه  لى هللا علي ول هللا ص ال رس ين ، وق لم األعجم ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي ول هللا ص ن رس م لع ث

ا وعلى آله وسلم :" إذا ّمروا بكم يس قون نساءهم ، يحملون أبناءهم على عواتقهم فإنهم مني وأن
  منهم " .

  """"""" """"""""""""""""""""""""""""""  
  
  



 ١٩

  ــ الحديث النبوي ــ                                 
       * أحاديث صحاح*                             

  ، والرجعة " وفي رواية " والعتاق " " ثالث جدهّن جد ، وهزلهّن جد : النكاح ، والطالق
  هذا الحديث حسن بطرقه وشواهده . 
ر "   يص الحبي ي التلخ ر ف ن َحَج افظ اب ة كالح ض األئم نه بع د حس ي      ٢٠٩/  ٣فق اني ف " واأللب

  " . ٢٣١اإلرواء و الوادعي في تحقيقه لتفسير ابن كثير عند سورة البقرة آية رقم " 
"""   """""""""""""""""""""""""""""""""  

ال يحافظ عليهما عبد مسلم إالّ دخل الجنة ، أال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل ، يسبح "خصلتان 
ان ،  ة باللس ون ومائ ذلك خمس راً ، ف ره عش راً، ويكب ده عش راً ، ويحم الة عش ل ص ر ك ي دب هللا ف

اً وثالث ر أربع زان، ويكب ي المي مائة ف ف و خمس ين، وأل اً وثالث ده ثالث جعه ، ويحم ذ مض ين إذا أخ
ين  ة ألف وم والليل ي الي ل ف أيكم يعم زان ،ف ي المي ويسبح ثالثاً وثالثين ، فتلك مائة باللسان،وألف ف

  رواه أحمد واألربعة عن ابن عمرو رضي هللا عنه . وخمسمائة سيئة"
  " ٣٢٣٠" صحيح الجامع /                                                                                      

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  إن كنتم تحبون أن يحبكم هللا ورسوله فحافظوا على ثالث خصال :

ديث  صدق الحديث ، وأداء األمانة ، ن ح د م ي الفوائ أنس رضي وحسن الجوار " رواه الخلعي ف
  "  ٢٩٩٨" السلسلة الصحيحة /                                                                         هللا عنه .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " لو أن حجراً مثل سبع خلفات ألقى عن شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفاً ال يبلغ قعرها " 

  عنها والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه . رواه الطبراني عن معاذ و أبي إمامة رضي هللا    
  " ٢٨٦٥" السلسلة الصحيحة /                                                                                   

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""   
ة و ي صلى هللا علي ال النب ت : ق لم " أال  " عن أسماء بنت يزيد رضي هللا عنها قال ه و س ى آل عل

الوا :  ركم بشراركم ؟ ق ال أخب أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى . قال : " الذين إذا رؤوا ذكر هللا " أف
  قال " المشاؤون بالنميمة ، المفسدون بين األحبة الباغون البُرآء العنت " -بلى يا رسول هللا :

  " حسن "   رواه البخاري في األدب المفرد ، و قال عنه األلباني 
  "  ٣٢٣"  األدب المفرد  رقم                                                                                   
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  " إياكم و دعوة المظلوم و إن كانت من كافر فإنه ليس لها حجاب دون هللا عز و جل "  
  في " التاريخ " من حديث أنس رضي هللا عنه .  رواه ابن معين  

  "               ٧٦٧" السلسلة الصحيحة /                                                                                  
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  " لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العجب " 
  أخرجه العقيلي وابن عدي من حديث أنس رضي هللا عنه . 

  " ٦٥٨رقم  / " السلسلة الصحيحة                                                                                
 """""""""""""""""""""""""""""""""""""   

معت  ال : س م ق ترجع ث ر على قارئ يقرأ ، ثم سأل فاس عن عمران بن حصين رضي هللا عنه أنه مَّ
ول :  ه وسلم يق ه سيجيء  "رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آل ه فإن رآن فليسال هللا ب رأ الق ن ق م

  . رواه الترمذي وأحمد  "أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس 
  " ٢٥٧رقم  /" السلسلة الصحيحة                                                                                 

  



 ٢٠

  ــ  الحديث النبوي ــ                           
       * أحاديث صحاح *                          

ال  "   ي الم راة ف ل َمثْ ي األه ه ف رحم محبَ ـة ال إٌن صل تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، ف
  . رواه الترمذي والحاكم و أحمد عن أبي هريرة رضي هللا عنه "منسأة في األثر 

  "٢٧٦الصحيحة /رقم " السلسلة                                                                                    
                                                """""""""""""""""""""""""""""""""""

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه قال : " مرحباً بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، 
  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوصينا بكم يعني: طلبة الحديث " .

  "٢٨٠" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                   
 """"""""""""""""""""""""""""""""""""  

اس  د الن ال : " أش لم ق ه وس لى هللا علي ول هللا ص ه أّن رس ي هللا عن عود رض ن مس د هللا ب ن عب ع
  .   رواه أحمدعذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً ، وإمام ضاللة ، وممثل من الممثلين " 

  "٢٨١" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                    
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ه وسلم :"  ال رسول هللا صلى هللا علي ال : ق ه ق اص رضي هللا عن ي وق ع من عن سعد بن أب أرب
ن  ع م يء . وأرب ب الهن لح ، والمرك ار الص ع ، والج كين الواس السعادة : المرأة الصالحة ، والمس

  .  أخرجه ابن حبانالسوء ، والمرأة السوء ، والمركب السوء ، والمركب الضيق "  الشقاء : الجار
  "٢٨٢" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                 

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ى آل ه وعل رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا علي

  . رواه النسائيوسلم :" ال ينظر هللا إلى امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال تستغني عنه " 
  "٢٨٩" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               

"""""""""" """"""""""""""""""""""""""""  
ا  عن ابن عمر فَّ عنّ ال :" ُك لم فق رضي هللا عنهما قال : تجشأ رجل عند النبي صلى هللا عليه وس

ُجشاءك فإّن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة " رواه الترمذي وابن ماجه ، وجاء 
  من حديث أبي ُجحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان رضي هللا عنهم أجمعين .

  "٣٤٣" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  من حقوق الجار :
  " ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه "

  رواه البخاري في األدب المفرد عن ابن عباس رضي هللا عنهما .
  " ٢٧٨/ ص ١سلة الصحيحة ج" السل                                                                           

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ر  عن أبي عبيد ا معش ال : ي اة ق رته الوف ا حض ك األشعري لم الحضرمي يعني شريحاً ، أن أبا مال

ول :      األشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يق
  . رواه اإلمام أحمد"ُحلوةُ الدنيا ُمّرة اآلخرة ، وُمّرة الدنيا ُحلوةُ اآلخرة "  

  " ٤٣١/ ص٤" السلسلة الصحيحة ج                                                                        
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ق  ه وسلم :" إن هللا خل ى آل ه وعل عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا علي
ي أصالب  م ف ا وه م له الً ، خلقه ار أه ق للن ائهم ، وخل الب آب ي أص للجنة أهالً ، خلقهم لها وهم ف

  .  رواه مسلمآبائهم " 



 ٢١

  ــ  الحديث النبوي ــ                                      
    * أحاديث صحاح *                           

الوا  عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : أقبلْت يهود إلى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فق
  : يا أبا القاسم نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك .                                

ل  قال : فأخذ عليهم ول وكي ا نق ى م الواما أخذ إسرائيل على نفسه ، قالوا" وهللا عل ا  ".ق : أخبرن
ي .  ة النب رأة وكيف عن عالم ث الم ف تؤنّ ا كي الوا : فأخبرن ه " ق ام قلب اه وال ين ام عين ال :" تن ق

رت "  تُذكر؟قال: " يلتقي الماءان ، فإن عال ماء المرأة ماء الرجل أنثت ، وإن عال ماء المرأة أذك
الوا : صدقت فأخبرنا عن الرعد ما هو ؟ قال :" الرعد ملك من المالئكة موّكل بالسحاب بيديه أو ق

ه زجرة السحاب إذا زجره  ذي يسمع من ه السحاب ، والصوت ال ر ب ار يزج في يده مخراق من ن
  .  رواه الترمذي وأحمد وغيرهماحتى ينتهي إلى حيث أمره "   

  "٤٩١/ ص٤" السلسلة الصحيحة ج                                                                          
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ن  " قاه م ه ، وإن س أل عن ل وال يس ه فليأك ن طعام ه م لم فأطعم ه المس ى أخي دكم عل ل أح إذا دخ
ي " شرابه فليشرب من شرابه وال يسأل عنه  رة رض ي هري ديث أب ن ح أخرجه الحاكم وأحمد والخطيب م

  "٦٢٧"السلسلة الصحيحة رقم /                                                                    هللا عنه .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

راه در قِ ذَ بق ه أْن يأخ اً فل يف محروم بح الض ه  "أيما ضيف نزل بقوم فأص ه" أخرج رج علي وال ح
  الطحاوي وأحمد من حديث أبي هريرة .

  "٦٤٠" السلسلة الصحيحة رقم /                                                                               
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

وا عن سمرة بن جندب  رضي هللا عنه أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال :" احضروا الذكر وادن
ا "  ة وإن دخله ي الجن ؤخر ف ى ي د حت زال يتباع ل ال ي إن الرج ام ف اكم من اإلم و داود والح ه أب أخرج

     "٣٦٥السلسلة الصحيحة / رقم  "                                                         والبيهقي وأحمد .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  "َمّن كان له شعر فليكرمه " رواه أبو داود عن أبى هريرة رضي هللا عنه                                         
  "٥٠٠/ رقم  " السلسلة الصحيحة                                                                                 

                                                """""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ً ا تحابا رجالن في هللا إالّ كان أحبهما إلى هللا عزوجل م"           لصاحبه"  أشدهما ُحبا

  رواه البخاري في األدب المفرد وابن حبان من حديث أنس رضي هللا عنه     
  " ٤٥٠"السلسلة الصحيحة /رقم                                                                            

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""  
"من ال يرحم ال يُرحم ومن ال يغفر ال يغفر له ، ومن ال يتب ال يُتب عليه"                                           

  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث جرير بن عبدهللا البجلي رضي هللا عنه  
  " ٤٨٣"السلسلة الصحيحة /رقم                                                                              

  """"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  ، وكان كالظلة فإذا انقلع منها رجع إليه اإليمان " "إذا زنى العبد خرج منه اإليمان

  واه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .ر
  "٥٠٩" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                

""""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه .رواه الطبراني ابن آدم في لسانه " أكثر خطايا "

  "٥٣٤" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               



 ٢٢

  ــ  الحديث النبوي ــ                                
    * أحاديث صحاح *                           

  " ليس شيء في الجسد إالّ يشكو إلى هللا اللسان على حدته " 
  رواه أبو يعلي في مسنده وابن السني في عمل اليوم والليلة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه .

  "٥٣٥"السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                    
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ن " لم يَُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني من حديث عبد هللا ب

  "٦٢٤"السلسلة الصحيحة / رقم                                                   عباس رضي هللا عنهما . 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ب " من حافظ على هؤالء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ في ليله مائة آية كت
  من القانتين " رواه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة رضي هللا عنه .

  "٦٥٧" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                   
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ا  رو رضي هللا عنهم ن عم د هللا ب ه عن عب ى آل ه وغل ال :" صلينا مع رسول هللا صلى هللا علي ق
ه وسلم وسلم المغرب فرجع من رجع  ى آل ه وعل وعقَّب من َعقب ، فجاء رسول هللا صلى هللا علي

واب  ن أب اً م تح باب د ف م ق ذا ربك ال :" أبشروا ه ه فق مسرعاً قد حفزه النفس وقد حّسر عن ركبتي
  السماء يباهي بكم المالئكة يقول :انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى ".

  "٦٦١" السلسلة الصحيحة / رقم                                             رواه أحمد وابن ماجه .      
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ول  عن ابن مسعود رضي هللا عنه قيل له : ما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يق
  الزهد . في زعموا ؟ قال :" بئس مطية الرجل زعموا " رواه ابن المبارك في

  "٨٦٦" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  عن ابن عباس رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول :
ا  جبريل فقال :" أتاني   ر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله ن الخم يا محمد إّن عزوجل لع

ن  اريخ واب والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها " أخرجه أحمد والبخاري في الت
  "  ٨٣٩" السلسلة الصحيحة / رقم                                                             حبان والحاكم .

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ه وسلم  ى آل ه وعل ى رسول هللا صلى هللا علي ه : " أّن رجالً شكا إل عن أبي هريرة رضي هللا عن

  قسوة قلبه فقال له : " إْن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم " رواه أحمد .
  " ٨٥٤" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                              

""""""""""""""""""""""""""""""""  
ا  ال : ي لم فق ه وس ى آل ه وعل ي صلى هللا علي ى النب عن ابن عمر رضي هللا عنه : أّن رجالً جاء إل

لى ال رسول هللا ص ى هللا ؟ فق ال أحب إل ى هللا ؟ وأي األعم ه  رسول هللا أي الناس أحب إل هللا علي
ى هللا عزوجل  ال إل اس ، وأحب األعم م للن الى أنفعه ى هللا تع اس إل ب الن لم : " أح ه وس وعلى آل
اً ، وألن  ه جوع ا ، أو يطرد عن ه دين ه أو يقضي عن ه كرب ى مسلم أو يكشف عن ه عل سرور يدخل

ة  ي مسجد المدني ذا المسجد " يعن " شهراً أمشي مع أخٍ في حاجٍة أحبُّ إلّي من أن أعتكف في ه
مأل هللا قلبه رجاًء  -ولو شاء أن يمضه أمضاه  -ومن كّف غضبه ستر هللا عورته ومن كظم غيظه 

  يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه في حاجـه حتى تتهيأ لـه أبثت هللا قـدمه يوم تزول األقـدام 
  م الكبير ." وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل "   رواه الطبراني في المعج

  "  ٩٠٦" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                            



 ٢٣

  ــ  الحديث النبوي ــ                                  
            * أحاديث صحاح *                            
ن  اً : "َم رة مرفوع ي هري ل بهن ؟     عن أب ن يعم م م ل بهن أو يُعلّ ات فيعم ي هؤالء الكلم ذ عن يأخ

د  ن أعب ارم تك ِق المح ال : ات اً فق ّد خمس دي فع ذ بي ا رسول هللا ، فأخ ا ي ت أن رة فقل و هري ال: أب فق
ا   ا موارَض ب،  الناس اس م قسم هللا لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب للن

  لماً، وال تكثر الضحك فإّن كثرة الضحك تميت القلب " رواه الترمذي وأحمد .تحب لنفشك تكن مس
  " ٩٣٠" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                              

"""""""""""""""""""""""""""""""""      
  هللا فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر "  " تداووا بألبان البقر فإني أرجوا أن يجعل

  رواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه . 
  "  ٥١٨" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                              

""""""""""""""""""""""""""""""""""   
   كانت له بشكلالّ يشيب رجل شيبة في اإلسالم إالشيب نور المؤمن ال "

ن  رو ب ن عم دهللا ب ديث عب ان من ح ي شعب اإليم ي ف ة " رواه البيهق شيبة حسنة ورفع بها درج
  "١٢٤٣"السلسلة الصحيحة /رقم                                              العاص رضي هللا عنهما . 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  و بعضها في النار ، وبعضها في الجنة ، إالّ أمتي فإنها كلها في الجنة " إالّ "ما من أمٍة 

  رواة الخطيب البغدادي من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما .
  "٥٦٩٣" صحيح الجامع /                                                                               

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  الطبراني من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما . رواهألبان البقر شفاء ، وسمنها دواء "   "

"                    ١٥٣٣"السلسلة الصحيحة /رقم                                                                               
    """"""""""""""""""""""""""""""""""  

  من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.   رواه الطبراني أمرُت بالسواك حتى خفُت على أسناني " "
  "١٥٥٦"  السلسلة الصحيحة /رقم                                                                              
 """"""""""""""""""""""""""""""""""  

ل  ة مث وم القيام افر ي رس الك د "ض بعون اُح ده س رُض جل ً ،وع ا اء ،  ذراع ُل البيض ُده مث ، وَعُض
رة  وفِخذُه ي هري اكم عن أب د والح ذة " رواه أحم مثل وَرقَان ، ومقعده في النار ما بيني وبين الرب

  "١١٠٥" السلسلة الصحيحة / رقم                                                           رضي هللا عنه .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  " كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها إالّ البنيان " رواه الطبراني عن خباب رضي هللا عنه .
  "٤٥٦٦" صحيح الجامع /                                                                                  

 """"""""""""""""""""""""""""""""  
ع أو سجد تساقطت  ا رك ه فكلم ى عاتق " إن العبد إذا قام إلى الصالة أُتي بذنوبه كلها فوضعت عل

ل" وأب ام اللي ي " قي ق عنه . رواه محمد بن نصر في " الصالة " وف ة من طري ي الحلي يم ف و نع
  ثور بن يزيد عن أبي المنيب عن ابن عمر .

  "١٣٩٨"السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

رٌّ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى  هللا عليه وعلى آله وسلم :" المؤمن ِغ
  كريم ، والفاجر ِخبٌّ لئيٌم " أخرجه البخاري في األدب المفرد وأبو داود والترمذي والحاكم .

  "٩٣٥" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               



 ٢٤

   ــ الحديث النبوي ــ                               
                 * أحاديث صحاح *                              

  " إّن لكل ديٍن خلقاً وخلق اإلسالم الحياء " 
أخرجه ابن ماجة من الحديث أنس رضي هللا عنه ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث 

  ابن عباس رضي هللا عنهما .
  "٩٤٠" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت ألدركه رزقه كما يدركه الموت " 

   عنه .رواه أبو نعيم من حديث جابر رضي هللا
  "٩٥٢" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                  

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  أُمتي أُمة مرحومة ليس عليها عذاب في اآلخرة عذابها في الدنيا : الفتن والزالزل والقتل "

  والحاكم وأحمد من حديث أبي موسى رضي هللا عنه .أخرجه أبو داود 
  "٩٥٩" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ه عن عمرة بنت رواحه " أخت عبد هللا بن رواحه " رضي هللا عنها عن رسول هللا  صلى هللا علي

  وعلى آله وسلم أنه قال  :" وجب الخروج على كل ذات نطاق . يعني في العيدين "
  رواه الطيالسي وأحمد .

  " ٢٤٠٨" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               
"""""     """"""""""""""""""""""""""""  

   كراهية زخرفة البيوت :
ا ستفتح  ه وسلم : " إنه ى آل ه وعل ال رسول هللا صلى هللا علي عن ُجحيفة رضي هللا عنه قال : ق
تم  ال :  وان وم ؟ ق ا الي ى دينن ا : ونحن عل ة " قلن د الكعب ا تُنج دوا بيوتكم كم عليكم الدنيا حتى تنجَّ

  قلنا: فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم ؟ قال : " بل أنتم اليوم خير "على دينكم اليوم " 
      رواه البزار . 

  " ٢٤٨٦" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

ة حق عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال ه وسلم : " ثالث  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آل
 العفاف" على هللا عونهم : المجاهد في سبيل هللا ، والمكاتب الذي يريد األداء ، والناكح الذي يريد

  رواه الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم .
  " ٣٠٥٠" صحيح الجامع /                                                                                  

 """""""""""""""""""""""""""""""""  
ي  رواه البزار من حديث جابر " أي عشر ذي الحجة "أفضل أيام الدنيا أيام العشر " "  عبد هللا رض

  " ١١٣٣" صحيح الجامع /                                                                    هللا عنهما .
""""""""""""""""""""""""""""""""  

ه  عن ى آل ه وعل عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال : سمعت رسول هللا صلى هللا علي
واب  ى أب ون عل ال ينزل باه الرح وسلم يقول: سيَلون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأش

ات المساجد نساؤهم كاسيات عاريات  على رؤوسهن كأسنمة البُخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعون
  لو كانت وراء أمة من األمم لخدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء األمم قبلكم . 

  رواه أحمد وابن حبان والطبراني .
  "٢٦٨٣"السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                   



 ٢٥

   ــ الحديث النبوي ــ                                   
   * أحاديث صحاح *                            

ى  ين األول لم ب ه وس لى هللا علي ول هللا ص ع رس ال جم ه ق ي هللا عن عود رض ن مس د هللا ب ن عب ع
ين  والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فقال:" ع ب ي الجم ي يعن رج أمت ي ال تح ذا لك صنعت ه

  الصالتين " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .
  "       ٢٨٣٧" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                               

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
اً  عن أبي أيوب رضي هللا ر أربع عنه أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظه

  إذا زالت الشمس ال يفصل بينهن بتسليم وقال :" إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس "
  "٣٤١/ ص ١" صحيح ابن ماجه / ج                                                         رواه ابن ماجه .

"""""""""""""""""""""""""""""""""   
ي  رأ ف ان يق لم ك ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي ي ص ه أن النب ي هللا عن عود رض ن مس د هللا ب ن عب ع

  الركعتين بعد صالة المغرب " قل ياأيها الكافرون " و " قل هو هللا أحد " .
  "٣٤٤/ ص  ١"صحيح ابن ماجه / ج                                                        رواه ابن ماجه .  

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ار  ن النّ راءة م ان: ب ه براءت " من صلى  أربعين يوماً في جماعة، يدرك التكبيرة األولى، ُكتب ل
ر  ديث عم ن ح اً م اء أيض وبراءة من النفاق "  رواه الترمذي من حديث أنس رضي هللا عنه . وج

  الترمذي . بن الخطاب عند
  "٦٣٦٥" صحيح الجامع /                                                                                 

"""       """"""""""""""""""""""""""""""  
  أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر "

خزيمة وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلي والبيهقي من حديث  رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن
  أنس بن مالك .

  "١٢٢، واأللباني "صحيح الجامع / ٩١-٩٠/ ٢وصححه الوادعي في الجامع الصحيح "                    
 """"""""""""""""""""""""""""""""""  

ال رسول هللا صلى هللا  ى عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال : ق ه وسلم :" ألن أجلس عل علي
ط  الي أوس ا أُب لم ، وَم ر مس ى قب ن أْن أمشي عل َجْمٍر أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلّي م

  القبور قضيُت حاجتي أو وسط السوق ". رواه ابن ماجه .
  "٥٠٣٨ع / " صحيح الجام                                                                                 

  "٩٣٢" الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين /                                                               
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

  " ال تذكروا هلكاكم إالّ بخير "  رواه النسائي من حديث عائشة رضي هللا عنها .
  " ١٥٨٠" الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين /                                                              

"""""""""""""""""""""""""""""" """  
  من ُسئل عن علم فكتمه ، ألجمه هللا بلجام من نار " "

  رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .
  " ١٣٦٤يح المسند مما ليس في الصحيحين /"  " الصح٦٢٨٤" الصحيح الجامع /                            

"""""""""""""""""""""""""""""" """  
  ال تسبوا األموات فتؤذوا األحياء " رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه. "

  " ١١٣٤يح المسند مما ليس في الصحيحين /" الصح"  ٢٣٧٩" السلسلة الصحيحة /                       
                  



 ٢٦

   ــ الحديث النبوي ــ                                      
   * أحاديث صحاح *                              

ا " ي هللا عنه ة رض ص رسولعن عائش ت " رّخ ور  قال ارة القب ي زي لم ف ه وس لى هللا علي هللا ص
  "رواه ابن ماجه .

  " ١٥٤٥يح المسند مما ليس في الصحيحين /" الصح                                                            
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

ديث " ن ح ي م د والطبران ا " رواه أحم اؤه ي قُرَّ افقي ُأّمت ر من اص  أكث ن الع رو ب ن عم د هللا ب عب
مة  ديث عص ن ح ي م ه ، ورواه الطبران رضي هللا عنهما ومن حديث عقبة بن عامر رضي هللا عن

  بن مالك رضي هللا عنه .
  "٧٥٠" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                  

""""""""""""""""  """""""""""""""""  
و داود من حديث إذا صلى أحدكم إلى سترة  ه صالته " رواه أب فليدنو منها ال يقطع الشيطان علي

  "١٣٨٦السلسلة الصحيحة /رقم  "سهل بن أبي حثمة.                                                       
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  ال تجزيء صالة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " "
  رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري رضي هللا عنه .

  " ٩٤٦"  " الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين / ٧٢٢٤الصحيح الجامع / "                           
"""""""""""""""""""""""""""""" """  

ه  رت عن ، إالّ كُّف ا وة إالّ ب ر ، وال حول وال ق ه إالّ هللا ، وهللا أكب ول ال إل " ما على األرض أحد يق
  خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر " 

  رواه أحمد والترمذي من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما . 
  "٥٦٣٦" صحيح الجامع /                                                                                     

 """""""""""""""""""""""""""""""""   
  لكل داٍء دواء ، فإذا أُصيب دواء الّداء بريء بإذن هللا تعالى " " 

  رواه مسلم من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه . 
   """"      """""""""""""""""""""""""""""                  

ه  م يطوق " أيما رجل ظلم شبراً من األرض كلَفه هللا تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ث
  يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس " رواه الطبراني من حديث يعلى بن مرة رضي هللا عنه . 

  " ٢٤٠" السلسة الصحيحة /                                                                                     
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

رة  ي هري ه " رواه الطياسي عن أب " دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً، ففجوره على نفس
  " ٧٦٧" السلسلة الصحيحة / رضي هللا عنه .                                                               

 """""""""""""""""""""""""""""""""  
اء ي اً، ج يئاً ظلم ن األرض ش ذ م ن أخ د و "م ر" رواه أحم ى المحش ا إل ل ترابه ة يحم وم القيام

  الطبراني من حديث يعلى بن مرة رضي هللا عنه .
  " ٢٤٢" السلسة الصحيحة /                                                                                   

 """""""""""""""""""""""""""""""  
ه ، "من قعد مقعداً لم يذكر هللا ذكر هللا في جعاً ال ي جع مض  فيه ، كانت عليه من هللا تَِره ، و من أض

  كانت عليه من هللا تَِره "رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .
  " ٧٨" السلسلة الصحيحة /                                                                                    



 ٢٧

   ــ الحديث النبوي ــ                               
        * أحاديث صحاح *                             

ال  " اثنتان يكرهما ابن آدم : يكره الموت و الموت خيٌر له من الفتنة ، ويكره قلة المال ، وقلة الم
  أقل للحساب "  رواه أحمد والبغوي في شرح السنة . من حديث محمود بن لبيد رضي هللا عنه .

  " ٨١٣السلسلة الصحيحة / "                                                                                     
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

الها و   ن ص ر م اه هللا أج لوا ، أعط د ص اس ق د الن م راح فوج وء ، ث ن الوض أ فأحس ن توض " م
ي حضرها،ال ينقص ذلك من أجرهم شيئاً "  رواه أحمد و أبو داود و النسائي والحاكم من حديث أب

  " ٦١٦٣" صحيح الجامع /                                                      هريرة  رضي هللا عنه .
""""""""""""""""""""""""""""""""    

"يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصّم وال غائباً إنه معكم إنه سميع قريب تبارك 
طبراني رحمه قال الاسمه وتعالى جده"متفق عليه من حديث أبي موسى األشعري رضي هللا عنه. 

ن ا :هللا عند هذا الحديث لف م ة الس حابة فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر وبه قال عام لص
  "٢٩٩٢رقم الحديث  -كتاب الجهاد والسير  -فتح الباري  "                             والتابعين ".

 """"""""""""""""""""""""""""""""""  
ر  أتي أم " ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم وال من خذلهم حتى ي
ي  عبة ف ن ش هللا وهم على ذلك حتى تقوم الساعة " هذا الحديث جاء من حديث معاوية والمغيرة ب
د  د هللا عن ن عب ابر ب الصحيحين ، وجاء من حديث عبد هللا بن عمرو وثوبان وجابر بن سمرة وج

اس اإل ن إي رة ب مام مسلم ، وجاء من حديث عمران بن حصين عن أبي داود ، وجابر من حديث ق
ن  اء م اريخ ، وج عند الترمذي ، وجاء من حديث سلمة بن نفيل عند اإلمام أحمد والبخاري في الت

  حديث عمر عند الحاكم ، وجاء من حديث أبي هريرة عند أبن ماجة ، وهللا أعلم . 
"""""""""""""""""""""""""""""""""   

هُ  ى يبلَّغ ره حت ا يك ه بم زال هللا يبتلي ال ي ل ، ف " إّن الرجل ليكون له المنزلة عند هللا فما يبلُغها بعم
  إياها " رواه أبو يعلي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه .

  "٢٥٩٩" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                  
"""""""""""""""""""""""""""""""""   

ة :  وم القيام ادي ي لم "إّن هللا ين ه وس لى هللا علي ال رسول هللا ص ال : ق عن أنس رضي هللا عنه ق
ول المالئك ال: فتق ي ق ن جيران ي أي ار أين جيران ن ُعّم ول: أي ي أن يجاورك ؟ فيق ن ينبغ ا وم ة ربن

  المساجد"  رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده .
  " السلسلة الصحيحة /          "                                                                                  

""" """""""""""""""""""""""""""""""  
ة  عن ابن عمر رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم " أال أنبئكم بليل

  أفضل من ليلة القدر ، حارس الحرس في أرض خوف لعله ال يرجع إلى أهله " أخرجه الروياني .
  "٢٨١١" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                   

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " اقرأ قل ياأيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك " 

  رواه أبو داود والترمذي عن نوفل األشجعي وجاء من حديث أنس عند البيهقي .
  "١١٦١" صحيح الجامع /                                                                                         

""""""""""""""""""""""""""""""  
  



 ٢٨

  ــ الحديث النبوي ــ                                 
     * أحاديث صحاح*                            

  البضع ما بين الثالث إلى التسع " رواه الطبراني وابن مردويه عن نيار بن مكرم .
  "٢٨٨٧" صحيح الجامع /                                                                                          

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ل  ا مث ال :"إنم لم ق ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي ول هللا ص ا أّن رس ي هللا عنهم ر رض ن عم ن اب ع

             رواه الشيخان المعلّقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت"  صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل
  قال الحافظ ابن عبد البر رحمه هللا :

ك  ان ذل م ك ان ألّن علمه ا ك ه أي م ه ذهب عن د علم م يتعاه ن ل ى أن م "وفي هذا الحديث دليل عل
الُميّسر للذر يذهب إن لم يتعاهد فما ضنك بغيره من العلوم  الوقت القرآن ال غير ، وإذا كان القرآن

  المعهودة وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى هللا تعالى ودل على رضاه ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  " من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية "
انئ " ُمجي ن ه ا قال اإلمام أحمد في " مسائل اب أله : م دما س انئ عن ن ه راهيم ب ن إب حاق ب اً إس ب

ام  ذا إم ول : ه م . يق معنى هذا الحديث ؟ فقال : تدري ما اإلمام ؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كله
  فهذا معناه "

  :٤/٥٩وقال الكثيري في " فيض الباري " 
ة  " ان أو ثالث ه رجل أو اثن و بايع إعلم أّن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين فل

  فإنه ال يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهم أو أهل الحل والعقد "
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ل ِمن أُمتي َديناً ثم َجهد في قضائه ، فمات ولم يقضه . فأنا ولي   هُ " رواه أحمد .َمْن ُحمَّ
  "١٥٤١" الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين / رقم                                                          

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  لما ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخصائص :" وأعطيُت جوامع الكلم "

  قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري: معناه أّن هللا يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة " 
  

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  

  
  

                                 
                            

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩

  ــ الحديث النبوي ــ                           
  * أحاديث ضعاف *                         

  -قال اإلمام أحمد رحمه هللا :
ا  ال أن ه :" من ق ن الخطاب رضي هللا عن حدثنا المعتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن عمر ب

  الجنة فهو في النّار "مؤمن فهو كافر ، ومن قال هو عالم فهو جاهل ، ومن قال هو في 
ز عن  ن كري ورجاله ثقات ورواه ابن مردوية من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد هللا ب
افر ،  و ك عمر أنه قال :" إّن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال :" إنه مؤمن فه

ار " ي النّ ة فهو ف ي الجن ال : هو ف ن  ومن قال : هو عالم فهو جاهل ومن ق ي سنده موسى ب وف
ر  عبيدة بن نشيط الربذي وهو ضعيف قال فيه اإلمام أحمد : ال تحل الرواية عنه ، وقال ّمرة : منك

  الحديث ، وضعّفه يحيى بن معين وابن المديني .
  وفي رواية أحمد المذكورة انقطاع ألن نُعيماً لم يسمع من عمر رضي هللا عنه .

  "    ٧٤٠ - ٧٣٩ا . هـ  من فتاوى اللجنة الدائمة " المجلد األول ص                                              
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  رواه ابن ماجه من حديث واثلة بن األسقع رضي هللا عنه ." جنبوا مساجدكم صبيانكم " 
  "  ٢٣٢" اإلرواء /                                                         ضعيف في سنده الحارث بن نبهان .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  إذا مررتم برياض الجنّة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة يارسول هللا ؟ قال : حلق الذكر " "

            . رواه الترمذي من حديث أنس رضي هللا عنه 
  " ٢٥٦٢" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                                     

ه ، ي هللا عن ي وهو مجهول  وهو وجاء من حديث أبي هريرة رض ه المك              .انظرحديث ضعيف في
   " ١١٥٠السلسلة الضعيفة / رقم "                                                                                "

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحاً مقيماً .
تم اإلنقياد ، وفي سنده أبو  و رواه البخاري عن أبي موسى رضي هللا عنه ، وقد انتقده الدراقطني

  الرحمن واسمه إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي صدوق ضعيف الحفظ . سماعيل بن عبدإ
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  "إذا لعن آخر هذه األمة أولها ، فمن كتم حديثاً فقد كتم ما أنزل هللا عز وجل عليَّ "
  "١٥٠٧رقم  ة /"السلسلة الضعيف.         ضعيف جداً  . رواه ابن ماجه من حديث جابر رضي هللا عنه 

""""  """"""""""""""""""""""""""""""  
  " مفتاح الجنة شهادة أن ال إله إالّ هللا "

   -رواه أحمد من حديث معاذ رضي هللا عنه ، وهو ضعيف فيه ثالث علل :
  شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه . -١
 منقطع بن شهر ومعاذ . -٢
ن  -٣ إّن شيخه اب ا ف ذه منه اميين وه ر الش ه عن غي إسماعيل بن عياش ثقة ولكنه ضعيف في روايت

  "١٣١١السلسلة الضعيفة / رقم  "                                                              أبي حسين مكي . 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  إن العبد يتكلم بالكلمة ال يلقي لها باالً يرفعه هللا بها درجات ..."  "
  ضعيف في سنده عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار سيء الحفظ ومخالفة اإلمام مالك في رفعه .

  "١٢٩٩رقم " السلسلة الضعيفة /                                                                                   
"""""""""""""""""""""""""""""""""                           



 ٣٠

  ــ الحديث النبوي ــ                           
  * أحاديث ضعاف *                         

اً ،  ذا الحديث موضوع مرفوع رة .ه ي هري " لو خشع قلب هذا ، خشعت جوارحه " من حديث أب
  مقطوع . فيه سليمان بن عمرو وأبو داود النخعي متفق على ضعفه .ضعيف موقوفاً بل 

  قال ابن عدي : أجمعوا على أنه يضع الحديث .
  "١١٠" السلسلة الضعيفة / رقم                                                                                    

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا " رواه أحمد "ما زال 

ه  رازي في ر ال ي جعف ى أب داره عل ح ألن م م يص ديث ل و غيره من حديث أنس رضي هللا عنه . الح
  ضعيف .

"""""""""""""""""""""""""""""""""   
  فيه إبراهيم بن أبي حية و هوواٍه ." الَصالة في بيت المقدس بخمس مائة صالة " هذا الحديث 
""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  "كان يقرأ في العشاء اآلخرة ليلة الجمعة :" الجمعة " و"المنافقون" .
  الحديث ضعيف جداً . في سنده سعيد بن سماك وهو متروك الحديث .

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  " قلب القرآن يس "

ار رواه أحمد و ن يس ل ب ة عن معق وم والليل الطبراني في الكبير والنسائي في الكبير جزء عمل الي
   -رضي هللا عنه . والحديث ضعيف فيه ثالث علل :

  جهالة الراوي عن أبي معقل والراوي عنه وهو ولده . -١
 االضطراب في اإلسناد . -٢
  الوقف .  -٣

تن وال  ونقل أبو بكر بن العربي عن الدار قطني أنه قال :" هذا حديث ضعيف اإلسناد مجهول الم
  يصح في الباب حديث "  وهللا أعلم .

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  األكل في السوق دناءة "  "

ن  ى ب ن موس ر ب ي سنده عم ه ، وف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي هللا عن
د من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ، وفيه وجيه وهو ضعيف ، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغدا

  متهم وهو محمد بن الفرات كذبوه .
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  " األذان في أُذن المولود "
  لم يرد فيه حديث صحيح بل ورد فيه حديث أبي رافع وهو منكر الحديث سنداً ومتناً .

روك  ذاب ومت ه ك اس : في الم -وحديث ابن عب الف ب و ت ي أذن وه م يصح األذان ف ك فل ع ذل ّرة وم
  المولود حديث صحيح . 

""""""""""""""""""""""""""""  
  " لعن هللا الزهرة هي التي فتنة الملكين هاروت وماروت "

  رواه ابن راهويه وابن مردوية من حديث علي بن أبي طالب رضي هللا عنه .
ذكورة موضوع فيه جابر الجعفي متهم بالكذب وكان يؤمن برجعة  علي ويقول أنه دابة األرض الم

  " ٩١٣" السلسلة الصحيحة / رقم                                                                    في القرآن .
                       



 ٣١

  ــ الحديث النبوي ــ                          
  * أحاديث ضعاف *                         

  اإلسالم عالنية ، واإليمان في القلب " "
ي  ي سنده عل ه ، وف ك رضي هللا عن ن مال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد من حديث أنس ب

  بن مسعدة وهو ضعيف .
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  حديث عندما رأى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أبا ُدجانة يتبختر بين الصفين فقال :
  " إنها لمشية يبغضها هللا إالّ في هذا الموضع "

  "٣٦١ص ٢مرسل ضعيف . " مدارج السالكين تحقيق عامر بن علي ياسين/ج "                                    
"""""""""""""""""""""""""""""""  

ا أصابهم " رواه  ارين فيصيبه م وان الجب ي دي ن " ال يزال الرجل بنفسه حتى يكتب ف ذي م الترم
  حديث سلمة بن األكوع . الحديث ضعيف فيه ُعمر بن راشد بن َشَجرة اليمامي ضعيف .

"""""""""""""""""""""""""""  
ن  الح ع ن ص ان ب ن أب دي ع د الَجنَ ن خال د ب ق محم ن طري ا م اكم وغيرهم ه والح ن ماج روى اب

الالحسن عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وعلى آ زداد  ": له وسلم ق ال ي
  األمر إالّ شدة وال تقوم الساعة إالّ على شرار الناس وال المهدي إالّ عيسى بن مريم "

  الحديث فيه علل :هذا 
األولى : أّن مدار الحديث على محمد بن خالد الَجنَدي وقد أجمع الحفاظ على ضعفه إما لجهالته أو 

  لنكارة حديثه .
اش الثانية : أنه اضطرب في  ي ّعي ن أب ان ب رة عن أب ن صالح ، وّم ان ب إسناده فرواه مّره عن أب

  وهو متروك .
  الثالثة : أّن بعض األئمة كالحاكم والبيهقي ذكر أّن فيه انقطاعاً بين الحسن وأنس .

ن  ظ ع ا يحف ه وإنم ابع علي ذا: وال يت ه ه ن حديث ه ع ن األزدي قول ل ع ر نق ن حج ة : أّن اب الرابع
الً رواه ن مرس ديث  الحس ذا الح عيف ه ى تض اظ عل ع الحف د أجم ذا فق ه . وله ازم عن ن ح ر ب جري

ن حجر  ذهبي واب يم والمزي وال ن الق ة واب ن تيمي ن الجوزي واب ي واب كالنسائي والحاكم والبيهق
رهم " . وكاني وغي اغاني والش ي والص ر الهيتم ن حج قالني واب                العس

  .١٧٥.هـ من " اإلعالم بمخالفات الموافقات واالعتصام "صأ                                                      أ
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال سفينة مولي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : 
  " أَكلُت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحم ُحبَاري "

و  رواه ه ، وه ه بَُرْي ن سفينة لقب ر ب ن عم راهيم ب ي سنده إب أبو داود والترمذي وهو ضعيف ، ف
ان : ال  ن حب ال اب تصغير إبراهيم : مستور ، قال العقيلي ال يتابع على حديثه وال يعرف إالّ به ، وق

  يحل االحتجاج بخبره بحال .
""""""""""""""""""""""""""""""""  

ص ا رة : ق ن الفط رة م ص " عش اء ، وق اق الم واك ، واستنش ة ، والس اء اللحي ارب ، وإعف لش
ال  ا : ق ال زكري اء "  . ق اص الم ة ، وانتق ق العان ط ، وحل ف اإلب راجم ، ونت ل الب ار ، وغس األظف
ة  ديث عائش ن ح حيحه م ي ص لم ف ة . رواه مس ون المضمض رة إالّ أن تك يت العاش عب: ونس مص

ه رضي هللا عنها . هذا الحديث انتقده الدا ب ، وعلت ن حبي ق ب ى طل وف عل ر قطني ورجح أنه موق
  مصعب بن شيبة وخالفه سليمان التميمي وجعفر بن أبي وحشة فأوقفاه على طلق .

  "٥٠٩٬٥٠٨" التتبع للشيخ مقبل الوادعي / ص                                                                     



 ٣٢

  ــــ العلم والعلماءــــ                                               
  : قال اإلمام مسلم

ال :حدثني  ر ق حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال : حدثنا عبد هللا بن يحيى بن أبي كثي
  أبي قال : " ال يستطاع العلم براحة الجسم ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  من دخل في العلم وحده خرج وحده " أي من دخل في طـلب بال شيخ خـرج منـه بال عـلم .ل :"قي

  )٥٨٬١" الجواهر والدرر " للسخاوي (                                                                            
""""""""""""""""""""""""""""""  

زاذ : قال   -عثمان بن ُخرَّ
ن  " يحتاج د ، ودي صاحب الحديث إلى خمس ، فإن عدمت واحدة فهي نقص ، يحتاج إلى عقل جي

  ، وضبط ، وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه .
مانة جزء من الدين ، والضبط داخل في الِحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون األ قال الذهبي :

دواوين  ن ال ل م د ، ويحص ائتي ُمَجلّ ده م ب بي ه أن يكت لفياً ، يكفي اً ، س اً ، حيي اً ، نحويّ اً ذّكي : تقي
الّ فال المعتبرة خمس مائة مجلد ، وأن ال يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع ، وإ

  " السير للذهبي ترجمة عثمان بن خرزاذ"                                                                          يَتَعنَّ .     
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :
  "." وقيل : إذا جلست إلى عالٍم ، فسْل تفقهاً ال تعنتاً 

  -قيل أيضاً :و
تماع      ات واالس ن اإلنص ة : ُحس ؤال ،   الثاني ن الس ا : ُحس ب :  أوله ت مرات م س        " وللعل

  : ُحسن الفهم ، الرابعة : الحفظ ،     الخامسة : التعليم  الثالثة
  السادسة : وهي ثمرته ، العمل به ومراعاة حدوده "  
  ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سفيان الثوري :
  " سماع الحديث عزٌّ لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به اآلخرة "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال داود بن علي : 

ين صحيحه وسقيمه  ز ب م يمي ه وسلم ل ى آل ه وعل " من لم يعرف حديث رسول هللا صلى هللا علي
  عالم ".فليس ب

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ابن ذريع : قال

  لكل دين فرسان ، وفرسان هذا الدين أصحاب األسانيد ".
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال اإلمام أحمد :
دعون من ضل عن  م ي ا من أصل العل ن الرسل بقاي رة م ان فت ل زم " فالحمد  الذي جعل في ك

ى ، الهدى ويصبرون  ل العم ور هللا أه منهم على األذى ، يحيون بكتاب هللا الموتى ، ويبصرون بن
بح  اس وأق ى الن رهم عل ا أحسن أث د هدوه ، فم فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من ضاٍل تائٍه ق

  أثر الناس عليهم ، ينفون عن كتاب هللا تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ".
  
  



 ٣٣

  ــــ العلم والعلماءــــ                                               
  -قال ابن الجوزي :

  "طاف اإلمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين حتى جمع المسند ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشافعي :
  من أراد الدنيا فعليه بالعلم ، ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ".  "

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال األوزاعي :

كان هذا العلم عزيزاً حينما كان يؤخذ من أفواه الرجال ، فلما صار في بطون الكتب إّدعاه من ليس 
  بأهله ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن أبي العز :

  ائهم ".مثل الناس في حجور علمائهم كمثل األطفال في حجور آب "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :
د  ر ، ولق م عم رجح عل ة ل ي كف ر ف م عم " لو وضع علم أحياء العرب في كفة ميزان ، ووضع عل
ي نفسي من  ق ف ر أوث ع عم ت أجلسه م م ، ولمجلس كن كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العل

  َعَمل سنة "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  إّن من أعظم خوارم حلية طالب العلم المفسدة لنظم ِعقِدها : 
  ونقل الكالم من قوم إلى آخرين . -٢   إفشاء السر .                            -١
لَُف واللَّسانة .                       -٣   وكثرة المزاح .   -٤والصَّ
  والحقد . -٦          والدخول في حديث بين اثنين  -٥
  وسوُء الظّن . -٨والحسد .                                    -٧
  ونقل الُخطى إلى المحارم. -١٠وُمجالسة المبتدعة .                    -٩

  "٨٨زيد / ص" حلية طالب العلم لبكر أبو                                                                           
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال اإلمام أحمد : 
اكم   ي صالح الح ال : ألن ف اذا ؟ ق ه لم الوا ل اكم ، ق دعوُت للح ي دعوة مستجابة ل " لو أعلم أّن ل

  صالح للّرعية وألّن في فساده فساد للّرعية أيضاً "
"""""" """""""""""""""""""""""""""  

  : قال معاوية بن قرة
  " من يكتب العلم فال تعدوه عالماً " 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -هجرية : ٩٤سنة 

ات  ه م ذلك : ألن ميت ب ؤالء " هذه السنة تسّمى : سنة الفقهاء ، وإنما س نهم ، وه ة م ا جماع فيه
  . الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد ، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا "

  " ١٤٣/  ٥" طبقات ابن سعد /                                                                                  
""""""""""""""""""""""""""""""""                  

  
  



 ٣٤

  ــــ العلم والعلماءــــ                                        
  -قال سليمان بن موسى : 

  -إلى العالم ثالثة :يجلُس 
  رجٌل يأخذ كل ما سمع فذلك : حاطُب ليٍل .

  ورجل ال يكتب ويسمع فذلك يقال له : جليس العالم .
  وهذا هو : العالم . -وهو خيرهم -ورجل ينتقي 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الخليل بن أحمد :

  ، وال حفظتهُ إالّ نفعني "." ما سمعُت شيئاً إالّ كتبتهُ ، وال كتبته أالّ حفظته 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال أبو هريرة رضي هللا عنه :
  " لكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه ، وما ُعبد هللا بشيء أفضل من فقٍه في الدين "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال اإلمام الشافعي :

ه " من حفظ القرآن ، عظمت  ت حجت حرمته ، ومن طلب الفقه نبل قدره ، ومن عرف الحديث قوي
  ، ومن نظر في النحو رّق طبعه ، ومن يَُصن نفسه لم ينفعه علمه ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال الحسن البصري :

  لو كان للعلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم :
ه وشرفه استعصي  ه لعظمت اعلم أن ه ف " وإذا رأيَت من أدلِة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عن

  عليك ، وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ،لم تؤَت مفتاحه بعُد ".
  منزلة التواضع " -" مدارج السالكين                                                                                

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال :

  لقد مات سعيد بن جبير وما على األرض أحد إالّ وهو محتاج إلى علمه ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال الحسن البصري :
ى " ما زال أهل العلم  وب حت اطقون القل ذكر ، ويُن ى الت التفكر عل يعودون بالتذكر على التفكر ، وب

  نطقت بالحكمة فإذا لها أسماعاً وأبصاراً ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سعيد بن جبير :
و  أجهل " ال يزال الرجل عالماً ما يتعلم ، فإذا ترك التعلم وظّن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فه

  ما يكون "  وأنشد بعض العرب :
  وليس العمى طول السؤال وإنما                    تمام العمى طول السكوت عن الجهل 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال سفيان الثوري :

  " ال أعلم بعد النبوة أفضل من العلم ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  
    



 ٣٥

  ــــ العلم والعلماءــــ                                           
  -قال جرير بن حازم :

  " جلست إلى الحسن سبع سنين لم أُحرم منها يوماً واحداً " أي طلب العلم .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال يحيى بن جعفر :
  العلم ." كان يحضر مجلس علي بن عاصم ثالثون ألف نسمة " أي في مجلس 

  "٣١٧/ ١" تذكرة الحافظ /                                                                                   
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال النضر بن شميل :
  " ال يجد لّذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ان بن عيينة :قال سفي

  " العلم بمنزل اإلسالم ، والجهل بمنزلة الكفر ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال إبراهيم بن أدهم :
  " إّن هللا ليرفع البالء عن هذه األمة برحلة أصحاب الحديث ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو الحسن النووي :

  زماننا شيئان : عالم يعمل بعلمه ، وعارف ينطق عن حقيقته "." أعز األشياء في 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشافعي :
ة  ة معلق اً والني اهراً وباطن دين ظ ك أن لل م ، وذل ف العل ه نص دخل في ات ي ال بالني ديث األعم "ح

  عبودية الجوارح ".بالباطن والعمل هو الظاهر ، وأيضاً فالنية عبودية القلب والعمل 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال رجل للشعبي :
ا العالم ! فقال : إنَّما العالم من يخشى هللا ".   " أيُهَّ

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :

  "كفى بخشية هللا علماً ، وكفى باالغترار با جهالً".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال بعض السلف :
  أن ال تحّك رأسك إالّ بأثر فافعل "" إذا استطعت 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال سفيان الثوري :

  " كنُت إذا سمعُت الحديث كنُت له عبداً ما أحيا "
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال الحسن البصري :
  لوال العلماء لصار الناس مثل البهائم "" 

  قلت : " بل لوال هللا ثم العلماء لصار النّاس مثل البهائم "
               """"""""""""""""""""""""""""""""""  

  



 ٣٦

  ــــ العلم والعلماءــــ                                           
  قال أبو هريرة رضي هللا عنه :

  هللا بن عمرو يكتب وال أكتب "   أي كتابة العلم والحديث ." كان عبد 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال يزيد بن هارون :
  " ما دلسُت قط إالّ في حديث فما بورك لي فيه " وكان يحضر في مجلسه "أي في مجلس العلم "

  سبعون ألفاً .
     """"""""""""""""""""""""""""""""  

  البصري :قال الحسن 
  الرجل إذا طلب العلم ظهر علمه في وجهه وفي يده وفي جوارحه وتخّشعه "." كان 

"""""""""""""""""""""""""""""""""   
  قال اإلمام أحمد :

      ." أصل العلم خشية هللا "
"""""""""""""""""""""""""""""""""   

  قال ابن خراش :
  " السير " " شربت بولي في طلب هذا الشأن يعني " طلب الحديث " خمس مرات " .     

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض السَّلف :

   " أرجو أن يأتيني الموت والمحبَرة على يدي " .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال بعض العلماء :
  ، وأخرجه من السجن العلم ". " أُدخل َجماُل يوسف السجن

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام أحمد :

ام  راب والطع راب ، ألّن الش ام والش ى الطع اجتهم إل ن ح ر م م أكث ى العل اجون إل اس محت " إّن النّ
  يحتاج مرة أو مرتين ، أّما العلم يحتاج إليه بعدد األنفاس ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الداراني :

  " إنّه ليخطر على قلبي األمر فيه خير ، فال أعمل به حتى أجد فيه خبر ..".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال ابن عون :
  " رحم هللا امرٍئ لزم هذا األثر ورضي به وعمل به وان استثقله وان استبطئه ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
   -قال ابن سيرين :

  " كانوا يعرفون أنهم على الطريق ما داموا على األثر ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشافعي :
  من حفظ الحديث قويت ُحجتهُ ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""                  
                                       



 ٣٧

  ــــ العلم والعلماءــــ                                         
  -قال سفيان الثوري :

إذا  وا ، ف دوا ُطلب إذا فُق دوا ، ف غلوا فُق إذا ُش غلوا ، ف وا ُش " إّن العلماء إذا علموا عملوا ، وإذا عمل
  " الموافقات للشاطبي "                      ُطلبوا هربوا ".                                                         

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال قتادة بن رعامة :

  " من حّدَث قبل ِحينه افتضح في ِحينه ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال ابن القيم :
  البركة "." كالم المتقدمين قليل كثير البركة ، وكالم المتأخرين كثير قليل 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام مالك :

  حتى يذاق فيه طعم الفقر ". " أي طلب العلم" " ال ينال هذا األمر  
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشافعي :
  " إذا ذُكر األثر فمالٌك النّجم ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -العلماء :

لى هللا  وله ص نة رس اب هللا وس ون لكت ه المتبع ون ب ه ويعمل رع هللا ويفقهون ون ش ذين يعرف م ال ه
  عليه وسلم والسلف الصالح على هدى وبصيرة .

                 """""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال إبراهيم الحربي :

  ن من اليوم الذي قبله "." جالست اإلمام أحمد عشرين سنه فما وجدت يوماً إالّ وهو أحس
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله فقال :
  " بنفي االغتمام ، والسير في البالد ، والصبر كصبر الحمام ، وبكور كبكور الغراب ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الدار قطني :

  فأبى أن يكون إالّ  ". " طلبنا العلم لغير هللا
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال يحيى بن معين عن إبراهيم بن ميمون الصائغ :
ذهاب  ادر لل ا ب ة ، وإنم رةً ثاني ا م م يرده مع األذان ل ة وس ع المطرق ان إذا رف اراً ، وك ان نّج "ك

  للمسجد ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -ن حنبل رحمه هللا :قال اإلمام أحمد ب
ب  ة الحس ان لعل و ك ب ول د بالحس " إنّما العلم مواهب يؤتيه هللا من أحب من خلقه وليس يناله أح

  لكان أولى الناس به أهل بيت النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ".
""""""""   """""""""""""""""""""""""  

  -وقال أيضاً :
  فهمته "." مكثت في كتاب الحيض تسع سنين حتى 

  



 ٣٨

  ــــ العلم والعلماءــــ                                               
  -قال الحافظ ابن حجر عن البخاري :

  " فقد ُربي في حجر العلم ، وارتضع ثدي الفضل ، فكان فطامه على هذا اللَّباء ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال معاذ بن جبل رضي هللا عنه :
  " ُمذاكرة العلم تسبيح ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الشافعي وهو يصف السلف :

ا  م لن ه هدى ، ورأيه درك ب م أو ي " هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به عل
  خير من رأينا ألنفسنا " .

  "٤/١٥٨" الفتاوى ج                                                                                      
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم رحمه هللا :
  " موت العالم مصيبة .... وموت قبيلة أيسر من موت عالم ".

  الرسالة " -/ ط ٦٨/ ١"مفتاح دار السعادة /                                                                         
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال ابن مسعود رضي هللا عنه .
د  بس وق وب من طول الل نقص الث ا ي ال : كم ف ؟ ق الوا : كي " هل تدرون كيف ينقص اإلسالم ، ق

  يموت اآلخر فيموت علمهم كله"يكون في القبيلة عالمان فيموت احدهما فيذهب نصف علمهم ، و
  ) وهو أثر حسن "١٤٧" رواه الطبراني والخطيب في الفقيه والمتفقه (

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال العالمة عبد العزيز بن عبدهللا بن باز رحمه هللا :

دين " ما رأيت تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديث مثل العالمة محمد بن  ر ال ناص
  األلباني ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا تعالى عن الشيخ األلباني رحمه هللا :

  " إنه: واسع اإلطالع ، طويل الباع ، قوي اإلقناع "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  وقال ابن باز رحمه هللا :
  ك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر " أي األلباني ." ال أعلم تحت قبة الفل

  وقال أيضاً: 
  " الشيخ محمد ناصر الدين األلباني هو مجدد هذا العصر في ظني وهللا أعلم "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال ناصر الدين الدمشقي رحمه هللا : 

ب " لحوم العلماء مسمومة ، وعادة هللا في هتك أعرض  منتقصيهم معلومة ، ومن وقع فيهم بالثل
  ابتاله هللا قبل موته بموت القلب "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال عبد الرحمن بن مهدي :

  " من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث " أي حديث : " إنما األعمال بالنيات " . 
 """""""""""""""""""""""""""""""""                

  



 ٣٩

  ــــ العلم والعلماءــــ   
  

  قال أبو عبيد :
  " ليس في األحاديث أجمع وال أنفع وال أكثر فائدة منه " أي حديث :" إنما األعمال بالنيات ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال يحي بن عمار :

  -العلوم خمسة :
 علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد . -١
 قوت الدين وهو الِعضةُ والذكر . وعلم هو -٢
 وعلم هو دواء الدين وهو الفقه . -٣
 وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف . -٤
 وعلم هو هالك الدين وهو الكالم . -٥

 " الرسالة "١٧/٤٨٢" السير "                                                                            
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  -المعوقات عن طلب العلم :

  فساد النية . -١
  والبيت ال يبتني إال بأعمدة          وال عماد إذا لم تُبن أركان .            

  حب الشهرة وحب التصدر . -٢
 التفريط في حلقات العلم . كان سلفنا يقول "العلم يُؤتى وال يأتي " -٣
 . التذرع بكثرة األشغال -٤
ي  -٥ النقش ف ي الصغر ك ب الحديث ف ال الحسن البصري "طل غر . ق ي الص التفريط في طلب العلم ف

 دوا ".تسوّ  الحجر" ورضي هللا عن عمر عندما قال "تفقهوا قبل أن
ة  -٦ ر ومعرف ة  أحداث العص رغ لمتابع العزوف عن طلب العلم ، ومن أسباب ذلك:العزوف بزعم التف

 الواقع .
 الشخص مدح نفسه.تزكية النفس ، أن  -٧
 عدم العمل بالعلم . قال الثوري : يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإال ارتحل . -٨
 اليأس واحتقار الذات . -٩

 التسويف . -١٠
  -قال الخليل بن احمد : الوقت على ثالثة أقسام :

د     ت منتظره وق ت أن ك ، ووق ف يخرج عن انظر كي ه ف ت في "وقت مضى عنك فلن يعود ، ووقت أن
  لغ إليه ".ال تب

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الشعبي :

  " يا طالب العلم ال تطلبوا العلم بطيش وسفاهة ، ولكن اطلبوه بسكينة ووقار وتؤدة "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عثيمين :هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم :
  عليه الصالة والسالم ولم يفعله ففعله بدعة "." كل شيء سببه موجود في عهد الرسول 

  "٥/١٤"الشرح الممتع ج                                                                                             
  

                        



 ٤٠

  ــــ العلم والعلماءــــ                                                 
   -قال بعض السلف :

  " ما من علم علمته إالّ أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلّي ".  
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال مطّرف بن عبد هللا الشخيّر :
  ." فضل العلم خير من فضل العبادة "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال يوسف بن أسباط :

  من العلم تتعلمه أفضل من سبعين غزاة "." باٌب 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال المعافى بن عمران :
  " كتابة حديث واحد أحب إلي من صالة ليلة ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال سفيان الثوري عن أبي حيان عن رجل قال :

  كان يقال العلماء ثالثة :
  م بأمر هللا ، عالم با ليس بعالم بأمر هللا ، عالم بأمر هللا ليس بعالم با "." عالم با عال

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال سفيان الثوري :

  " زيّنوا العلم وال تتزينوا به ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال اإلمام أحمد :
  العلم لمن َصلُحت نيته ". " ال شيء أعظم وأجل في الدنيا من طلب

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الزهري محمد بن مسلم :

ا  ون"أدركنا علماؤن دنيايقول ات ال م ثب ي نعش العل ريعاً وف بض س اه،والعلم يق  :التمسك بالسنة نج
  والدين ".         

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ي  ذكر ابن القيم :"فضل العلم على اح دار السعادة" ف ه "مفت ي كتاب المال " من أربعين وجهاً ، ف

  الوجه التاسع والعشرين بعد المائة ، في فضل العلم وأهله .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال قاضي المَرستان أبو محمد بن عبد الباقي :
  وعلى الُمتعلم أن ال يأنف "." من خدم المحابر خدمته المنابر ، يجب علي المعلم أن ال يعنف ، 

  الرسالة" ٢٠/٢٧" السير /                                                                                       
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن رجب :
ت رجل  ه أن ا " وقد استحسن اإلمام أحمد ما حكي عن حاتم األصم أنه قيل ل أعجمي ال تفصح وَم

  -ناظرك أحد إالّ قطعته فبأي شيء تغلب خصمك ؟  قال : بثالث :
   . أو معنى هذاأفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطا، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، 

  فقال اإلمام أحمد : ما أعقله من رجل .
  " الفرق بين النصيحة والتعيير البن رجب"                                                                     

  



 ٤١

  ـــ  العلم والعلماءــــ                                             
ى  ادية ــــل بالبـ" اإلمام الشافعي الزم هذي وكانت أفصح العرب ـــ عشر سنين ، وأجاد الرماية حت

هام عشراً تصيب كلها ، قال : كانت همتي في شيئين في الرمي والعلم ، فصرُت كان يرمي من الس
م  في الرمي أصيب من عشرة عشرة، ثم سكت عن العلم، فقال بعض الحاضرين: أنت وهللا في العل

  أكثر منك في الرمي ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال مالك :
  عليه قول : ال أدري فإنّه عسى أن يهيأ له خير "." ينبغي للعالم أّن يألف فيما أشكل 

  
  -قال ابن وهب :

  " لو كتبنا عن مالك : ال أدري لمألنا األلواح ".
  

  -قال عقبة بن مسلم :
يَّ  ت إل م يلتف ول : "ال أدري" ث أل فيق ان يُس ا ك راً م ين شهراً فكثي ة وثالث "صحبت ابن عمر أربع

  أن يجعلوا ظهورنا جسراً لجهنم "فيقول: " تدري ما يريد هؤالء ؟ يريدون 
.  

  -قال أبو داود :
  " قول الرجل فيما ال يعلم : ال أعلم ، نصف العلم "

  
  "٣٤٩ص ١" هذه األقوال نقالً من كتاب "فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري لسعيد بن وهف القحطاني / ج                   

  

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢

  ــــ  علم الحديثــــ                                               
  قال الحافظ الحازمي :

ه  ب في ق الطال و أنف م مستقل ل ا عل ل منه ة ك غ مائ رة تبل واع كثي " إّن علم الحديث يشتمل على أن
  عمره لما أدرك نهايته "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ن  ه هللا :قال اب ة رحم ف  -خزيم ا ألول أتني به ده فلي ان عن " ال أعرف حديثين متعارضين فمن ك

  بينهما ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  " أهل الحديث هم أمراء العلم ". -قال اإلمام أحمد رحمه هللا :
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -في كتاب " المدخل إلى معرفة المستدرك ":قال الحافظ أبو عبد هللا الحاكم النيسابوري 
  " عدد من أخرج لهم البخاري في " الجامع الصحيح " ـــ ولم يخرج لهم مسلم :

م  ـ ول ي " المسند الصحيح " ـ م مسلم ف " أربع مئة وأربعة وثالثون شيخاً " وعدد من احتج به
  أعلم .يحتج بهم البخاري في " جامعه " سُت مئٍة وعشرون شيخاً ". وهللا 

  "  ٢٢/ ص١إلى تخريج أحاديث " المصابيح والمشكاة /ج الرواة" هداية                                          
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

حابة  الم الص اً بك ديث ممزوج ع الح ن جم ري ، وأول م رداً الزه ي الحديث ُمج " أول من صنف ف
  والتابعين ابن جريج ".

  "٤٢" إرشاد الطالب إلى فضيلة العلم والعمل واآلداب ص                                                         
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  "الزهري إنما جمع الحديث بأمر ُعمر بن عبد العزيز بواسطة نائبه أبي بكر بن حزم" وهللا أعلم.
  "٤٤"المصدر السابق ص                                                                                         

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -هجرية :٩٤سنة

ؤالء  نهم ، وه ة م ا جماع ات فيه ه م ذلك : ألن ّميت ب ا ُس اء ، وإنم نة الفقه ّمى : س نة تُس ذه الس ه
  واحٍد ، وعنهم انتشر العلم والفتيا في الدنيا ". الفقهاء السبعة كانوا بالمدينة في عصرٍ 

  "٥/١٤٣" طبقات ابن سعد /                                                                                      
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال معاوية بن قرة :
  َمن لم يكتب العلَم فال تعّدوه عالماً ".

""""" """"""""""""""""""""""""""""   
ين وستمائة حديث وحديثين " ى ألف اب صحيح البخاري عل ون الموصولةمن اشتمل كت ال  المت ب

  تكرار ، وبالتكرير : سبعة آالف وثالثمائة وسبعة وتسعون حديثاً .
وستون وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضوع آخر من " جامعه" : مائه 

ه من  ا في أو تسعة وخمسون وبما وصله : ألف وثالثمائة وواحد وأربعون حديثاً معلقاً ، وجملة م
المتابعات والتنبيه على اختالف الروايات : ثالثمائة وواحد وأربعون حديثاً فجميع ما فيه على هذا 

  التكرار : تسعة آالف واثنان وثمانون حديثاً ".
       "٤٦٩ــ ٤٦٧" أ.هـ مقدمة الفتح" هدي الساري" البن حجر ص                                             

"""""""""""""""""""""""""""""""""    
  "اشتمل كتاب مسلم على : أربعة آالف حديث بدون تكرار وفيه التكرير كثير ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""                  



 ٤٣

  ــــ  علم الحديثــــ                                                
 -: قال السيوطي رحمه هللا

  " وقد وافق مسلم البخاري على ما في صحيحه إالّ ثمانمائة وعشرين حديثاً ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""                                         

  -كثير رحمه هللا :قال العماد بن 
  " ال يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وُحسن سياقاته ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا :

د" ليس في هذا المسند "  ند أحم د  "أي مس ديث عب ا : ح ة منه الث أو أربع ه إالّ ث ديث ال أصل ل ح
ة  ه الرحمن بن عوف أنه يدخل الجن رب علي د بالض ر أحم ا أم ه مم ه أن ذار عن ال : واالعت اً. ق زحف

  فترك سهواً".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو زرعة الرازي :
ه  " قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر من الصحابة ممن روى عن

  وسمع منه".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -هشام بن عروة : قال
    العراقي بألف حديث فألِق تسعمائة وتسعين وكن من الباقي في شك " " إذا حدثك

""""""""""""""""""""""""""""""""""     
  أحاديث البخاري على ثالثة أقسام :

  حسن لذاته . -٣   صحيح لغيره .          -٢  صحيح لذاته .         -١
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  اختلف في قول البخاري ( قال لي فالن ) على أقول :
: قوله : ( قال لي محمد بن المثنى ) : كأنه لم يصرح فيه  ٢٤٢/  ٤قال الحافظ في فتح الباري ج  -١

  . هـ . أ  . بالتحديث لكونه موقوفاً على عائشة كما عرف من عادته باإلستقراء
ال قول أبي جعفر بن حمدان وهو  -٢ ا ق ة كم اً ومناول ديث عرض ذلك الح ه ل ه تحمل اري كأن : أّن البخ

          -العراقي :
  حيريهم للعرض والمناولة وفي البخاري قال لي فجعله                             

  أنه يكون مما أخذ في المذاكرة وفي ذلك يقول العراقي : -٣
  كقوله " حدثنا " لكنها                        ونحوهاوقوله " قال لنا "     
  الغالب استعمـالهـا مذاكرة                        دونها قـال بال مجـاورة    

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " األمان من التدليس واإلنقطاع "فائدة المسلسل : 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -هريرة رضي هللا عنه :مسند أبي 

ـ"٣٢٦" حديثاً ، المتفق في البخاري ومسلم "٥٣٧٤" ديثاً ٩٣" حديثاً ، وانفرد البخاري ب " ح
  " حديثاً "متناً" .٣٨٦٢" حديثاً ، وله في المسند عند اإلمام أحمد "٩٨، ومسلم بـ"

ـ" وز أل ي ال تج انيد فه ار األس ا باعتب ه٣٠٠٠وأّم يّما وفي ة آالف ، الس ن  " الثالث ام ب حيفة هّم ص
  " متناً تنقص يسيراً .١٤٠منبه يرويها بإسناد واحد فيها نحو من "

"""""""""""""""""""""""""""""""  



 ٤٤

  ــــ  علم الحديثــــ                                            
  -سليمان بن حرب األزدي الواشحي قاضي مكة ثقة إمام حافظ :

  حديثاً ." ١٢٧روى عنه البخاري "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت :
  " حديثاً .١٢٨١روى عنه مسلم "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -أبو ُعبيدة بن الجراح  رضي هللا عنه :

  "حديثاً .١٥"له في صحيح مسلم حديثاً واحداً ، وله في مسند بقي بن مخلد 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -الُسنن :
  هو كل حديث يُروى بسنده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم .

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الترمذي في آخر كتابه :

ع  ي الجم اس ف ة " ليس في كتابي حديثاً أجمعت األمة على ترك العمل به أالّ حديث ابن عب بالمدين
  من غير خوف وال مطر "

  " شرح صحيح مسلم للنووي ــ كتاب المسافرين وقصرها ـــ باب الجمع بين الصالتين في الحضر "                          

""""""""""""""""""""""""""""""""  
ن قال الحافظ بن حجر في حديث أبي هريرة "يأتي على الناس زمان ال يبالي المرء ما أخذ  منه أم

  الحالل أم من الحرام "
  -معلقاً على رواية البخاري له من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال :

  -ورواه النسائي من طريق محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي هريرة ..... إلى أن قال :
ي ال أع ب ألن ي ذئ ن أب ب ومحمد بن عبد الرحمن المذكور أظنّه بن أبي ليلى ال اب ي ذئ ن أب رف الب

  رواية عن الشعبي ".
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""                   
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  ـــ السنة وأهلها ــــ                                    
  -قال ابن سيرين :

  " كانوا يعرفون أنهم على الطريق ما داموا على األثر ".
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال البربهاري كما في شرح السنة :
  " اعلموا أّن اإلسالم هي السنة ، وأّن السنة هي اإلسالم ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال األوزاعي في قوله صلى هللا عليه وسلم :" بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ".

  أما إنه ما يذهب اإلسالم ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إالّ رجل واحد ". "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -كان الحسن يقول ألصحابه :
  " يا أهل السنة ترفقوا رحمكم هللا فإنكم من أقل الناس ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال يونس بن عبيد :

  " ليس شيء أغرب من الُسنة ، وأغرب منها من يعرفها ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سفيان الثوري :
  " استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو عثمان النيسابوري :

ة الً نطق بالحكم والً وفع الً  " َمن أّمر السنة على نفسه ق والً وفع ى نفسه ق ر الهوى عل ن أّم ، وم
  نطق بالبدعة ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو حمزة البغدادي :

ة الرسول  ى هللا إالّ بمتابع ق إل ى الطري " من علم الطريق إلى هللا سهل عليه سلوكه ، وال دليل عل
  صلى هللا عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ي رضي هللا عنه :قال عروة البارق

  "حُب هللا حب القرآن ، وحب الرسول صلى هللا عليه وسلم العمل بسنته ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال بعض الصحابة رضي هللا عنهم :
ي خالف سبيل وسنة ،  اد ف الكم " اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجته ون أعم فاحرصوا أن تك

  على منهاج األنبياء عليهم السالم ــ وسنتهم ".
  " مدارج السالكين منزلة االستقامة "                                                                             

""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

اغتنموا  " إّن  ا ، ف ا وينطق بعالماته ذب عنه ه ي ن أوليائ عند كل بدعة كيد بها اإلسالم : ولياً م
         .حضور تلك المواطن وتوكلوا على هللا "

  / ابن القيم "" جالء األفهام                                                                                          
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  



 ٤٦

  ـــ السنة وأهلها ــــ                                 
                                   قال عبد هللا بن مبارك :

رى  لُّ موضٍع ت ة البدعة ، وك نة ومجانب اع الُس ان إالّ باتب " ال يظهر على أحٍد شيًء من نور اإليم
  ظاهراً بال نور ، فاعلم أّن ثمَّ بدعةً خفيفةً "فيه اجتهاداً 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الحسن البصري :

إّن أهل  -رحمكم هللا  -بين الغالي والجافي ، فاصبروا عليها  -وهللا الذي ال إله إالّ هو  -" الُسنة  ف
ذهبوا  م ي ذين ل ي ، ال راف السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ، وهم أقل الناس فيما بق ع أهل األت م
وا ربه ى لق ى سنتهم حت ذلك إن شاء في أترافهم ، والمع أهل البدع في بدعهم ، وصبروا عل م فك

  هللا تكونوا " .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم في مدارج السالكين " منزلة الغربة " :
ه و" ى آل ه وعل نة ومن صفات هؤالء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى هللا علي ك بالس لم التمس س

عندهم ، وتجريد التوحيد وإن أنكر  الناس ، وترُك ما أحدثوه وإن كان هو المعروفإذا رغب عنها 
ذهب وال  ة وال م ر هللا ورسوله ، ال شيخ وال طريق ى أحد غي رُك االنتساب إل ذلك أكثر الناس ، وت
ه  اء ب طائفة ، بل هؤالء الغرباء منتسبون إلى هللا بالعبودية له وحده ، وإلى رسوله باإلتباع لما ج

ذا  وحده . وهؤالء هم القابضون على الجمر حقاً . وأكثر الناس بل كلهم الئٌم لهم ، فلغربتهم بين ه
  الخلق يعدونهم أهل شذوٍذ وبدعٍة ومفارقٍة للسواد األعظم ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن عباس رضي هللا عنه :
الى :"فمن " تعهد هللا لمن تمسك بالكتاب  ه تع ال قول م ت رة ث أالّ يضّل في الدنيا وال يشقى في اآلخ

  فال يضل وال يشقى ". هداياتبع 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشعبي :
  " إذا سمعت شيئاً فاكتبه ولو في الحائط ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال مالك بن أنس :

  أربة :" ال يؤخذ العلم عن 
ديث  ي ح ذب ف سفيه يُعلن السفه وإن كان أروى النّاس ، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ، ومن يك

  الناس وإن كنت ال أتهمه في الحديث ، وصالٌح عابٌد فاضٌل إذا كان ال يحفظ ما يحدث به ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو العالية :
  كانوا عليه قبل أن يفترقوا "" عليكم باألمر األول الذي 

  قال عاصم : فحدثت به الحسن فقال : قد نصحك وهللا وصدقك ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال األوزاعي :
ه واسلك  وا عن ا كف ف عّم الوا ، وُك ا ق ل بم وم ، وق " اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف الق

  سبيل سلفك الّصلح فإنه يسعك ما وسعهم ".
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""  



 ٤٧

  ـــ السنة وأهلها ــــ                                           
  -قال ابن القيم :

  " اإلسالم في زماننا أغرب منه في أول ظهوره ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سفيان :
ة  " ال يقبل قول إالّ بعمل ، وال يستقيم قول وعمل ة إالّ بموافق إالّ بنيّة ، وال يستقيم قول وعمل وني

  السُّنة ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عباس رضي هللا عنه :
  " النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال سفيان الثوري :

يوسف بن أسباط إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسالم ، وإذا بلغك " يا 
  عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسالم فقد قل أهل السنة والجماعة".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أيوب السختياني :

  أفقد بعض أعضائي "." إنّي ألخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني 
  -وقال أيضاً :

  "إّن من سعادة الحَدث واألعجمي أن يوفقهما هللا تعالى لعالم من أهل السنة ".
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال يوسف بن أسباط :
  " كان أبي قدريّاً وإخواني روافض ، فأنقذني هللا بسفيان " أي الثوري .

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -وقال ابن أبي بكر بن عياش :

  في سائر األديان "."الُسنة في اإلسالم أعز من اإلسالم 
 """"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الشافعي :
ى  ه وعل ي صلى هللا علي الً من أصحاب النب " إذا رأيُت رجالً من أصحاب الحديث فكأني رأيت رج

  آله وسلم ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال اإلمام أحمد :
ه وسلم  ى آل ه وعل ه أصحاب رسول هللا صلى هللا علي ان علي ا ك ك بم دنا التمس "أصول الُسنة عن

  واإلقتداء بهم ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو عبيد القاسم بن سالّم :
  ."ل من الضرب بالسيوف في سبيل هللاندي أفضالمتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم ع"

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -وقال ابن القيم :

   " والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان ".
 """""""""""""""""""""""""""""""""  



 ٤٨

  ـــ السنة وأهلها ــــ                                            
  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

  " نحن قوم نقتدي وال نبتدي ، ونتبع وال نبتدع ، ولن نضل ما إن تمسكنا باألثر ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة :
ون الحق ويرحمون  اب والسنة ويطيعون هللا ورسوله فيتبع ون الكت " أهل السنة والجماعة يتبع

                  الخلق ".
  "٣/٢٧٩" المجموع /                                                                                                 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال عبد هللا بن الحسن العنبري :

  الباطل ". " ألن أكون ذنباً في الحق أحب من أن أكون رأساً في
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن المبارك :
ى هللا نشكوا  ال :"إل م ق نّة " ث ى الُس ي هللا عل لم لق ل مس ة لك اعلم أخي المسلم :" أّن الموت راح
ذه  ي ه وحشتنا وقلة األعوان وذهاب األخوان وظهور أهل البدع ، وإلى هللا نشكوا قصور َما حّل ف

  .العلماء وذهاب أهل السنة وظهور أهل البدع "األمة من ذهاب 
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :
  " إيّاكم والتعمق وإيّاكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن عون :

  ي به وعمل به وإن استثقله وإن استبطئه "." رحم هللا امرئ لزم هذا األثر ورض
  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٩

  ــــ البدع والتحذير منها ومن أهلهاــــ                             
  -معنى البدعة في اللغة :

المخترع على غير مثال سابق ، ومنه  أتي مادة "البدع" في اللغة على معنيين : أحدهما: الشيءت
  قوله تعالى :"قل ما كنت بدعاً من الرسل ".

ن  والمعنى الثاني : التعب و ق م ي الطري ل إذا بركت ف دعت اإلب ال : أب زال أو داء أو الكالل ، يق ه
احملني ،  ي ف دع ب ي أُب ال : إن كالل ، ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فق

ال رسول هللا صلى هللا ف ه ، فق ى من يحمل ه عل ا أدل ال َرجل : يارسول هللا أن دي ، فق ا عن قال : م
  عليه وعلى آله وسلم :"من دل على خير فله مثل أجر فاعله ". 

  وهذا المعنى يرجع إلى المعنى األول ، ألّن معنى أبدعت اإلبل: بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها ".
  "  ١٧"قواعد معرفة البدع للجيزاني ص                                                                          

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -معنى البدعة في الشرع :

  وليس له أصل عام وال خاص يدل عليه "ما أحدث في دين هللا "البدعة هي : 
  من غير دليل " أو بعبارة أخرى : " ما أحدث في الدين

  ال الشاطبي :وق
ا  لوك عليه د بالس ريعة يقص اهي الش ة تض دين مخترع ي ال ة ف ن : " طريق ارة ع ة إذن عب فالبدع

د  ي التعب ة ف بحانه "المبالغ ا   س ة وإنم ى البدع ي معن ادات ف دخل الع ن ال ي ى رأي م ذا عل وه
  يخصها بالعبادات ، وأّما على رأي من أدخل األعمال العاديّة في معنى البدعة فيقول :

ة  ا يقصد بالطريق ا م د بالسلوك عليه البدعة : " طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقص
  الشرعية ".

  " ٥١ - ٤٩/  ١ج  -" اإلعتصام للشاطبي                                                                     
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -:١٢٨/ ٢قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
دين ه فهو ضاللة وال  " فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إلي

  منه برئ ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -:١٣/٢٥٤قال ابن حجر في فتح الباري 
  من الشرع بطريق خاص وال عام ".والمراد بقوله :"كل بدعة ضاللة ": ما أحدث وال دليل له 

  -وقال أيضاً :
دود من أصول  ه فهو رد"مع يس من ا ل ذا م ا ه ي أمرن ي حديث "من أحدث ف "وهذا الحديث يعن

ت   ال يلتف ه أصل من أصوله ف ا ال يشهد ل دين م ي ال رع ف اإلسالم وقاعدة من قواعده فإّن من اخت
  إليه " .   

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ثة قيود :الشيء الذي ال يكون بدعة في الدين إالّ بتوفر ثال

  اإلحداث . -١
 أن يضاف هذا اإلحداث إلى الدين . -٢
 أالّ يستند هذا اإلحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام . -٣
  

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
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  -خصائص البدعة :

  وهي أربع خصائص :
ا إنه ال يوجد  -١ في النهي عن البدعة ــ غالباً ــ دليل خاص وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منه

  بالدليل الكلي العام .
ا  -٢ ى ذمه ي عل دليل الكل و ال ذا ه ا وه ة له ريعة هادم د الش ة لمقاص ون إالّ مناقض ة ال تك أّن البدع

 وبطالنها وألجل ذلك وصفت في الحديث بأنها ضاللة .
ه وسلم أّن البدعة ــ في الغ -٣ الب ــ إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده صلى هللا عليه وعلى آل

 وال في عهد صحابته رضي هللا عنهم .
ة تح -٤ ك أّن البدع ان ذل ا . بي ة به رعية ملتبس ور الش د لألم ابهة والب ة مش روع أّن البدع اكي المش

   -وتضاهيه من جهتين :
ل  من جهة مستندها إذ البدعة ال تخلو من شبهة أو  -أ ه دلي ل يظن أن دليل موهوم فهي تستند إلى دلي

  كما أن العبادة المشروعة تستند والبد إلى دليل صحيح . صحيح
ن   -ب ان أو م ان أو المك ف أو الزم م أو الكي ث الك روعة وصفتها من حي ادة المش ة العب ة هيئ من جه

 حيث اإللزام بها وجعلها كالشرع المحتّم ".  
  "٣٧٬٣٥" أ . هـ بتصرف من كتاب قواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني ص                                     

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بكر أبو زيد :     
  -" إن أي َحَدٍث في التَعبُّد ففيه :    

  هجر للمشروع ، واستدراك على الشرع  ، واستحباب لما لم يشرع ، وإيهام للعامة بمشروعيته.
  فيؤول الدين إلى شرع محرف مبدل ".

  " ٨ -٧" بدع القراء / ص                                                                                          
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قواعد معرفة البدع :
ه -األولى :القاعدة *   ى آل ه وعل ى رسول هللا صلى هللا علي ذوب عل " كل عبادة تستند إلى حديث مك

  مثال ذلك : الحديث الموضوع في فضل صالة الرغائب .  ."فهي بدعةوسلم 
اء أو -الثانية :القاعدة *   ض العلم ول بع ة كق ي بدع " كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فه

  .بعض الحكايات والمنامات " أو عادات بعض البالد أو العُبّاد
و) باالسممثال ذلك : األذكار البدعية كذكر هللا تعالى  مير (هوه اد المفرد (هللا) أو بالض ى اً علاعتم

  أّن بعض المتأخرين كان يأمر به .
دع إالّ ويستدل  ا من مبت ه م و : أنّ دع وه وتتضح هذه القاعدة ببيان أصل مهم في عالمات أهل الب

  من الشرع صحيحاً كان أو ضعيفاً . على بدعته بدليل
ع -القاعدة الثالثة :*   ادات م ن العب ادة م ل عب ه وسلم فع ى آل ه وعل ول صلى هللا علي رك الرس "إذا ت

  ." كون موجبها وسببها المقتضي لها قائماً ثابتاً والمانع منها منتفياً فإّن فعلها بدعة
ي ومن األمثلة على ذلك دخول ف د ال ر الصلوات الخمس ،  : التلفظ بالنية عن الصالة ، واألذان لغي

  والصالة عقب السعي بين الصفا والمروة .
ة :ال*   دة الرابع ابعين  -قاع حابة والت ن الص لح م لف الّص ا الس َرَك فعله ادات تَ ن العب ادة م ل عب "ك

ون بدعة بشرط أن  ا تك هم فإنه ي مجالس وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها ف
  .كون المقتضى لفعل هذه العبادة قائماً والمانع منه منتفياً "ي

ن االحتفال  ذلك : على مثال بأيام اإلسالم ووقائعه المشهورة واتخاذها أعياداً ،إذا األعياد شريعة م
  الشرائع فيجب فيها اإلتباع ال االبتداع .
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: االحتفال بمولد النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فإنه لم ينقل عن أحد من السلف  فمن ذلك

  ذكره فضالً عن فعله .
قال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه :" كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

مقالً فاتقوا هللا يا معشر القراء خذوا وعلى آله وسلم فال تتعبدوا بها فإن األول لم يدع لآلخر 
   .طريق من كان قبلكم "
  .خر هذه األمة إالّ ما صلح أولها "لن يصلح آوقال مالك بن أنس : "

بيان أخرجه ابن عبد البر في جامع من الدين"  وقال سعيد بن جبير " ما لم يعرفه البدريون فليس
  . ١٤٢٥رقم  ٧٧١/ ١العلم وفضله 

  ." كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة " - الخامسة :القاعدة *  
  مثال ذلك : األذان للعيدين .

هللا بفعل شيء من العادات أو المعامالت من وجه لو يعتبره " كل تقرب إلى -:القاعدة السادسة*  
  .الشارع فهو بدعة "

  مثال ذلك " اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى هللا .
" ومن تعبد بعبادة ليست واجبة وال مستحبة وهو يعتقدها  -: ١٦٠/  ١قال ابن تيمية في الفتاوى 

واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة ال بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين ، فإّن هللا ال يُعبد 
  .إالّ بما هو واجب أو مستحب "

  ." كل تقرب إلى هللا بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة " -:القاعدة السابعة*  
وهذا المثال لتقرب إلى هللا بمشابهة الكافرين،التقرب إلى هللا بسماع المالهي بالرقص وامثال ذلك:

  الثالثة وهي : االبتداعاجتمعت فيه أصول 
  رائع المفضية إلى البدعة .الذ - ٣  الخروج على نظام الدين .  - ٢  التقرب إلى هللا بما لم يشرع . -١

ة*   دة الثامن ة ".              -:القاع فة بدع ذه الص ر ه دة فتغيي فة مقي ى ص رع عل ي الش ادة وردْت ف ل عب " ك
  -ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية :

  المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة . -١
 المساجد .كاالعتكاف في غير المخالفة في المكان  -٢
 المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس . -٣
 المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صالة سادسة . -٤
م  -٥ رأس ث م مسح ال دين ث م غسل الي رجلين ث المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل ال

 غسل الوجه .
إن تقي -:التاسعةالقاعدة *   ام ف دليل ع ي الشرع ب ت ف ة ثبت ادة مطلق ل عب ادة " ك ذه العب الق ه د إط ي

دليل  مكان بزمان أو دل ال معيّن أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعاً من غير أن ي
  العام على هذا التقييد فهو بدعة ".

    .١١٣تنظر في كتاب قواعد معرفة البدع صواألمثلة على هذه القاعدة 
ادة  -القاعدة العاشرة :*   ي العب و ف ي " الغل در المشروع والتشدد والتنطع ف ى الق ا عل ادة فيه بالزي

  اإلتيان بها بدعة ".
رك  اء وت اعتزال النس ه وب دهر كل مثال ذلك : التقرب إلى هللا بقيام الليل كله وترك النوم ويصوم ال

  الزواج ، وكذلك الوسوسة في الوضوء .
ادات واآلرا -القاعدة الحادية عشرة :*   اب " كل ما كان من االعتق اً لنصوص الكت وم معارض ء والعل

  والسنة أو مخالفاً إلجماع سلف األمة فهو بدعة ".
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لى هللا     اباً أو سنة أو أثراً عن بعـف كتـا خالـم :الشافعي :"والبدعة قال  ـض أصحاب رسول هللا ص
  ". وسلم عليه

  " وما خالف النصوص فهو بدعة بإتفاق المسلمين ".وقال ابن تيمية :
  وقال الشاطبي :" والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة ".

رة :*   ة عش ن  -القاعدة الثاني ابعين م ؤثر عن الصحابة والت م ي اب والسنة ول ي الكت رد ف م ي ا ل " م
  االعتقادات فهو بدعة ".

  -ما يأتي :ومما يدخل تحت هذه القاعدة 
ر  -١ ى غي دين عل ي ال ه ف وا عن الخوض في ة السلف ونه ه أئم ذي ذّم الكالم ال راد ب علم الكالم : الم

لين  ة المرس ع طريق ة م رق الجدلي ة والط ة العقلي د باألدل ور العقائ ات أم و إثب الم "ه م الك . عل
  لدالة على أصول الدين "اإلعراض عّما في القرآن والسنة من األدلة العقلية ا

  .١٩٬٤٦١/١٦٣-١٢/٤٦٠ ،١١/٣٣٥الفتاوى                                                                                                                

ام  ي األحك وا ف ا تكلم ابعون كم ه الصحابة والت تكلم في اً ل والشرائع قال مالك :" لو كان الكالم علم
  ولكنه باطل يدل على باطل ".

ر ".  وقال أحمد :" وكل من أحدث كالماً  لم يكن آخر أمره إالّ إلى بدعة ألن الكالم ال يدعو إلى خي
اري :" ال البربه دال وق الم والج ن الك اللة إالّ م وى وال ض ة وال ه ة وال بدع ط زندق ت ق ا كان وم

  لزندقة ".والمراء والقياس وهي أبواب البدع والشكوك وا
أي شيء ؟  ال : ب ى المبتدعة ، ق ه عل رّد في اً ي اً صنف كتاب وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : إّن فالن

  بالكتاب والسنة ؟ قال : ال لكن بعلم المعقول والنظر ، فقال : أخطأ الُسنة ورّد بدعة ببدعة ".
  الطرق الصوفية . -٢
ي  -٣ ات أو النف ة باإلثب اظ المجمل رض لأللف رض) .           التع م) و(الع ة) و(الجس ظ (الجه إطالق . كلف ب

لفق ه ال بعض الس الكالم في ه السلف ف ا سكت عن اء وم ه جف ه السلف فالسكوت عن م في :"ما تكل
  ". بدعة

  " الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة ". -*  القاعدة الثالثة عشرة :
     -ومما يدخل تحت هذه القاعدة ما يأتي :    
ابهات .  -١ أل عن المتش ان يس ذي ك السؤال عن المتشابهات . ومن األمثلة على ذلك : قصة صبيغ ال

  ومن ذلك أيضاً : قصة الرجل الذي أتى إلى اإلمام مالك فسأله عن اإلستواء .  
فات  ع الص ي جمي اٍف ف ي اإلستواء شاٍف ك ك رحمه هللا ف وقال ابن تيمية : " هذا الجواب من مال

   . ٤/٤الفتاوى مجيء واليد والوجه وغيرها " مثل النزول وال
  امتحان المسلمين بما ليس في الكتاب والسنة من المسائل واآلراء ز -٢
 التعصب واالنتساب الذي يفرق األمة وعقد المواالة والمعاداة على هذه السنة . -٣
 رمي واحد من المسلمين بالكفر أو البدعة دون بينة . -٤
رع   " إ -القاعدة الرابعة عشرة : *  ك كالش ل ذل امالت وَجْع ادات والمع ن الع لزام النّاس بفعل شيء م

   الذي ال يُخالف والدين الذي ال يُعارض بدعة ". 
الخروج عن األوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرّعية المقّدرة " -*  القاعدة الخامسة عشرة :

ا تحل ي يحصل به ة الت ل الباطل ك : الِحيَ ك بدعة ". مثال ذل ات وذل قاط الواجب ات أو إس ل المحرم ي
اة  رض الزك قاط ف ل وإس اح التحلي ا بنك ن طلقه اً لم ة ثالث ة ورد المطلق ع العين ا ببي تحالل الرب كاس

  بالهبة المستعارة .
رة : ة عش دة السادس ادة أو  -*  القاع ادة أو ع ن عب هم م ن خصائص ان م ا ك افرين فيم ابهة الك "ُمش

      كليهما بدعة ".
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مثال ذلك : االمتناع عن أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهاً بالكافرين . ومن ذلك : 

  موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم . 
  قال الذهبي :" أّما مشابهة الذمة في الميالد والخميس والنيروز فبدعة وحشة ". 

ه  ا ففي د من عبادن وكان السلف يقولون :" إّن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فس
  شبه من النصارى ".

رة :  * ابعة عش دة السَّ ن  -القاع نهم م ي دي يس ف ا ل دثوه مم ا أح افرين فيم ابهة الك ادات أو "مش العب
ات والموديالت  ا يسمى بالموض افرين فيم د الك ك : تقلي ى ذل ال عل ة ". مث ا بدع العادات أو كليهم

                     التي عّم بها البالد في هذا العصر وال حول وال قوة إالّ با .
نه ومن ذلك ي دي د األم : موافقتهم في االحتفال باألعياد التي استحدثوها ولم تكن مشروعة ف م كعي

ويوم الصحة . قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: اجتنبوا أعداء هللا في عيدهم فإّن السخط ينزل 
  عليهم ".

ي اإلسالم بدعة ". ء" اإلتيان بشي -*  القاعدة الثامنة عشرة :   من أعمال الجاهلية التي لم تشرع ف
مثال على ذلك : ما جاء في صحيح مسلم أّن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال :" أربع في 
قاء  اب ، واالستس ي األنس ن ف اب ، والطع ي األحس ر ف ونهّن ، الفخ ة ال يترك ر الجاهلي أمتي من أم

  بالنجوم ، والنياحة ".
ي  " إذا فُعل ما هو مطلوب شرعاً على -*  القاعدة التاسعة عشرة : ه ف ا هو علي وجه يُوهم خالف م

  الحقيقة فهو ملحق بالبدعة ".
  ة جماعة في المسجد .   ـافلـامة النـمثل : أن يُوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة وذلك مثل إق

و  -*  القاعدة العشرون : وب شرعاً فه ه مطل ه أن د في ى وجه يُعتق رعاً عل ائز ش و ج ا ه ل م " إذا فُع
  ".   ملحق بالبدعة
  : زخرفة المساجد إذ كثير من النّاس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت هللا . مثال على ذلك

ذلك فهو غال ٢١٬٢٠صقال أبو شامة في الباعث  يس ك :" فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع ول
  في دينه مبتدع فيه قائل على هللا غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله ".

دة  رون :*  القاع ة والعش ه  -الحادي ى وج م عل دون به ذين يقت اء ال ية العلم ل بالمعص " إذا عم
ذه  ة أن ه د العام ث يعتق ه بحي ت إلي يهم ال يُلتف ر عل ى أن المنك تهم حت الخصوص وظهرت من جه

  المعصية من الدين فهو ملحق بالبدعة ".
عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، العن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال :" ثالث تهدم الدين : زلة     

  .١٨٧٠-١٨٦٧برقم  ٩٨٠-٢/٩٧٩وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/٧١في سننه  يأخرجه الدارموأئمة ضالون " 

   .٢٠/٢٧٤الفتاوى                                                          وقد قيل :" زلة العِلم زلة العلَم " 
دة ال رون :*  القاع ة والعش ا  -ثاني م ينكره رت ول يهم وظه اعت ف وام وش ية الع ل بالمعص " إذا عم

يعتقد العامة أّن هذه المعصية مما ال بأس العلماء الذين يُقتدى بهم وهم قادرون على اإلنكار بحيث 
   به فهذا ملحق بالبدعة ".

ه كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين  "     ا أل حوط ترك ه؟ ف : أهو بدعة فينهى عنه أم يغير بدعة فيعمل ب
  "لذريعة الوقوع في البدعة سداً 

العادية فهو ملحق  أو على فعل البدع المحدثة التعبدية يترتب " كل ما -القاعدة الثالثة والعشرون :*
   بالبدعة " ألّن ما أنبنى على المحدث محدث .

ا      اد ، وم ى المعت د عل ادة الوقي ومن األمثلة على ذلك : ما يُفعل في ليلة النصف من شعبان من زي
ل  على يترتب  اق ك ا باإلنف ا ، والتوسعة فيه وى وغيره ذلك من شغب في المساجد واألكل من الحل

  ذلك تابع ألصله  . 



 ٥٤

  ــــ البدع والتحذير منها ومن أهلهاــــ                            
ب      اس واللع ام واللب ي الطع ع ف ن التوس ة م االت المبتدع اد واالحتف ي األعي ل ف ا يحص اً : م        وأيض

  ذلك العيد الديني المبتدع كما أنه تابع له في دين اإلسالم . الراحة فكل ذلك تابع لو
ك       بتأمل قواعد معرفة البدع وتدقيق النظر فيها يظهر جليا أّن اإلبتداع يدخل في أقسام متعددة وإلي

     -فيما يأتي بيان هذه األقسام وما يندرج من هذه القواعد تحت كل قسم :
  ).١٣٬١٢٬١١االعتقادات ( القاعدة رقم  -١
 . )١٩٬١٠) إلى ١والقربات ( القاعدة رقم (العبادات  -٢
 ) .٢٣٬٢٠٬١٥٬١٤٬٦ ادات والمعادالت ( القاعدة رقمالع -٣
 ) . ٢٢٬٢١٬٧المعاصي والمنهيّات (القاعدة رقم  -٤
 ) .١٨٬١٧٬١٦مشابهة الكافرين ( القاعدة رقم  -٥

  انتهى ملخصاً من كتاب "قواعد معرفة البدع" لمحمد بن حسين الجيزاني * *                                        
    """"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول :
خان من ابتدع في اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أّن محمداً صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  "

  ناً":"اليوم أكملت لكم دينكم" فما لم يكن يومئٍذ ديناً فال يكون اليوم ديالرسالة ألن هللا تعالى يقول
  "  ١/٦٤" االعتصام للشاطبي /                                                                                      

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن عباس رضي هللا عنهما :

ى  ه سنة حت اتوا في ه بدعة وأم ام إالّ أحدثوا في ن ع اس م ى الن أتي عل دع وتموت " ما ي ا الب تحي
  السنن ".

  "١/٣٩" المصدر السابق /                                                                                          
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أيوب السختياني :
  "." ما زاد صاحب بدعة اجتهاداً إالّ ازداد من هللا عز وجل بُعداً 
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سفيان الثوري :
  " البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، المعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها ".

 """""""""""""""""""""""""""""""""  
  -وقال أيضاً :

  "." من سمع من مبتدع لم ينفعه هللا بما سمع ومن صافحه فقد نقض اإلسالم عروة 
   """"""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال سعيد الُكريزي قال سعيد بن عامر الضبعي :
" مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاًء شديداً فقيل له ما يبكيك ؟ أتجزع من الموت ؟ قال : 

  ال ! ولكني مررُت على قدري فسلمُت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه ".
      " الّسيَر "                                                                                                             

 """"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام الشافعي :

" حكمي في أهل الكالم : أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على اإلبل ويطاف بهم في األسواق 
  والعشائر ، ينادي عليهم ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكالم ".

  



 ٥٥
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  مذهبي في أهل الكالم تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البالد "." وقال :
  صبيغ ". "حكمي في أهل الكالم عمر فيوقال :

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
    -ذهبي :قال ال

داً  ل أب دخل الرج م ي ت : ل " وصّح عن الدارقطني أنه قال : ما شيء أبغض إليَّ من علم الكالم . قل
  في علم الكالم وال الجدال وال خاض في ذلك ، بل كان سلفياً ".

  " السير "                                                                                                               
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عثيمين :
" كل شيء سببه موجود في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله ففعله بدعة 

."  
  "٥/١٤" الشرح الممتع /                                                                                           

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -" :٢/٣٧٥قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم /

رك  د أش ر هللا فق ى غي ا إل ن دع ه بغ" فم ا إلي ن دع ة ، ، وم رك بدع دع ، والش د ابت ه فق ر إذن ي
  والمبتدع يؤول إلى الشرك ، ولم يوجد مبتدع إالّ وفيه نوع من الشرك ".

  -:٢/٢٨١وقال أيضاً في المصدر السابق /
د  نة أبع د والُس "والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب واالفتراء ولهذا وُكل من كان عن التوحي

داع واالف رك واالبت ى الش ان إل واء ، ك ل األه ف أه ذب طوائ م أك ذين ه ة ال رب : كالرافض راء أق ت
  …" .وأعظمهم شركاً ، فال يوجد في أهل األهواء أكذب منهم ، وال أبعد عن التوحيد منهم 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -البدعة في الدين نوعان :

الة  النوع األول :  * رق الض ائر الف ة وس ة والرافض ة والمعتزل االت الجهمي بدعة قولية اعتقادية كمق
  واعتقاداتهم .

  -:أنواعبدعة في العبادات كالتعبد  بعبادة لم يشرعها وهي  النوع الثاني :  *
أن يحدث  *  النوع األول : ي الشرع ك ا أصل ف يس له ادة ل ما يكون في أصل العبادة ، بأن يحدث عب

  غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو أعياد غير مشروعة كأعياد المواليد وغيرها . صالة
ي صالة  *  النوع الثاني : ة خامسة ف و زاد ركع ا ل ادة المشروعة كم ى العب ادة عل ي الزي ون ف ا يك م

  الظهر أو العصر مثالً .
ر *  النوع الثالث : ى صفة غي أداء  ما يكون في صفة أداء العبادة ، بأن يؤديها عل ك ك مشروعة وذل

رج  د يخ ى ح ادات إل ي العب نفس ف األذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة ، وكالتشديد على ال
  عن سنة الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم .

ع : وع الراب وم  *  الن م يخصه الشرع ، كتخصيص ي ادة المشروعة ل ت للعب ون بتخصيص وق ا يك م
ت النصف من شعبان وليله بصيام وق ن تخصيصه بوق روع ولك ام مش يام ، فإن أصل الصيام والقي

  من األوقات يحتاج إلى دليل " .
    أحكامها "لصالح بن فوزان الفوزان"  -أنواعها -" نقالً من كتاب "البدعة تعريفها                                               

  
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  



 ٥٦
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  -أسباب انتشار البدع :

  الجهل بأحكام الدين . -١
 إتباع الهوى . -٢
 العمل باألحاديث الضعيفة . -٣
 التعصب لآلراء واألشخاص . -٤
 التشبه بالكفار وتقليدهم . -٥

    """"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ابن تيمية :قال شيخ اإلسالم 

ي صلى هللا  " ليس ألحد أن ينّصب لألمة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالى ويعادي عليها غير النب
م   بون له ذين ينّص دع ال ل الب ل أه ن فع ذا م ل ه ة ب ه األم ت علي لم،وما اجتمع ه وس ى آل ه وعل علي

                                                    شخصاً أو كالماً يفرقون به بين األمة ".
  " الفتاوى "                                  """"""""""""""""""""""""""""""""

  -قيل لإلمام أحمد بن حنبل : 
ه  نفض ثوب ل ي باً فجع د مغض ام أحم " إّن ابن أبي قتيلة يزعم أّن أهل الحديث قوم سوء . فقام اإلم

  زنديق زنديق زنديق حتى دخل الدار ". وهو يقول :
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  الرافضة :
ب  حين سألوه : " تسّموا بهذا اإلسم : ألنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طال

انوا  وه ، وك را جدي . فرفضوه وترك ا وزي ال : هم ا وق ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى عليهم
  السابق معه لكن لما قال الحق المخالف ألهوائهم نفروا منه والعياذ با فسّموا رافضة ".في 

ت  أظهر التشيع آلل البي بس باإلسالم ف ن سبأ وهو يهودي تل د هللا ب أصل مذهب الرافضة من عب
بس  دما تل ن النصارى عن ولص دي ا أفسد بُ والغلو فيهم ليشغل النّاس عن دين اإلسالم ويفسده كم

  "  ٤١٢/ص١" القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين /ج                              نصرانية ".بال
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -:٣/٣٤٨قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج
ى  " ...ومما ينبغي أيضاً أن يعرف أّن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكالم عل

ي درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول  الف السنة ف ا خ ون إنم نهم من يك عظيمة وم
أمور دقيقة ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محموداً 
ث جحد بعض الحق  ي رده بحي دل ف د جاوز الع ون ق ن يك فيما رده من الباطل ، وقال من الحق لك
ذه  ه وه اطالً بباطل أخف من ا ورد ب رة ببدعة أخف منه وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبي
والً  دعوه ق ا ابت وا م م يجعل ل هؤالء إذا ل ة ومث  حال أكثر أهل الكالم المنتسبين إلى السنة والجماع

يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ وهللا سبحانه وتعالى يغفر 
ا بخالف من  ة وأئمته لف األم ر من س للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ، ولهذا وقع في مثل هذا كثي

ه دون  ق مخالف ر وفس لمين وكف ة المس ين جماع رق ب ةوالى موافقة وعادى مخالفة وف ي  موافق ف
  دون موافقة فهؤالء من أهل التفرق واالختالف"  واالجتهادات واستحل قتال مخالفه  اآلراءئل مسا

""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  
  
  



 ٥٧
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  -قال الفضيل بن عياض :

  " من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره ".
  -أيضاً :وقال 

  " من أحب صاحب بدعة أحبط هللا عمله وأخرج نور اإلسالم من قلبه".
  -وقال أيضاً :

    عمل      وال يُرفع لصاحب البدعة إلى هللا عز وجلفخذ في طريق آخر، " إذا رأيت مبتدعاً في طريق
  ، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال رجل للفضيل بن عياض:

  -"من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها " فقال له الفضيل :
ة ،  ط الحكم م يُع ا ، ومن جلس مع صاحب بدعة ل " من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه

  وإذا علم هللا عز وجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر هللا له سيئاته ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -د :قال الليث بن سع
  " لو رأيُت صاحب بدعة يمشي على الماء ما قبلته "

  -فقال الشافعي :
  " إنه ما قصر لو رأيتهُ يمشي على الهواء ما قبلته "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بشر بن الحارث :

ي  ه الّمريس ال ل ذي يق ذا ال وت ه اء م جود ج ع س يس موض ع ل وال أّن الموض وق فل ي الس ا ف وأن
  الحمد  الذي أماته . هكذا قولوا . -لسجداُت شكرا

ي الّمريسي  ه معتزل رحمن فقي : هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الّمريسي أبو عبد ال
  " القائلة باإلرجاء.هو رأس الطائفة "المريسيّةعارق بالفلسفة ( يرمى بالزندقة )

 """""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو بكر بن أبي داود :

  " أهل الرأي هم أهل البدع " وهو القائل في قصيدته في السنة :
   وَدْع عنَك آراء الرجال وقولهم                        فقول رسول هللا أزكى وأشرع

   """""""""""""""""""""""""""""""""  
  - الحسين اآلّجري :قال محمد بن 

" رحم هللا عبداً حذّر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم األثر فطلب الطريق المستقيم 
  واستعان بمواله الكريم " .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال األوزاعي :

  "من ستر عنا بدعته لم تخَف عنّا أُلفته "
"""""""""""""""""""""""""""""                              """"  

  -قال سفيان الثوري :
  " ما من ضاللة إالّ عليها زينة فال تعرض دينك إلى من يبغضها إليك "

  -وقال أيضاً :
  " من سمع ببدعة فال يحكيها لجلسائه ال يلقيها في قلوبهم "



 ٥٨
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  -قال أبو حاتم الرازي :

  " عالمة أهل البدع الوقيعة في أهل األثر "
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أحمد بن سنان القطان :
" ليس في الدنيا مبتدع إال وهو يبغض أهل الحديث فإذا ابتدع الرجل نٌزع حالوة الحديث من 

  قلبه"
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -:قال المروذي 
ما  - يعني حوادث كالم جهم  - " إن أبا عبدهللا ذكر حارثاً المحاسبي وقال : " حارث أصل البلية 

  اآلفة إال حارث "
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال ابن كثير في تفسيره :
  " أول بدعة في اإلسالم كانت فتنة الخوارج"

  " ٧" سورة آل عمران آية                                                                                      
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -ومجاهد بن جبر :قال أبو العالية 
  " وهللا ال أدري أي النعمتين أشكر : أن هداني لإلسالم أو أن جنبني مجالسة أهل البدع "

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -:تيمية قال شيخ أإلسالم ابن 

  " إن جميع البدع أصلها من الرافضة "
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الثوري :
  " من سمع من مبتدع لم ينفعه هللا بما سمع ومن صافحه فقد نقض اإلسالم عروة عروة  "

  ال يتم ذلك إال بشرطين : 
  األول : أن يكون المبتدع كافراً بسبب بدعته .

  الثاني : أن يكون المصافح له راضياً بما هو عليه من الكفر .
أما إن كان المبتدع لم يكفر بسبب بدعته فال يكون المصافح له ناقضاً لعرى اإلسالم ألنه إذ األصل 

  لم يكفر فالفرع من باب أولى ويُعلم أنه كفر "
  " الجامع للخطيب البغدادي "                                                                                      

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -: ابن الجوزي قال أبو الفرج 

ري ، وأشدهم  الء المع و الع دي ، وأب ان التوحي " زنادقة اإلسالم ثالثة : ابن الراوندي ، و أبو حي
  مْجمج في خبره لم يبينه .على اإلسالم أبو حيان ، ألنهما صرحا وهو مْجمج ولم يصرح " 

  " السير ترجمة أبو حيان التوحيدي "                                                                              
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -: ٦٣/ ١قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ج
واحش " ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب هللا تعا ي الف ا حرم رب ل إنم الى ( ق لى ، قال تع

الحق وأن تشركوا با مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا بغي بغير لما ظهر منها وما بطن واإلثم وا
  " على هللا ماال تعلمون) فاإلثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان



 ٥٩

  ــــ أهلهاالبدع والتحذير منها ومن ــــ                            
  -قال الشافعي :

  " ألن يلقى هللا العبد بكل ذنب إال الشرك خير من أن يلقاه بشيء من األهواء "
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -"ط دار ابن رجب":٢٠٠قال ابن القيم في الجواب الكافي ص -الفرق بين العاصي والمبتدع : 
  . الناسره على " المذنب ضرره على نفسه ، و أما المبتدع فضر

  وفتنة المبتدع في أصل الدين ، وفتنة المذنب في الشهوة .
  والمبتدع قعد للناس على صراط هللا المستقيم يصدهم عنه ، والمذنب ليس كذلك .

  في أوصاف الرب وكماله ، والمذنب ليس كذلك . بتدع قادحموال
  وسلم ، والعاصي ليس كذلك.والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى هللا عليه وعلى آله 

  والمبتدع يقطع على الناس طريق اآلخرة ، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه"
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: ٧قال ابن القيم في اجتماع الجيوش اإلسالمية ص
  " فصاحب السنة حي القلب مستنيره ، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه "

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن عمر رضي هللا عنهما في أهل القدر :

  " أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء " 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو قالبة :
واء  حاب األه وا أص ومات  -" ال تجالس حاب الخص ال أص ي  -أو ق وكم ف ن أن يغمس إني ال آم ف

  ضاللتهم ويُلبسوا عليكم بعض ما تعرفونه " 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال رجل من أهل البدع أليوب السختياني :
   " يا أبا بكر ! أسألك عن كلمة ؟ فولى وهو يقول : " وال نصف كلمة " 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قيل لإلمام أحمد بن حنبل : 

   "" الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك ، أو يتكلم في أهل البدع ؟
( إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين ، هذا  -فقال :

  أفضل ) 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: ١٢صيخ اإلسالم ابن تيمية في " نقض المنطق" قال ش
ن  ل م نة أفض ن الس ذّب ع ول : ال ى يق ن يحي ى ب ان يحي ى ك د حت دع مجاه ل الب ى أه ّراد عل " ال

  الجهاد"
""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال ابن الجوزي :
  -علي بن عقيل الفقيه : قال شيخنا أبو الفضل الهمداني : قال أبو الوفاء 

اد  ي إفس عوا ف د س ل بل م كاه دين ، فه ن الملح د م ث أش اعون لألحادي الم والوض ة اإلس " مبتدع
ى اإلسالم أحواله ، و الملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخالء  ر عل يفتحون الحصن ، فهو ش

  من غير المالبسين له "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  



 ٦٠

  ــــ والتحذير منها ومن أهلها البدعــــ                            
  -قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي معلقاً على هذا الكالم :

اء ألن ذكرها هؤالء العلم م ي م محاسن فل  فهذا كالم في طوائف تنتمي إلى اإلسالم ، وال شك أن له
    ذكرها غير واجب "

  ا.هـ  من كتاب " منهج أهل السنة والجماعة " للشيخ ربيع المدخلي .                                                                           

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم :

" والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتالفها و إعدامها وهي أولى بذلك 
الف آالت الل ن إت ازف م و والمع ذه ، وال ه رر ه ن ض م م ررها أعظ إن ض ر ، ف ة الخم الف آني و إت

  ضمان فيها ، كما ال ضمان في كسر أواني الخمر وشق الزقاق ".
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال معمر بن راشد :
اووس  ل ط يء فأدخ ي ش تكلم ف ة ف ن المعتزل ل م اء رج ه ، فج ده ابن اً وعن اووس جالس ان ط " ك

ه شيئا أصبعيه ى ال تسمع من قول ك حت ي أذن ي أدخل أصبعك ف ا بن ال : ي ذا  في أذنيه وق أن ه ، ف
  القلب ضعيف . ثم قال : أي بني أسدد فما زال يقول أسدد حتى قام اآلخر ".

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو حنيفة :

  ر ترجمة مقاتل "" السي          " أتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطل ، و مقاتل مشبه "
  و مقاتل : هو ابن سليمان البلخي . جهم: هو ابن صفوان ، 

"""""""""""""""""""""""""""""  
  : عن األوزاعي أنه قيل له : ٢/٤٦٥ما أجمل ما رواه ابن بطة في "اإلنابة " 

د أن  ذا رجل يري ال األوزاعي : ه دع  ! فق إن رجالً يقول : أنا أجالس أهل السنة و أجالس أهل الب
  يساوي بين الحق و الباطل " 

  وعلق ابن بطة على هذا األثر بقوله :" صدق األوزاعي ، إن هذا رجل ال يعرف الحق ".
                        

"""""""""""""""""""""""""""""  
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦١

  ــــالتقوى و الخوف من هللا ــــ                                    
  -مسعود رضي هللا عنه في تعريف التقوى :قال ابن 

  " أن يطاع فال يُعصى  ، وأن يشكر فال يُكفر ، وأن يذكر فال ينسى ".
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -بن حبيب في تعريف التقوى أيضاً :قال طلق 
ور من هللا  ى ن " أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا ، و أن تترك معصية هللا عل

  تخاف عقاب هللا".
""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن تيمية في تعريف الخوف :
  " هو ما حجزك عن محارم هللا ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه :

  أن أحول كلباً ". لخشيتُ " لو سخرُت من كلب 
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال مالك :
ن استفتي من ال  ال : " ال ! ولك ك ؟ فق ت ب " بكى ربيعة يوماً بكاًء شديداً ، فقيل له : أمصيبة نزل

  "          عظيمعلم عنده وظهر في اإلسالم أمر 
  ". ١٤٠" مدارك النظر في السياسة / ص                                                                         

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض السلف :

  جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه هللا : ليته لم يقضه "" لو قُرض 
  -:وقال آخر 

و ؟  -وكان قد اجتهد في العبادة  -" أذنبت ذنباً أبكي عليه منذ ثالثين سنة  الفقيل له وما ه ت  ق قل
  مرة لشيء كان ليته لم يكن ".

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم في الفوائد :

  الدنيا وهمومها"" فمن اتقى هللا فاز بلذة اآلخرة ونعيمها ، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الفضيل بن عياض :
  " من خاف هللا لم يضره أحد ، ومن خاف غير هللا لم ينفعه أحد ".

  -وقال أيضاً :
  حتى يأمنه عدّوه "" ال يكون العبد من المتقين 

  -وقال أيضاً :
  مكانك "." احفظ لسانك ، واقبل على شأنك ، واعرف زمانك ، وأخف 

"""""""""""""""""""""""""""  
  -كتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبدهللا:

كره زاده ،  " أما بعد : فأني أوصيك بتقوى هللا ، فإنه من اتقاه وقاه ، ومن أقرضه جزاه ، ومن ش
  فاجعل التقوى نصب عينيك وجالء قلبك ".

""""""""""""""""""""""""""""  
  



 ٦٢

  ــــالتقوى و الخوف من هللا ــــ                                     
  -دخل عثمان بن حاضر على ابن عباس فقال :

  " أوصني ! فقال : نعم ، عليك بتقوى هللا واالستقامة واألثر ، اتبع وال تبتدع ".
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه:
  على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي "."ما ندمت 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال إبراهيم بن شيبان :

  " الشرف في التواضع ، والعزُّ في التقوى ، والحريَّة في القناعة".
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال يحيى بن معين :
  لعلهم قد حطُّوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائتي سنة"." إنا لنطعن على أقوام 

قال ابن مهورية : فدخلُت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب (الجرح والتعديل) فحدثته 
بهذه الحكاية ، فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده ، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية .أو 

  / ط الرسالة "١١/٩٥"السير /                                                              كما قال ".           
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -جنازة فجلس على شفير القبر فقال :شيع الحسن البصري 
هذا أوله لحقيُق أن  " يعني القبر "هذا آخره أّن يُزهد في أوله ، وإّن أمراً  " يعني الدنيا "" إّن أمراً 

  يخاف آخرهُ "
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -كان عطاء السلمي يقول في دعائه :
  غداً بين يديك "وقوفي " اللهم ارحم في الدنيا غربتي ، وارحم في القبر وحشتي ، وارحم 

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  لقلة فاعليه ، والباطل ال يكون حقاً لكثرة فاعليه ". " الحق ال يصير باطالً 

 """"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال علي بن الحسين رضي هللا عنهما :

  " إياك والغيبة فإنها إدام كالب النّاس ".
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الحسن البصري :
  ويحمد في كل ما يأتيه داخله العجب ". ئ" لو كان الرجل يصيب وال يخط

  
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٣

  ـــ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـــ                          
                                                                                 -عن المنكر :مراتب النهي 

  يؤدي إلى إزالة المنكر وهذا واجب .إنكار  -١
ً إنكار يؤدي إلى إزالة بعض المنكر وهذا واجب أيض -٢  . ا
 . اجتهاداإلنكار وعدمه سواء وهذا موضع  -٣
 إنكار يؤدي إلى أنكر منه وهذا محرم.  -٤

  "  ١٦ / ٣الم الموقعين عن رب العالمين " إع                                                                      
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  -قال اإلمام محمد المقدسي :

"قال بعض السلف : ال يأمر المعروف إالّ رفيق فيما يأمر به ، رفيق فيما ينهى عنه ، حليم فيما 
  عنه ".يأمر به ، حليم فيما ينهى عنه ، فقيه فيما يأمر به ، فقيه فيما ينهى 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  

  -قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة :
  " فال بد من هذه الثالثة : العلم ،والرفق ، والصبر .

العلم قبل األمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده ، وإن كان كل من الثالثة ال بد أن يكون 
  مستصحباً في هذه األحوال ".

  "٦٠" األمر بالمعروف والنهي عن المنكر البن تيمية ص                                                       
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  -شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

  ال بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما . -١
 . وال بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي -٢
وال بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم :" ما كان الرفق في شيء  -٣

إالّ زانه وال كان العُنف في شيء إالّ شانه "  وقال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم :"إّن هللا رفيق 
 ويعطي عليه ماال يعطي على العنف ".يحب الرفق في األمر كله 

م ويصبر وال بد أيضاً أ -٤ م يحلُ إن ل ن يكون حليماً صبوراً على األذى ، فإنه ال بد أن يحصل له أذى ف
ا  ى م ر واصبر عل ه عن المنك المعروف وان ر ب ه " وأم ان البن ال لقم ا ق يُفسد أكثر مما يصلح كم

 أصابك إّن ذلك من عزم األمور ".
                   

  ــــ"٦٠٬٥٧" المصدر السابق صــــ                                                                                            
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  

                             
  
  
  
  
  



 ٦٤

  ــــ من سير الصالحينــــ                                          
  -:أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الّداري 

  كان نصرانياً ، وليس في الصحيحين والموطأ داري وال ديري إالّ تميم .
  كان يختم القرآن في ركعة ، وكان ربما ردد اآلية الواحدة الليل كله إلى الصباح .

ة  وروى عنه النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم في خطبته قصة الجساسة والدجال ، وهي منقب
ه له وهي داخلة في رواية األك ابر عن األصاغر وليس له في صحيح مسلم إالّ هذا الحديث وليس ل

  في البخاري شيء .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: يالمخزومبن هالل ابن عبدهللا بن عمر بن مخزوم  أألسدأبو سلمه عبدهللا بن عبد 
اعةاّله وسلم من اخو النبي صلى هللا عليه وعلى  ان  الرض ب ، ك د المطل ت عب ره بن ه بَ ن عمت واب

ومات في حياة النبي صلى هللا عليه وعلى اّله وسلم فتزوج النبي صلى هللا  بدراً من السابقين شهد 
  عليه وعلى اّله وسلم بَعده زوجته أم سلمه

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -خارجة بن حذافه بن غانم القرشي العدوي :

  قتل ليلة قتل علي رضي هللا عنه . راب :ـال القــه عمرو ، وقـحسب انـو يــبمصر وه قتله خارجي
وارج  وقال ابن عبد البر : د الخ ةقتله أح ي  الثالث ل عل دبوا لقت ذين انت ةال رو ، ومعاوي أراد  وعم ف

بح  الخارجي قتل عمرو فقتل خارجه ، الة الص وم لص ك الي ذ واٌدخل  افلّم ،وذلك أنه استخلفه ذل ِخ
  أردٌت عمراً وأراد هللا خارجه . على عمرو فقال الخارجي :

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -: لجنةالعشرة المبشرين با

ة رسول هللا صلى هللا  -١ ر خليف أبو بكر الصديق :عبدهللا بن عثمان أبو بكر أبي قحافه الصديق األكب
  عليه وعلى اّله وسلم .

  جم المناقب استشهد في ذي الحجة .ذو  : الخطاب بن نٌقيل أمير المؤمنينعمر بن  -٢
ن  -٣ ان ب ن عف ان ب اصأعثم ي الع ورين  ب ؤمنين ذو الن ر الم اء  :أمي ين والخلف ابقين األول د الس أح

انون  ره ثم ي عشرة سنة وعم األربعة استشهد في ذي الحجة بعد عيد األضحى فكانت خالفته اثنت
  وقيل أكثر وقيل أقل .

ى  : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي -٤ ه وعل ن عم رسول هللا صلى هللا علي اب
جمع أنه أول من أسلم مات في رمضان وهو  ولين ، ورّجحآله وسلم وزوج ابنته من السابقين األ

  يومئٍذ أفضل األحياء من بني آدم باألرض بإجماع أهل السنة وله ثالث وستون على األرجح .
دي -٥ ي األس د هللا القرش و عب د أب ن أس د ب ن خويل وام ب ن الع ر ب د  : الزبي ين بع ت وثالث نة س ل س قت

  منصرفة من وقعة الجمل .
 استشهد يوم الجمل وهو ابن ثالث وستين :بن عثمان التيمي أبو محمد المدني عبيد هللا طلحة بن  -٦

 .    
ى  :عبد الرحمن بن عوف الزهري -٧ ذين سبقوا إل ة ال د الثماني أسلم قديماً ومناقبه شهيرة . وهو أح

  اإلسالم ، وأحد الستة أصحاب الشورى . وله خمس وسبعون سنة .
ات  أبو عبيدة بن الجراح : -٨ دراً م عامر بن عبد هللا بن الجراح القرشي الِفهري أسلم قديماً وشهد ب

  بطاعون عمواس وله ثمان وخمسون سنة .شهيداً 
ي  -٩ سعد بن أبي وقاص : مالك بن ُوهيب بن عبد مناف الزهري أبو إسحاق ، أول من رمى بسهم ف

  سبيل هللا ومناقبه كثيرة مات بالعقيق وهو آخر العشرة وفاة .
  عيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العََدوي أبو األعور .س -١٠

  



 ٦٥

  ــــ من سير الصالحينــــ                                          
  -بن المديني :علي بن عبد هللا بن جعفر بن نجيح السعدي موالهم أبو الحسن 

د  إالّ حتى قال البخاري : ما استصغرُت نفسي ثقة ثبت إمام ،أعلم أهل عصره بالحديث وعلله ،  عن
أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني ، وقال النسائي  علي ابن المديني ، وقال فيه شيخه ابن عيينة : كنتُ 

:كأّن هللا خلقه للحديث ، عابوا عليه إجابته في المحنة ، لكنّه تنّصل وتاب ، واعتذر بأنه كان خاف 
رة  نةأظهر السُ على نفسه قال ابن معين :كان علي ابن المديني إذا قدم علينا  ى البص ،وإذا ذهب إل

ال  ذهبيأظهر التشيع. ق رة :  ال ي بالبص ام عل ب اإلم اره لمناق ان إظه يهم ك ة ف م عثماني ان أنه لمك
  على علي .  انحرفٌ 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -سليمان بن مهران األسدي الكوفي أبو محمد الملقب باألعمش :

ة : سبق األعمش  ن عيين ال اب ه ، وق اب هللا من حابه قال هشيم :ما رأيُت بالكوفة أحداً أقرأ لكت أص
  بأربع : كان أقرأهم للقرآن ، وأحفظهم للحديث ، وأعلمهم بالفرائض ، وذكر خصلةً أُخرى .

  وقال شعبة : ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني األعمش .
  ذكر األعمش قال المصحف المصحف .وقال عبد هللا بن داود الخريبي : كان شعبة إذا 

  يصدقه .المصحف بن علي : كان األعمش يُسّمى  ووقال عمر
  وقال ابن عّمار : ليس في المحدثين اثبت من األعمش .

اب ،  ه كت ن ل م يك ه ول ي زمان ة ف ل الكوف وقال العجلي : كان ثقةً ثبتاً في الحديث ، وكان ُمحدث أه
يع .      ه تش ان في اً وك ن حرف ان ال يلح وكان رأساً في القرآن عسرأً َسّيء الخلق عالماً بالفرائض وك

  أّن األعمش ولد يوم قُتل الحسين وذلك يوم عاشوراء . ويقال :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -حفص أمير المؤمنين : العزى العدوي أبو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد
ل : أمُ  ن مخزوم وقي هه حنتمه بنت هاشم ذي الرمحين بن المغيرة بن عبدهللا بن عمر ب ت  حنتم بن

  هشام وهو أشهر واألول أصح .
  وهو أول من كتب التاريخ الهجري .

  وهو أول من جمع المصحف .
  وهو أول من جمع الناس لصالة التراويح . وهو أول من حمل الدرة " أي العصى  ".

  وهو أول من سمي بأمير المؤمنين .
  وكان نقش خاتمه " كفى بالموت واعظاً يا عمر".

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -الُسْرَماري:

د  ام الزاه ن أحمد بن إسحاق اإلم رماري م و إسحاق من أهل ُس ارس اإلسالم أب د ف د المجاه العاب
  قُرى بُخارى ، حدّث عنه البخاري في صحيحه .

  قال البخاري : ما بلغنا أنه كان في اإلسالم وال الجاهلية مثله .
حاق  ه إس ال ابن ه وق ي مائدت ُت ف ده فرأي ل وح و يأك اً وه ي يوم ى أب ُت عل فوان" : دخل و ص "أب

  ُعصفوراً يأكل معه فلّما رآني طار .
  -: ينبغي لقائد الغُزاة أن يكون فيه عشر خصال :قال الُسرماري 

ل بجوارحه  دب يقت ي شجاعة ال أن يكون في قَلب األسد ال يجبُن ، وفي كبر النمر ال يتواضع ، وف
ي ُكلها ، و في َحْملة الخنزير ال يُوليَّ دبُره ، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجٍه أغر من وجه ، وف

ي  ار ، وف ي الصبر كالحم ات كالصخر ، وف ي الثب ا ، وف حمل السالح كالنملة تحمل أكثر من وزنه
  الوقاحة كالكلب لو دخل صيده النار لدخل خلفه ،وفي التماس الفرصة كالّديك .

  



 ٦٦

  ــــ من سير الصالحينــــ                                           
وقال وقد أخرج سيفه : أعلم يقيناً أني قتلُت به ألف تُركي ، وإن عشُت قتلُت به ألفاً أُخرى ، ولوال 

  خوفي أن يكون بدعة ألمرُت أن يدفن معي .
  قال الذهبي : أخبار هذا الغازي تُسرُّ قلب المسلم .

  " السير للذهبي "                                                                                                   
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -إسحاق بن بُهلول ابن حّسان الحافظ الثقة العالمة أبو يعقوب التنّوخي األنباري :
  إسحاق بن البهلول :قال أبو طالب أحمد بن محمد بن 

حاق  )١(تذاكرُت أنا وابن صاعد ما حّدث به جدي ببغداد ، فقلُت له : قال لي أُنيس ما قال ، حدث إس
  بن البهلول من حفظه ببغداد بأكثر من خمسين ألف حديث .

قال الذهبي : كذا فليكن الحفظ وإالّ فال ، قَنِعنَا اليوم باالسم بال جسم ، فلو رأى الناس في وقتنا من 
  "السير"                                            يروي ألف حديث بأسانيدها حفظاً النبهروا له .         

     ديث بأسانيدها حفظاً النبهروا له ." ولو رأى الناس في وقتنا من يروي مائة حأبو إسحاق"قلتُ 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -َوْرش :
ل  شيخ اإلقراء بالديار المصريّة ، أبو سعيد وأبو عمر وعثمان بن سعيد بن عبد هللا بن عمرو وقي

  مولى آل الزبير . فريقياسم جده عدي ابن غزوان القبطي اإل
  : بورش ، لشدة بياضه . جّود ختمات على نافع ، ولقّبه نافع

افع  ول : ن ه ، ويق ان ال يكره ف فك م ُخفَّ والورش : لبٌن يصنع . وقيل : لقّبَه بطائر اسمه ورشان ث
    أُستاذي سماني به .

  " السير للذهبي "                                                                                                     
 """"""""""""""""""""""""""""""""   

  -الّسلَفي :
د  ن محم د ب اهر أحم هو اإلمام العالّمة المحدث الحافظ المفتي شيخ اإلسالم شرف المعّمرين أبو ط

  بن أحمد بن محمد بن إبراهيم األصبهاني الَحْروانّي .
 ً ا ول : سمعُت يوم دين السَخاوي يق لفي  قال اإلمام أبو شامة : سمعُت شيخنا علم ال و طاهر السَّ أب

  -ينشد لنفسه ما قاله قديماً :
  

  ة ـئـير فـم خــأنا من أهل الحديــ                   ــث وه
  ُجــزُت تسـعين وأر                  جو أن أجُوزّن الِمئة 

  
بعين  ين وس نة اثنت ي س ك ف ة وذل از المائ د ج ه ق ُت أن اءك، فعلم ق هللا رج د حق ه : ق ل ل ال: فقي ق

  وخمس مائة .
وقد ذكر غير واحد : أن السَّلفي ممن نيّف على المائة عام ، حتى أن تلميذه الوجيه عبد العزيز بن 

  " السير"                                                        عيسى قال : مات وله مائةٌ وست سنين .     

ن ":له قصيدة جميلة يمدح فيها أهل أبو إسحاققلُت " ذم ويحذّر م الحديث ويسميهم بأسمائهم ، وي
ميهم دع ويس واء والب حاب األه م  أص ي قس ها ف رُت بعض د ذك ة وق يدة طويل ي قص مائهم وه بأس

  األشعار فلتراجع هناك .
  

                                                 
 هو يحيى بن محمد بن صاعد .     ١



 ٦٧

  ــــ من سير الصالحينـــ                                               
رول  ت ج ة بن ه مليك ه ، وأُم اب ألُّم ن الخط ر ب ن عم د هللا ب و عبي ي أخ ب الُخزاع ن وه ة ب َحارث
ر  ن عم د هللا ب ا عب د هللا ، وأم ه عبي دها ابن الُخزاعي تزوجها عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأول

  وأخته حفصة فأمهما زينب ابنة مظعون .  
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -المبارك المروزي أبو عبد الرحمن : عبد هللا بن
  ثقة ثبت فقيه عالٌم جواد مجاهد ُجِمعْت فيه خصال الخير .

ام  قالوا جمع العلم والفقه واألدب والنحو واللغة والِشعر والفصاحة والزهد والورع واإلنصات وقي
الم في رك الك ه وت ي بدن زو والفروسية والشجاعة والشدة ف ج والغ ه الليل والعبادة والح ا ال يعني م

  وقلة الخالف على أصحابه .
ة  ارة والسخاء والمحب ة والشجاعة والتج ه والعربي وقال العباس بن مصعب : جمع الحديث والفق

  عند الفراق .
لة من  وقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه األرض مثل ابن المبارك وال أعلم أن هللا خلق خص

  إالّ وقد جعلها فيه .خصال الخير 
  

  " " تهذيب التهذيب                                                                                                 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  

   
   

  
  
  

                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               



 ٦٨

  ـــمن أسماء الرجال   ــــ                                              
  األسدي أبو عبد هللا المدني :عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
  ثقة فقيه مشهور أحد الفقهاء السبعة 

  أوالده وهم : هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلّس .
  ويحيى بن عروة أبو عروة ثقة .

  .ومحمد بن عروة صدوق وكان أجمل أهل عصره 
  وعبد هللا بن عروة أبو بكر ثقة ثبت فاضل بقى إلى أواخر دولة بني أمية .

  وعثمان بن عروة ثقة .
""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  الحافظ  شهاب الدين أحمد بن علي بن َحجر العسقالني :
س  ل مجل الس ك رة مج ي عش اري ف حيح البخ رأ ص ة ق ي أربع لم ف حيح مس اعات ، وص ر س عش

وم  ان ي ة وك وم عرف ك ي ر ، وانتهى ذل ى الظه ار إل رة النه ومين وشيء من بك مجالس في نحو ي
  الجمعة .

  في عشرة مجالس وانتهى في يوم عاشوراء .وقرأ النسائي  الكبير 
ين صال ي مجلس واحد ب ي الصغير ف ة مجالس ومعجم الطبران ي أربع ه ف ن ماج تي وقرأ ُسنن اب

  الظهر والعصر .
ن ى شيخه اب ل وشيخه الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم عل ة  جهب ي ثالث راءة ضبط ف ق

  أيام .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -الشيباني :هللا اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد 
  عن اإلمام الشافعي عن طريق تلميذه الربيع أنّه قال :

ال  ي اإلمام أحمد إمام في ثمان خص ام ف ة ، إم ي اللغ ام ف ه ، إم ي الفق ام ف ديث ، إم ي الح ام ف : إم
  ي السُّنة .فالقرآن ، إمام في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام 

ظ  قال أبو زرعة الرازي : ي لف ديث وف ف ح بعمائة أل ى س َحرزنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة عل
ه أبو زرعة الرازي : كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث  آخر قال ال : ذاكرت ، فقيل له وما يدريك ؟ ق

  فأخذت عليه األبواب .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  سفيان بن عيينه عن عمرو هو : ابن دينار .
  شعبة بن الحجاج العتكي عن عمرو هو : ابن ُمّرة .

  بن الحارث .عبد هللا بن وهب عن عمرو هو : ا
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  عثمان بن صالح بن صفوان السهمي أبو يحيى المصري :
  صدوق ، وقد ثبت عنه أنه قال : رأيُت صحابياً من الجن .

""""""""""""""""""""""""""""""""""""                     
  عبد هللا بن سالم اإلسرائيلي أبو يوسف :

  الحصين ، فسماه النبي صلى هللا عليه وسلم عبد هللا .كان اسمه 
  له ولد اسمه : يوسف بن عبد هللا بن َسالم اإلسرائيلي أبو يعقوب صحابي صغير .

  وليوسف ولدان : حمزة ومحمد .
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  



 ٦٩

                                              ـــمن أسماء الرجال ــــ                                        
  -جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي صحابي :

  عارف باألنساب ، له ولدان : محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم .
  ولمحمد أوالد وهم : سعيد ، وعمر ، و جبير ، وإبراهيم .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي :

  ثقة إمام في التفسير وفي العلم .
  قال ابن حبان : مات مجاهد وهو ساجد .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -إسماعيل بن إبراهيم ابن ُعليه: وهي أمه :

  ثقة حافظ ، له أوالد  منهم :
  ابن عليه ثقة حافظ .قاضي دمشق أبو بكر بن محمد بن إسماعيل 

  وإبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليه جهمي شيطان كان يقول : بخلق القرآن ويناظر .
  وحماد بن إسماعيل ابن عليه وهو من شيوخ مسلم .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -سعيد بن جبير بن هشام األسدي الكوفي أبو محمد وقيل أبو عبد هللا :

  ٌت فقيه أحُد األعالم قتله الحجاج ُظلماً وعدواناً .ثقةٌ ثب
د إالّ وهو  ر األرض أح ى ظه ا عل عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : لقد مات سعيد ابن جبير وم

  محتاٌج إلى علمه .
  له ولدان : عبد هللا بن سعيد ثقة فاضل ، وعبد الملك بن سعيد ، ال بأس به .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري :

  له أخوة وهم : ُحميد ، إبراهيم ، ُسهيل ، مصعب ، عمر ، عبد العزيز .
  وعبد الرحمن بن عوف الزهري :

  له أخوان : َحْمناً ، عبد هللا .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -باس بن عبد المطلب :أخوة عبد هللا بن الع
  عبيد هللا ، الفضل ، قُثَم ، أم كلثوم ، معبد ، كثير .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -عن سلسلة " عن سلسلة عبيد هللا عن القاسم عن عائشة " :قال ابن معين 

  إنها سلسلة مشبكة بالذهب .
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  الوليد : عبادة بن الصامت أبو
  اسم أمه : قرة العين .

  أبناءه : الوليد ، عبد هللا ، داود .
  وأخوه من المهاجرين : أبو مرثد الغنَوي .

""""""""""""""""""""""""""""""""""      
  
  
  
  



 ٧٠

  ـــمن أسماء الرجال ــــ                                            
  -أبو موسى األشعري عبد هللا بن قيس :

  له ثالثة أوالد : موسى ، وأبي بردة ، وأبي بكر .
  وألبي بردة أربعة أوالد : عبد هللا ، وسعيد ، ويوسف ، وبالل .

  ولعبد هللا ولد : بريد .
  وليوسف ولد : بّراد ، ولبّراد ولدان : عبد هللا ، عامر .

  وألبي موسى أخوان : أبو بردة ، وأبو رهم . 
       
  إخوانه : أبو بردة وأبو ُرهم "    .   أبو موسى األشعري عبد هللا بن قيس "                   

  
                                                                              

  
  موسى                        أبو بردة                        أبو بكر                  

  
  
  
  

  عبد هللا                   سعيد                    يوسف                  بالل               
  

  براد                                                                    
  

                        
  عبد هللا                                  عامر                                              

    """"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -حبيب بن أبي حبيب الحنفي أبو محمد المصري كاتب مالك بن أنس :

ن أخي " قال أبو داود : كان من أكذب الناس ، قال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث روى عن اب
ن الزهري أحاديث موضوع يس م ا ل ات م ة . قال أبو حاتم بن حيان : كان يدخل على الشيوخ الثق

دي :  ن ع د ب و أحم ال أب ل . وق رأت الك د ق ول ق بعض ويق رك ال زء ويت ض الج رأ بع ديثهم ويق ح
ي أحاديثه كلها موضوعة . وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب اإلسناد وال يحتشم  ب ف حبي

  . ن في الكذب ......"وضع الحديث على الثقات وأمره بيّ 
  

  "أ .هـ من تهذيب الكمال "                                                                                        
  
  

                                       
  
  
  
  
  
  



 ٧١

  ـــمن أسماء الرجال ــــ                                            
  -بن مهران :سليمان 

  ".لقوة حفظه له لقبان : األعمش والمصحف "
  وله نسبتان : الكوفي والهاللي .

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو مسهر في بقية بن الوليد الحمصي الميتمي :

  " أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقيّة "
ذهبي                                                                     دال لل زان االعت ن مي ـ م              ١/٣٣٢" أ . ه

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  

  -أوالد سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه :
رحمن ،  د ال ى ، عب ماعيل ، يحي ر ، إس راهيم ، عمي عب ، إب رو ، مص ر ، عم امر ، عم د ، ع محم

  عائشة .
ذهبي ج                                                                  ير لل الة " ٣٥١٬٣٤٨/ ٤"الس      " "الرس

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -أبو السمح دارج بن سمعان :

 .في حديثه عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو بن عبيد . َضْعفٌ 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -أبي نجيح عبد هللا بن يسار المكي أبو يسار :ابن 
           لم يسمع التفسير من مجاهد بن جبر ، والواسطة بينهما هو القاسم بن بّزه 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي : 

         لم يسمع من أي صحابي غير أنس بن مالك رضي هللا عنه .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -أبو عروة البصري نزيل اليمن :معمر بن راشد 
  ثقة ثبت فاضل إالّ أن في روايته عن ثابت واألعمش وهشام شيئاً وكذا فيما حّدث به بالبصرة .

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٢

  ـــ القواعدــــ                                                      
                   " العلُم بالشيء خيٌر من َجهله "

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن عثيمين :

  هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم :
  وسلم ولم يفعله ففعله بدعة""كل شيء سببه موجود في عهد الرسول صلى هللا عليه وعلى آله 

ع ج                                                                                      رح الممت         "١٤/ ص ٥" الش
"""""""""""""""""""""""""""""  

  " أزل المنكر فإن لم يَزل فُزل أنت "
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -عظيمة :قاعدة منهجية 
  " ترك الخير الكثير الغالب ألجل الشر القليل المغلوب شر كثير "

عادة ج                                              اح دار الس يم" مفت ن الق ه اب الة"٣٤٥/ص٢" قال      " ط . الرس
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -منهجية مهمة وهي :قاعدة  ٢/٥٣٦ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة ج
ا  ى بطالنه واهد عل " وإذا أردت معرفة بطالن المقالة ، فكّرر النظر في أدلتها فأدلتها من أكبر الش

ل  ه ".          بل العاقل يستغني بأدلة الباط ل بطالن ه هو دلي ل نفس دليل ه ب ى بطالن دليل عل ة ال ن إقام    ع
"""""""""""""""""""""""""""""  

  قاعدة :"المشقة تجلب التيسير "
"""""""""""""""""""""""""""""  

 ً ؤ  قاعدة :" أنه ال أحد يعلم عن األمم السابقة شيئا أتكم نب م ي الى :"أل ال تع وحي ق ق ال إالّ من طري
  الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إالّ هللا ".

د                                                                           ول المفي ين" "الق ن عثيم              "١/٩٥ج"الب
""""""""""""""""""""""""""""  

  قال شيخ اإلسالم ابن تَيّمية :
  " ال ينبغي الشيء إالّ النتفاء واجب فيه مالم يمنع من ذلك مانع "

ين / ج                                                    ن عثيم د الب اب التوحي ى كت د عل ول المفي              ٦٣/ ص ٢" الق
"""""""""""""""""""""""""""  

  قاعدة في التفسير ينبغي التنبه لها وهي :
ارض  ا تع " إّن المعَاني المحتملة لآلية والتي قال بها أهل العلم إذا كانت اآلية تحتملها وليس بينه

  : فإنه يؤخذ بجميع المعاني "   
ابق / ج"                                                                                     در الس              " ١٧١/ ٢المص

"""""""""""""""""""""""""""  
  قاعدة الضالل :

  " القول على هللا بغير علم "
   

"""""""""""""""""""""""""""  
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  ـــ القواعدــــ  
  
  -القواعد األربع التي تدور األحكام عليها : 

  القاعدة األولى :
ي  رم رب ا ّح ل إنم الى " ق واحش " إلتحريم القول على هللا بال علم ، لقوله تع الى " الف ه تع ى قول

  وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون " 
  -القاعدة الثانية :

ه ،  ه أو يستحبه أو يكره ه أو يوجب أن كل شيء سكت عنه الشرع فهو عفو ال يحل ألحد أن يحرم
  لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم "

  عليه وسلم " وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فال تسألوا عنها "  وقال النبي صلى هللا
  -القاعدة الثالثة :

ال  وارج ، ق ة والخ غ كالرافض ل الزي ق أه أن ترك الدليل الواضح واالستدالل بلفظ متشابه هو طري
  فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه "تعالى :" 

  القاعدة الرابعة :
  صلى هللا عليه وسلم ذكر " أن الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات "" أن النبي 

  فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكالم فاصل فقد ضل وأضل .
  فهذه ثالث ذكرها هللا في كتابه والرابعة ذكرها النبي صلى هللا عليه وسلم .

تكلم  واعلم رحمك هللا أن أربع هذه الكلمات تكلم ي ان الم دين سواء ك مع اختصارهن يدور عليها ال
  في علم التفسير أو في علم األصول أو في علم أعمال القلوب "

  
د                                                 ن عب د ب ام محم ا " لإلم ام عليه دور األحك اب الن إ.هـ من كتاب " أربع قواعد ت دي.الوه              ج

"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  قاعدة أصولية :

                   " الجمع مقدم على الترجيح "
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
  قاعدة عظيمة الفائدة :

  " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :" متى كان السبب محظوراً، لم يكن السكران معذوراً "
ة اإلرادة "  "                                                                              ر منزل الكين " آخ دارج الس             م

"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  
                 " العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
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  ـــمعاني الكلماتــــ  
قال ابن تيمية " هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة العبادة : 

  والباطنة"
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

                       هو اإلعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما وخصوصا الشكر : 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

هو الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان هللا وثوابه وهو متابعة النبي صلى الصراط المستقيم : 
  هللا عليه وسلم في كل أحواله .

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
          .اسم جامع لكل ما عرف ُحسنه شرعا وعقال ... والمنكر ضده المعروف : 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
                      اسم جامع لكل مطلوب محبوب وسالمة من كل مكروه .الفالح : 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
                    .نيا كل كالم ال نفع فيه في الدين وال في الداللغو : 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
                    ذو العقول الراجحة .أولو األلباب : 

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
               ترك ما يضر والنظر في العواقب .هو الّرزانة وعقل ما ينفع والعقل و الِحجر و الِحجا و النُّهى : 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
من الُخلُق هو المتخلق باألخالق الجميلة الذي يستفز جهل الجاهلين وهو صاحب الثبات الِحلم : 

                        المتأني في األمور كلها .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

                        اإللهي في الكون .هي ثبوت الخير البََركة : 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال أبو جعفر الطبري : 
" أجمعت األمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو : الطريق الواضح الذي ال 

  اعوجاج فيه " 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو ولد البنت .الِسبط : 
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

   هللا في القلب والثقة به .على  االعتمادهو  التوكل :
 """""""""""""""""""""""""""""""""  

  " : معنى الدين هنا : الطاعة . وله الدين واصبا" 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  الميت . الَجنَـازة :النعش ،                الِجنَازة :
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو شدة الخوف . الُجبن :
  أي هالكا وخسارة . غيَّا :

""""""""""""""""""""""""""""""""  
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  الزيادة في السلعة من ال يرغب في شراها . النّْجش :
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  إزاٌر ورداٌء من نوعٍ واحد . الُحلّة :
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  ماٌل يُؤخذ من أعداء هللا . الِجْزيَة :
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

قية :   كالم يُستشفى به من كل عارض . الرُّ
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  بكسر السين : الحجارة . :الِسالم 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  ُمشاغب . :ُعْنَدر 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  هي جماع مكارم األخالق ومحاسن اآلداب .المروءة : 
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

با نُصرتقال عليه الصالة والسالم "    ور " متفٌق عليه عن ابن عباس .بُ بالدَّ  ، و أُهلكت عادٌ  بالصَّ
  قبل الشمال .من الريح التي تأتي  الّصبا :

  قبل الجنوب .من الريح التي تأتي الدبور : 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  الفرق بين األُضحية والهدي :
بهيمة األنعام فقط " اإلبل والبقر ما يذبح يوم عيد األضحى تقربا إلى هللا  وتكون من األضحية : 

  والغنم "
  ما يُهدى عند البيت للحجيج وتكون من بهيمة األنعام وغيرها .الهدي : 

 """""""""""""""""""""""""""""""  
  وهي العلم والعمل بالعلم .هي لزوم الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا اإلستقامة والهداية : 

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  هي انجذاب القلب بمحبة هللا وعبوديته والرجوع إليه في كل حالة .اإلنابة : 

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  - حبس النفس على ما يحبه هللا ورسوله ، وهو ثالثة أنواع : الّصبر : 

  صبر على طاعة هللا ، وصبر على معصية هللا ، وصبر على أقدار هللا المؤلمة .
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -كتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه :
   -العدل على أربع أنحاء : إنّ 

 العدل في الحكم : قال تعالى " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "  -١
 العدل في القول : قال تعالى " وإذا قلتم فاعدلوا " -٢
 ها عدل "العدل في الفدية : قال تعالى " وال يُقبل من -٣
 العدل في اإلشراك : قال تعالى " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " أي يشركون . -٤
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  والحد في العصيان فهو طاغٍ"هو ُمجاوزة الحد ، وكل شيء جاوز المقدار "  -الطغيان :
""""""""""""""""""""""""""""  

  -قطعتم من لينة ": " ما
  النخلة ، مالم تكن عجوة أو بَْرنية . اللّينة :

""""""""""""""""""""""""""""  
اس" : أي  -الِكْبر : ط الن ه ورده ، و" غم ق" : أي دفع " بََطُر الحق وغمط الناس " ، "بََطر الح

  احتقارهم .
"""""""""""""""""""""""""""""  

  -عّرفه الحسن البصري بقوله : الُخلُق :
  "هو كّف األذى وبذل الندى وطالقة الوجه" . الندى : الكرم والجود .

  وعرفه كذلك ابن المبارك رحمه هللا .
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو الذي ال يقدر على إتيان النساء .الِعنّين : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

   المرأة زوجها بعوض . هو أن تفتدي ع :الخلُ 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو أّن المرأة تملك نفسها ، وعدتها حيضة واحدة . الفسخ : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  المحب النّاصر . الولي :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو الذي ال يكتب وال يقرأ المكتوب .األُمّي : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو من لقي رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وآمن به ومات على ذلك .الصحابي : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

ي  إلسالم ولم يرواهو الذي عاش في الجاهلية المخضرم :  النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ف
  حال كونه مؤمناً . 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هو الّشريّر المفسد .َعاِرم : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -علم الدراية والرعاية :

  مجرد النقل للعلم . الدراية :
  فالعمل بالعلم .الرعاية : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هو اسٌم جامٌع للخيرات .البَّر : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  التي توافق العقول .الحجج العقلية :

  الوحي المنّزل الذي ينقلها الناس .البراهين النقلية : 
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  القنوت له عدة معان :
  قنوت بمعنى : الدعاء . " قنوت الوتر " .

  السكوت . " وقوموا  قانتين ". قنوت بمعنى :
  قنوت بمعنى : العبادة والطاعة ."يا مريم اقنتي لربك ...".

""""""""""""""""""""""""""""  
  ضد الحماقة والطيش والسفاهة . الِحْلم :

  الرؤيا .الُحْلم : 
""""""""""""""""""""""""""""  

  العتيق " أي القديم . القديمة ، كما قال ابن عباس " عليكم باألمرالعتيقة : 
"""""""""""""""""""""""""""""  

  ما ثبت تحريمه بدليل قطعي .التحريم : 
  ما ثبت تحريمه بدليل ظنّي .كراهة التحريم : 

"""""""""""""""""""""""""""""  
  :١/٧قال ابن القيم في إغاثة اللهفان /

  تعارض خبره.نهيه ومن كل شبهة هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر هللا والقلب السليم : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة . الغُلو :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هي النهايات لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به . الحدود :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  .الطريقة والسيرة  الهدي :
  هيئة أهل الخير . السمت :

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هم الذين يُبيحون جميع المحّرمات . القرامطة :

""""""""""""""""""""""""""""""  
  إتباع الهوى . الغي : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هي المحبة والنصرة .المواالة : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هم عالٌم غيبي خلقهم هللا من نور .المالئكة : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
   هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الّصالح .الصديقيّة : 

""""""""""""""""""""""""""""""  
اراً الخشوع :  اً هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه  تعالى وانكساره بين يديه ذُالً وافتق وإيمان
  به وبلقائه .

""""""""""""""""""""""""""""""  
  هو اسم جامع لكل رزق يحصل بال تعب ، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز .الَمْن : 

  طيب اللّحم .  يطائر صغير يقال له الُسَمان السلوى :
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  هو العهد الثقيل المؤكد . الميثاق :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو الذي يتكلم بالكالم الذي ال فائدة فيه ويستهزئ بالناس . الجاهل :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  هي عناية القلب للمنصوح له . النصيحة :
""""""""""""""""""""""""""""""  

  الّساَدة .المأل : 
""""""""""""""""""""""""""""""  

   هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه . اليقين :
""""""""""""""""""""""""""""""  

   قال ابن تيمية رحمه هللا :
لى هللا    .   أحدهما : الوجود الثابت -الحق له معنيان : ي ص ول النب افع ، كق ود الن الثاني : المقص

  عليه وعلى آله وسلم :"الوتر حق" .
الى والباطل نوعان أيضاً :  ه تع د ، كقول افع وال مفي يس بن ا ل أحدهما : المعدوم .         الثاني : م

ل :" وما  ه وسلم :"ك خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطال " و كقوله صلى هللا عليه وعلى آل
ه فإ ن الحق ". لهٍو يلهو به الرجل فهو باطل إالّ رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأت ا م نه

ه باطل وقصده  األمر ب ه : ف ة في ا ال منفع وقوله عن عمر :"إّن هذا الرجل ال يحب الباطل ". وم
  وعمله باطل إذ العمل به والقصد إليه واألمر به باطل ".

   "٢/٤١٥فتاوى /" ال                                                                                                  
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: الفرق بين "القاسط"  و "المقسط"
  القاسط : الجائر الظالم .
  المقسط : الحاكم العادل .

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -لفظ  "الشرع" يقال في عرف الناس على ثالثة معان :

ه الرسول صلى زل "" الشرع المنّ  ذا يجب إتباعه : وهو ما جاء ب ه وسلم فه ى آل ه وعل هللا علي
  ومن خالفه وجبت عقوبته .

ذا  وه ، فه ك ونح ذهب مال ا ، كم دين فيه اء المجته و آراء العلم ّؤول " : وه رع الم اني "الش الث
   يسوغ إتباعه وال يجب وال يحرم ،وليس ألحد أن يلزم عموم الناس به وال يمنع عموم الناس منه.  

ث رع الم والثال اس "الش ى الن لم أو عل ه وس لى هللا علي وله ص ى هللا ورس ذب عل و الك دل" : وه ب
زاع كمن  ال ن ر ب د كف بشهادات الزور ونحوها من الظلم المبين ، فمن قال إّن هذا من شرع هللا فق

  قال : إّن الدم والميتة حالل ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك ...".
  "٣/٢٦٨"الفتاوى البن تيمية /                                                                                     

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  تيمية أو اإلمام أحمد عن الزهد فقال : ُسئل ابن

هد : ترك في ما ال ينفع في اآلخرة .   الزُّ
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  -أنواع اليمين ثالثة :
  هو أن يحلف على شيء قد مضى وهو كاذب . -يـميـن لـغـو : -١
ى  -يمين كفارة : -٢ ف عل إن حل ل ، ف ل أو ال يفع ى أن يفع وهو أن يحلف على شيء في المستقبل عل

 عل كذا ففعل يُقَّدم أيضاً كفارة .أنه سيفعل كذا ولم يفعل يُقَّدم كفارة ، وإن حلف على أنه ال يف
ين  -يمين غموس : -٣ ميّت يم ذّاب ، وُس ه ك م أن ه ، وهو يعل ه ل لم أنّ ه المس وهي أن يحلف على أخي

 غموس ألنها تغمس صاحبها في النار .
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  الحلف . اإليالء :
  االنتظار .  التربص :

   أي رجعوا .فاءوا : 
"""""""""""""""""""""""""""""""    

  جمع رقيق وهي الّرْحَمة .الرقائق : 
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  هم الذين جمعوا بين اإليمان والتقوى . -أولياء هللا :
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  تعريف السُّنَّة عند السلف :
  كل ما شرعه هللا تعالى من العقائد واألعمال .

  -والسُّنة عند اصطالح المحدثين :
فة وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة ُخلقية أو عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله  ما أُثر ص

  َخلقية أو سيرة .
  -والسُّنة عند األصوليين :

  ما ثبت عنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير .
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  الخطوة وقيل الدرجة .الرتوة : 
""""""""""""""""""""""""""""""  
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  -قال ابن عباس رضي هللا عنه :
ه ى آل ه وعل ألوه إالّ عن  " ما رأيُت قوماً خيراً من أصحاب رسول هللا صلى هللا علي ا س لم ، م وس

ن  ألونك ع رآن ....يس ي الق ن ف لم كله ه وس ثالثة عشرة مسألة حتى قبض صلى هللا عليه وعلى آل
ا  ألونه إالّ عّم انوا يس ا ك المحيض .... ويسألونك عن الشهر الحرام .... يسألونك عن اليتامى ....م

  ينفعهم ".
  "٢٩ص ٢٬١"شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج                                                              

"""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

  " أال ال يقلّدن أحدكم دينه رجالً إن آمن آمن وإن كفر كفر ، فإنه ال أسوة في الشر " 
""""""""""""""""""""""""""""""  

  - قال أبو بكر رضي هللا عنه :
  إياكم والكذب فإن الكذب مجانب لإليمان "." 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام أحمد :

  " إذا رأيُت النصراني أُغمض عيني ، كراهة أن أرى بعيني عدو هللا ". 
  "٢/٥٧عثيمين /ج" القول المفيد البن                                                                            

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم في الفوائد :

  "االجتماع باإلخوان قسمان :
أحدهما : اجتماع مؤانسة الطبع وشغل الوقت ، فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه 

  يفسد ويضيع الوقت .
واصي بالحق والصبر فهذا من أعظم الثاني : االجتماع بهم للتعاون على أسباب النجاة والت

  الغنيمة وأنفعها ، ولكن فيه ثالث آفات :
  تّزين بعضهم لبعض . -١
 الكالم والخلطة أكثر من الحاجة . -٢
 وإن يصير ذلك شهود وعادة ينقطع بها عن المقصود ". -٣

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  - قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

  كل ما يستفتونه لمجنون "." إّن الذي يفتي الناس في 
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  - قال ابن القيم :
  " من استطال الطريق ضعف مشيُه ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :

  " ما خان أمين قط ولمن أؤتمن غير أمين فخان "
   فتى من ليس بعالم فضل وأضل ".   ونحن نقول :" ما ابتدع عالم قط ، ولكن است

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  - قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :

  " لو سخرُت من كلب لخشيُت أن أُحّول كلباً ".
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  -قال الحسن البصري :
  بُعث اليوم ما عرفنا من اإلسالم شيئاً "." لو أّن رجالً أدرك السلف ثم 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  - قال ابن القيم :

  " اإلسالم في زماننا أغرب منه في أول ظهوره ".
""""""""""""""""""""""""""""""  

  - قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه :
  " وهللا ما من شيء يحتاج إلى طول سجٍن من اللسان ".

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -فائدة حول آخر من مات من الصحابة :

  آخر من مات من الصحابة مطلقاً : أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي .
  آخر من مات في البصرة : أنس بن مالك .و
  . آخر من مات في المدينة : سهل بن سعد الساعديو
  .آخر من ملت في الكوفة : عبد هللا بن أبي أوفى و
  آخر من مات في الشام : عبد هللا بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي .و
  ربيب عبادة بن الصامت .آخر من مات في فلسطين : أبو أُبّي عبد هللا بن حرام و

  وآخر من مات في مصر : عبد هللا بن الحارث بن َجزء .
  وآخر من مات في اليمامة : الهرماس بن زياد .

  خراسان : بريدة بن الحصيب .وآخر من مات في 
  وآخر من مات في الطائف : عبد هللا بن عباس .

  وآخر من مات في أصبهان : النابغة الجعدي .
  وآخر من مات في سمرقند : الفضل بن عباس .

   د الحكمي"سؤال وجواب في مصطلح الحديث للعالمة الشيخ / حافظ ابن أحم ١٢٠" أ . هـ من كتاب "                            

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الحارث بن قيس :

  " إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك تُرائي فزدها طوالً ".
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  " من كان غناه في قلبه لم يزل غنياً ، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيراً ".
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الحسن البصري :
  " إّن الحسد ال يخلو منه أحد ، ولكن اللئيم يظهره والكريم يكتمه "

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض السلف :

  " أعمال البر يعملها البَرُّ والفاجر ، وأّما المعاصي فال يتركها إالّ صديق "
  -قال ابن تيمية :

الملك : إيعاد بالخير وتصديق بالحق ،  قال ابن مسعود : " إّن للملك لمة ، وللشيطان لمة ، فلمة
و لمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق " وهذا الكالم الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه 

يكون  وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، وهو كالم جامع ألصول ما
  " ٤/٣١"مجموع الفتاوى/                               من العبد من علم وعمل من شعور وارادة " 
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  -قال معاذ رضي هللا عنه:
  .الحكيم فإن الشيطان يلقي على فيَّ الحكيم كلمة الضاللة " زيفة" اتقوا 

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -كان السلف يوصي بعضهم بعضاً ويكتب بعضهم إلى بعض بهذه الوصايا :

  من أصلح ما بينه وبين هللا أصلح هللا ما بينه وبين الناس . -١
 ومن أهمه أمر آخرته كفاه هللا أمر دنياه . -٢

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال معاذ بن جبل رضي هللا عنه :

  " لن يبلُغ العبُد ذَُرى اإليمان حتى يكون التواضع أحبَّ إليه من الشرف ".
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :
  " وجدنا الكرم في التقوى ، والغنى في اليقين ، والشرف في التواضع ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  تكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين "." عجباً البن آدم ي

  يعني : مرة من أصالب الرجال ، ومرة من أرحام النساء .
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال قتادة بن دعامة السدوسي :
  " من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -محبة هللا تعالى عشرة أشياء ذكرها ابن القيم رحمه هللا وهي :األسباب الجلية ل

  أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به .
  التقرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض .الثاني : 

  الثالث : دوام ذكر هللا على كل حال باللسان والقلب والعمل .
  ما يحبه العبد عند تزاحم المحبين . الرابع : إيثار ما يحبه هللا على

  .وما لها من اآلثار الحميدةالتأمل في أسماء هللا وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجالل  : الخامس
  التأمل في نعم هللا الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على عباده.السادس : 

  وافتقاره إليه .السابع : انكسار القلب بين يدي هللا 
ت  ذا الوق ي ه رآن ف الوة الق الثـامن :الخلوة با وقت النزول اإللهي حين يبقى ثلث الليل اآلخر وت

  وختم ذلك باالستغفار والتوبة . 
  التاسع : مجالسة أهل الخير والصالح المحبين  واالستفادة من كالمهم .

  هللا من الشواغل .االبتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين  شر :االع
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الحسن البصري :
    عقوبة العلماء موت القلوب وموت القلوب طلب الدنيا بعمل اآلخرة 

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الشافعي :

  لقها فقد كذب ا" من قال إنه جمع بين حب الدنيا وحب خ
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  -قال الخليل بن أحمد :
  لم فاتبعوه .ايدري فذلك عرجل يدري ويدري أنه : الرجال أربعة 

                         ورجل يدري وال يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه .
  ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فذلك مسترشد فعلموه .

  ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذلك جاهل فاحذروه .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال عمر رضي هللا عنه :
  ." إذا رأيتم العالم محباً للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -: ٣٤٣/ ٤السير قال الذهبي عن الحجاج كما في 

  ." فنسبه وال نحبه بل نبغضه في هللا فإن ذلك من أوثق ُعرى اإليمان "
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -ض السلف :عقال ب
ا  ازل وورثوه موا المن ة هللا ، واقتس ة برحم وا الجن و هللا وأدخل ار بعف ن الن وا م ة نج ل الجن أه

  أنواع رحمته .على باألعمال الصالحة وهي من رحمته بل من أ
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه :
  " إّن هذه القلوب تمل كما تمل األبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة ".

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم :

  ". (الكثير)" مفسدات القلب خمسة : الُخلطة ، التمني ، التعلق بغير هللا ، الشبع ، المنام 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -عدة منافع :واك قال ابن القيم في كتاب الطب : وفي الس
دة ،  ح المع الحفر ، ويص ذهب ب ر ، وي و البص بلغم ، ويجل ع ال ة ، ويقط د اللث م ، ويش ب الف يطي
ذكر  راءة وال ط للق الم ، وينش اري الك هل مج ام ، ويس م الطع ى هض ين عل وت ، ويع في الص ويص

  والصالة ، ويطرد النوم ، ويرضي الرب ، ويعجب المالئكة ، ويكثر الحسنات .
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم في كتاب الفوائد :
ام " للعبد بين يديه موقفان : موقف بين يديه ف ة ، فمن ق وم القيام ي الصالة ، وموقف بين يديه ي

ه الموقف اآلخر ، م يوفّ بحق الموقف األول هّون علي ذا الموقف ول دد ومن استهان به ه ش ه حق
  عليه ذلك الموقف .

قال تعالى :" ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً ، إّن هؤالء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 
  يوماً ثقيالً ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""   
  -أحمد أنه قال :بن نُقل عن الخليل 

  إذا خرجُت من منزلي لقيُت أحد ثالثة :
وم   ذلك ي ي ف ذاكرة ، أو دون وم م ذلك ي ي ف دة ، أو مثل وم فائ ذلك ي ي ف يء من م بش الً أعل ا رج " إّم

  ثواب".  
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  -قال الحسن البصري :
و  ره وشكره فه " كل يوم ال يُعَصى هللا فيه فهو عيد ، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مواله وذك

  له عيد ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال عمر بن عبد العزيز :
  " إّن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الحسن البصري :

  إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ". ابن آدم " يا
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -وقال أيضاً :
  " أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -خمس خصال تزيد المرء هيبة وكماالً :

ره ، واالستعانة  وب غي رك عي ه ، وت وب نفس ى عي ر إل ه ، والنظ ا ال يعني رك م لزوم الصمت ، وت
  على إنجاح الحوائج .

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :

  عباد هللا :" أربع من كن فيه كان من خيار 
  من فرح بالتائب ، واستغفر للمذنب ، ودعا المدبر ، وأعان المحسن ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو الدرداء رضي هللا عنه :

اس  اري للن " ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكّن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك ، وأن تب
  إن أحسنت حمدت هللا تعالى ، وإن أسأت استغفرت هللا عز وجل ".في عبادة هللا عز وجل ، ف

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام أحمد :

اس ، "  اس دون لب ام ، ولب ام دون طع و طع ا ه إذا ذكر الموت هان كل شيء من أمر الدنيا ، وإنم
  وإنها أيام قالئل ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم في مدارج السالكين "منزلة التواضع" :

  " أربع يعشقهم الذُل أّشد العشق :
  الكذّاب ، والنمام ، والبخيل ، والجبان ".

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الحسن البصري وأبو العالية و السدي والربيع بن أنس :

  ه ، ويعذب من كفره "." إن هللا يذكر من ذكره ، ويزيد من شكر
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الحسن البصري :
  " فََضح الموُت الدنيا ، فلم يترك فيها لذي لُّبٍ فرحاً ".
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  خاتماً بألف درهم ، فكتب إليه عمر :بلغ عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه أّن ابناً له اشترى " 
ف بطن ، واتخذ  ه أل بلغني أنك اشتريت فَّصاً بألف درهم ، فإذا أتاك كتابي ، فبع الخاتم ، وأشبع ب

  ، واجعل فّصه حديداً صينياً واكتب عليه : رحم هللا امرأً عرف قدر نفسه ".خاتماً بدرهمين 
  " مدارج السالكين منزلة التواضع "                                                                                                                  

 """"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض السلف :

  " نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم اآلخرة أقل من ذرٍة في جنب جبال الدنيا ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -شكر النعمة لها ثالثة أركان :
  اإلعتراف بها في القلب . -١
 الثناء على هللا باللسان . -٢
 العمل بالجوارح بما يرضي المنعم . -٣

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الخليل بن أحمد :

  حفظته ، وال حفظته إالّ نفعني "." ما سمعُت شيئاً إالّ كتبته ، وال كتبته إالّ 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال األمام أحمد :
  خمسة من الصحابة كانوا ال يرون في الحلي زكاة :

  عائشة وابن عمر وأنس وجابر بن عبد هللا وأسماء بنت أبي بكر .؟
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -: قال شقيق بن إبراهيم األزدي
  " ليس شيء أحب إليَّ من الضيف ، ألّن رزقه على هللا وأجره لي "

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  من أضيق النّاس طريقاً وأقلهم صديقاً ؟ قيل لحكيم :

  قال : من عاشر الناس بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  د رضي هللا عنه : قال عبد هللا بن مسعو
ة  " ال يقولّن أحدكم " اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ، فإنه ليس منكم أحد إالّ وهو مشتمل على فتن

ن  ، ألنّ  الى م ا تع تعذ ب تعاذ فليس أيكم اس ة " ف م فتن والكم وأوالدك ا أم ول : " إنم الى يق هللا تع
       فضالت الفتن "

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال ابن القيم :

اع " قال األمام أحمد رحمه هللا :" الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا " وهو واجب  بإجم
  األمة وهو نصف اإليمان . فإّن اإليمان نصفان نصف صبر ونصف شكر " 

  السالكين منزلة الصبر "" مدارج                                                                                 
""""""""""""""""""""""""""""""""""   

  قال سفيان :
  ." ما أنفقت في غير طاعة هللا فهو سرف وإن كان قليال "
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  وقال بعض السلف :
ه فهو سرف وإن كل ما أنفقته في طاعة هللا فليس بسرف وإن كثيرا وما "  ر طاعت ي غي ه ف أنفقت

  . قل "
""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال ابن القيم :
وكيله      ومن لم يكن له تعلق با العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن هللا وليّه وال ناصره وال" 

".  
""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال الشافعي :
  .ه وزانه ، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه "ِسراً فقد نصح" من وعظ أخاه 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال الفضيل بن عياض :

ي  ة ف اء ، والرغب ة الحي ين ، وقل ود الع ب ، وجم ي القل وة ف قوة : القس ات الش ن عالم " خمس م
  الدنيا ، وطول األمل ".

""""""""""""""""""""""""""""""  
  قال األمام أحمد بن حنبل : 

  ." أَحسن أحاديث األنبياء حديث تكليم هللا موسى "
""""""""""""""""""""""""""""""  

  قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه :
  ." من كثر ضحكه قَلَّة هيبته ، ومن مازح استخف به ، ومن أكثر من شيء ُعرف به "

""""""""""""""""""""""""""""""  
  يئة بالحسنة :مقابلة الس

  ."ما يلقاها إال اللذين صبروا ، وما يلقاها إال ذو حظ عظيم "
""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال األمام أحمد :
  .األكابر " الفقر مع الصبر مرتبة ال ينالها إالّ " 

""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه هللا :

  العلم والدين والجهاد : الفضائل ثالثة : أصول
  د الجامع قيل له علم .ـذا الحـل في هـا دخـأّما العلم : فهو الذي تقوم عليه األدلة والبراهين فكل م

لم  ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي وله ص ة رس ة هللا وطاع و طاع حيح : فه دين الص ا ال ديق وأّم بتص
  وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما .خبرهما و اإلعتراف به والتعبد  بذلك 

ه  ى آل ه وعل والجهاد : وحّده بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر هللا وأمر رسوله صلى هللا علي
  وسلم في النفس والغير وذلك تبع القدرة واالستطاعة .

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال سهل بن عبد هللا :

ا " الدنيا كلها جهل إالّ ما  وف إالّ م ه موق كان علماً ، والعلم كله ُحجة إالّ ما كان عمالً ، والعمل كل
  كان على الكتاب والسنة ، وتقوم السنة على التقوى ".
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  -ُسئل سعيد بن ُجبير عن شيء فقال :
  يعلم :إنّي اعلم ". " ال أعلم " ثم قال :"ويل للذي يقول لما ال

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " من أوسع أودية الباطل الغلو في األفاضل ". 

"""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ُمورق العجلي :

  " ما امتألُت غيظاً قَطُّ وال تكلمُت في غضٍب قط بما أندم عليه إذا رضيُت ".
  الرسالة " ٣٦٦ص ١"جامع العلوم /ج                

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  " من طلب الدنيا بعمل اآلخرة فقد خسرها ومن طلب اآلخرة بعمل الدنيا فقد ربحها ".

""""""""""""""""""""""""""""""""  
ت  " من عرف شأنه وحفظ لسانه وأعرض عّما ال يعنيه وكف عن عرض أخيه دامت سالمته وقل

  ندامته ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عثيمين :
ه ال " ال يصح األذان قبل الوقت  فلو أذن اإلنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من األذان فإن أذان

لم : " إذا  ه وس ى آل ه وعل لى هللا علي ه ص الة لقول ول الص د دخ ده بع ه أن يعي ب علي ح ويج يص
  ر إالّ إذا دخل وقتها ".حضرت الصالة .." والصالة ال تحض

  " ٧١٣" شرح رياض الصالحين / رقم الحديث                                                                    
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
  " أعظم الكرامة لزوم اإلستقامة ".

  مدارج السالكين منزلة االستقامة "                                                                                  
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن القيم :
 االستعانة" التوكل نصف الدين ، ونصفه الثاني اإلنابة ، فإّن الدين استعانة وعبادة : فالتوكل هو 

  هي العبادة ". ، واإلنابة
  " مدارج السالكين منزلة التوكل "                                                                                

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن القيم :

ي و ف ازف وآالت الله ا ظهرت المع ه م اه بالتجارب أن ا وعرفن وم  "والذي شاهدناه نحن وغيرن ق
وء ،  دب ووالة الس القحط والج وا ب دو ، أو بل يهم الع لط هللا عل ا إالّ س تغلوا به يهم واش ت ف وفش

  والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر . وهللا المستعان .
  " مدارج السالكين منزلة السماع "                                                                                

""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

  " َمْن فارق الدليل ضل عن السبيل ، وال دليل إالّ بما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ".
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  الحياء ، وثمرته العلم "." اإليمان عريان ، ولباسه التقوى ، وزينته 
""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال شقيق بن إبراهيم البَْلخي :
  أُغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء :

  اشتغالهم بالنعمة عن شكرها . -١
 رغبتهم في العلم وتركهم العمل . -٢
 المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة . -٣
 االقتداء بفعلهم . االغترار بصحبة الصالحين وترك -٤
 إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها . -٥
 .إقبال اآلخرة عليهم وهم معرضون عنها  -٦

  " الفوائد البن القيم "                                                                                                 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -أبي طالب رضي هللا عنه :قال علي بن 
اء اآلخرة " ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت اآلخرة مقبلة  ن أبن وا م ون فكون ا بن ولكل واحدة منهم

  وال تكونوا من أبناء الدنيا فإّن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال الحسن البصري :
  سريرة إالّ أظهرها هللا تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه ". " ما أسّر أحدٌ 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن السّماك أبو العباس محمد بن ُصبيح العجلي :

ل  ك إالّ قلي " الدنيا كلها قليل ، والذي بقى منها قليل ، والذي لك من الباقي قليل ، ولم يبق من قليل
  دار العزاء ، وغداً تصير إلى دار الجزاء فاشتِر نفسك لعلك تنجو ". وقد أصبحت في

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض الوزراء لبنيه :

  " يا بَنيَّ إذا وقفتم في األسواق فال تقفوا إالّ على من يبيع السالح أو يبيع الكتب ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -الفضالء :قال بعض 
  يفشي ِسّرك "." إّن الكتاب هو الجليس الذي ال يُنافق وال يَملُّ ، وال يُعاتبك إذا جفوته وال 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  إذا غفلَت عن الموت فتذكر هذه الثالث :

  تعجيل التوبة . -١
 قناعة القلب . -٢
 النشاط في العبادة . -٣

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن مسعود رضي هللا عنه :

  " ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال بعض السلف ولعله مالك بن دينار : 
  أشد من ذلك من ال يعرف"." ما ُرمي عبد بعقوبة أشد من قسوة في قلبه و
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  -قال الحسن البصري على األمراء :
ى هللا  ابهم أب ارق رق إن ذل المعصية ال يف راذين ف " إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم الب

  إالّ أن يذل من عصاه ".
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال ابن عوف : 
  " إذا رأيتم الرجل يتتبع عيوب الناس وينسى عيوبه فاعلموا أنه قد ُمكر به ".

""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو عبيدة وغيره :

  " الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة ".
""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -محمد بن الحسن البربهاري :قال 
  "المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة ، والمجالسة للمناضرة غلق باب الفائدة ".

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام أحمد :

  فا هلكة ". عليه وعلى آله وسلم فهو على ش" من رد حديث رسول هللا صلى هللا
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -شروط الداعي إلى هللا :
  الصبر . -٤الزهد.                 -٣اإلخالص .                    -٢العلم  .                        -١
  الصدق . -٨الرفق .               -٧العمل بالعلم .                 -٦التواضع .                    -٥
  فيقع في أنكر "وهو التهور ".                      أن ال يدعو إلى إزالة منكر -٩
  . الرجوع إلى العلماء السنة في كل ما يشكل عليه -١٠
        التقوى .  -١٣         األمانة .  -١٢   االهتمام بالعقيدة الصحيحة .                                -١١
  .التمسك بالكتاب والسنة قوالً وعمالً واعتقاداً -١٤
  بيات .البعد عن البدع و الحز -١٥

       """"""""""""""""""""""""""""""""""  
در : انشراحأسباب    -الصَّ

  اإلنابة إلى هللا ومحبته في كل قلب . -٣العلم النافع .              -٢التوحيد والهدى .              -١
  اإلحسان إلى الخلق . -٥  النور الذي يقذفه هللا في قلب العبد وهو نور اإليمان . -٤
  ترك فضول النظر واالستماع والنوم والكالم .   -٨إخراج دغل القلب .       -٧الشجاعة .             -٦

  الرسالة ". ط . ٢٤/ ص٢" زاد المعاد البن القيم ج                                                                       

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -ُحسن الخاتمة تتمثل بثالثة أمور :

  توحيد هللا تعالى . -١
 أن يالزم طاعة هللا وطاعة رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم . -٢
 أن يبتعد عن البدع ويتمسك بالسنة . -٣
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  -:أسماء الجنة 
ذة والبهجة  -١ يم والل واع النع ن أن ه م ا اشتملت علي دار وم الجنة : وهو اإلسم العام المتناول لتلك ال

  والسرور وقرة األعين .
 دار السالم : قال تعالى :" لهم دار السالم عند ربهم" وقوله:"وهللا يدعو إلى دار السالم " . -٢
د ظعنون عنها دار الُخلد : وسميت بذلك ألن أهلها ال ي -٣ أبداً . قال تعالى :" قل أذلك خير أم جنة الخل

 التي وعد المتقون كانت لهم جزاًء ومصيرا".
دار المقامة : قال تعالى حكاية عن أهلها :" وقالوا الحمد  الذي أذهب عنا الحزن إّن ربنا لغفور  -٤

 ". شكور . الذي أحلنا دار المقامة من فضله ال يمسنا فيها نصب وال يمسنا فيها لغوب
 جنة المأوى : قال تعالى :" عندها جنة المأوى ". -٥
ات  -٦ الى :"جن ال تع ب " ، وق اده بالغي جنات عدن : قال تعالى :" جنات عدٍن التي وعد الرحمن عب

 عدٍن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير ".
 يوان".دار الحيوان : قال تعالى:" وإّن الدار اآلخرة لهي الح -٧
دون " -٨ ا خال م فيه ردوس ه ون الف ذين يرث ون . ال م الوارث ك ه الى :" أولئ ال تع ردوس : ق            ، الف

 ". وقال تعالى :" إّن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزالً . خالدين فيها
 ت النعيم ".جنات النعيم : قال تعالى :" إّن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنا -٩
 المقام األمين : قال تعالى :" إّن المتقين في مقام أمين ". -١٠
 مقعد صدق : قال تعالى :" إّن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر ". -١١
 قدم صدق : قال تعالى :" .... وبشر الذين آمنوا أّن لهم قدم صدق عند ربهم ...". -١٢

  ط دار ابن رجب " ١٣٢ -١٢٦" حادي األرواح البن القيم ص                                                                               

""""""""""""""""""""""""""""""""""""     
  من األسباب التي تعين على رحمة الضعفاء .

  قراءة كتاب هللا عز وجل . -١
 تذكر اآلخرة . -٢
 قراءة سيرة السلف . -٣
 معاشرة الرحماء. -٤

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -المياه العشرة طاهرة ومطهرة :

  ماء المطر ـــ ماء السبيل ـــ ماء اآلبار ـــ ماء العيون ـــ ماء البحر ـــ ماء زمزم ـــ ماء البرد 
  ماء الثلج  ـــ الماء المشمس ـــ الماء المسخن بطاهر .

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال اإلمام أحمد رحمه هللا :

  " ال أعلم بعد قتل النفس ذنباً أعظم من الزنا ".
""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -"الرسالة": ٤٣٣ص ٢ذكر ابن القيم رحمه هللا في مفتاح دار السعادة ج
  ألف ". ٢٤" أّن عدد أنفاس اإلنسان في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس " 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال عروة بن الورد :

  التواضع أحد مصايد الشرف وكل نعمة محسود عليها صاحبها إالّ التواضع "."
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  -قال حذيفة بن اليمان رحمه هللا :
  تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف "." إّن الضاللة حق الضاللة أن 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال بعض العلماء :

  " الحزبية سرطان ينخر في جسم هذه األمة ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -ابن مسعود رضي هللا عنه : قال
  الجيران أنها واجبة "." إني ألترك أضحيتي وإني لمن أيسركم ، مخافة أن يظن 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  فائدة حول بكاء األطفال :

  -الرسالة" تحقيق علي حسن عبد الحميد :ط .. ٢٢٨ص٢يم في "مفتاح دار السعادة جقال ابن الق
اء األ " رة بك ي كث الى ف ة هللا تع ل حكم م تأم اء  لاطفث إّن األطب ة ، ف ن المنفع ه م م في ا له وم

تهم  ي أدمغ ت ف و بقي والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته ، وقالوا : في أدمغة األطفال رطوبة ل
  ألحدثت أحداثاً عظيمة ، فالبكاء يسيل ذلك ويُحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح .

ه  ع علي ياح" يوّسِ اط  "الص اء والعي إّن البك لّبها و وأيضاً ف روق ويص تح الع نفس ويف اري الت مج
ذه  ت ه إذا كان ه وصراخه ف ا تسمعه من بكائ ة ومصلحة فيم يقّوي األعصاب وكم للطفل من منفع
الحكمة في البكاء الذي سببه ورود األلم والمؤذي وأنت ال تعرفها وال تكاد تخطر ببالك فهكذا إيالم 

ه األطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الح كم ما قد خفي على أكثر الناس ...إلى آخر كالم
  رحمه هللا ". 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال أبو جهل :

ي وهللا ما كذب محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  ي بن ة ف قط ، ولكن إذا كانت الّسَدانة والحجاب
  هاشم ثم النبوة فما بقي لنا ".

  "١/٥٩٤" الكامل البن األثير/                                                                                        
"""""""""""""""""""""""""""""""""""    

  -قال ابن حبيب :
  " أيشتم رباً عبدناه وال ننتصُر له إنّا إذاً لعبيد سوء وما نحن له بعابدين ".

  "٢/٢٩٩" الشفاء للقاضي عياض                                                                                  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -ذهب ابن رجب إلى أن :
ة ؟  يع المعاصي محاربةٌ جم ة هللا من طاق ك بمحارب ن آدم هل ل ه :" اب  ، ونقل عن الحسن قول

  فقد حاربه ، لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة أشد .... فإن من عصى هللا
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال مجاهد بن جبر :
ذا بشؤم معصية  ول :" ه ي آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتق " إّن البهائم تلعن عصاة بن

  ابن آدم ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -:قال عكرمة
  األرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا المطر بذنوب ابن آدم ".   " دواب



 ٩٢

  ـــفوائد منثورة ــــ                                            
  

  -قال ابن القيم :
واء و  اه واله ي المي ن الفساد ف اً م ي األرض أنواع دث ف ا تح ذنوب والمعاصي أنه ار ال " ومن آث

  الزروع والثمار والمساكن ". 
""""""""""""""""""""""""""""""""  

   -قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :
  ها يتميزون "." إّن اللسان العربي شعار اإلسالم وأهله ، واللغات شعائر األمم التي ب

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ر  ا سماه عم ن كعب سيد المسلمين كم ي ب الن" : هو أب ب ف اب "وكت ر الكت ي آخ أول من كتب ف

  رضي هللا عنه .
  "١/٢٧" اإلصابة البن حجر /                                                                                 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
  -قال ابن دقيق العيد :

  " ما تكلمت بكلمة وال فعلت فعالً إالً أعددُت لذلك جواباً بين يدي هللا ".
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو بكر الوّراق :
  للقلب ست حاالت : حياة وقوت وصحة وسقم ويقظة ونوم .

  لضاللة، وصحته الصفاء، وعلته العالقة، ويقظته الذكر، ونومه الغفلة ".فحياته الهوى، وموته ا
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  هو : لَبيد بن األعصم اليهودي .بي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الذي َسحر الن
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال أبو الوفاء بن عقيل :
  الء الوقت ، وأقل متعبد به الماء "." أجل محصول عند العق

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ه  اب قتلت ذا الكت ل من أجل ه ب ، وقت ي طال ن أب ي ب ام عل ائص لإلم مه الخص النسائي له كتاب اس

  الرافضة .
"""""""""""""""""""""""""""""""""  

  -قال األحنف بن قيس :
  ي أبغض الرجل يكون وّصافاً لفرجه وبطنه "." جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام ، إن

  "٤/٩٤"السير للذهبي                                                                                             
""" """"""""""""""""""""""""""""""  

  -الناس كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
       تشبه بعضهم ببعض "." كأسراب القطا مجبولون على 

"""""""""""""""""""""""""""""""""  
ه تفسير  ه إذا استعصى علي  من ةيآكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا كثيراً ما يقول في دعائ

  معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني " فيجد الفتح في ذلك . " اللهم ياكتاب هللا :
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  -قال األوزاعي :
  " تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم ".

  
  -وقال وكيع :

  " هذه الصفة ال يرتفع فيها إالّ الصدق ".
  
  -أّما الكذوب فضروب وألوان ومسائل ووديان يجمعها ثالثة : 

دعاً فيصفه  الواقع وكذب المتملق : وهو ما يخالف  -١ قاً أو مبت ه فاس ن يعرف ق لم اإلعتقاد كمن يتمل
  باالستقامة .

نة  -٢ ل الس ه أه ا يقول ق بم افق ينط ع كالمن ابق الواق اد ويط الف االعتق ا يخ و م افق : وه ذب المن وك
 والهداية .

 بالوالية.وكذب الغبي : بما يخالف الواقع ويطابق االعتقاد كمن يعتقد صالح صوفي مبتدع فيصفه  -٣
 

  -قال الحسن البصري :
  أربع َمن كن فيه عصمه هللا من الشيطان وحّرمه على النّار :

  " من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب "
  الرغبة : الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه العتقاد نفعه .

  الرهبة : هي الخوف من الشيء .
  يُالئمها و تلتذ به .الشهوة : هي ميل النفس إلى ما 

الغضب : هو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلباً لالنتقام ممن حصل منه 
  األذى بعد وقوعه . 

  . الرسالة "  ١/٣٦٨" جامع العلوم والحكم البن رجب /                                                             
"""""""""""""""""""""""""""""""  

  -من وسائل الثبات على دين هللا :
  قراءة القرآن بتدبر . -١
 الدعاء . -٢
 مالزمة الصالحين . -٣
 قراءة سير السلف . -٤
 فِعل الّصالحات والخيرات . -٥
 إشغال النفس في الدعوة إلى هللا . -٦

""""""""""""""""""""""""""""""  
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اهر الّسِ و ط ال أب ميهم ق ديث ويس ل الح ا أه دح فيه ي يم ة الت ة الجميل يدته الطويل ي قص لفي ف
  -بأسمائهم ويذم ويحذر من أصحاب البدع ويسميهم بأسمائهم أذكر منها :

  
  ووصف عقيدتي وخفىَّ حالي ـني                         وها أنا شارٌع في شرح دي

  ـالِ ـوتخليص العقول من العق     وأجهُد في البيان بقدر وسعي                     
  اِل ـبشـعـٍر ال كـشعـر بـل كـسحـر                          ولفـٍظ كالشمول بـل الشـم

  زاِل ــــَ نّ ـذي الـــأِزلُّ وال أزل ل                       ا إْن   ــعةً ومـدهَر إمـت الـفلس
  آلِ ـك في المـتلتحمد ما نصح ي ديناً                         ــفال تصحْب ِسوى الُسن

  حاِل ــيُر المندهم غـراه                          فما إّن عـــدع تــــتـّل مبــب كــانـوج
ذاِل ــة الـقـذلـررك حـغـوال تــاً                           رأسغ ــودْع آراء أهل الزي   رُّ

  الِ ـومن أين المقرُّ لذي ارتح                           ّي رأيٌ ـدعـبـلــدوُم لـَس يـيـلـف
  دالِ ـق اإلعتـريـلّى طـْد خـوق                          اٍل ـل حـــي كــراً فـَى حائـوافـيُ 

  اِل ـقـتـع اإلنـريـذا سـه كـومن                         رأيٍ  ــا لــــاً رأيــبـرُك دائـتــوي
  داِل  ـجـواب الـن أبـداٌث مـفأح                          هاً ـفــه سـن بــديـدةُ ما يـوعم

   الِ ـضـالعُ يشابهه سوى الداء       ال                    زيـــغ الذي ــوقـول أئـمة الـ
  حـاِل     وواصـٍل أو كـغيـالِن الـم       كـمـعبـٍد الـمضــلِل فـي هــواه                    

  ي حمـيـٌر يـستـحـقـون الـمخال      ـهـٍم وابـن حـرٍب                    ـوجـعـٍد ثـم ج
  وحفِص الفرد قِرٍد ذي افتـعـالِ       وثوٍر كاسمه أو شئت فـاقـلْب                    

  اللِ ـتــٍر واخــل شـــد كـــولّ ـــت ـشـرى فمنـه                         ـُ وبـشـِر ال أرى ب
  على التحقيق هـم من شـر آِل     كـــالُب                       ــالٍب ــوأتــبــاُع ابـن كُ 

  والي لعبد القـيس قد شـان الم                       ان مولًى   ــكذاك أبو الُهذيل وك
  ـالي ـأبا معـن ثـمـامة فـهـو غ   وال تنسى ابن أشرس المكنّى                       

  تفاِل ـالمضلَّ على اجتهاٍد واحـ  وال ابن الحارث البصري ذاك                        
   اليـعمرٍو فـهـو للـبـصـري تـ     ن                        وال الكوفي أعنيه ِضراَر ب

  مـن أوبـاِش البهاشمِة النِغـاِل                           اهُ فــن قـم ومـابن األص ذاكـك
  ٍر                          وغيرهم من أصحاب الشمالِ ـن بحـوعمرو هكذا أعني اب

  ـــالِ سوى الهذيان من قيل وق ـاً                         ئــيـليس يفيد ش أوالءفرأي 
  ــالِ ضعيُف في الحقيقة كالخيـ  ــالُل                        ٍة ضــــحدثـوكل هوى وم
  ـالِ ــــمث تعالى عن شبيـــــه أو    ــهي                      لــــإ هــُن بـفهــــــــذا أدي

  ـاليــــــومن بدعِ فلم يخطر بب    وٍر                      وزُ  دعِ ــــن ُخـــمنافاه  وما
  

وأجاد ، فألن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن -رحمه هللا  -صدق الناظم قال الذهبي : 
                                                          يمتلئ باطنه كالماً وفلسفة !  أ.هـ    من السير ترجمة السلفي

        
           ***********************  

  قال الحافظ ابن حجر قال أبي : 
  من عبـدك الـجـاني وأنـت الـواقـي      يا ربُّ أعضـاء السجـود عتـقتـها
  على الفاني بعتق الباقي فا ممن  والعتق يسري بالغني يا ذا الغنى
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                     **************************  

  "السير "بن البًل الُدري قال اإلمام الواعظ الكبير أبو المظفر محمد بن علي بن نصر 
                

                           
                **************************  

  : ،، السير ،، األندلسيقال أبو عبدهللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن أبي الفضل الُسلمي الُمرسي 
  

  
                    **************************  

  -قال أبو المظفر أسامة بن ُمنقذ  ،، السير  ،،:

      
  

                                               *****************************  

  
                     

  

  وانتظر يـــوم الــفـــراقِ     كن الدنيا تأهبـيا س
  بالرفـــاقِ فسوف يحدى     د زاد الرحيــــلـوأع
  هل من سحب المآقـيـتن    ِك الذنوب بأدمعــواب
  يت ما يفنى ببـــاقِ ـأرض    من أضاع زمانــه يا

  أخافتهم من البــاري ذنوبٌ     يتوُب على يدي قوُم ُعصاةُ
  جنى فأنا على يـد من أتوبُ     وقلبي ُمظلُم من طول ما قد
  تُضيُّ لهم ويحـرقُها اللهيبُ     كأنـي شـمـعةُ مـا بـيـن قوٍم
ً   وجسمي من مالبسه َسليبُ     كأنَّي ِمخيـُط يـكـُسـو أُنـاسـا

غيـر أتـباع المـصطفى فيما أتـى    َمن كان يرغُب في النجاة فماله
والـغواية والردىسبـل الّضـاللة     ذاك الســبــيـل المستقيم وغـيرهُ
صّحت فذاك إن اتبعت هو الهدى    فاتـبـع كتــاب هللا والُسـنن الـتي
بـاُب يـجرُّ ذوي البـصيرةَ للـعمى   ودع الســؤال بـلـم وكـيف فـإنـه
والتـابعـون ومن مـناهجــهم قفـا    الـدَّيـُن مـقـال الـرسوُل وصحبـه

وساءني ضعُف رجلي واضطراُب يدي  مع الثمانين عاث الصعُف في جسـدي
كخــــــطَّ مرتعـــش الكفيــــن مرتعـــــدِ    إذا كتبُت فخطــــي خـــُط مضطـــــرٍب
ِة األسـد   فـاعـجب لضعف يدي عن حملها قلما  مـن بعــــد حطـــــم القنـافي لبـَّ
هِذي عــواقب طول العمـــر والمــــــَُددِ    فـقل لمــــن يتمنــــى طـــــول مدتــــه

  قيّد صيودك بالجبال الواثقة    دهـيـة قـابـتـكـوالد ـلم صيـالع
  وتتركها بين الخالئق طالقة    غزالةفمن الحماقة أن تصيد 



 ٩٦
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   -قال أحد شعراء اليمن في القات :

  
  فرّد عليه من قال : 

  
     *************************  

  
    *************************  

  
    ************************          

  قال ابن حبان أنشدني محمد بن عبد هللا المؤدب :

**************************  

  
**** ********************  

  

  ه البقرُ ـاجاً إليـليس محت    إنما القات حشيُش أخضُر
  دنو منهم إنما هم دررُ فـا    ئةُــه فــت إليــالـــإذا مـــف

  اً إليه البشرُ ـاجــليس محت    إنما القات حشيُش أخضُر
  فال تدنو منهم إنما هم بقرُ     ه فئةُـت إليــالــإذا مــــــف

  ن الجاهلينـأُمرت وأعرض ع    وأمر بعرف كماُخِذ العفو 
  فمستحسن من ذوي الجاه ِلين    ام ـكل األنـولن في الكالم ل

  غر الشررِ ـعظم النار من مستصـوم    ظِرــنـن الـكل الحوادث مبدأها م
  وس والوترِ ـن القـيـبلغ السهم بـكم    كم نظرة بلغت من قلب صاحبها

  في أعين العين موقوُف على الخطرِ     بهــلـقـرٍف يـادام ذا طـد مـبـوالع
  ررِ ـضـاد بالـروٍر عـسـاً بــرحبــال م    تهُـر مهجــا ضـهُ مـلتـقـر مـســي

  غير ذي حـفـٍظ ولـكن ذا غلط     أبــداً جـامع الـعـلـم تــراه 
  كتب الخـط  بـصـيـراً بـالـنـقط    وتـراه حســن الـخــط إذا
  قال علمي يا خليلي في السفط    فـإذا فـتـشـته عـن عـلـمه
  وبــخــٍط أّي خـــــٍط أي خــــط    في كراريس جياٍد أُحكمت
  جمـيعـاً و امـتـخـطحـك لـحييه     فــإذا قـلـت لـه هــاِت لـنـا

  ُسنه صفوة أهل الحجاز    إذا ما شربت فاجلس تفز          
ً وقد قرروا ش             وذلك لبيــــان الجــــواز    ربه قائمـــا

  ساعاته بيــن ذل العــجز والكســـــِل     و احسرتاه تقضي العمر وانصرمت 
  ساروا إلى المطلب األعلى على مهلِ     والقوم قد أخـذوا َدْرب النجاة وقـــد



 ٩٧

  

  ـــاألشـعـار ــــ                                               
  -قال ابن المبارك رحمه هللا : 

    ***************************  

   ***************************  

     ****************************  

 *******************************  

  *******************************  

  *******************************  
  بن يحيى البرعي حين ألقيت قنبلة على بيته : زعبد العزيشيخنا قال 

  
  داـوعلى عدو الدين كان جديمتي                         قلبي رقيق الطبع يرحم أ

  دا ــديـا تهـحونـا نـجروهـإن ف                       رهة  ـبي بـين قناة قلـن تلـل ال
  دا ــديـسـا تـورنـحــددوا لنـسأوة                         لـل غيـابـرت القنـجّ ـوإلن تف

  كان شديدا ’ لقلوبهم والوقعــا                          واذفـّن قـان كـابل اإليمـفقن
  داً ـداً وصديـصفقلوبهم ملئت فعالهم                         ’ ذا غير ردـان هـك ما

  نت صليداـدهر كـأني لريب ال   وتجلدي للخصم أشعر رهطة                      
  يدا اج الضعينة فـوكذاك إزع ـهنة                         مر مآـالتل عـمن جـأٍُفّ ل

  
              *******************************  

                                           

  إالّ ثــالث يبـتـغـيـها العـاقـل       إّن الوالية ليس فيها عاقـل  
  أو نصر مظلوم سواها باطل      حـكـم بـحـق أو إزالـة منكر 

ً     قضاة زماننا أضحوا لصوصاً     عموماً في البرية ال خصوصا
   كـأنـهم رأوا فـي ذا نـصوصــاً      أبـاحوا أكـل أمـوال الـيتـامـى 

ً   ولو أمروا بقسمة ألـف ثـوٍب                لما أعطوا الــعريـان قمـيصــا
   لسلوا مـن أصـابعنا الفصوصاً       ولو عند الـتـحيـة صـافـحـونا 
   يبيعوا ديـنـهم بـيـعــاً رخيـصـاً      فـدعـني يــا أخي مـن أنـــاس 

    من الحديث عن المختار خير مضرْ    سبٌع من الصحب فوق األلف قد نقلوا
   ة وابن عباس كذا ابن عمْر ـديقـص   س ــر أنــابـد جــعــرة ســريــو هــــأب

  من الخلق والياقوت في حيز العدم      ثمــانيــة حكــم الـبـقـاء يـعـمــلهــا    
  وعجـب وأرواح كذا اللـوح والقـلم       هي : العرش والكرسي ونار وجنة  

  وانطَل الزور عليه     ه    ــان فيـأَثّر البهت               
                ً   مأل الدنيا صراخا
    غا ــبـب نـه مــالـي               

  هـــليـاتـــاة قــحيــب  
  ي أذنيهــه فــلــعق 

  فقسمته ضينرى عن الحق خارجة     أال كل مـن ال يقــتدي بأئمــة    
  ارجــة   ـسـعيد أبو بكــر سلــيمان خ    فخذهم عبيد هللا عروة قاسم   



 ٩٨

  ـــاألشـعـار ــــ                                              
  

  وقال أيضاً في مرعي الصوفي الضال : 

  
           *****************************************  

  ابن المبارك رحمه هللا :قال 
  دام ـِمشعر بن ك قةـفليأت حلاً                      ـلتمساً جليساً صالحكان مُ  من

  واِم ــاألق أهل العفاف وِعليةُ ـها                      وقار وأهلـكينة والـفيها الس
                     *** *************************  

                    *****************************  

                  *******************************  
  

                 *****************************  
  

     
                         **************************  

                       ***************************  
  

                

  يـكنّه الغــولوما عنده رشٌد   ياً       ـلمرعي في الحديدة داععجبُت 
  دى ـوليس بذي علم وليس بذي ه

ه ردى       ــاطنــير وبــره خــاهــفض
  يُ ــدعـب ــهُوليس بسني ولكن  

  ُي" ـوأوله "مٌر" وآخره " ع

  متـى ُحــّط ذا عـن نعشه ذاك يركُب     هو المـوت مـأمــنــه مـــالذٌ ومــهــرٌب 
   عليه مضى طفٌل وكــــهــٌل وأشـــيُب   نشــاهــُد ذا عــيــن الــيقــــين حـقيـقـة 
  بما قــد علمنــاه يقينـــاً .... نـــكــذبُ    ولــكــْن عــال الــراْن الــقــلوَب كــأننــا
  وعــّل الـردى مما نــرجيــّــه أقــربُ   نــُؤمــّل آمــــاالً ونــرجـــو نـتـــاجــهــا
  وفـي علمنــا أنـّا نمـــوت وتــخــرُب    ونبني القصور المشمخرات في الهوى

  وفي كل يـوم واعــظ المــوت ينــدبُ   ــلــوبنــا ـإلـى اللـه نشكــو قســوةً في ق

  وسل الذي أبوابه ال تحجُب     ةً              ــاجــي آدم حـبنّن ـألـال تس
      إذا سألت بني آدم يغضـبُ و    هللا يغضب إن تركت سؤاله     

  لسعي مـنـِك في ُظـلم الليـالي      أال يا نفس ويحك ساعديني  
  بطيب العيش في تلك العاللي         لعلِك في القامة أن تفـوزي   

  هذا لعمري في القياس شنيُع      تعصي اإلله وأنت تزعم حبه  
  إّن المحب لمن يـحـب مطــيُع      لو كان حبك صادقــاً ألطـعتـه   

  يا ليت شعري بعد الموت ما الداُر     الموت باب وكل الناس داخله      
  يرضي اإللـه وإن خالــفت فـالنـاُر        الدار دار نعيم إن عمـلت بمـا    

   ِم  فالظلم ترجُع عقباه إلى الند    ال تظلمّن إذا ماكنت مقتدراً       
  يدعو عليك وعين هللا لم تنِم          تنام عيناك والمظلوم منتبه      



 ٩٩

  ـــاألشـعـار ــــ                                             
                   

                 ********* ************************  
  ستاني :قال الشهر

            
  عاني فقال :       نالصفرد عليه األمير 

  الِم ـل عـن كــن واله مـلعلَّك أهملت الطواف بعهد الرسول                    وم
  عاً ِسن نادِم ارولسَت تراه ق      دي محمد              ــهـهدي بـن يـَ ار مـا حـفم

                **** *****************************  
  

   -: فأنشدتهجاءت بنت إلى شيخ اإلسالم ابن تيمية وهي حاملة طفالً 
  ة له وهو خالي ـعموأنا                              دهــي جَ ـهُ وأبـّ دتي أمــج 
  يك حادثات الليالي ـكفـوي   افتنا يا إمام يرحمك هللا                            

  
   -فأجابها على الفور:

  النكاح الحالِل ـت بـبنــى الـوأت ــت                     بن أمه ـــابنل زوج ــرج
  ك خالي ـبن هاتيراء وقالت ال                      ـفأتت منه ببنت قالت الشع

               *******************************   
  
  يدي ولساني والضمير المحّجَب     أفادتكم النعماء فّي ثالثة                    

               *******************************  
                                                                                                          

   -قال اإلمام الشافعي رحمه هللا في وصف الدنيا وأهلها :
  ا كالٌب همهّن اجتذابه ـعليهــحيلة                     مست فةـإال جيي ـا هـوم 
  فإن تجتنبها كنت ِسلما ألهلها                     وإن تجتذبها نازعتك كالبها  

           
            ************************************  

  اتكاالًعلى النسب التقوى  كفال تتر                هـنـديـإال بان ـا اإلنسـمرك مـلع 
   برك الشقي أباللهـع الشــرفع اإلسالم سلمان فارٍس                وقد وض لقد 

                 **********************************  
  

   -كان مالك بن أنس يُهاب أن يُسأل حتى قال فيه القائل شعراً :
  ذقاِن والسـائلــون نواكـس األ          يـدُع الــجواب وال يـُراجع هـيبةً            

  نور الوقار  وعّز سلطان التقى                      فهو المهيب وليس ذا سلطاِن 
                 ******************************       

   وليس لها في الخلق كلهم الثمن            ها ـنفيسة ربــنفس الــبالأُثامن
    بها تملك األخرى فإن أنا بعتها 

إلن ذهبت نفسي بدنيا تصيبها           
   ن الدنيا فذاك هو الغبن ـيئ مـبش  

   لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 

     وسيّرُت طرفي بين تلك المعالم ِ     لعمري لقد طفُت المعاهد كلها         
  اً ِسن نادِم       ـارعــق ن أوــى ذقـعل     ائر         ـف حـعاً كـواض الّ إ َرَ أ مـلـف



 ١٠٠

  ـــ  األشـعـار ــــ                                               
  

  -ي :قال أبو الفتح البُست
  أمران مفتـرقان لـسَت تـراهمــا                    يتشـوقـان لـخلطـة وتــالقـي 
  طلُب المعاد مع الرياسة والعُلى                    فدع الذي يفنى لما هو باقي

               **********************************  
  

  -كان بعض السلف يردد هذين البيتين بالليل ويبكي بكاًء شديداً :
  لذنبك طـول الليـل مجــتهداً                   إّن البـكاء مـعـّول األحــزاِن  ابكِ 

   ذنـوب تحـيط بـاإلنسـانِ إّن ال           ال تنس ذنبك في النهار وطوله        
     *******************************  

  
  للذهبي" "السيرقال شاعر العراق أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نُباته التميمي السعدي :

  ) واحُد ٢ومن لم يمْت بالسيف مات بغيره                 تنوعت األسباب والداء(
              *******************************  

  
  إذا التحفت بـه فـإنـك عــاري فثوب الريـا يشف عّمـا تحتـه                    

                ******************************  
  

  -كان ابن المبارك إذا ذكر أخالق من سلف ينشد :
  ال تعرضّن بذكرنا في ذكرهم                  ليس الصحيُح إذا مشى كالُمقعدِ 

             ******************************  
  

  دي ــن حباك بفضــله                    خلقاً تجاوز في الثناء نشيـ درك م
             ـدِ ـعيـقبـل القـريــب عطـاؤه لـب ـة                   باً كالنسائم رقـــأوتيت قل
  ومحبــة                    يسقي كـالنـا غرسهــا لـمزيــِد    ةــنك ألفـبيني وبي

  لو غاب صوتي فالدعاء بريدي                    بيني وبينك موعد وتواصل
             ******************************  

  
  العبـد ذو ضجـٍر والـرُب ذو قـدٍر              والدهُر ذو دوٍل والرزق مقسومُ 
  والخير أجمع فيما اختار خالقنا              وفي اختيار سواه اللؤُم والُشؤُم  

               ******************************  
                                     

  -قال المتنبي :
  إذا غامرت في شرف مروم                   فال تقـنع بمــا دون النـجوم 

  في أمر حقير                  كطعم الموت في أمر عظيم  فطــعم الـموت
                 *****************************  

  
  

                                                 
 ، واألقرب أن يقول : والموت .قال هكذا  ٢



 ١٠١

  ـــ  األشـعـار ــــ                                             
  

  عــجــب أنــي أحن إلـيــهم             وأسأل عنهم من لقيت وهم معي  ومن
  تاق قلبي وهـم بيـن أضلـعي ـفي سوادها             ويش وتطلبهم عيني وهم

                 *****************************  
  

  دا ــاً أكيــم حبـصكــت شخــبـفرشنا في الطريق لكم قلوباً                  أح
  داــشيــة النـباب روعـمن األحــت                  ت وراقـة رقــيــك تحــإلي

  وفي الفردوس يمنحك الخلودا الدنيا سروراً                  ي ــجزاك هللا ف
                 *****************************  

  
  شوق عنواناـر الـا بغيـنـا ارتضيـوم    ـم           فما ضاعت مودتكعذري إليكم 

  ا ـانـــن سكــعيــرار الـقي ــم فـــوكنت   قلبي معزتكم            ن نقشتم على ـا مـي
  وأن يجمعنا تحت ظل العرش إخوانا               رة ـغفـاً ومـفظـم حـكـت رّبِ لـسأل

                  *****************************  
  

  -: ٢العلم وفضله /ج ر ابن عبد البر في كتابه جامع بيانعمقال أبو
  غب إليهم                     يفيدوك علماً كي تكون عليـما رفاعليك بأهل العلم 

  إذا كنت في أهل الرشاد مقيما              ويحسب كل الناس أنك منـهم       
  فكل قـريـن بالمـقــارن مقــتد                     وقد قال هذا القائـلون قــديــما 

                 *****************************  
  

  -قال الصوري رحمه هللا :
    هِ ـدعيـن يـه ومـلــاً أهــبــعائ                    الحديث وأضحى قُْل لمن عاند

  أم بجهل فالجهل خلق السفيهِ       ي              ـــن لــذا أبــقول هـم تــعلـأب
  الدين                     مـن التــُراهــات والتــمـويـهِ أيعاب الذين هم حفظوا 

   راجــع كــل عـــالـٍم وفــقيــهِ                  وإلى قــولــهم ومـا قــد رووه   
                 ******************************  

  
  أن تغيـرهُ  إذا استعرت كتـابي وانتفـعَت به                  فاحذر وقيـَت شـراً 

  واردده لي سالماً إني شغفت به                  لوال مخافة كتم العلم لم تـرهُ 
                 ******************************  

  
  أال قل لمن كان لي حاسداً                     أتدري على من أسأت األدبْ 

  ي ما وهبْ ـرَض لـم تـك لـألنـمه                     أسأَت على هللا في حك
   ـي                     وسد علـيك وجــوه الــطلــْب أن زادنـازاك ربي بــفج

                  *****************************                          
  

  أتـانـا أّن سهــالً ذمَّ جهـالً                     علــمـاً لــيس يـدريهن سهُل 
  هُل ـعلوماً لو دراها َما قالها                      ولكّن الرضى بالجهِل س



 ١٠٢

  ـــ  األشـعـار ــــ                                            
   

  يا معشر القراء يا ملح البلد                  ما يصلح الملح إذا الملح فسد 
                  ***************************  

  
  -قال ابن الوردي :

  أنا مثل الماء سهٌل سـائٌغ                   ومـتـى أســخــن آذى وقـتـــلٌ 
  أنا كالخيزور صعٌب كسرهُ                   وهو لدٌن كيف ما شئت انفتلْ 

                  ***************************  
  

  نفسها                   لو كان في ذا الخلق َمْن يسمعُ  قد نادِت الدنيا على
  وجــــامــٍع فــّرقــُت مـا يـجمــعُ                    ـهُ ـكم واثٍق بالعيش أهلكت

                 ***************************  
  

  يصاُب الفتى من عثرٍة بلسانه              وليس يصاب المرء من عثرة الرجلِ 
  وعثرته من فيه ترمي برأسه              وعثرته في الرجل تبــرأ علــى مهــِل 

                ****************************  
  

  -قال ابن الصنعاني رحمه هللا :
  فلم أَر شيئاً أَلذّ من السكوتِ                 لقد طعمُت حالوة األشياء طّراً 

       وخير مجــالس الدنيــا جميـعـاً                مجالسـة الدفـاتر في البيوِت     
                 ****************************  

  
  -قال ابن القيم رحمه هللا :

    فبلوا برق النفس والشيطــاِن          هربوا من الّرق الذي خلقوا له           
               

                  *****************************  
  

  -قال ابن تيمية رحمه هللا :
  الهوى في القلب ما ُعبد الهوى  ولوال الهوى سبب الهوى               وحق الهوى أن

                
                   *****************************  

     -قال ابن القيم رحمه هللا :
     ـأبوا وقـالوا حنطـة بهــوانِ ـاليــهود بــأن يـقـولــوا حــطة                     فأُمر 

  في وحي رب العرش زائدتانِ   ا                   ـجهمي هم م"ال"ن" اليهود و"
  

               ********************************  
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   -إغاثة اللهفان : هقال ابن القيم رحمه هللا على حال المتصوفة في زمانه كما في كتاب

              ****************************************  
  

   -: ١/٣١النمري فى جامع بيان العلم وفضله  رقال ابن عبد الب
  له ذي اآلالِء ـي الــم فـوأودهــم                  هــن أحبـذيـالـهالً بـأهالً وس

  الِء ـوزين كل موه ــوجــعزا لـى                  ن ذوي تقــحيـلاأهالً بقوم ص
  اِء ـيـنة وحــبعفة وتوقر وسكيـحديث                   ب الــي طلــون فــسعــي

  اِء ـصــائل جلت عن اإلحـوفض         لهم المهابة والجاللة والنهى          
  أزكى وأفضل من دم الشهداِء       هم             ــه أقالمــومداد ما يجري ب

  واِء ــم بســواكــم وســتــا أنـم   مد                ــحــي مــلنبم اـيا طالبي عل
              *******************************  

   
   -قال الزمخشري :

  اق ـب عنــمن وصل غانية وطي   ي                 ـح العلوم ألذ لـتنقيــسهري ل
  أحلى وأشهى من مرامه ساِق                    حل عويصة   ــاً لــي طربــيل اوتم

  اِق ــلعشـــلوكات  أحلى من الد  ها                  ــعلى أوراق يوصرير أقالم
  ن أوراِق ــنقرى أللقى الرمل م        ها            ـــدفــاة لــر الفتـقــوألذ من ن
  اِق ــحــك لــد ذلـبعبغي ـنوماً وت   بيته                 ـُدجى وتــهران الــأأبيت س

                      *******************************  
  

  -قال الشافعي رحمه هللا :
  شفاعـةنال بهم وأرجو أن أ    أحب الصالحين ولست منهم 
  وإن كنا سواًء في البضاعة    وأكره من تجارته المعاصي

                        

  هــمـزوك هــمـز الـمنـكر المتعالي      إن قـلـُت: قــال هللا قــال رســــولـــه   
أو قلت : قد قال الصحابـة واألولـــى   
أو قـلت: قــال اآلل آل الــمصــطـفـى   

  تبعـوهم في الــقـــول واألعـمــــاِل     
  صـــلّى علـيــه الـله أفـــضــــل آِل    

  وأبو حنــيفة واإلمــام الـــعـــالـــي    أو قــلـت: قــال الــشــافـعـي وأحــمد 
  فالــكـــل عنـــهم كـــشبـــه خــيــالِ     أو قلت: قـــال ِصحابهم من بعــدهـم

  عن سر ِسّري عن صفا أحــوالــي     ويقول: قلبــي قــــال لــي عــن سره 
  عن شاهدي عن واردي عن حالي     عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي 
  فعــالي عن ِسـر ذاتي عن صفــات    عن صفو وقتي عن حقيقة مشـهدي
  ألقــــــاب زور لُــفـّقــت بمـــحــــالِ     دعــوى إذا حـقــقــتهــا ألــفــيـتـهــا 
  بظواهر الجــــــّهــال والــــضـــاللِ     تركوا الحقائق والشرائـع واقــتــدوا 
  شطحـاً وصــالـــوا صـــولة اإلداللِ     جعلوا المرا فتـحــاً وألـفــاظ الــخنــا

  نــبـذ الــمســافــر فـضلــة األّكـــالِ     نبــذوا كـتــاب الـله خـلف ظــهورهم 
  وغـلوافقــالوافيــه ُكـــل مـــحـــــاِل      جعـلـوا السمــاع مطيــعة لــهواهــُم



 ١٠٤
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    -فقال له من يعرف الفضل ألهله اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا :

                      
              **********************************  

  
  -قال ابن الوادي في المعته : 

                   **********************************  
  

   -قال ابن عثيمين رحمه هللا :

                   
                   ********************************  

  

            ********************************  

  
  -قال ابن القيم في النوبية : 

  لطـانِ يرام جنابه                  أنّى يرام جناب ذي السـوهــو الـعزيز فلن 
  وهو العزيز القاهر الغالب لم                  يغلبه شيء هذه صفتــانِ 
  وهو العزيــز بقوة هي وصفه                  فالعز حينئٍذ ثـالث معــانِ 

                     *********************************  
  

  بكيُت على الشباب بدمــع عيـني                  فلم يُغــِن البكــاء وال النــحيـبُ 
  فيــا أسفــاً أسفـُت علـى شبـــاب                  نعاه الـشيب والرأس الخضيبُ 
  عريُت من الشباب وكنت غصناً                   كما يعرى من الورق القضيُب 

  شبــاب يعــود يــومـاً                   فأخبــره بــمــا فـعـل المـشـيُب     ـال فيا ليـت

  رفيق القوم يلحق بالجماعة    تحُب الصـالحـين وأنت منــهم
  حماك هللا من تلك البضاعة    وتكره من بضاعته المعاصي

  ذاقه الشخص إذا الشخص إنعزل     اــم بمــعلـذة الــوازي لــال تُ 
  ل ــعسـي ذاك الـم فــسـالــا فـهـذاق    ابت لمن ـات وإن طـواليـالـف

  لــفـسـدارات الــن مــي مـائـــوعن    ديـنصب المنصب أو ها جل
  زلــذا إن عــــام هــــكــي األحــول    أن نصف الناس أعداء لمن 

  لم يبـلغ الكادح فيه آخره     وبعد فالعلم بُحور زاخرة
  لنيله فاحرص تجد سبيال    في أصــولـه تسـهياللكن 

  فمن تفته يحرم الوصوال    القواعــد األصـوالاغتنم 

  اليــر الليــى سهـب العلـومن طل    اليــعــتسب المــبقدِر الَكِد تك
  يـلب اآللــن طـحر مــالب يغوص    الًــيــام لـم تنـز ثـــروم العــت

  يـالــمعــأضاع العمر في طلب ال   ومن طلب العلى من غير كدٍَّ◌
  من أجل ِرضاك يا مولى الموالي    اليـليـتركُت النوم ربَّ في ال

  يـالـعـصى المــى أقــي إلــغنـوبل    مـلـيل عــى تحصـني إلــفوفق



 ١٠٥
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  وردي ـة مـ ثالٌث قد شغـفـُت بحـبهـا                     ما عبُت في حوض المنيلوال
  ه                     والفقه فيـه وذاك حــب الــمهتــديـوهي الرواية للحديث وكتب

                ******************************  
  

  ما حوى العلم جميعاً أحد                      ال ولـو حـاولـه ألــف سنــة 
  نهـإنما العلم كبــحـٍر زاخــٍر                      فاتخـذ من كل شيٍء أحس

              *******************************  
  

  -قال بعض العلماء :
  ُمــتـظلّــٍم ومـُعـّرٍف ومـُحـذرٍ    القدُح لــيس بغيبــٍة في ستــٍة           

  وُمجاهر فسقاً ومستفٍت وَمن              طلَب اإلعانة في إزالة منكِر    
               *******************************  

  
  -قال المنذري رحمه هللا تعالى :

  الِ ـاعمل لنفســك صـالحاً ال تحتفل             بظهور قيل في األنام وق
  اِل       ـقلوبهم             ال بـد من مثٍن علـيك وق اجتماعالناس ال يرجى 

               *******************************  
  

  جنة الخلد نّصاً زادهم شرفام                في ــص أنهـللمصطفى خير صحب ن
  ـدان والخـلفــاـأبي عبيدة والسع   هم طلحة وابن عوف والزبير مع             

                    *****************************  
  

    ذكر في السماء إذا ذكرتَ ــره في األرض دأبـاً                      لتــوأكثر ذك
                    *****************************  

  
  يوم شيء وغـداً مثـله                   من نخــب الــعـلـم التـي تـلتقط ــال

   ّصل المرء بها حكمة                   وإنما السيل من اجتماع النقط ــيُح
                ******************************  

  
  م الثمرة ـوع ثــوضــمـد والــالحـــرة                 م عشــلــل عــادئ كــبـإّن م

  ارُع  ـاالستمداد حكم الش واالسم                 عُ ـــواضــه والــضلــة وفــسبـون
  رفا  ـوالبعض بالبعض اكتفى                  ومن درى الجميع حـاز الشمسائل 

  " وزاد بعضهم المبدأ الحادي عشر وهو شرفه"                
                 *****************************  

  
  الجــوُع يــطرد بالــرغيف اليابِس                فعالم تكثر حسرتي ووساوسي 
  والموت انصف حين سوى حكمه                بــين الــخليـقة والـفقير اليائِس 



 ١٠٦
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  ومْن لم يذْق ُمرَّ التعلم ساعة                       تجرع ذُل الجهل طول حياته 
  ومن فاته التعلم وقت شبـابـه                       فكبر عـليــه أربعــاً لوفاتــه 

                   *****************************  
  

  -البنه في الميته :قال ابن الوردي 

                 *******************************  
  

  نوم واهجر الشَّبعا ـيا طالب العلم باشر الورعا                   وباين ال
   أجاع يوماً في هللا أو شبعا                   ما ضّر عبداً صحت إرادتــه

                 ******************************  
   

  عُ ـيـكن كالنجم الَح لنـاظر                  على صفحات الماء وهو رفتتواضع 
  ات الجو وهـو وضيــُع ـإلى طبق                  يعـلو بنفــسه  نوال تُك كالدخا

                    ******************************  
  

  مُ ـإذا كنت ال تقرأ وال أنت فاهم                  فمــوتك خـــير من حياتك دائ
  ُم ـاب ولــيــلك نــائــم                  فمثلك في الدنيا تعيش البهائنهارك لعّ 

                   *******************************  
  

  -ُسئل جالل الدين السيوطي رحمه هللا عن األفضل هل ماء زمزم أو الكوثر بما نصه:
  يسأُل  ءت تفتي كل من جاـال زل              تناـدهر افــهة الــياغرة في جب

  أفضل المعاليذا  َمن منهما يا    مزم أو ماء كوثر حشرنا          في ز
    جــوزيت بــاإلحــسان عنّا كلنا              وبــجنة المأوى جزاؤك أجملُ 

  -فأجاب بقوله مسنداً العلم إلى ربه :
   حمدي والصالة علــى الـنبـ               ـي مــحمــد من للـــبرية يفضلُ 
  مــا جــاءنــا خبــٌر بـذلـك ثـابت              فالوقف عن خوض بذلك أجملُ 
  هذا جواب ابن السيوطي راجياً              مــن ربــه الـتثــبيـت ال يـتـسألُ 

                 ********************************  
  ما الفرق بين مقلد في دينه                راٍض بـقـائـده الـجهـول الحائــِر 

  الطريق الحائرِ  وبهيــمة عمياء قاد زمامها                أعمى على عوج
             
  

  ِحكــماً ُخــصت بـها خير الملـْل   أي بُني اسمع وصايا جمعت    
  أبــعـد الــخير على أهل الكسْل     اطــلب الــعلم وال تكسل فما 
  تــشــتغـل عـنــه بمــاٍل وخــوْل     احــتفل للـفقه في الـدين وال 

  يـعرف المطلوب يحقر مـا بـذْل     واهجر النوم وحّصله فـمن 
  ْل ـكُل من سار على الدرب وص    ال تــقــل قــد ذهبـت أربــابته 



 ١٠٧
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  أبني إّن من الرجال بهيمةً                      في صورة الرجل السميع المبصرِ 
  اب بــديـنـه لــم يــشعــرِ ـوإذا يـصــ           ـكل مصيبة في مالـه          فطٌن ب

                ******************************  
  

  -قال أحمد بن فارس الملقب بـ"ثعلب" :
  إذا كان يؤذيك حـر الصــيف                   وكرب الخريف وبرد الشتـاءَ 

  فـأخــذك للعــلم قــلــي متـى؟      ع              ــويلهيك حسن زمان الربي
                 *****************************  

  
  -قال عبد هللا بن الزبير الحميدي :

  لقاء الناس ليس يفيد شيئاً               سوى الهذيان من قيل وقالِ 
       ذ العلم أو إصـالح حــالِ ـفأقلل من لقـاء النــاس إالّ               ألخ

                 *****************************  
  

  -قال الشافعي رحمه هللا :
  انِ ـسأنبيك عن تفصيـلـها ببيـ   ة             ـأخـي لـن تـنــال العــلم إالّ بستـ
  اذ وطــول زمـان   ـوصحبة أست  ـة             ـذكــاء وحرص واجتهـاد وبلــغ

  انِ ــولزوم تقوى هللا تكون ثم               لــشاغ وكذا إفراغ القلب من كل
                 ***************************  

  
  م ال يحـسن إالّ بـاألدب ــالتمس العلم واجمل في الطلب                 والعـلـف

  قتِ ـوفي كثير القول بعض الم    نافـع حســن الـسمــِت             ـواألدب ال
  ـا بـقـيتتَ ــاً تــحمــد مـمــالزم      سـن السـمت ما حيــيَت           لحكـن ـف

  السمت : الطريق وهو أيضاً : هيئة أهل الخير.

                ****************************  
  -قال العبادي رحمه هللا :

  فليترك المسلم مالم يعنـــه               صيانــةً لـدينــه وعــرضــه 
  وليحفظـّن دائمــاً لــســانـه               من كل ما يؤذي به إخوانه
  فــإنــمــا بــليــة اإلنســـاِن               تأتي له من فلتــة اللســـانِ 

                ****************************  
  

  -قال الزمخشري يمدح كشافة :
  إّن تفاسير الدنيا ليست بعدد               وليس فيها لعمر مثل كشاِف  

               ****************************  
  

  -قال الحافظ السيوطي رحمه هللا :
  حــدثنــا شيــخنــا الكناني                   عن أبه صاحب الخطابة

  م في ثالث                   األكل والمشي والكتابـة          أسرع أخا العل



 ١٠٨
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 ً   سأضرب في طول البالد وعرضها                  ألطلب علماً أو أمـوت غــريبــا
ً       فــإن تلــفــت نفــسي فـلله درهـــا                وإن سلمت كان الرجوع قريبا

                  **************************  
  

 ً   ـةـبهيـمة عــلى فــالة مهملـ  ال شــيخ لــه                  ومن تراه طالبـا
  ـهـوال تـوافــقـه وصــــد عنـ ن فــاحـذرنـه                  وشيخه الشيطــا

  كتــــاُب                   فعـــلمــه بــقيــعــة ســـرابُ وهـكــذا مــن شيخــه 
                     *************************  

     
  -قال البيحاني رحمه هللا :

                    *************************  
  

  اللُ ـعي العالمين ضــال                  وأكثر ســـــول عقـــعقــدام الــة إقـــنهاي
  الُ ــانا أذى ووبــيـة دنيـــاـوغ   ي وحشة من حسومنا                فوأرواحنا 

  الُ ــا                  سوى أن جمعنا فيه قيل وقـولم نستفد من بحثنا طول عمرن
                ************************  

  
  وال شاة تموت وال بعيرتعلّم ما الرزية فقد مال                  

  ولكّن الرزية فقــد ُحــر                  يموت بموته بشر كثيـر
                 ************************  

  
   قال أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف صاحب كتاب "القطر" و"المغني"

  ذلِ ـيصير على البومن يخطب الحسناء ـله        نيـفر بـظـم يـعلــومن يصطبر لل
  اذُّلِ ـــالً أخـويـراً طـيش دهــعـراً يـسيــومن لم يُذلَّ النفَس في طلب العُال         ي

                  *************************  
  
  دُ ـتة               على األشهر المعروف منهم محمــعدون سـيرين أوالد يـســل

  دُ ـعبتـحيى ومــنهم ويـــس مــذا أنـــك   ـريمة           صة وكــوبنتان منهم حف
  دُ ــــفنـــودة ال تــــــم ســـليــــــوأم س     د خالداً ثم عمرة         ـوزاد ابن سع

                   ************************  
  

  بالـدين أعـجبُ عجبُت لمبتاع الضاللة بالهــدى                وللمشتري دنياه 
  وأعجب من هذين من باع دينه                 بدنياه سواه فهو من ذَين أخيبُ 

  بس للسياسة ألف لُــبِس ــويل  يدور مع الزجاجة حيث دارت  
  أخذ سهمه من كل خمـِس  ــوي  فعنــد المسلمــين يعــد منــهم  

  وعن ماركس يحفظ كل درِس   ن يعــد منــهم ـوعند الملحـــدي
  وفي باريس محسوب فرنسي    جليــز يعــد منهــم ـوعنـــد اإلن
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  اِد الغضــابِ ـويا شبالً آلس  يا زين الشبـــاب               اب العُرب ــشب
  ريقاً حين يمـــشي                  يحك بأنفه متن السحـــابِ ـمنـكم فأرى 

  لى شيء ويخشى                 إذا طار الغبار على الثيابِ ـوال يخشي ع
  كفنّـــن في محاكـــات العــذاري                وخالفهن في وضع النـقابِ 

                    ***************************  
  

  -أنشد بعض العرب :
   ولـيس الـعمى طول السؤال وإنّما                تمام العمى طول السكوت على الجهلِ 

                    ****************************  
  

  فالضّد يظهر حسنه الضدُّ                  وبضدها تتبيّن األشياءُ 
                      ****************************  

  
  رآنِ ـوإذا سألت عن لـعــٍب ولهــٍو                 وكم من موضع هو في الق

  ي األنعــام منــه موضــعـانِ ــوف ديد وفي القتاِل                فحرف في الح
                      ****************************  

  
  -بو جعفر الخواص :قال أ

  ع ـــقطــم انــلهم ثــى حبـووه  أصحاب البدع                  ذهبت دولة 
  ع ـحزب إبليس الذي كان جم نصراف جمعهم                   وتداعى با

  ع  ـــتبـام يـــه أو إمــقيــن فـم     يا قوم في بدعتهم               هل لهم 
  ورع ــــس دقيقات الام النــلّ ـعَ     يان أخي ثور الذي               مثل سف

  طلع ـُ مــول الـهــوم لــترك الن    أخي اليتيم الذي                 وسليمان
  رع ــراء قـالققارعه  ذاك لو     ـي أحمدا               نوفتى اإلسالم أعأ

  ع ـمـن لـــهم حيــيفــال وال س    لم يخف سوطهم إذ خوفوا                
               ************************************  

  
  از بالعلياء غير مداِر ــداً                 ما فـدار العدى من أهل دينك جاه

  ويزعم جهالً أنه منك أفهم    ــالً              اهـهم جــفــاًء أن تُ ــوإّن عن
  الوا إنه منك أعلم ــإليه وق       ــاً          عجبـاع تــالرعاق ـوتمتد أعن
            ***************************************  

  
  ليم ـا عــدنيــدين والــالــهو بــمن كان يلبس جبة وعمامة                  ف

  هل الجهل لقمان الحكيم سماه أ     ـالً بلباسه            اهــن جــزيــوإذا ت
  

           ***************************************  
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   -كان محمد بن يزيد الواسطي المتكلم يؤذي نفطويه وهجاه فقال :
  من سّره أن ال يرى فاسقاً                          فليجتنب ِمن أن يرى نفطويه 

  اً عليه ـخااقي صرــيّر البــوص         ـه                ف اسمـرقه هللا بنصــأح
  

  نفطويه اسمه : أبو عبدهللا إبراهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان العتكي األزدي الواسطي 

              ***************************************   
      

  -قال أبو المظفر السمعاني :
  واء ميّاِل ــى األهــاٍو إلــلم صادم كل بّطاٍل                     وكل غــالَب العــيا ط
  النية                     ينفعك يوماً على حاٍل من الحاِل ـمك سراً وعــمل لعلــواع

  اِل    ــأمثــاالً بــٍه وأمثــشبـاً بـشبه   ر                 ـمن األخبار من أثخذ ما أتاك 
  ا بالقيِل والقاِل ـابهــل أصحــضـتُ     ــدعٍ                 ذا إلى بــا هــّن يــيلـوال تم

  الِّل ـــداً ودع آراء ضُ ــتعش حمي     ــاً فهماً                الصــريّاً خــكن أثــفأال 
             *************************************  

  
  فارغب بنفسك ال تصادق أحمقاً               إّن الصديق على الصديق مصدقُ 

  من أن يكـون لـه صـديـٌق أحـمـقُ    ـاقــالً خيــراً لـه            ـادي عـوألن يع
             *************************************  

  
  -:قال سابق البربري 

  ذا ما مسها المطرُ ا البالد إـيـتح     ا            ـمــوب كــلـقـــاة للــه حيــم فيـلـعـال
  رُ ـلة القمـلى سواد الظـا يجـمـوالعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه                 ك

  مى ماله بصرُ ــبصير كأعـوال ال ــجاهلها                وى كــبالتق مـوليس ذو العل
               ***********************************  

  
  -قال أبو العتاهية :

  م ـيّع الحفظ وهـــَمّن منح الحفظ وعى                            من ض
             ***********************************  

  
  -قال ابن األعرابي :

  أَلبّاُء مأمونون غيباً ومشهَدا    لَنــا ُجـلسـاُء مـا نَـمـُل َحـديــثهـم            
   رأيـاً مـُسـدداو وعقالً وتأديبًـا    يَفيدونَنَا َمّن علمهم علم ما مضى           

  وال يتقي منهم لساناً وال يدا     فتنة تُخشى وال سوُء عشرة             بِالَ 
   ُمفندا وإّن قلت أحياء فلست        فَإن قلَت أمواٌت فلست بكاذٍب             

  
             ***********************************  
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  - قال بعضهم :

  
  

                   
  

  الكرسوع والرسغ :  قال بعضهم في بيان الكوع والبوع و
         

                            
  

                    *****************************  
  

  -في الحفظ :معشر  أبوقال 

                       *****************************  
  

                                 -ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله :

                       ****************************  
  

                       *****************************  
  

  -قال ابن المبارك رحمه هللا :

                           *****************************  
                                              

  -قال يحي بن هبيره رحمه هللا :
  والوقت أعظُم ما عنيَت بحفظه                    وأراهُ أسهل ُ ما عليك يضيعُ 

                       *******************************  
  

  تخلو به إن َملك األصحاب  والجليس كتاُبنعم المحدث 
  وابُ ــوتفاد منه حكمةً وص  كبراً ـراً وال متـياً ســال مفش

 لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط    وعظم يلي اإلبهام كوع وما يلي
ذر من الغلطــٍم واحــذ بعلــوع فخــبب    ملقبُّ هام رجٍلـــي إبــم يلــوعظ

  ما قد روى تضارع المصاحفا    يا أيها المضمن الصحــائفــا 
  

  أحفظ وإال كنت ريحاً عاصفا                            
  

دوِقـــن صنــــه ال بطـــاء لـــي وعـــبطن    علمي معي حيُث ما يممُت أحمله
 كنُت في السوِق كان العلم في السوقِ أو     كنُت في البيِت كان العلم فيه معيإن 

  وداعيات الصحيح إلى السقامِ     امــــات األنــلكـــةُ مهـــثالث
  ام على الطعامِ ــال الطعــوإدخ    ودوام وطء  ةــمدوام مدا

 ً   دِ ـحماَد بن زي ائت    أيها الطالُب علما
  يدِ ـــده بقــــم قيـــثُ     فاطلبَن العلم عنه 

  يدِ ـعب وكعمرو بن    جهمِ ــثوٍر وكــال ك



 ١١٢

  

  ــــاألشـعـار ــــ                                      
  -: وقال الباجي

                            *****************************  
  

   -وقال ابن كثير رحمه هللا :

  
   -وقال أخر : 

  نقطعها                   وكل يوٍم مضى جزُء من العمرِ  باألياموإنا لنفرح   
  

    -وقال آخر :
  ابُ ــه ذهــهن لــابــان ذهـــذهب الليالي                 وكالمرُء ما يسُر   

                         ***********************  
   -وقال آخر :

  عفوك إنني في معشٍر                      ال أبتغي عنهُ سواَك مالذا يأرب 
  تُم ذا ذا         ـويسُب هذا ذا ويش   ـــاُب ذا                   ُق ذا وذا يغتـهذا يناف

                    ***************************  
  
  منن على النساء أخ أخا                        ما في الرجاِل على النساِء أمينٌ ال يأ 
  وُن   ـــخــيــرِة ســظــــد أم بنـــال ب    ــحرز مرةَ                    يَن وإن تـــإن األم 

                   ***************************  
  

  -قال ابن المبارك رحمه هللا :
   انهاـإدمذل ــورث الــد يــوق  تميت القلوب                  ذنوَب ـت الــرأي

  اـهـانـــصيــوخير لنفسك ع                 اة القلوب   ــوب حيــوترك الذن
  اـانهــوء ورهبــار ســملوك                    وأحبــإالّ الوهل أفسد الدين 

  اـولم يغلوا في البيع أثمانه    حوا                ـوباعوا النفوس ولم يرب
  ب انتانهاــذي اللــن لـيـــيب  ــة                  جيفي ــوم فــقــلقد رتع ال

                  ***************************  
  -يته :قال ابن الوردي في الم

  خلق فكم              فّل من جيش وأفنى من دولـموت على الـكتب ال
  زلــى وعـلك األرض وولــم ـــعان ومن             مرود وكنــن نــأي

  لــرفع األهرام من يسمع يخ      ــن        ارون ومــاد أين قــأين ع
  يلــفن الحــم تـــهلك الكل ول       أين من سادوا وشادوا وبنوا       

  قوم األُولـلم والــأين أهل الع    اب الحجا أهل التقى          ــأين أرب
  ا قد فعلــو سيجزي فاعالً م ــــــهم              الً منــــله كـد الــسيعي

 ً   أن جــميع حيــاتي كسـاعة    ذا كنُت أعلم علماً يقينا
  وأجعلها في صالحٍ وطاعة    فلما ال أكـون ظنيناً بها

ً   نساق إلى اآلجال والعين تنظرُ وإنما     تــــــــمُر بنــــــــا األيـــــام تــتـــرا
  وال زائــــــُل هــذا المــشيُب المــكدرُ     فال عائُد ذاك الشباب الذي مضى



 ١١٣

  

  ــــاألشـعـار ــــ                                                 
  : قال ابن المعتز

  ىــــــــــــغيرها                     و كبيرها ذاك التقـالذنوب ص خلّ 
  ض الشوك يحذر ما يرىأر                 ــوقع كماش فـو اصن
  ال من الحصىـــجبــن الإ     يرة               ـــرن صغــقـــال تح

                  **************************  
  

  قال ابن حزم :
  و قولوا بعلم كي يرى الناس من يدري       ـٍد          اغـــرٍق و ك راقـــإحن ــوني مـــدع

  اس بل هو في صدريـقرطــمنه الــتض        فإن تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذي         
  بريــي قــن فــدفـــينزل ان أنزل و يـــي                 وائبـــركلت ـــيسير معي حيث استق

                     ******************************  
  

  عالي يرتقيـــع من خصال المتقي                 وبه التقى الى المــواضــتـــان ال
  الشقي أمفي حالة أهو السعيد و                جاهل ومن العجائب عجب من هو 

  قيــرتـم أوالً ـيوم النوى متسف   روحه               أوره ــم عمــختــف يـــأم كي
  ها و التقيننبـــوصة فتجتمخص   ــــه               ة بـــا صفــربنـــاء لـــو الكبري

                            ***************************  
  م وّراثةــماء هـــبالنّص و العل                  أتىنبي كذا ـــــيراث الــلم مـــعـــال
  اثهـاعه و أثـــذاك متـــا فـــختار غير حديثه                  فينــلف المــــا خــــم

                  *******************************  
  

  و لم اكتسب علماً فما ذاك من عمري      فإن مّربي يوم و لم استفد ٌهدًى       
                 *****************************  

  
  أخلو به في وحدتي          ـــس صاحٍب              لم آنـــالع

  وُت فلذّتيــلــإذا خو             فإذا اهتممت فسلوتي           
                *****************************  

  
  رضع إال بنيهــانب مــأقارب ذي الرضاع بانتساب                أج

  أقاربه و التخصيص فيه     ـيعاً            ة أقاربها جمـرضعــو م
                 ***********************  

                          
  العــلوم بغير شيخ             ضللت عن الــصراط الـمستقيم تإذا رم

  و تلتبس األمور عليك حتى             تصير أضل من " توما الحكيم"
                      **************************  

  لو كنت تعلم ما أقول عذرتني              أو كنت تعلم ما تقول عذلتك 
  لــكن جهــلت مقالتي فعذلتني               وعلمت أنك جاهل فعذرتـك 

  العذل : اللوم           

                   *******************************  
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  -)) : ٧/١٧٠كداماً    (( السير ر بن كدام يعظ ابنه قال مسع
  عليك شفيق  أبٍ مع مقال ــفاس    ــا كداُم نصيحتي             حتك يـــي منــإن

  صديق ــا لـاهمــأرضــان الا                 خلقمدعهــمراء فــأّما المزاحة و ال
  يق ــرفــال لو ــاراً اوٍر جــمجــل       ــا          دهمــم أحمــما فلــلوتهــإني ب

  عروقه في الناس أي عروق و       و الجهل يُزري بالفتى في قومه         
                     ************************  

  
  و يحصد الزارعون ما زرعوا    ــاكسبت               غداً توفى النفوس م

  أحسنوا ألنفسهم                  و إن أساءوا فبئس ما صنعوا  أحسنواإن 
        ***************************  

  
   -حاتم رحمه هللا : أبوقال 

  -، فكتب المتكلم الى الصامت : اآلخرحدهما و تكلم طلب رجالن العلم فلما علما صمت أ
  و ما شيُء أردت به اكتساباً                 بأجمع في المعيشة من لسان 

  -امت :صّ ال إليهفكتب 
  ول سجٍن من لسانِ ــطــق بــأح        يء أردت به كماالً        ــا شــو م

      *****************************  
  
  ي ــائـنـعــي وقاوتـــل شـإال ألج     ــطْت            ا سلــع مــأربــيت بـلـتـي ابـــإن
  ي ـالص و كلهم أعدائـكيف الخ      ــسي و الهوى           فــنــدنيا والــليس وإب

  الءِ ــل بــكــرني بــأمـالنفس تو            كي      ــالــريق مهـــإبليس يسلك في ط
  بهات و اآلراءِ ــة الشـــفي ظلم    ـري             خواط إليهو أرى الهوى تدعوا 

  حسني و فخر مالبسي و بهائي      ــــرى            ا تــول أمــــرف الدنيا تقاو زخ
            *********************** ********  

  
  ُع ـديه ضائــعٌي لــال وال ســك        اجب              عباِد عليه حٌق وـلـا لـم

  فبفضله وهو الكريم الواسُع             ـعموا          له أو ندإن عذبوا فبع
               *******************************  

  
  بد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي                درج الجنان ونيل فوز العا

  ها إلى الدنيا بذنب واحد ـــمن       ــــاً          رج آدمـــت أّن هللا أخــسيــون
              ******************************                                   

   
  يحُث بها داع إلى الموت قاصُد       ـام إالّ مراحُل           ذه األيــا هــــوم

  طوى والمسافر قاعُد ــازل تُ ــوأعجب من ذا لو تأملت أنها                 من
              *******************************  
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   -كان اإلمام الشاطبي صاحب كتاب "الموافقات" كثيراً ما يتمثل بهذه األبيات :
  إذا سار هاج الناس حيث يسيُر   السماء يطيُر                  عرُف شيئاً فيـــأت

  يُر ــه أســليـــعتـــير يـــل أمــوكُ                   لقاه راكباً ــــركوباً وتــقاه مــفتل
  ُر ــذيــو نــوتنفر منه النفس وه     ــكره قربه              يحُث على التقوى وي

  مزور يزورُ ـولكن على رغم ال      عن رغبة فى زيارة              سيتزرفلم 
  هل عرفت الحل ؟ 

                            ***********************************  
  
  وبذي الحليفة يحرم المدني       اق يلملم اليمني              عرـرق الــع

   ل نجٍد قرن فاستبنِ ــــوجحفة الشام إن مررت بها                    وأله
                              ********************************  

  
  لقمة العيش غير الرزق لم تجِد رض مجتهداً                  في لو طرَت بين السماء واأل

  هة األسِد  ــوفي جبــيك ولـــي إلــأتـــي          ــقسٌم        رزق منــإّن الــاك فــصر عنـــاق
                                ******************************  

  
  -قال ابن القيم رحمه هللا :

  والحق ذو تبياِن  أربعمن         ـالها            الثة مـسام ثـــم أقــعلـــال
  ذلك األسماء للرحمِن ــوك              ـــه      ه وفعلــاف اإللـعلٌم بأوص

  وجزاؤه يوم المعاد الثاني                 مر والنهي الذي هو دينه    واأل
                              *****************************  

  
  بل القبور قبوُر ــهم قـامــوأجس        ألهله       موت ـموت ل قبل الـجهـي الـوف

  في وحشٍة من جسومهم               وليس لهم حتى النشور نشوُر وأرواحهم 
                         ******************************  

  
  توفى رسول هللا عن تسع نسوة                     إليهّن تعزى المكرمات وتنسب 

  نُب ــد وزيـلوهن هنـصة يتــوحف             ــة        ة وصفيــونـمــة وميــائشــفع
  ذُّب ــرهن مهــت ذكـــالث وســث     ــلة ثم سودة                ع رمــة مــويريــج

                            *****************************  
  
  عن األحباب ما فعلوا           تخبرني                  داَر ـألُت الـــس

  لوا ــد رحــاً وقــامـــأي                            قومُ ـفقالت لي :أناخ ال
  وا ــزلــازل نـــوأىُّ من                    ــبهم         أين أطلــُت فــفقل
  علوا  ـا فـوا وهللا مـقــل                   ــد          بور وقــالت بالقـفق

                      ******************************  
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  تُروُعنا الجنائز مقبالت                          ونلهو حين تذهُب مدبرات 

  اب عادت راتعات ـما غــفل      لمغار ذئٍب                     روعة ثلةٍ ـك
                         

 *******************************  
   -قال أبو العتاهية :

  إّن الشباب والفراغ والجده                     مفســدة للمرء أى مفسده 
                        **************************  

  فــلــو أنــّا إذا ُمتنـا تـُركـنا                     لكان الموت راحة كل حّي 
  ـــكنــا إذا متنـــا بــعثنـــا                     فنسأل بــعَده عن كل شيء ول

                   *******************************  
  قال رجل المرأته:

  عدي السنين غربتي وتصبري                  ودعي الشهور فإنهّن قِصار
  -فأجابت :

  وارحم بنــاتك أنــهن صغـار              اذكر صــبابتنــا إليــك وشوقنا     
                       *******************************  

  
  خــذ القنــاعة من دنياك وارض بها               لو لم يكن لك منها إالّ راحة البدِن 

  ِن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها               هــل راح منها بغير الحنط والكف
                     **********************************  

  
  -قال أعرابي لجهم بن صفوان المبتدع :

  أال إّن جــهمــاً كــافـٌر بـان كفرهُ                 وَمــن قــاَل يـوماً قول جهم فقد كفر 
َ◌ جهــٌم إذ ليســمي إالهـهُ                 سميعاً بال سمــع بــصيراً بـال بـصر    لقد ُجنَّ
  عليـماً بال علٍم رضياً بــال رضـا                  لطيفــاً بــال لُطٍف خـبيراً بــال خبـــر 

  ال خــطر أيرضيك أن لو قال يا جهم قـائل                 أبوك امــرؤ حــر خطــير بـ
  مــلـيح بال مــلح بهــي بــال بــها                 طويل بال طول يــخــالـفــه الــقــصر 
  حـليـم بــال حــلم وفــّي بــال وفـا                  فيا لعقل موصوف وبالجهل مشتهر 

  ـصير بــال قصر جواد بال جود قــوي بــال قــــوى                 كــبــير بــال كــبر قـ
  أمــدحــاً تــراه أم هجـاًء وسـبّـةً                  وهزًء َكفاك هللا يــا أحمق الــبــشر 
  فإنــك شيــطــان بــُعثت ألمـــــٍة                  تــصيّــرهــم ّعما قريــب إلــى سقر 

   قال ابن المبارك : فنفع هللا بأبيات األعرابي خلقا ًكثيراً.                                         
                            **********************************  

  -قال األمير الصنعاني في ديوانه :
  عــالَم جعلتم أيها النّاس ديننا                      ألربعٍة الشــك فــي فــضلهم عندي 

  ين شرقاً ومغرباً                      ونور عيون الفضل والحق والزهِد هُم علماء الد
  ولــكنهم كـالناس ليس كالمهم                       دليالً وال تــقلــيدهم في غــٍد يجـدي  

  وال زعموا حاشاهم أن قولهم                       دلــيــل فــيستــهدي به كل مستـهـِد 
  نـّا نقــابل قولهم                       إذا خالف المنصوص بالقدح والــرِد بل صرحــوا أ
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  -يقول حسان بن ثابت في الزبير بن العوام :
  أقــــام عــلــى عــهـــد الــنبي وهديه                     حــواريّـُهُ والــقوُل بــالفعل يكمُل 
  أقــام علـــــى مـنهـــاجــه وطريــقــه                     يُوالـي ولـيَّ الـحـّقِ والحُق أعـدل

  ُل إذا مــا كان يوٌم ُمحٌجـُل هو الفــارُس المشهور والبطل الذي                     يــصــو
  إذا كشفـت عن ساقِها الحرُب َحشَّها                     بأبيَض َسبّـاٍق إلــى الموت يُرقـُِل 

  فـــــــما ِمثـــــلهُ فيــهم وال كان قبلهُ                     وليس يكــون الـدهر ما دام يــذبُُل 
  ثنــاؤك خيٌر من فـــــعاِل معــــــاشٍر                      وفِعلُك يا بَن الهــاشميّــَة أفــضُل 
  فكــــم ُكـــربٍة ذبَّ الــــُزبير بسيــفِه                      عن المصطفى وهللا يَعطي فَيُجِزُل 

  السير للذهبي "  "                                                                                        

                           **********************************  
   

  إن كـنــت تعقــــــُل                   فـــعّــما قــلـيـٍل لـلمقــابـر تــُنـقــــُل تنبه قبل الموت 
  لدى َجَدٍث تحـت الثرى تــتــجــنـــدُل             وتمسي رهيناً في القبور وتنثنــــي       

  فـريـداً وحيـداً في التــراب وإنّـمــــا                   قريُن الفتى في القبر ما كان يعـمُل 
  فوا أسفا ما يعمل الدوُد و الثــــرى                  بـوجـٍه جمـيٍل كــان للــه يــخـــجــُل 

  الوسـيُم إذا ثــوى                  وصــار ضــجيــع القبر يعلوه جـندُل  وما يفعل الجسمُ 
  وبطني بدا فيه الّردى ثم لـو تــرى                   دقيــق الثــرى في ٌمقلــَتي يتـهروُل 
  أعيناي ُجودا بالدمـــوع عليكـمــا                   فـحـزنــي على نفسي أحُق وأجمــُل 

  أيـا مـُّدِعـي ُحـبـي َهـلـــُـّم بـنـــا إذا                  بكـى النــاُس نـبـكـى للفراق ونهمـُل 
  لى وكيـف بـنـا دوُد المقابـر يفعُل ب                 ـدعي اللهو نفسي واذكري ُحـفـرة ال

  ي وحـيداً أَُمْلمـُِل إلى هللا أشكو ال إلى الناس حالتي                  إذا صـرُت فـي قـبر
               ***********************************  

  
  شـهر الـصيام لقد علوت ُمَكّرمـاً                    وغدوت من بين الشهور ُمعظمـاً 

  ـا حكـُم المـهيـمـن مغنمـــاً فيه أي أيا صائمـي رمضان هذا شهركم                   
  ـيـه أطــاع إلـهـه ُ                   مـتـقــربـاً ُمــتـجـنـبـاً ما َحــّرمــا يـا فـوز مـــن ف

  والويل كل الويــل للعـاصي الذي                    في شهره أكَل الحـراَم وأجـرمـا  
                 ********************************  
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