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الرفجمصالرتجصآلله

الرحيم.الغفور،الحكيمالحليم،العظيمالعليللهالحمد

لقد)1(،الدينيوممالك،الرحيمالرحمن.العالمينربللهالحمد

خلقثم.مكينقرارفينطفةجعلهثم.طينمنسلالةمنالانسانحلق

بقدرلحمقطعةوهي،مضغةالعلقةحلقثم.للناظرينسوداءعلقةالنطفة

أساساوالاشكالالمقاديرمختلفةعظاماالمضغةحلقثم.الماضغينأكلة

كالثوبلهاهولحماالعظامكساثم)2(.المتينالبناءهذاعليهيقوم

الخالقين.أحسناللهفتباركاخر،خلقاأنشأثم.للابسين

خلقهفيمشيئتهوجرتمقدور.كلقدرتهشملتمنفسبحان

هو>يشاء.مايخلق،والارضالسماواتبملكوتفردالامور.بتصاريف

.6[:عمران]ال<ألحيهصهوألقيزإلةإلالايشاةألارحامكبففىيصور!ؤىأ

والنطير.المثيلعنجللهاإ،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

>لتسكمثلهتف،خلقهشبهعنوتقدسوالظهير.الشريكعنلىوتعا

.[11:]الشورى<الجصيرهوالسميعشفء!

ولماثبتنا.كما"لقد"تحريفانهوالظاهر"بهر(".(:ا)الاصلفيالكلمةرسميشبه(1)

بهر"ا"انيرىكاتبهاوكان،"الذي":وفوقها،"أبهر":()طفيو.()بفيأصلاترد

وجدناسخهاأنويظهر.بهر""الذي)غ(:وفي.بعيداوليس"،"الذيتحريف

ابهر""او"بهر":للفعلينمعنىولا.المتنمنانهافطن،نسخةحاشيةفي""الذي

اظهر.المودود:تحفةمطبوعةوفي.هنا

تصحيف.وهو،"المبين":()غ2()



علىمينهو1(،)خلقهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداانواشهد

محجةو،للعاملينوقدوة،لمينللعارحمةارسله؛عبادهعلىوحجته،وحيه

عليه.ورسلهوملائكتهاللهفصلى.جمعيناالعبادعلىوحجة،للسالكين

)2(.وبركاتهاللهورحمةالسلاموعليه

الروجفيمسالةوعشرينإحدىعلىمشتملالكتابفهذابعد)3(،أما

بها)4(.يتعلقوما

!!!

(.ط،)بمنزيادة"خلقهمن"(1)

)غ(.في"اللهرحمه"يردولم."وسلمعليهاللهفصلى"(:)ب)2(

(.)طفييردلمبها".بعد.أما")3(

المودودتحفةكتابمقدمةمنماخوذةوهي،غ(.ط،ب)ا،فيوردتالمقدمةهذه(4)

ذإ،ناسخيهبعضالروجكتابلىإواضافهااقتبسها،للمصنفالمولوداحكامفي

واثرنا.مستقلةبمقدمةز(،،ج)قمنكلانفردتوقد.المقدمةمنخلواوجده

فيالاخرىالمقدماتايدينا.ـوانظربينالتيالنسخاقدمفيلورودهاهذهإثبات

التحقيق.مقدمة



الأولىلمسالةا(1أما)أ[]2

الأحياءبزياررالأمواتتعرفهلوهي

لا؟أمعليهموسلامهم

بقبريمر)2(مسلممن"ما:قالأنهلمجي!النبيعنثبتالبر:عبدابنفقال

عليهيردحتىروحهعليهاللهردالاعليهفيسلمالدنيا،فييعرفهكان،أخيه

)3(."السلام

)ط(وفي)ج(.فييردلمالبر"عبد"ابنلىإاما""ومنز(.،)طفيتردلم"أما"(1)

."....ثبتعليهوسلامهلهودعائهلحيابزيارةالميتمعرفة":الاولىالمسالةبعد

الحاشيةفيالمذكورةالمصادرفيوكذا."رجلمن"ما:بلفظالحديثسياتي)2(

أحد".من"مابعضها:وفي.الاتية

:تنبيهاتوهنا.البابهذافياخرىمرةوسياتي.عباسابنحديثوهو)3(

()662الفوائدبدائعفيكذا.".لمجيد.النبيعنثبتالبر:عبدابن"قال:الأولى

.(0391)السننوتهذيب

النبيعنذلكثبت:المباركابنقال"331(:4/2)الفتاوىمجموعفي:الثانية

الاسلامشيخذكروقد.البر"عبدابن"تحريف"لمباركاابن"انوالظاهر.مج!مدط"

فيأيضاهووصححه.وغيره592(4/)الفتاوىفيللحديثالبرعبدابنتصحيح

اقتضاءمثلا:انظر.كتبهمنمواضععشرةمنأكثرفيبهستدذو(.24173/)

363(.4/230،3)الفتاوىومجموع(178)2/المستقيمالصراط

فيخرجهالبرعبدابنانافادالعراقيلحافظاان622()5/القديرفيضفي:الثالئة

التذكرةفيالقرطبيوعزاه.عباسابنحديثمنصحيحبإسنادوالاستذكارالتمهيد

()166الكئيببشرىفيلصنعاني1و)273(الصدورشرحفيوالسيوطي4(01)

والاستذكار.التمهيدلىإأيضا



234(،/1)الاستذكارفيوهو.المطبوعالتمهيدكتابفيالحديثأجدلم:قلت

للحديث.البرعبدابنتصحيحفيهارلمولكن

لحقاعبدوقالالبر.عبدابن"خرجه82(:)القبورأهوالفيرجبابنقال:الرابعة

غريب،أنهإلاكذلكوهو.ثقاتكلهمرواتهأنلىإيشير.صحيحإسناده:الاشبيلي

والوسطى08(/1)الصغرىأحكامهفيللحديثلحقاعبدوتصحيحمنكر".بل

(.لاصلاحي)ا.(2251/)

فوقه،فمنسليمانبنالربيعرواتهبثقةعنىاللهرحمهرجبابنانالظاهر:الخامسة

:وقالللحميدي277()صالمقتبسجذوةفيجمةترفلهالبر،عبدابنشيخوأما

سكنالزهد،فيالمثلبهيضربصالحارجلاكاناللهعبدأبومحمدبن"عبيد

".قرطمة

،المتوفرةالتراجمكتبفيذكرالهااجدفلمالريانبنتفاطمةالممليةشيختهواما

أصحابمنجمعإسنادهفيخالفهافقدلحافظةابتلكتكنلمأنهاوالظاهر

بنالرحمنعبدعنبكر،بنبشرعنعنه،رووهحيثالمراديسليمانبنالربيع

فرفعه.،هريرةبيأعنيسار،بنعطاءعن،ابيهعن،أسلمبنزيد

بناحمدعليوابي،حبيببنالحسنعن()913فوائدهفيتماماخرجه

الحمصي.فضالةبنمحمد

بنإبراهيمبنإسحاقطريقمن(137)6/بغدادتاريخفيالخطيبواخرجه

فزقهما..الاصميعقوببنمحمدالعباسوأبي،الكرمانيعمران

به.سليمانبنالربيععنأربعتهم

موسىبنعيسىعن)333(شيوخهمغجمفيالصيداويجميعابنواخرجه

أدريفلايسار،بنعطاءإسنادهمنسقطأنهإلا.بهسليمانبنالربيععن،البلدي

الذهبيرواهفقد،نيالثاوالاقرب؟الاختلافمنآخرلونهواوسهواذلكاحصل

:لقاثمسواء،بإسنادهالصيداويطريقمن(21/095)النبلاءأعلامسيرفي

".هريرةاباسمعزيداعلمناما،انقطاعففيهضعفهومع،"كريب

أبيطريقمن(1)523المتناهيةالعللفيلجوزياابنأخرجهالخطيبطريقومن

على-أجمعواوقديصحلاحديثهذا":عقبهوقال.بهوحده.لاصمالعباس



.السلامعليهويرد،بعينهيعرفهانهفينصفهذا

فالقوابدر،بقتلىأمرانه:متعددةوجوهمن!كفيمعنه1()الصحيحينوفي

،فلانبنفلان"يا:بأسمائهموناداهم،عليهموقفحتىجاءثم.قليبفي

وعدنيماوجدتنيفاحقا؟رممموعدكمماوجدتمهل،فلانبنفلانويا

جيفوا)3(؟قداقوام)2(منتخاطبما،اللهرسولياعمر:لهفقالحقا".ربي

لاولكنهم،منهمأقوللماباسمعأنتممابالحقبعثني"والذي:فقال

.("جوابايستطيعون

انصرفواإذا،لهالمشيعيننعالقرعيسمعالميتأن!:عنه)4(وثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

حتىيعلملاوهوالاخباريقلبكان:حبانابنقالزيد،بنالرحمنعبدتضعيف

اهـ."التركفاستحق،الموقوفواسنادالمراسيلرفعمنروايتهفيذلككثر

".إسنادهفيخولفوقد،ضعففيهزيدبنعبدالرحمن":رجبابنوقال

فيوليس،المصنفعند-كماالقبورفيالدنياابيابناخرجهمالىإيشير:قلت

عنالقزاز،عيسىبنمعنعن،الجوهريقدامةبنمحمدعن-منهالمطبوع

علتهجذاضعيفوإسنادهموقوفا.هريرةابيعن،اسلمبنزيدعنسعد،بنهشام

داود:أبووقالبشيء"،"ليس:معينابنقال،البغداديالجوهريقدامةبنمحمد

.(415/الميزان)انظر:"قطشيئاعنهاكتبلمضعيف"

رجبابنقالهكمامنكرهوبلموقوفا،ولامرفوعايثبتلالحديثاانلحاصلوا

)قالمي(.4(4)39الضعيفةالسلسلةفينيالالبااوردهوقد.اللهرحمه

فيطلحةبياوعنوعنهعمر،ابنعنوغيره(0137)الجنائزفيالبخاريأخرجه

عمرحديثمنلجنةاكتابفيمسلمخرجهو7693(.0893،)المغازي

.(2875)طلحةبيوا2874()وانس)2873(

"."قوم:نسخةفيانلىإإشارة)ق(حاشيةفي

انتن.:المئتجيف

في-كثيرابننقله(17)صفيالرد"المسلميسمعلموان"لىإداعنهوثبت"من
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)1(.عنه

عليهميسلمواأنالقبور،أهلعلىسلمواإذا،!ملامتهالنبيشرعوقد

")3(.مؤمنينقومدارعليكم"السلام2(:)المسلمفيقول،يخاطبونهمنسلام

خطاببمنزلةالخطابهذالكانذلكولولا،ويعقليسمعلمنخطابوهذا

.(4لجماد)واالمعدوم

الميتبانعنهمالاثار)6(تواترتوفدهذا)5(،علىمجمعونوالسلف

به.ويستبشرلهالحيبزيارةيعرف

القبور"،"كتابفيالدنياأبيبنعبيدبنمحمدبناللهعبدبكرأبوقال

الاحياء)7(:بزيارةالموتىمعرفةباب

بناللهعبدعن)8(،يمانبنيحيىحدثناعون،بنمحمدحدثنا

لقيم.ابنلىإإشارةدونالاختصارمنبشيء32-327(5)6/تفسيره

.(571)صفيبتمامهوسياتي،مالكبنانسحديثمنالشيخانأخرجه(1)

(.)قمنساقط!"المسلم2()

749(.)عائشةعنالجنائزوفي2(،4)9هريرةأبيعنالطهارةفيمسلمأخرجه)3(

الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخعندالحديثبهذابعينهالاستدلالانظر4()

منيخاطبوانما،لهمخطاب"فهذاالاخير:الموضعفيوقال363(.4/24،03)

يكونانيجبولا،الحيكلاملجملةافييسمعالميت"أنيرىوهو".يسمع

001..حالدونحالفييسمعقدبلدائما،لهالسمع

"."ذلك(:ط،،ج)ب)5(

النسخة.هذهلىإأيضا)ق(حاشيةفيواشير"الاخبارإ،(:)بفي)6(

المؤلفنقلهاالتيالاخبارمنشيءفيهيردفلم،ناقصولكنه،مطبوعالقبوركتاب)7(

.وغيرهالقبوركتابلىإعزاعمنوسأخرجهاهنا،

خطأ.وهو"،أبانابن"انبانا)ب(:في)8(



رسولقال:قالتعنهالىتعااللهرضيعائشةعن،أسلمبنزيدعن،سمعان

عليهوردبهاستانسالاعندهويجلسأخيهقبريزوررجلمن"ما:مج!ي!الله

-("1)
يمومحتى

اخبرناالقزاز،عيسىبنمعنحدثنا،الجوهريقدامةبنمحمدحدثنا

:قالعنهلىتعااللهرضيهريرةابيعن،اسلمبنزيدحدثناسعد،بنهشام

لابقبرمروإذا.وعرفهالسلامعليهردعليهفسلميعرفهبقبرالرجلمرإذا

)2(.السلامعليهردعليهفسلميعرفه

الاصفر)3(،بسطامبنيحيىحدثني،الحسينبنمحمدب[]2حدثنا

رأيت:قالالجحدرى)5(،عاصمالمنرجلحدثني،مسمعثني )4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سمعانبناللهعبدآفتهجدا؛ضعيفواسنادهالقبور.كتابمنالمطبوعفياجدهلم

قال،المدنيالمخزوميسمعانبنسليمانبنزيادبناللهعبدوهو،جدهإلىنسب

شيخعونبنمحمدو."وغيرهداودابوبالكذباتهمهمتروك":التقريبفيالحافط

والتعديللجرحافيجمةترلهثقة،البصريالزياديعونأبوهوالدنيابياابن

/8(48).

واعلهالدنيا،ابيلابن(641)صالقبوراهوالفيرجبابنعزاهلحديثوا

)قالمي(.".متروكوهو":قالسمعانبناللهبعبد

الكلامسبقوقدهذا،بسندهالدنيابياابنعن)6929(الشعبفيالبيهقياخرجه

.الاولالحديثفيعليه

2(.43)6/الميزانلسانفيكماالمصفر"،"ايضا:لهويقال

بنوهومسمع.تحريفوكلاهما.""مستمع،ج(:)بوفي"مسلم"،)ز(:في

36(.)6/الميزانلسانانظر:.البصرةاهلعئادمن،عاصم

تحريف.،"لحجازي"ا:ياتيوفيماهنا)ق(في
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مت؟قدأليس:فقلت،بسنتينموتهبعدمناميفي)1(الجحدريعاصما

أنا،لجنةارياضمنروضةفيواللهأنا:قالأنت؟فأين:قلت.بلى:قال

اللهعبدبنبكرإلىوصبيحتهاجمعةليلةكلنجتمع،أصحابيمنونفر

:قال؟أرواحكمأم2()أجسادكم:قلت:قال.أخباركمفنتلقى،نيلمزا

تعلمونفهل:قلت:قال.الارواحتتلاقىوانما،الاجسامبليت،هيهات

ويوم،كلهلجمعةاويوم)3(الجمعةعشيةبهانعلم،نعم:قال؟إياكمبزيارتنا

:قالكلها؟الايامدونذلكفكيف:قلت:قال.الشمسطلوعلىإالسبت

)4(.وعظمتهلجمعةايوملفضل

جسر)6(حدثنامحمد)5(،بنبكرحدثني،الحسينبنمحمدوحدثنا

نأتيحتىسبتغداةكلفيواسعبنمحمدمعأغدوكنت:قالالقصاب

فقلت.ننصرفثملهم،وندعو،عليهمفنسلمالقبور،علىفنقف)7(،الجبان

يعلمونلموتىاأنبلغني:قال!الاثنينيوماليومهذاصيرتلو:يومتذ

بعدها)8(.ويوماقبلها،ويوما،لجمعةايومبزوارهم

".اصحمابيمنرجلارايت")ز(:في(1)

غيرها.فيمالىإالحاشيةفيواشير،""أجسامكم(:)طفي)2(

".الجمعة"ليلة)ط(:)3(

)83(.القبورأهوالفيرجبابنواورده(.)58المناماتفيالدنيابياابنأخرجه(4)

محمد".بن)ز(:"بشر)5(

.وهو)ب،ط،ج(:"جبير".وكلاهماتصحيف)ا،ق،ز،غ(:"حسن".وفيفي)6(

.(2401/)الميزانلسانانظر:.بصريجعفر،ابو،القصابفرقدبنجسر

.المقبرةبملجبانةوالجبانا)7(

الدنيا.بياابنعن84()القبوراهوالفيرجبابناورده)8(
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:قال،الثوريسفيانحدثنا:قال،اسبانبنالعزيزعبدحدثنامحمد،حدثني

علمالشمسطلوعقبلالسبتيومقبرازارمن:قالأنهالضحاكعنبلغني

)2(.لجمعةايوم(1)لمكان:قال؟ذلكوكيف:لهفقيل.بزيارتهالميت

،التياحأبيعنإ4(،سليمانبنجعفرحدثنا)3(،خداشبنخالدحدثنا

التياحأباوسمعت:قالهأدلجلجمعةايومكانفإذايغدو،مطرفكان:قال

المقابرعندكانإذاحتىليلةفأقبل،سوطهفيلهينوركانأنهبلغنا:يقول

علىجالساقبرصاحبكلالقبور:أهلفرأى،فرسهعلىوهو(،هوم)ه

لجمعة؟ايومعندكموتعلمون:قلت.لجمعةايأتيمطرفهذافقالوا:،قبره

سلام:يقولون:قالوا:يقولونوما:قلتالطير،فيهيقولماونعلم،نعمقالوا:

)6(.سلام

حدثنيبكير)7(أبيبنيحيىحدثني،الحسينبنمحمدحدثني

عليهجزعتأبيماتلما:قال،عيينةبنسفيانخالابنالموفقبنالفضل

دلم.سبقكان"،"لما:الاصلفي(1)

ابنايضاوعنهالسعد.بهذاالدنياابيابنعن(18)7/الشعبفيالبيهقيأخرجه)2(

84(.)الأهوالفيرجب

تحريف.،"خراش":()طفي)3(

.غيرهمناثبتناهماوالصواب،""سلمان:الاصلفي4()

"."يقوملىإ)ز(ماعداالنسخجميعفيتحرفوقد.النعاسمنرأسههز:هوم)5(

رجبابنإليهوعزاهالدنيا.ابيابنطريقمن(18)7/الشعبفيالبيهقياخرجه)6(

2(.50)2/الحلحةفينعيمابووأخرجه84(.)الاهوالفي

خطا.وهو،بكر"ابي"ز،غ(:،ج،)بفي)7(
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ما(1ذلك)عنقصرتنيإثم؛يومكلفيقبرهآتيأ[]3فكنتشديدا،جزعْا

فنمت،،عينايغلبتنيالقبرعندجالسانافبينايوما،)2(آليتهنيإثم،اللهشاء

عليه،كفانهمتوشحاقبرهفيقاعدوكانه)3(،انفرجقدبيأقبركانفرأيت

عني؟بكبطامابنييا:قال،رأيتهلمابكيتفكاني:قال.الموتى)4(سحنة

تاتينيكنتوقدعلمتها.إلامرةجئتما:قال؟بمجيئيلتعلموإنك:قلت

كثيرا)6(.ذلكبعدآتيهفكنت:قال.بدعائكليحومنويسر،بكسر)5(فا

)7(سودةبنعثمانحدثني،بسطامبنيحيىحدثنيمحمد،حدثني

لما:قال-راهبةلها:يقالوكان،العابداتمنانهوكانت:قال-الطفاوي

عليهومن،وذخيرتيذخرييا:فقالتالسماءلىإرأسهارفعتاحتضرت

فيتوحشنيولا،الموتعندتخذلنيلا؛موتيوبعدحياتيفياعتمادي

.قبري

ولاهللهاستغفرولها،فادعو،جمعةكلفيآتيهافكنت،فماتت:قال

قالت!انت؟كيفمهيالها)8(:فقلت،مناميفييومذاتفرايتهاالقبور.

(".)1()ز(:"عنه

".أتيته"ثم)ز(:)2(

"."انفتح)ب(:)3(

تصحيف."سجية"،ز(:،)ط)4(

أيضا.)ق(طرةفيالنسخةهذهلىإواشير.""فآنس(:ط،)ب)5(

السند.بهذ)84(لاهوالفيرجبوابن2(.20)6/الشعبفيالبيهقيأخرجه)6(

3(.10)الصدورشرحفيالسيوطيعزاهوالبيهقيالدنياابيابنوإلى

سويد.)أ،غ(:)7(

،ج(.ط،)بمنلها[(")8(
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نفرشمحمودبرزخلفياللهبحمدواني،شديدةلكربةللموتإنبنيأي

لها:فقلتالنشور.يوملىإلاستبرقوالسندسفيهونتوسد)1(الريحانفيه

منتصنعكنتماتدعلا:قالت؟هيوما:قلت.نعم:قالت؟حاجةألك

مناقبلتإذالجمعةايومبمجيئكلابشر)2(نيفإلنا،والدعاءقلارتنا

حوليمنبذلكويسرفأسر،أقبلقدابنكهذا،راهبةيا:لييقال.أهلك

)3(.الامواتمن

حدثنا)4(،سليمانبنالعزيزعبدبنمحمدحدثنيمحمد،حدثني

،الجبانلىإيختلفرجلكانالطاعونزمنكانلما:قالمنصوربنبشر

:فقالالمقابر،بابعلىوقفامسىفإذا،لجنازةاعلىالصلاةفيشهد)5(

حسناتكم.وقبل،مسيئكمعنتجاوزو،غربتكمورحم،وحشتكماللهانس

لىإنصرفتو،ليلةذاتفأمسيتقال)6(:.الكلماتهؤلاءعلىلايزيد

إذا)7(،نائمأنافبينا:قالأدعو.كنتكمافادعو،المقابر،اتولم،أهلي

شعبفيو.للمجهولبالبناءويتوسد".ه"يفرش:غيرهمافيو.()ا،غفيكذا(1)

.توسد"و...أفرش":البيهقي

تصحيف.،دالانس":()ب2()

ابنوعزاه2(.30)6/الشعبفيالحسينبنمحمدطريقمنالبيهقياخرجه)3(

فيالسيوطيعزاهالبيهقيوالىوإليهالدنيا.ابيابنلىإ)85(الاهوالفيرجب

.(4/24)الصفوةصفة:وانظر.3(10)الصدورشرح

الثالثة.المسألةفيسياتيكما،سلمان:و]لارجح.النسخجميعفيكذا)4(

"ويشهد(".،ج(:ط،)ب)5(

الاصل.منساقطلا"قال)6(

لبيهقي."شعب"فيوكذا.أنالاإذا")ز(:)7(
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أهلنحنقالوا:؟حاجتكموما؟أنتمما(:1)فقلت،نيجاووقدكثيربخلق

عندهديةمنكعودتناإنكقالوا:ب[]3؟حاجتكمما:قلتالمقابر.

بها.تدعوكنتالتيالدعواتقالوا:هي؟وما:قلت.أهلكلىإانصرافك

بعد)2(.تركتهافما:قال.لذلكأعودنيفإ:قلت:قال

سعد)3(،بنرشدينحدثنيسهل،بنأحمدحدثنيمحمد،حدثني

وهو،مقبرةعلىمرعمير)4(بنسليمأن،حبيبأبيبنيزيدعنرجل،عن

المقابر،هذهلىإنزلتلو:أصحابهبعضلهفقال،البولغلبهقدحاقن

منلاستحييإنيوالله!اللهسبحان:قالثم،فبكىحفرها!بعضفيفبلت

الاحياء)5(.منأستحييكما،الاموات

منه.استحيالمابذلكيشعرلميتاأنولولا

وإخوانه.أقاربهمنلحيابعمليعلمالميتأنذلكمنوأبلغ

أبيعنرهم)6(،أبيعنيزيد،بنثورحدثني:المباركبناللهعبدقال

".)1()ب،ق،ج،ز(:"قلت

رجبابنعنهوأوردهالدنيا.ابيبنطريقعن(17)7/الشعبفيالبيهقياخرجه)2(

3(.00)الصدورشرحفيالسيوطي:البيهقيوعنوعنه(.21)5الأهوالفي

تحريف.،سعيد"بن"رشيد)ز(:)3(

تحريف.وكلاهما."عمر")ز(:وفي"عتر".)ب(:في(4)

القبور.كتابلىإ)388(الصدورشرحفيالسيوطيعزاه)5(

ابووهو.وغيرهالزهدمناثبتناماصوابه.تحريفوهو".هيمإبر":النسخجميعفي)6(

فيياتيماوانظر.عنهاللهرضيالانصاريايوببياعنيرويالسماعيرهم

35(.)ص
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فرحواحسناراوفإذا(،1)الموتىعلىالاحياءاعمالتعرض:قالايوب

)2(.بهراجعاللهم:قالواسوءارأواوانواستبشروا،

أخيمحمدحدثني:قاللحواريابيأبنحمدأعنالدنيابيأابنوذكر

:فقال-فلسطينعلىوهو-صالحبنإبراهيمعلىعبادبنعباددخل:قال

علىتعرضالاحياء)3(اعمالانبلغني؟اللهأصلحكأعظكبم:قال،عظني

قبكى.عملكمنع!يماللهرسولعلى4()يعرضمافانظر،الموتىمنأقاربهم

)5(.لحيتهأخضلحتىإبراهيم

عمروبنخالدحدثني،الحسينبنمحمدوحدثنيالدنيا:أبيابنقال

سمجة،)6(سيرةليكانت:قاللجعفرياسليمانبنصدقةحدثنا،الاموي

فرايت،زلةا!ثمازللتثم:قال.فرطتماعلىوندمتفابت)7(،،بيأفمات

.تلامواا:ز()(1)

)3(.المناماتفيالدنيابياابناخرجهطريقهومن(.4)43المباركلابنالزهد2()

غيرها.فيمالىإحواشيهافيواشير"العباد"،،ج(:ط،)ب)3(

."تعرضماذا":()ب(4)

عساكر.وابنمندهوابنالدنيابياابنلىإ)343!الصدورشرحفيالسيوطيعزاه)5!

إبراهيموكان.2(01/1)لحليةافينعيمابوواخرجه(.474)6/دمشقتاريخانظر

فيوالاردندمشقكورعلىاميراالهاشميعباسبناللهعبدبنعليبنصالحابن

تاريخفيجمتهترانظر1760سنةوتوفيالرشيد.وهارونوالهاديالمهديخلافة

دب.

والشرة:.القبورواهواللمناماتافيوكذا"شرة":غيرهاوفي(.ز،ج،)طفيكذا)6(

.بالسياقاشبهالمثبتولعل.والرغمةوالنشاطلحدةا

تبت.)ز(:وفي.انبت(:)جفي)7(
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علينا،تعرضعمالكوبك،فرحياشدكانمابنيئأي:فقال،المنامفيابي

شديدا،حياءلذلكاستحييتالمرةهذهكانتفلما!لحينالصابأعمالفنشبهها

قييقولذلكبعدأسمعهفكنت:قال.الامواتمنحوليفيمنتخزنيفلا

ولافيهارجعةلاإنابةأسألك-:بالكوفة(1جارا)ليوكان-السحرفيدعائه

2(.)الراحمينرحمويا،المضلينهاديويا،لحينالصامصلحياحور،

أقاربمنالانصاربعضوكان.الصحابةعنكثيرةآثارفيهبابوهذا

عندأ[]4بهأخزىعملمنبكأعوذإني:يقولرواحةبناللهعبد

)4(.اللهعبداستشهدأنبعدذلكيقولكان)3(.رواحةبناللهعبد

بهيشعروننهمولولا،"زائرا")5(عليهمالمسلمتسميةهذهفيويكفي

نأيصحلمزارهمنبزيار)6(يعلملمإنالمزورفانزائرا؛تسميتهصحلما

الامم.جميععندالزيارةمنالمعقولهوهذا.زاره:يقال

يعلمولايشعرلامنعلىالسلامفإنأيضا،عليهمالسلاموكذلك

"سلام:يقولواأنالقبورزارواإذأمتهع!ي!النبيعلموقد.محالبالمسلم

".ليجارا"(:)ط(1)

عنهواخرجه(.)17الدنيابيالابنالمناماتفيوكذا."المذنبين"راحم(:،ج)ط)2(

)88(.الاهوالفيرجبابن

(.،جط،)بفي""كانيردلم)3(

.لمناماتفيالدنياابيابنطريقهومن()165الزهدفيالمباركابناخرجه)4(

34(.4)343،الصدورشرحفيلسيوطيو)87(الاهوالفيرجبابنوأورده

الدرداءهابوهوو]لانصاري

)ب(.منساقط"عليهم")5(

".يعلملم"لو)ط(:)6(
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يرحم،لاحقونبكماللهشاءانوإنا،لمسلمينوالمؤمنينامنالديارأهلعليكم

.(1")العافيةولكملنااللهنسأللمستأخرين،واومنكممناالمستقدمينالله

ويعقلويخاطبيسمعلموجودوالنداءوالخطابالسلامفهذا=

الرد)2(.المسلميسمعلموإنويرد،

ذلك.علىوغبطوه،صلاتهوعلموا،شاهدوهمنهمقريباالرجلصلىواذا

نأالنهديعثمانبيأعن،التيميسليمانأخبرنا:هارونبنيزيدقال

:قالقبر.لىإفانتهى،خفافثيابوعليهيوم،فيجنازةفيخرجميناسابن

منصوئاسمدتإذليقظانقلبيإنفوالله،عليهاتكاتثمركعتينفصليت

قومونحنتعلمونولاتعملونقومفإنكمتؤذني)3(،لاعنيإليكالقبر:

وكذا)4(.كذامنليإاحبركعتيكمثللييكونولان،نعملولانعلم

وبصلاته.القبر،علىالرجلباتكاءعلمقدفهذا

بنمحمدثنا،العجليعليبنالحسينحدثنيالدنيا:أبيابنوقال

:قالقلابةأبوثنا)5(،سليمبنثابتعنعيالش،بنإسماعيلثنا،الصلت

بليل،ركعتينوصليت،فتطهرتمنزلا،فتزلت،البصرةلىإالشاممنأقبلت

.(759)وبريدة749()عائشةحديثمنمسلمأخرجه(1)

الألبانيتعقيبوانظرص)7(.فيبدايتهانظر.تفسيرهفيكثيرابننقلهمانتهى1هعا)2(

.(132)صعليهوحاشيته6(0)صالبيناتلاياتلكتابمقدمتهفيذلكعلى

."تؤذينيلا"ز(:،ق)أ،)3(

بنعن4(0)الأهوالفيرجبابنوردهو4(.0)7/الدلائلفيالبيهقياخرجه)4(

)285(.الصدورشرحفيالبيهقيوعنعنهلسيوطي1والدنيا.بيا

السين.بضمضبطط()أ،في)5(
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يشتكيني)1(،القبرصاحبفاذاانتبهتثم.فنمتقبر،علىرأسيوضعتثم

نعلمونحن،تعلمونولاتعملونإنكم:قالثم.الليلةمنذاذيتنيقد:يقول

وماالدنيامنخيرركعتهما)2(اللتينالركعتين:قالثم.العملعلىنقدرولا

علينايدخلفانه،السلاممناأقرهم)3(خيراالدنياأهلاللهجزى:قالثمفيها.

)4(.لجبالاأمثالنوردعائهممن

عن،مغولبنمالكثنانمير،بناللهعبدثنا،العجليالحسينوحدثني

فيها،فجلستالجئانة،لىإخرجت:قالوهب،بنزيدب[]4عنمنصور،

ما:لهفقلت:قال.فجلس،ليإتحولثم،فسواهقبر،لىإجاءقدرجلفاذا

يرىفيمارأيته،اللهفيليأخ:فقاللك؟أخ:فقلت.ليأخ:قالالقبر؟هذا

لأنقلتها)5(،قد:قال.العالمينربللهالحمد!عشت،فلان:فقلت،النائم

كانواحيثترلمأ:قالثم.فيهاوماالدنيامنليإأحبأقولهاأنعلىأقدر

أصليهماانعلىاقدرأكونلأن؟ركعتينفصلى،قامفلانافان)6(،يدفنوني

فيها)7(.وماالدنيامنليإأحب

)1()ز،ط،غ(:"يشكتي".

."...الركعتينإن"الصدور:وشرحالأهوالوفي.النسخجميعفيكذا)2(

.الهمزةبحذفالعسخجميعفيكذا)3(

الصدورشرحفيوالسيوطي(04)الأهوالفيرجبابن:الدنيابياابنعناورده(4)

.)693(

.النساخبعضمنزيادةوهيقلتها".قدكلمة")ج(:)5(

الرفع.نونبحذفالنسخجميعفيكذ)6(

رجبابناوردهوعنهالدنيا.ابيابنطريقمن(91)7/الشعبفيالبيهقياخرجه)7(

.(04)الاهوالفي
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سعد،بنالليثحدثني،صالحبناللهعبدثنا)1(،التيميبكرأبوحدثني

لىإخرجنا:قال)2(الحرشياللهعبدبنمطرفعن،الطويلحميدحدثني

،المقبرةعلىوطريقنالشهودها،لجمعةايومندخلفقلنا:،زمانهفيالربيبع

هذهشهوداغتنمتلو:فقلت،المقبرةفيجنازةفرأيتفدخلنا،:قال

ركعتينفركعتقبر،منقريباناحيةفاعترلت:قالفشهدتها.،لجنازةا

:وقال،يكلمنيالقبرصاحبفرأيت،ونعستإتقانهما.أرضلمخففتهما

ولا،تعملون:قال.ذلككانقد:قلت!إتقانهماترضلمركعتينركعت

الدنيامنليإأحبركعتيكمثلركعتاكونلان.نعملاننستطيع

خيرا)3(.أصابقدوكلهم،مسلمكلهم:فقالهاهنا؟من:فقلتبحذافيرها.

أخرجهربنااللهم:نفسيفيفقلتقبر.لىإفأشارفصل؟هاهنامن:فقلت

منأفضل4(أنت):فقلت،شابفتىقبرهمنفخرج:قال.فأكلمه،ليإ

ذلكلكرىمافواللهذلك؟نلتشيءفباي:قلت.ذلكقالواقد:قالهاهنا؟

و]لعمل.اللهسبيلفيلجهادواوالعمرةلحجابطولذلكنلت:فاقول،السن

فضلتهم)5(.فبذلكعليها،الصبرفرزقت،بالمصائبابتليتقد:قال

بياولدمنفإنه.تحريفولعلهما""التميمي)ز(:وفي."النحوي"،ج(:ط،)بفي(1)

تيمي.وهو.عنهاللهرضيالصديقبكر

والصواب"."الجهني)ز(:وفي.والشينلجيمبا)أ(وفي،المهملةبالسين)ق(في)2(

صعصعه.بنعامربنربيعةبنكعببنالحريشبنيإلىنسبةغيرها،مناثبتعاما

357(./1)اللباب:انظر

خير.اصابه)ز(:)3(

إنك.)ز(:(4)

ابن-اوردهوععهالدنيا.ابيابنطريقمن248()7/الشعبفيالبيهقياخرجه)5(
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علىفهيذلك،مثللإثباتبمجردهاتصلحلموانالمرائيوهذه

قالوقد.المعنىهذاعلىتواطأتقد-اللهإلايحصيهالاوانها-كثرتها

يعني(1الأواخر")العشرفينهااعلىتواطاتقدرؤياكم"ارى:عفيمالنبي

كتواطؤ)2(كانشيءعلىالمؤمنينروياتواطأتا[]5فاذاالقدر،ليلة

المسلمونراهوما.واستقباحهاستحسانهعلىيهمرأوكتواطؤ،لهروايتهم

لمأناعلى)3(؛قبيحاللهعندفهوقبيحارأوهوماحسن،اللهعندفهوحسنا

وغيرها.لحججامنذكرناهبمابلالرويا،بمجردهذانثبت

دفنه.بعدلجنازتهبالمشيعينيستأنسالميتأنالصحيحفيثبتوقد

شماسةبنالرحمنعبدحديثمن)4(صحيحهفيمسلمفروى

فبكى،الموتسياقةفيوهوالعاصبنعمروحضرنا:قال)5(المهري

أما؟أبتاهيايبكيكما:يقولابنهفجعللجدار،الىإوجههوحولطويلا،

لاأنشهادةنعدماأفصلإن:فقال،بوجههفأقبلبكذا؟ع!ماللهرسولبشرك

رأيتنيلقد،ثلاثأطباقعلىكنتواني.اللهرسولمحمدانواللهإلاإله

قدأكونأنليإحبولامني،ع!يواللهلرسولبغضاأشدحدوما

النار.أهلمنلكنتالحالتلكعلىمتفلو.فقتلتهمنه،استمكنت

)365(.الصدورشرحفيلسيوطي1و4(0)الأهوالفيرجب

عمر.ابنحديثمن(11)65ومسلم2(،10)5البخارياخرجه(1)

"كتواطي".:يأنيوفيماهناالنسخجميعفيرسمها)2(

موقوفا.مسعودابنعنوغيره(4)465المستدركفيلحاكمارواهمالىإيشير)3(

.(112)برقم(4)

خطأ."،المهيري")ق(:)5(
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يدكابسط:فقلت!ي!،اللهرسولأتيتقلبيفيالاسلاماللهجعلفلما

عمرو؟"يا"مالك:فقال.يديفقبضت:قال.يمينهفبسط،فلأبايعك

أما":قال.لييغفرأن:قلت"ماذا؟"تشترط:قال.أشترطأنأردت(:1قلت)

وأنقبلها،كانماتهدمالهجرةوأن،قبلهكانمايهدمالاسلامأنعلمت

ولا!اللهرسولمنليإأحبأحاكانوما؟".قبلهكانمايهدمالحج

سئلتولو،لهإجلالامنهعينيأملأأناطيقكنتوما،منهعينيفيأجل)2(

الحالتلكعلىمتولو،منهعينيأملأأكنلملانيأطقتماأصفهأن

لجنة.اأهلمنأكونأنلرجوت

فيها.ليحاماأدريماأشياءوليناثم

عليفسنوادفنتمونيفإذانار.ولانائحةتصحبنيفلامتأنافإذا

لحمها،ويقسمجزورتنحرماقدرقبريحولأقيمواثمسنا)3(،التراب

ربي.رسلبهراجع[ب]هماذاوأنظر،بكمأستأنسحتى

بهم.ويسرقبرهعندلحاضرينبايستأنسالميتأنعلىفدل

وقتقبورهمعنديقرأأنأوصواأنهمالسلفمنجماعةعنذكروقد

الدفن.

سورةقبرهعنديقرأأنأمرعمربناللهعبدأنيروى)4(:الحقعبدقال

)1()ب،ز،غ،ج(:"قال".

احلا"."و)غ(:الاصلعداما)2(

وفي223(.)2/الانوارمشارق:انظر.بالمعجمةويروىسهلا.صباصبوهاي)3(

الوجهين.زجوعلىللدلالة،الاهمالعلامةمعالنقطوضعو)غ(الاصل

الاشبيلي.الحقعبدالمقصودفانخطأ،وهو"،الحكيم"عبد)ز(:في)4(
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ينكراحمدالإماموكان.الرحمنعبدبنالعلاءذلكراىوممن.البقرة

ذلك)2(.عنرجعثماثر،فيه)1(يبلغهلمحيثأولاذلك

أخبرنالقبور:عندالقراءةكتاب،"لجامع"افيالخلالوقال

مبشرالحلبي،حدثنا،معينبنيحيىحدثنا،الدوريمحمدبنالعباس

اناإذا:أبيقال:قالابيهعناللجلاج)3(،بنالعلاءبنالرحمنعبدحدثني

عليوشن،اللهرسولسنةوعلىاللهبسم:وقلاللحد،فيفضعنيمت

سمعتنيفإتمتها)5(،وخاالبقرةتحةبفاراسيعندواقراشنا)4(،التراب

حنبل،بناحمدسألت:الدوريعباسقال.ذلكيقولعمربناللهعبد

معينبنيحيىوسالتلا.:فقالشيئا؟القبرعلىالقراءةفيتحفظ:قلت

)6(.الحديثبهذافحدثني

لا.ذلكفيط(:)ب،)1(

العلاء،راهالذيانيوهمالمصنفسياق(.)184"الموتذكرفيالعاقبة"كتاب)2(

إباحةمجردالمقصودولكن،البقرةسورةءةقرهو:عنهرجعثمحمدأوإنكره

".راى"لا،القراءةإباحة""روىالعلاءانفيهثم."العاقبة"كتابفيكماالقراءة

لي.التاالاثرومثله."اللحاج")ز(:وفي،""الحلاج:لىإ)ق(فيتصحف)3(

المهملة.بالسينز(:،ق،)بفي4()

وفي.مستقيمغيروهو."...فاتحة")ز(:وفيوخاتمتها".الكتاببفاتحة")ب(:في)5(

الكبيرالمعجمفيولكنوخاتمتها".البقرةواولالكتاب"بفاتحة:الخلالكتاب

النسخ.منأثبتناكماوغيره

وتاريخ2(،)43لهبالمعروفالأمروانظر:(.1)برقمللخلالالقبورعندالقراءة)6(

المعجمفيالطبرانيواخرجه5(.45،414)13الدوريبروايةمعينبنيحيى

22(.1/1)9الكبير
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بنعليحدثني،الوراقأحمدبن)1(الحسنخبرنيو:الخلالقال

ومحمدحنمللنحمدأمعكنت:قال-صدوقاوكان-لحدادا)2( موسى.

يقرأضريررجلجلسالميتدفنفلما،جنازةفي)3(لجوهرياقدامةابن

منخرجنافلما.بدعةالقبرعندالقراءةإنهذا،ياأحمد:لهفقالالقبر،عند

فيتقولما،اللهعبدابايا:حنبلبنلاحمدقدامةبنمحمدقالالمقابر

فأخرني:قال.نعم:قالشيئا؟عنهكتمت:قال.ثقة:قال؟ا)4(" لحلبى.مبسر

نادفنإذااوصىانهابيهعن،اللجلاجبنالعلاءبنالرحمنعبدعنمبشر،

يوصىعمر)5(ابنسمعت:وقالوخاتمتها.البقرةبفاتحةرأسهعنديقرأ

يقرأ)6(.للرجلوقل،فارجعأحمد:لهفقال.بذلك

عندالقراءةعنالشافعيئسألت:الزعفرانيالصباحبنالحسنوقال

به)7(.بأسلا:فقالالقبر،

)1()ق(:الحسين.

موسى.ابنحدثني(:)ب)2(

(.)بمنساقط"الجوهري..محمدو")3(

السابق.والاثرالاثرهذافيميسر""لىإ)ز(فيتصحف)4(

خطا.وهر،عمر""سمعت)ز(:في)5(

احكامفيعليهكلامنيوللألبا2(.4)6بالمعروفوالامر)3(،القبورعندالقراءة)6(

.(291)لهالجنائز

الامتاعفيحجرابنلحافظاقال2(.)48بالمعروفوالامر(،4)القبورعندالقراءة)7(

ثقة.وهو،القديمرواةمننيوالزعفرا،الشافعيعنغريبنصوهذا"86(:-)85

منيلزمولكن،بهمعمولفهوالقديممنصوصيخالفمالجديدافييردلموإذا

".القرآنثواببوصولقائلاالشافعييكونانذلك
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الميتلهمماتإذالانصاركانت:قالالشعبيعنالخلالوذكر

.(1)القرآنعندهيقروونقبرهلىإاختلفوا

)2(الجرويبنالحسنسمعت:قالالناقديحتىأبوخبرنيوأ[:]6قال

فيها،يذكرلما""تباركعندهافقرأتليأختقبرعلىمررت:يقول

خيرا،عليأبااللهجزىتقولالمنامفيأختكرأيتنيإ:فقالرجلفجاءني

قرأ)3(.بماانتفعتفقد

بنتابنالاطروشبنبكرأباسمعت:قالالهيثمبنالحسنأخبرني

فيقرأ،لجمعةايومأمهقبرلىإيجيءرجلكان:يقولالتمار)4(نصرأبي

كنتإناللهم:قالثم،يسسورةفقرأ،أيامهبعضفيفجاء.يسسورة

لجمعةافيكانفلماالمقابر.هذهأهلفيفاجعلهاثواباالسورةلهذهقسمت

بنتاإن:قالت.نعم:قال؟فلانةبنفلانأنت:فقالت،امرأةجاءتتليهاالتي

جلسكما:فقلتقبرها،شفيرعلىجالسةالنومفيفرأيتها،ماتتلي

وجعليس،سورةفقرأأمه،قبرلىإجاءفلانةبنفلانإن:فقالتهاهنا؟

ذلك)5(.نحوأولنا،وغفر،ذلكروجمنفأصابناالمقابر.لاهلثوابها

أنهجمقهالنبيعنالمزنييساربنمعقلحديثمنوغيرهالنسائيوفي

هذهفينفسهالشافعيعنيحفظ"ولا264(:)2/الاقتضاءفيالاسلامشيخوقال

".بدعةعندهكانذلكلانوذلك،كلامالمسالة

.(1)39نيللالماالجنائزاحكامفيعليهالكلاموانظر)7(.القبورعندالقراءة(1)

خطا.هماوكلالحاء،با)ب(وفي،لجيمبا""الجريري(:)طفي)2(

(512)لمعروفباوالامر)9(،القبورعندالقراءة)3(

التمار.بننصرز(:ق،،)ط4()

2(.)53لمعروفباوالامر(،11)القبورععدءةالقر()5
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.(1)"موتاكمعند(يس)قرؤواا":لقا

مثلفيكون،موتهعندالمحتضرعلىقراءتهابهيرادأنيحتملوهذا

عندالقراءةبهيرادانويحتمل(")2(.اللهالاالهلاموتاكم"لقنوا:قوله

:لوجوهأظهروالاولالقبر)3(.

".اللهالاالهلاموتاكم"لقنوا:قولهنظيرانه:الأول

)1(

)2(

)3(

بناللهعبدطريقمن(901)13والليلةاليومعملكتاب،الكبرىفيالنسائياخرجه

0فذكره،بهيسار،بنمعقلعن،عثمانبياعن،التيميسليمانعن،المبارك

مثله.،لإسنادهالتيميسليمانعن،القطانيحىطريقمن3(200)حبانابنواخرجه

2(،10302،4130)حمداوالإمام(،441)8ماجهوابن3(،121)داودأبوواخرجه

-عثمانأبيعن،التيميسليمانعن،لمباركابنعنطرقمن565(/1)والحاكم

سعيدبنيحيى"اوقفه:لحاكماوقال.بهيسار،بنمعقلعن،ابيهعن-بالنهديوليس

".مقبولةالثقةمنالزيادةإذ؛المباركابنقولفيهوالقول،التيميسليمانعنوغيره

بنالمعتمرايضاورفعه،حبانابنروايةفيكماأيضارفعهالقطانيحمىانسبقبل

مطولا.نحوه،بهيسار،بنمعقلعن،ابيهعن،رجلعنجعلهلكنه،ابيهعنسليمان

2(.0030)احمدوالامام(،41901)الكبرىفيالنسائياخرجه

غيروهوعثمانابيعلىمدارهلأن؛وجهالةاضطرابااسانيدهفيأنلخلاصةوا

لاالأخرىالروايةفيابوهوكذا-الروايةفيجاءكما-بالنهديهووليسمعروف

ايضا.يعرف

بالاضطرابالقطانابناعله"(:401)2/التلخيصفيحجرابنالحافظقال

أنهالدارقطنيعنالعربيبنبكرابوونقل.بيهوعثمانبياحالوبجهالة،وبالوقف

اهـ."حديثالبابفييصحولا،المتنمجهولالاسناد،ضعيفحديثهذا:قال

)قالمي(.(.011)5/والمجموع259(،)2/الخلاصةفيالنوويوضعفه

.(9)17هريرةبيوأ(19)6الخدريسعيدبياحديثمنمسلماخرجه

."قبره":(ق،،غ)أعداما
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والمعاد،التوحيد،منفيهالماالسورةبهذهالمحتضرانتفاعالتاني:

أذجرفير>:بقولهعليهمابمنوغبطةالتوحيد،لاهلبالجنةوالبشرى

]يس:(ألمكرمينمنوجعلنىرفيغفرلىبما!ينلمونقؤىلئتتقالالجنة

هذهفان.لقاءهاللهفيحب،اللهلقاءفتحب،بذلكالروجفتستبشر27[.26،

المحتضر.عندقراءتهافيعجيبةخاصيةولها)1(القرانقلبالسورة

الوقتأبيشيخناعندكتاقال:الجوزيابنالفرجأبوذكروقد

وضحك،السماء،لىإنظرأنهبهعهدنااخروكان،السياقفيوهو،الاولعبد

<.ألمكرمينمنوجعلنىربىلىغفربما!بعلمونقؤى>لئتت:وقال

)2(.وقضىب[]6

عند()يسيقرؤون:وحديثاقديماوعادتهمالناسعملهذاان:الثالث

المحتضر.

("موتاكمعند)يس("اقرؤوا:لمجيمقولهمنفهموالوالصحابةان:الرابع

بينهم.مشهورامعتاداأمراذلكوكان،بهأخلوالماالقبرعندتهاقراء

اخرفيتهاقراءعندوذهنهقلبهوحضورباستماعها،انتفاعهان:الخامس

لان،ذلكعلىيثابلافانه،قبرهعندتهاقراءماوالمقصود.هوبالدنياعهده

لميت.امنانقطعوقد،عملوهو،بالاستماعأوبالقراءةإماالثواب

)2887(.انسحديثمنالترمذيرواهمالىإيشير(1)

حدّثه،الصوفيالتكريتياللهعبدأباان82(1/)0الجوزيلابنالمنتظمفيالذي)2(

فيومثله(.يعلمونقؤى>يخيتتقالها:كلمةاخرفكان،فماتليئ،إاسندته:قال

.(181)لهالمماتعندالثباتكتاب
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فصل

:فقالهذا،علىالاشبيلي)1(الحقعبدمحمدأبوالحاقظترجموقد

)2(لهمأقواويعرفونالاحياء،عنيسألونالموتىأنجاءما"ذكر

عنعباسابنحديثمنالبرعبدابنعمرأبوذكر:قالثم.عمالهم"و

الاعليهفيسلميعرفهكانلمؤمناأخيهبقبريمورجلمن"ما!شياله:النبي

")3(.السلامعليهوردعرفه

وسلميعرفهلمقال)4(:فإنموقوفاههريرةأبيحديثهنهذاويروى

)5(.السلامعليهردعليه

اللهرسولقال:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةحديثمنويروى:قال

")6(.يقومحتىبهاستانسالاعندهفيجلس،اخيهقبريزوررجلمن"ما:ع!ي!

منسننهفيداودأبورواهبماالبابهذافيمحمدأبوالحاقظو]حتج

اللهردالاعلييسلمأحدمن"ماع!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةبيأحديث

")7(.السلامعليهأردحتىروحيعلي

منساقطة"الاشبيلي"وكلمة(.551)والاخرةالموتذكرفيالعاقبة:كتابهفي(1)

)ب(.

".لهماحوا":العاقبةفي2()

.(5)صفيسبق)3(

.هريرةابايعني(4)

6(.)صفيهريرةابيحديثسبق)5(

9(.)صفيتخريجهسبق)6(

-الكبرىالسننفيوالبيهقي(،8101)5حمداوالامام2(،140)داودابواخرجه)7(
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رسوليا:فقلت،النومفيغ!يمالنبيرأيت؟نعيمبنسليمانوقال:قال

وأرد،"نعم:قال؟منهماتفقه،عليكويسلمونياتونكالذينهؤلاء،الله

.(1")عليهم

أهلعليكم"السلام:المقابردحلواإذايقولواأنيعلمهم!وكان:قال

يسلممنسلاميعرفالميتأنعلىيدلوهذا:قال)2(.الحديث.".الديار

له)3(.يدعومنودعاء،عليه

قبرآتيكنت:قالالموفقبنالفضلعنويذكرأ[:]7محمدأبوقال

التيالمقبرةفيجنازةيومافشهدت،ذلكمنفأكثر،المرةبعدالمزةأبي

،المنامفيرأيتهالليلمنكانفلما.آتهولم،لحاجتيفتعجلتفيها،دفن

أتيتك؟إذابيلتعلموإنكبت،يا:لهقلتتأتيني؟لالمبني،يا:ليفقال

تصلحتىالقنطرةمنتطلعحينعليكاطلعازاللا!بنيياواللهإي:قال

.(4)القنطرةتجوزحتىإليكانظرأزالفلا.تقومثم،عنديوتقعد،ليئإ

صخرابيعن،شريحبنحيوةثنا،المقرئيزيدبناللهعبدعنطرقمن24(5)5/=

به.،هريرةأبيعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعنزياد،بنحميد

وقال."مسلمشرط"على(:174)2/لمستقيمالصراطاقتضاءفيتيميةابنقال

إسنادهوحسن.جيد""سعده(:01)23الاسفارحملعنالمغنيفيالعراقي

الصارمفيمفصلاعليهالكلاموانظر922(.)صالبديعالقولفيالسخاوي

)قالمي(..الهاديعبدلابن(791-)918المنكي

.(1)56العاقمةكتاب(1)

8(.)صفيتخريجهسبق)2(

.(1-157)56العاقبةكتاب)3(

)157-158(.لعاقمةكتاب)4(
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حدثني:قال،الكوفيسيار)1(بنإبراهيمحدثنيالدنيا:أبيابنقال

)2(.القصةفذكر.الموفقبنالفضل

مايعلموهوإلايموتميتمنما:قالانهديناربنعمروعنوصح

)3(.إليهملينظروانه،ويكفنونهليغسلونهوانهم.بعدهأهلهفييكون

منولدهبصلاحقبرهفيليبشر)4(الرجلإن:قالأنهمجاهدعنوصح

)5(.بعده

فصل)6(

منالانوإلىقديماالناسعملعليهجرىماأيضاهذاعلىويدل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لابنالاكمالانظر:اثبتنا.مالصوابو.تصحيفوهو،"بشار":النسخجميعفي

84(.)رجبلابنالقبوراهوالفيالصوابعلىوجاء(.4432/)ماكولا

ولعل.الفضلعنالحسينبنمحمدعن()91المناماتفيالدنياابيابنرواها

لقبور.كتابمننقلهاالمؤلف

الدنيا.بيالابنالقبوركتابعن)86(القبوراهوالفيرجبابناورده

ليسر.)ط(:

يمانبنيحيىحدثنا،هشامابوحدثنا:قال()16المناماتفيالدنياابيابناخرجه

حجر:ابنقالمجاهد.بنالوهابعبدوفيه.أبيهعنمجاهد،بنالوهابعمدعن

وابو.تغيروقدكثيرايخطئعابدصدوقيمانبنويحعى.الثوريكذبهوقد،متروك

)368،التقريبانظر:.ضعفهعلىمجمعينرايتهم:البخاريقال،الرفاعيهشام

اجدهولم،الحليةفينعيمابيلىإالمنثورالدرفيالسيوطيوعزاه5(.895،41

نظر.فيهمجاهد"عن"صح:المصنففقول.فيه

)ب(0منساقطة"بعدهمن.،.الدنيابياابن"قال:لعبارةواهذا،

علامةالحاءحرفواخرهااولهافيوفوقها".الميتتلقينفي")ط(:فيبعده

للمحذوف.
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وكانفائدةفيهيكنلمبهوينتفعذلكيسمعنهولولا.قبرهفيالميتتلقين

عبثا.

.(1)بالعملعليهواحتج،فاستحسنهحمد،أالإمامعنهسئلوقد

ابيحديثمن)2(معجمهفيالطبرانيذكرهضعيفحديثفيهويروى

فيه،رخصانهالاسلامشيخذكرهوالذي.احملمالامامعنالمؤلفنقلهمااجدلم(1)

الشافعي.واصحاباصحابهمنطائفةاستحبهوانما

،(1/644)الفقهيةوالاختيارات2(،2-4/26999)الفتاوىمجموعانظر:

384(.)3/لفروعو

كما،الميتيلقن"ولاالجنائز:فيجميمالنبيهدييذكروهوقالنفسهالقيموابن

قالولكن.رفعهيصحلا0..الطبرانيرواهالذيالحديثواما.اليوملناسيفعله

:ويقولالرجليقف،الميتدفنإذايصنعونهالذيفهذا:اللهعبدبيلأقلت:الاثرم

رايتما:فقال.اللهإلاإلهلاانشهادةالدنيا:عليهمافارقتاذكر،فلانةبنفلانيا

زاد.("..ذلكفقالإنسانجاء،المغيرةابوماتحين،الشامأهلإلاهذافعلأحدا

استحسنه.احملمالامامانعلىيدلماذكرهفيمافليس(.-1/252523)المعاد

بناللهعبدالشيخبخطانهاالقراءبعضصرحطويلةحاشيةهنا()طنسخةوفي

ماوالاختياراتالفروعمناولاالشيخفيهانقل.اللهرحمهبطيناباالرحمنعبد

القيم.ابنقالكمااستحبابهلا،التلقينإباحةاحملمالامامعنالمذكورأنيفيد

اعلمولاأحمد،عنشيئاالتلقينفيأسمع"لم:قدامةابنقولالمغنيمننقلثم

لمبالتلقينالعملانعلىبهواحتج."إلخ...الأثرمرواهماسوىقو،فيهللأئمة

جميعأنعلىيدلاحملمكلامبل،الاسلامبلادجميعفيظاهراولامشهورا"يكن

عنحكاهماسوى،ذلكيفعلونيكونوالماللهرحمهاحملمدخلهاالتيالاسلامبلاد

".الرجلهذاماتحينالشاماهل

فيوهومامةاباشهدت:قال،الأودياللهعبدبنسعيدطريقمن)9797(الكبير)2(

امرنا-بموتانا،نصنحان!ك!رواللهرسولامرناكمابيفاصنعوامتإذا":فقال،النزع
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فليقم،الترابعليهفسويتم،أحدكممات"اذالمجيم:اللهرسولقال:قالمامة

يجيب.ولا(1)يسمعفانه.فلانةبنفلانيا:يقولثم،قبرهرأسعلىأحدكم

لنفلانيا:ليقلثمقاعدا.يستويظشهافاش!.،فلانةلنفلانيا)2(:" ء.ليمللم

اذكر:فيقول.تسمعونلاولكنكم.الله(4)رحمكأرشدنا،:)3(يقولفانه.فلانة

وأنك،اللهرسولمحمداوأن،اللهالاالهلاأنشهادة:الدنيامنعليهخرجتما

ونكيرامنكرافإن.إماماوبالقرآننبيا،وبمحمددينا،وبالاسلامربا،باللهرضيت

حجته؟لقنوقد)6(هذا،عند5(يقعدنا)ماانطلق:ويقولمنهماواحدكليتاخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.الالفاظبعضفييسيراختلافمع)فذكره.ع!مفقالاللهرسول

فهذا":قالثمسواء،الطبرانيبلفظ(1/523)المعادزادفيالمصنفوأورده

تغييرفيباب-4781)داودأبيسننعلىحاشيتهفيوقال."رفعهيصحلاحديث

لمإنه":قولهوسيأتي.حجة"بهتقومفلاضعفهعلىمتفقالحديث"هذاالاسماء(:

فيوالعراقي274(،)5/لمجموع1و(9201)2/الخلاصةفيالنوويوضعفه

للطبراني324()2/الزوائدمجمعفيالهيثميوعزاه(9122)2/الاحياءتخريج

التلخيصفيالحافظقاللكن".جماعةأعرفهلممن"فيه:وقالالكبير،في

تراهبمانيالالماوتعقبه."احكامهفيالضياءقواهوقد،صالحإسناده"31(:20/)

)قالمى(.)995(.الضعيفةفي

الطبراني.عندوكذا)ط(.هامشفيالنسخةهذهلىإوأشار"."يسمعه)ب(:

"."يقول)ا،غ(:

".فيقول")ا،غ(:

".رحمكم"ق(:،)ا،غ".يرحمك")ط(:

نقعد"."ما(:ط،)ب

ولقد([."،ج(:ط،)ب
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قال؟أمهيعرفلمفإن،اللهرسوليا:رجلفقالدونهما".حجيجهاللهويكون

حواء(".أمهلىاينسبه"ب[:]7

الامصارسائرفيبهالعملفاتصال،يثبتلموإن،الحديثفهذا

سبحانهاللهجرىومابه)1(.العملفيكافإنكار،غيرومنوالاعصار،

عقولاالاممأكملوهيومغاربها،الارضمشارقطبقتامةبانقطالعادة

وتستحسن،يعقلولايسمعلامنمخاطبةعلىتطبق،معارفوأوفرها

الاخرفيهويقتديللاخر،الاولسنه)2(بلمنكر،منهاينكرهولا،ذلك

الخطاببمنزلةذلككان)4(وإلايسمعالمخاطبنفلولا)3(.بالاول

واحد،استحسنهوانوهذا،)5(،للمعدومأووالحجروالخشبللتراب

واستهجانه.استقباحهعلىقاطبةفالعقلاء

حضر!النبيأنبهباسلابإسناد)6(سننهفيداودأبوروىوقد

.الشامبلادفيإلايعرفلمبهلعملأنسبق(1)

"يسنه".ط،ج(:)ب،)2(

08(.)الشتيتجمعكتابهفيذلكعلىالصنعانيالاميرتعقيبانظر)3(

التراكيبمنوهو.بحذفهاإلاالمعنىيستقيمولاموضعها،غيرفيهناوالا""4()

والداء4()4الهجرتينطريقعلىتعليقناانظر.المؤلفعهدفيالشائعةالملحونة

.(005)والدواء

."لمعدوم"و:(ج،)ق."لمعدومااو":(ط،)ب(5)

)388(لمختارةفيالمقدسيوالضياء037(،1/)الحاكمواخرجه322(.)1برقم)6(

مولىهانئعنبحير،بناللهعبدثنا،الصنعانييوسفبنهشامعنطرقمن

(.)فذكره.يقولعفانبنعثمانسمعت:قال،عثمان

المهذبشرحالمجموعفيلنوويوقالالاسناد"،صحيح":الحاكموقال

)قالمي(..جيد!"إسناده2(:29)5/
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فاخبر."يسالالانفانه،التثبيتلأخيكم"سلوا:قالدفنفلما،رجلجنازة

التلقين.يسمعفانهيسألكانواذاحينئذ،يسألأنه

ولواإذانعالهمقرعيسمعالميتأنلمج!النبيعنصحوقد

)1(.منصرفين

فيفرأيتهلي،أخمات:قال:لحينالصابعضعنالحقعبدوذكر

تاأتاني:قال؟قبركفيوضعتحينحالككانماأخي،يا:فقلت،النوم

)2(.لهلكتليدعاداعياأنفلولانار،منبشهاب

دفنتنيإذابنييا:فقالتموتها،عندأميأوصتني:شيبةبنشبيبوقال

قمتدفنتهافلما.ددهإلاإلهلا:ليقو)3(شبيبأميا:وقل،قبريعندفقم

منكانفلما.انصرفتثم.اللهإلاإلهلا:قوليشبيبميا:فقلتقبرها،عند

"لاتداركني)4(نلولاأهلكأنكدت،بنييا:فقالت،النومفيرأيتهاالليل

بني)5(.ياوصيتيحفظتفقد،"اللهإلاإله

)6(عيينةبنأيوبامرأةسهلبنتتماضرعنالدنيابيأابنوذكر

عنيأيوبأخياللهجزى:ليفقالالنومفيعيينةبنسفيان)7(رأيت:قالت

يجه.تخروثمة(571)صفيبتمامهسيأتي(1)

5()182العاقبةكتاب2()

".شيبةام":تيياوفيماهعالعاقبة1ووالمنامات)ز(في)3(

تداركتاني.:(ج،ط،)ب(4)

.()183لعاقبةكتابوانظر:(.)18الماناماتفيالدنياأبيابناخرجه)5(

".عتبة"صوابه)ط(:حاشيةوفي.،"عتبةز(:،)ب)6(

-وكذا.المعامفياباهارأتالتيهيعيينةبنسفيانابنةأنالمناماتكئابفيالذي)7(
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حضرتنعم:أيوبفقال.اليومعنديكانوقدكثيرا،يزورنيفانهخيرا،

)2(.قبرهلىإفذهبت،اليوم(1)لجبانا

ناحوشببنشهرعن،ثابتعنأ[]8،سلمةبنحمادعنوصح

يا:لعوفصعبقالمتواخيين)3(.كانامالكبنوعوفجثامةبنالصعب

نعم.:قال؟ذلكيكونأو:قال.لهفليترايا)4(صاحبهقبلماتأ!شا:اخي

اخي.اي:قلت:قال.اتاهقدكانه،النائميرىفيماعوففرآهصعب،فمات

ورايت:قالالمشايب)5(.بعدلناغفر:قال؟بكمفعلما:قلت.نعم:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدنيا.بياابقعنرجبلابنالأهوالفي

.المناماتفيوكذا.""جنازة،ج(:ط،)ب

84(.)الأهوالكتابفيومنه2(.0)المناماتفيالدنيابياابناخرجه

اخا(.1/22)4اللسانانظر:.متاخيين""فيلغة

منالمجزومالمضارعفيالعلةحرفواثباتياءالهمزةبإبدالالنسخجميعفيكذا

.ليراهلهتصدى:لهوتراءىفليتراء.:لجادةوا.اللامالمعتل

ز(:،)ا،غففي.شديدااضطراباالكلمةهذهإثباتفيوالمصادرالنسخاضطربت

فيوصحح"،المشاربة"،ج(:)بوفي،المهملةبالسين)ق(:وفي،"المشارب"

اهوالوفي."المشارفة":()طوفي.بالفارسيةتفسيرهامع"المشازرة"(:)جهامش

مصدروهو-المناماتوفي،"المشاق"الصدور:شرحوفي،"لمساويؤالقبور:

إوضح-"و"المشاق"المصاذب"كونمع-اخترتولكني."المصاذبؤ:-لجميعا

هوثم،وشرحهروايتهعلىنصزكريابنالمعافىلان،الصالحالجليسفيوردما

إصولها،فيمانعرففلاوغيرهالمناماتكتابإماأصولنا.معظمفيمالىإإقرب

ناشروها.اثبتهبماثقةولا

خالطهإذاالشيءشابأنهأحدهما::التأويلمنوجهانفيهيتجه":المعافىقال

-يومئذ.عاينهاحينراعتهفظيعةامورا-وفازنجاأنهمع-لقيانهعنىفكأنه،ومازجه
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استسلفتهادنانيرعشرة:قال؟هذهماأخيأي:قلت،عنقهفيسوداءلمعة

لمأنهأخيأيواعلم.إياهافأعطوه)2(،قرنيفي(فهن)1،اليهوديفلانمن

ماتتلناهرةحتى،خبرهبيلحققدإلاموتيبعدحدثاهليفييحدث

معروفا.بهافاستوصوا،أيامستةلىإتموتبنتيأنواعلم.أياممنذ

مرحبافقالوا:،أهلهفاتيتلمعلما)3(،هذافيإن:قلتاصبحتفلما

:قال!صعبماتمنذتقربنالم؟)4(إخوانكمبتركةتصنعونأهكذا!بعوف

فيه،مافانتثلت)5(،فأنزلته،القرنلىإفنظرت.الناسبهيعتلبمافاعتللت

كانهل:فقلت،اليهوديلىإبهافبعثتالدنانير،فيهاالتيالصرةفوجدت

أصحابخيارمنكانصعبا،اللهرحم:قالشيء؟صعبعلىلك

دنانير.عشرةأسلفته،نعم:قال.لتخبرني:قلت.لههي)لمجم(،محمد)6(

اللهوصفهوقد،والمشيبالشيبمنانه:الثانيوالوجه..الأكبر.الفزعيوموهو

شيبا".الولدانيجعلبانهتعالى

مثلفيآخرخبرفي""المشيباتكلمةورودويؤيدهالظاهر.هوالثانيالوجه:قلت

.(1)95المناماتفيالدنيابياابناخرجهالسياقهذا

2(،2322)برقم(566)36/حمدامسندفيامامةبيأحديثفيايضاوردتوقد

جمعكالمشيباتوالمشايب.بسكونهايجوزو.لمشددةالياءبكسروضبطت

المشيبة.

"."فهيز،ج(:،ط،)ب(1)

الكنانة.:والقرن.""قرن(:)ط)2(

".لعبرة")ز(:)3(

".إخوانكمتتركوناهكذا":(ج،ط،)ب(4)

اسرن.اي(5)

".الله"رسول(:،جط)ب،عداما)6(

35



و]حدة.هذه:قلت:قالبأعيانها.واللههي:قال.إليهفنبذتها

حدثنعمقالوا:صعب؟موتبعدحدثفيكمحدثهل:فقلت:قال

،اياممنذماتتهرة.نعمقالوا:اذكروا.:قلت:قالكذا.فيناحدثكذا،فينا

فمسستها،بها،فأتيت،تلعبقالوا:أخي؟ابنةأين:قلت.اثنتانهاتان:فقلت

.(1)أياملستةفماتتمعروفا.بهااستوصوا:فقلت،محمومةهيفاذا

وصيةنفذحيث،الصحابةمنوكان،اللهرحمهعوففقهمنوهذا

نأمنبها،أخبرهالتيبالقرائنقولهصحةوعلم،موتهبعدجثامةبنصعب

الرويا،فيلماقولهفطابق،اليهوديسألثم،القرنفيوهي،عشرةالدنانير

يليقإنمافقهوهذا.الدنانيراليهوديفاعطى)2(الامر،بصحةعوففجزم

أكثرولعلع!يو.اللهرسولب[]8أصحاب،لاوهموأعلمهمالماسبافقه

تركةمنالدنانيرينقلأنلعوفجازكيف:ويقولذلكينكرالمتأخرين

؟بمناميهوديلىإ-وورثتهلايتامهوهي-صعب

بنثابتقصةالناسدونبهاللهخصهمالذيالفقهمنهذاونظير

عمر)3(:أبوقال،وغيرهالبرعبدبنعمرأبوذكرهاوقد.الشماسبنقيس

الزنباعأبوحدثنا،أصبغبنقاسمحدثنا،سفيانبنالوارثعبدأخبرنا

عيونومنومنه)98(.الاهوالفيومنه2(.)5المناماتفيالدنيابياابناخرجه(1)

الجليسفيالجريريواخرجه)352(.الصدورشرحفيلجوزيالابنالحكايات

قالآخر.وجهعلى83(0)الزهدفيالمباركابناخرجهوقد274(.)3/الصالح

اشبه.وهو:رجبابن

."وأعطى":(ج،ط،)ب(2)

2(.1/10)الاستيعابكتابفي)3(
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ثنا،المدنييحيىبنوعبدالعزيزعفيربنسعيدثنا،الفرجبنروح

ثابتبنمحمدبنإسماعيلعن،شهابابنعنانس،بنمالك

ثابت،"يا:لهقال!اللهرسولانشماسبنقيسبنثابتعن،الانصاري

مالك:قال؟"الجنةوتدخلشهيدا،(1)وتقتلحميدا،تعيشأنترضىأما

شهيدا)2(.اليمامةيومقيسبنثابتفقتل

)1(

)2(

."تموتو":()ط

عنالممجد(التعليقمع-)459موطئهفيالشيبانيالحسنبنمحمدأخرجه

قصة.أولهوفي،بإسناده،مالك

فينعيموأبو(،131)2الكبيرالمعجمفيالطبرانيايضاأخرجهمالكطريقومن

.()1328الصحابةمعرفة

فيإياهبذكرهحبانابنغيريوثقهلمثابتبنمحمدبنإسماعيلإسنادهوفي

قالهكماثابتا،جدهيدركلمإسماعيللانأيضا،انقطاعوفيه.(4/61)الثقات

62(.1)6/الباريفتحوفي03(،9)1/المنفعةتعجيلفيالحافظ

سعد،بنإبراهيمبنيعقوبطريقمن234()3/المستدركفيالحاكمورواه

،الانصاريثابتبنمحمدبنإسماعيلاخبرني:قال،شهابابنعن،بياحدثني

هلكت.قدأكونانخشيتلقد،اللهرسوليا:قالقيسبنثابتان،ابيهعن

".الشيخينشرط"على:وقال(.)الحديث

رجالمنليساوأباهثابتبنمحمدبنإسماعيللان،اللهرحمهقالكماوليس

عنيستصغروهوصحبةلهتثبتلمثابتبنمحمدأيضامرسلهوثم،الشيخين

منترجمتهفيالحافظقالنظر،أبيهمنسماعهفيبل،المذكورةالقصةحضور

مرسلة؛أيضالمساوعن،ابيهعنمحمدروايةانوالظاهر"84(:)9/التهذيب

أوردوهوقد،طفلوهوأبيهعنحفظيكونأنإلاصغيروهواليمامةيومقتلالانهما

".صحبةلهتصحولاقاعدتهمعلىالصحابةفي

-البخاريعندأنسحديثمنشاهدالصوترفعولقصة،بعدهبمايتقوىلحديثوا
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ثناخالد،بنصدقةعنعمار،بنهشاموروىعمر)1(:أبوقال

حدثتني:قالالخراسانيعطاءحدثني:قالجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

لاترفعواءامنواالذينيااجها>:نزلتلما:قالتشماسبنقيسبنثابتابنة

بابه.عليهوأغلق،بيتهأبوهادخل2[:]الحجرات<النبئصوتفؤفاصرتكم

شديدرجلاناقال:؟خبرهما:يسالهإليهوأرسلغ!ي!،اللهرسولففقده

بخير،تعيشبل،منهم"لست:قال.عمليحبطقديكونأنأخاف،الصوت

بخير".وتموت

فاغلق[ه18:]لقمان<فخورنحنالعبصلاالله>إن:اللهأنزلثم:قال

:فقال،فأخبره،إليهفأرسلع!ي!،اللهرسولففقده.يبكيوطفق)2(،بابهعليه

منهم،"لست:فقال.قومياسودانوأحب،الجمالاحبإنياللهرسوليا

".الجنةوتدخلشهيدا،وتقتلحميدا،تعيشبل

مسيلمة،لىإالوليدبنخالدمعخرجاليمامةيومكانفلما)3(:قالت

نقاتلكناهكذاما:حذيفهبيأمولىلموساثابتفقالانكشفوا،التقوافلما

وعلىقتلا.حتىوقاتلافثبتا،،حفرةلهواحدكلحفرثمع!ؤ.اللهرسولمع

فأخذها.أ[]9المسلمينمنرجلبهفمرنفيمسة،لهدرعيومئذثابت

له:فقال،منامهفيثابتأتاهإذ،نائمالمسلمينمنرجلفبينا

ولكنالنار،اهلمنلستإنك":له!سمعالنبيقولوفيه(،11)9ومسلم36(،)13

)قالمي(.."لجنةااهلمن

2(.2-1/1030)ايضاالاستيعابفي(1)

)ز(.منسقطهعاإلى"ففقده"من)2(

)ج(.منساقطوهو،"قال"ز(:،ط،)ب)3(
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امسقتلتلمانيإ!فتضيعه،حلمهذا:تقولانفاياك،بوصية(1اوصيك)

وعند،الناساقصىفيومنزلهـه.درعيفاخذ،المسلمينمنرجلبيمر

البرمةوفوق)3(،برمةالدرععلىكفاوقد)2(،طولهفييستنفرلسخبائه

المدينةقدمتوإذافياخذهاه،درعيلىإيبعثأنفمرهخالدا،فات.رحل

الدينمنعليإن:لهفقل-الصديقبكرابايعني-!ي!اللهرسولخليفةعلى

.وفلان،عتيقرقيقي4(من)وفلانوكذا،كذا

بكراباوحدثبهاهفاتيالدرعلىإفبعث،فأخبرهخالدا،الرجلفاتى

غيرموتهبعدوصيتهاجيزتاحدنعلمولا:قال.وصيتهفاجاز،بروياه

عمر.ابوذكرهماانتهى)5(0اللهرحمهقيسبنثابت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".اوصيكنيإ":،ج(ط،)ب

.والمرحالنشاط:والاستنان.فيهفترعى،للدابةيطولالذيلحبلا:الطول

القدر.:البرمة

،ج(.ط،)بفيمن""تردلم

عماربنهشامحدثنا:قال)9933(نيوالمثاالاحادفيعاصمبياابناخرجه

".مسيلمةلىإ":قولهلىإبإسناده

،-372(1)العاليةالمطالبفيكما-الكبيرمسندهفيالموصلييعلىأبوورواه

بنيزيدبنالرحمنعبدعنطريقينمن(0132)الكبيرالمعجمفيوالطبراني

.ـمطولا،بإسنادهجابر

لمقيسبنثابتوبنت،الطبرانيرواه"322(:)9/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

فانها،صحابيةقيسبنثابتبنتانوالظاهر،الصحيحرجالرجالهوبقيةاعرفها

بي".اسمعت:قالت

قتلالذيابيهامنبالسماعتصريحهالانجدا؟وجيهاللهرحمهاستظهرهوما:قلت

على-دليلهـ(1)2سنةاوائلاليمامةوقعةفتيعنهاللهرضيبكرابيخلافةفي
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الرويا،بهذهالعملعلىمعهوالصحابةالصديقبكربووخالداتفقفقد

الفقه.محض(1وهذا)بها.يدهفيهوممنالدرعوانتزاعبها،الوصيةوتنفيذ

ماالزوجينمنالمدعيقوليقبلونومالكحمدوحنيفةأبوكانوإذا

أولى.فهذا)2(،صدقهلقرينةالاخردونلهيصلح

لىإالاجر)4(بوجوهللحائطالمدعيقوليقبل)3(حنيفةأبووكذلك

القمط)5(.وبمعاقدجانبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

معرفةفينعيمأبوالصحابةفياوردهاولذلك.مميزةوهيلنبوةلزمنإدراكها

عاصم،ابيابنطريقمنلحديثهذالهاواخرج422(1)ترجمةالصحابة

7635(.)جمةترالغابةاسدفيكما،مندهابنعلىالمدينيموسىابوواستدركها

)قالمي(.

هو".وهذا"،ج(:ط،)ب

333(./41)المغنيانظر:

الحكميةالطرقفيعزاهنفسهوالمؤلف.صاحبيهمذهبذكرهماأنالصواب

الاجروجوهلىإينظرلاكالشافعيفإنهحنيفةأبواما.يوسفابيلىإ361()

99(،4/)الهنديةوالفتاوى(،651/)17للسرخسيالمبسوط:انظر.ونحوها

.(43)7/لمغنيوا

النسخعليهجمعتاوقدأثبتنا،ماوالصواب،بوجود"":المطبوعةالنسخفي

للقاضيوالتلقين43(،)7/المغنيوانظر:.لماشرينبعضفخالفها،الخطية

.(171)2/الوهابعمد

ونحوهوخوصليفمنيعملماوهو،قماطجمع:بضمتينق(،)بفيضبطكذا

المصباجانظر:.ذلكغيروقيل.القصبمنيعملالذيالبيتوهوالخصبهيشذ

بمعنى،القمط:لميماوسكونالقافبكسرالجوهريوضبطه.(15)6المنير

.(4/801)لنهايةو(4511)الصحاح:انظر.القماط



منذلكفإننكولها،وقرينةالزوجبأيمانالمرأةحداللهشرعوقد

.(1)الزوجصدقعلىالادلةأظهر

القرينةمعالمدعينبأيمانالقسامةفيعليهالمقسمقتلذلكمنوأبلغ

)2(.اللوثمنالظاهرة

فيماتوإذاهيتهم،لتركةالمدعينقولقبولسبحانهاللهشرعوقد

خيانةعلىالورثةفاطلع،المسلمينغيرمنرجلينلىإوصدوالسفر،

منلىأوأيمانهماوتكون)3(،ويستحقانه،باللهيحلفانفإنهما.الوصيين

وهي،المائدةسورةفيالامراخرفيسبحانهاللهأنزلهوهذا.الوصيينأيمان

)4(.بعدهالصحابةبهاوعمل،شئينسخهالمونزولا،القراناخر

يباحالدمكانواذا،باللوثالاموالفييقضىأنهعلىدليلوهذا

-الظاهرةالقرائنوهو-باللوثيقضىفأن،خطرهمعالقسامةفيباللوث

)5(.وأحرىأولىالاموالفي

السراقمنالسرقاتاستخراجفي]لعدلولاةعملب[19هذاوعلى

368(.)5/المعادوزاد31(،2)الحكميةالطرقانظر:(1)

البينة:انهالازهريعن56(0)المنيرالمصباحوفي.الظاهرةبالقرائنالمؤلفعرفه)2(

الموقعينإعلام:والامواللحدودواالدماءفيتاثيرهفيو]نظر.لكاملةغيرالضعيفة

الموقعينإعلامفيالقسامةوانظر:(.11)الحكميةوالطرق371(،/4)

(1/201).

"."يستحقان،ج(:ط،)ب)3(

4(.-19429)الحكميةالطرقانظر:)4(

.(941)3/المعادوزاد5()70الحكميةبالطرققارن)5(



)1(.مالهسرقإذابهميستعينعليهمذلكينكرممنكثيراإنحتى

الصديقيوسفبينشهدالذيالشاهدعنسبحانهاللهحكىوقد

ولم،المرأةوكذبيوسفصدقعلىبالقرينةحكمأنه)2(العزيزوامرأة

له)3(.تقريراعنهحكاهبلذلك،عليهسبحانهاللهينكر

المرأتينبينحكمأنهداودبنسليماناللهنبيعن!النبيخبرو

ائتوني:قاللما،لهظهرتالتيبالقرينة،للصغرىالولدتداعتا)4(اللتين

للتأسيبذلكرضيت.نعم:الكبرىفقالتبينكما)5(.الولدأشقبالسكين

لهابهفقضىابنها.هو)6(،تفعللا:الاخرىوقالتصاحبتها.ابنبفقد

حياويبقى،للأخرىبهسمحتحتىبقلبها،قامتالتيلرحمةوللشفقة

)7(.إليهوتنظر

هذا،مثلتقررالاسلاموشريعةوأعدلها،الاحكامأحسنمنوهذا

اعتمادا)9(إلابهاالنسبوإلحاقبالقافة)8(الحكموهل.بصحتهوتشهد

.(-4118)الحكميةالطرقانظر:(1)

".أنهيوسفشاهد"عن،ج(:ط،)ب)2(

لمعادزاد(،01)الحكميةالطرقوانظر:."لهمقررا")ج(:."لهمقرا"(:ط،)ب)3(

66(.)2/اللهفانإغائة(،1)370الفوائدبدائع(،941)3/

الوجه.وهوأيضا،التاءنقطتاوضعت)ب(وفي"تداعيا".:النسخجميعفي)4(

بينهما.)ب(:)5(

معد.لا)ب(:)6(

.هريرةبيأحديثمن(0172)ومسلم34(،)27البخارياخرجه)7(

تحريف.،"القسامة":()ب)8(

خطأ.وهوللاضماد"،بها":المطبوعةالنسخفي)9(
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غالبا)1(.وخفائهااشتباههامع،الشبهقرائنعلى

)2(وقصةمالكبنعوفرؤيافيقامتالتيالقرائنأنالمقصود

مجردمناقوىهيبل،القرائنهذهمنكثيرعنتقصرلاقيسبنثابت

مسألةفيالاخردونللمدعيالمتاعوصلاحية،القمطومعاقدالاجروجوه

تشهدوعقولهمالناسوفطر،بهخفاءلاظاهروهذا.والصانعينالزوجين

التوفيق.وبالله،بصحته

لجزئياتاهذهمثلعرفإذاالميتنو،السائلجوابوالمقصود:

حرى.وأولىلهودعائهعليهوسلامهلهلحيابزيارةفمعرفتهوتفاصيلها،

!!!

374(.5/)المعادزاد31(،26/)الموقعينإعلام)573(،الحكميةالطرقانظر:(1)

".قضية)،ج(:ط،)ب2()
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فصل

الثانيةلمسالةا(1وأما)

لا؟اموتتذاكروتتزاورتتلاقىهللموتىاأرواحانوهي

أرواح:قسمانالارواحأنوجوابهاالقدر،كبيرةشريفةمسألةأيضافهي

عنالعذابمنفيههيمماشغلفيفالمعذبة.منعمةوأرواح،معذبة
ممو

وتتزاورتتلاقىالمحبوسةغيرالمرسلةالمنعمةوالارواح.والتلاقيالتزاور

معروجكلفتكونالدنيا،اهلمنيكونوماالدنيافيمنهاكانماوتتذاكر

في!ممحمد)3(نبيناوروجا[1]0عملها.مثلعلىهو)2(الذيرفيقها

الاعلى.الرفيق

عليتهمالئهنعمينامعفأوليكوالزسولاللهيطع>ومن)4(:تعالىاللهقال

]النساء:<رفيقاأولمكوحسنوالصنلصوالشهداءوالضديقيهنال!نبتنمن

معوالمرءلجزاء.اداروفيالبرزخداروفيالدنيافيثابتةالمعيةوهذه96[.

)6(.الثلاثةالدورهذهفيأحب)5(من

)ز(.فييردلم(1)

)ط(.منساقط:هو"")2(

ط(.،)بفييردلم)3(

".لىتعا"قال)ب(:(4)

بيومسعودابنحديثمنعليهالمتفق"اح!ثمنمعالمرء":حديثلىإيشير)5(

26(.0426،14)ومسلم6(،16.017)68البخارياخرجه.موسى

جائز.غيرهامنلمثبتو."التلاث")ز(:)6(



قالقال:مسروقعنالضحي،ابيعنمنصور،عنجرير،وروى

رفعتمتفاذاالدنيا،فينفارقك)1(أنلناينبغيما!:محمداصحاب

الذينمعفأولعكوآلرسولآدلهيطعومن>:تعالىاللهفانزل.نركفلمفوقنا،

أوليهكوحسنوالصنلحينوالشهداءوالصديميهتالنبتنمنعلئهماللهألغم

96[)2(.]النساء:<رفيما

:فقال!،النبيإلىيبكيوهوالانصارمنرجلجاء:الشعبيوقال

احب)4(لانتهوإلاإلهلالذي)3(واللهنبييا:فقال؟"فلانيايبكيك"ما

وإنا.نفسيمنليإأحبلانتهوإلاإلهلاالذيوالله،ليوماأهليمنليإ

فعرفت،وموتيموتكفذكرت.اراكحتىكذافياخذني،هليوأنانذكرك

نإانيوعرفت)6(،النبيينفيترفعوانكالدنيا)5(،فيإلاأجامعكلناني

شيئا،!يم)8(النبييرد)7(فلم.منزلكمنأدنىمنزلفيكنتالجنةدخلت

منعلئهماللهأنعمالذينمعفأولعكوالرسولاللهيطعومن>:لىتعااللهفانزل

<)9(عليمابالله>كقى:قولهلىإ<والصذضوالشهداءوالصديميهتالبن

تصحيف.،"ربكنقا":(ط،)ب(1)

56(.41)حاتمابيابنواخرجه(.534)8/شاكر-الطبريتفسير2()

.([الذي"والله(:ط،ج،)ب)3(

"."أنتز(:،و)قالاصلفي)4(

معه.اجتمع:وجامعه،ج(.)بمنساقط.الدنيا".."فعرفت)5(

".النبيين"معط(:)ب،)6(

".عليهيرد"فلم(:)ق)7(

)ن(.علىالمقابلةتبداهنامن)8(

)96(.الايةبتكملةاكتفىط(،،ج)بفي)9(
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]النساء:96،07[)1(.

!فاذضئهتيةراضيةرئكإك!ازجىلمظمينةالمفساجإدئها>:لىتعالوقا

وكوني،جملتهمفيادحلياي27-03[.]الفجر:بخنى<!واضعبدىفى

)2(.الموتعندللروجيقالوهذا.معهم

اسري"لما:قالمسعودبناللهعبدحديثمنالإسراءقصةوفي

عليهم-وسلامهاللهصلوات-وعيسىوموسىإبراهيملقي!ؤبالنبي

ثم،علاممنهاعندهيكنفلمعنها،فسألوهبابراهيمفبدوو،الساعةفتذاكروا

[ب1]0لىإالحديثجمعوا)3(احتى،علممنهاعندهيكنفلمبموسى

،الدجالخروجفذكررنا)4(.دونفيماليإاللهعهد:عيسىفقالعيسى

ياجوجفيستقبلهمبلادهملىإ)5(الناسويرجع.فاقتله،فاهبط:قال

ولا،شربوهإلابماءيمرونفلا،ينسلونحدبكلمنوهم،وماجوج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تفسيروانظر:شاكر.طبعةمنساقطوهو2(.16)7/التركيطبعة،الطبريتفسير

الصغيرفيالطبرانيأخرجه،عائشةحديثمنمرفوعاوروي781(.)المنذرابن

رجالورجاله7(:)7/الزوائدمجمعفيلهيثميقال)477(.والأوسط)52(،

ثقة.وهو،العابديعمرانبناللهعبدغيرالصحيح

وقد.الأولالقوليؤيدالآيةظاهرأنالثامنةالمسألةفيوسيأتي.البعثعند:وقيل

بينفيالتناعدم2(01-902)2/السالكينومدارحعشرةالرابعةالمسألةفيرجح

5(.4/11)التفسيرفيكثيرابنوتبعه.البعبوعندالموتعندذلكلهافيقال،لقولين

المؤلف-مصدروهو-المستدركوفي.النسخجميعفيكذاجمعوا"أحتى"

.الأمر"فردوا":وغيره(51/134)الطبريتفسيرقيو.فتراجعوا""

الساعة.قيام:يعني.لهدةكالهفيسمع،يسقطالشيءصوت:الوجبة

(.،غق)أ،منساقط"الناس"
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الله،(1)فيدعون،لىوتعاتباركاللهلىإفيجارون.فسدوهإلابشيءيمرون

ويرسلفادعو،،لي!يجارونو،ريحهممناللهلىإالارضفتجار.فيميتهم

لجبالاتنسفثمالبحر.فيفتقذفها)2(،اجسامهمفتحملبالماء،السماءالله

منالساعةفإن)3(كذلككانإذاليإاللهفعهد.الاديممدالارضوتمد

واليلابولادتها)4(تفجؤهممتىاهلهايدريلاالمتملحاملكاالناس

وغيرهما.)6(والبيهقيلحاكماذكره)5(.نهارا"

العلمهالارواحتذاكرفينصوهذا

ربهمعنداحياءبانهمالشهداءعنلىوتعاسبحانهاللهخبروقد

وانهم،حلفهممنبهميلحقوالمبالذينيستبشرونوانهم،يرزقون

":اللهقيدعواو".المستدركمنأثبتناماصوابه.التاءأوبالباءافيدعوا":النسخفي(1)

)ب(.منساقط

.المستدركفيوكذابالياء،"فيقذف...فيحمل"ق(:،)ن)2(

".اذلك(:ط،،ج)ب)3(

"بولادها".،غ(:ق،،ج)ب(4)

لحاكموا5(،492)يعلىوأبو375(،2)5شيبةبيأوابن(،1804)ماجهابنأخرجه)5(

"من:العجليقال.عفازةبنمؤثرإسنادهوفي(.984-4488/و)384(،)2/

الثقاتفيحبانابنوذكره(.8018جمةترالثقات)معرفة"ثقة،اللهعبدأصحاب

الموضعفيوزاد.الإسناد"صحيح":لحاكماوقال.ثقاترجالهوبقية(.634)5/

وروى،عازببنوالبراءمسعودبناللهعبدعنروىقد،بمجهولفليسومؤثر":الأول

الزجاجةمصباجفيالبوصيريإسنادهصححوكذا."التابعينمنجماعةعنه

)قالمي(.26(.1)3/

الدرفيالسيوطيإليهعزاهوقد.المطبوعفيوليسوالنشور،البعثكتابفي)6(

674(.5/)المنثور
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اوجه:ثلاثةمنتلاقيهمعلىيدلوهذا(.1)وفضلاللهمنبنعمةيستبشرون

.يتلاقونفهماحياءكانواواذا،اللهعندأحياءأنهمأحدها)2(:

لهم.ولقائهمعليهملقدومهمباخوانهماستبشرواإنماانهم:الثاني

بعضابعضهميبشرأنهماللغةفييفيد""يستبشرونلفظأن)3(:الثالث

."يتباشرون"مثل

رأيت:قالبشيربنصالحذكرهمافمنها.بذلكالمرائيتواترتوقد

كنتلقد)5(،اللهيرحمكله:فقلتموتهبعدالنومفي)4(السليميعطاء

وسروراطويلافرحاذلكاعقبنيلقدواللهأما:فقالالدنيا.فيالحزنطويل

النبتنمنعلتهمالئهأنعمالذين>مع:قال؟أنتالدرجاتايفي:فقلت.دائما

96[)6(.]النساء:<رفيقاأؤليهكوحسنوالصنحينوالمثهداءوالطى

.عمرانالسورةمن(171-1)96الاياتلىإيشير(1)

(.)نمنساقط:احدها(""2()

(.ط،)بمنساقط:"ان")3(

تحريف.وهو،السينبضم،غ(ط)ا،:فيضبطوقدلما."السلمي:النسخجميعفي)4(

زاهدوهوالازد.منبطن،فهمبنمالكبنسليمةلىإنسبةأثبتنا،ماوالصواب

انظر:0410سنةبعدماتنه!قيل،التابعينصغارمن،البصرةاهلمنمشهور

المشتبهوتوضيح86()6/النبلاءاعلاموسير(134)2/لاثيرلابناللباب

/5(571).

".الله"رحمك(:ط،)ب)5(

هبنحوه()56المناماتفيالدنياأبيابنواخرجه5(.480/)الدينعلومإحياء)6(

.(184)6/الحليةفينعيمأبوطريقهومن
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ما:لهفقلتالنومفيالثوريسفيانرأيت:المباركبناللهعبدوقال

)2(.وحزبهمحمدا(1)لقيت:قال؟بكاللهفعل

موته،بعدالنومفيالمباركبناللهعبدرأيتراشد)3(:بنصخروقال

مغفرةليغفر:قالبك؟اللهصنعفما:قلتبلى،:قالمت؟قدأليسفقلت

>معذاكا[]11!بخبخقال)4(:؟الثوريفسفيان:قلت.ذنببكلأحاطت

أولمكوحسنوالصنلحينوألمثهداوألصديقيهتالنبمنمنعليهماللهنعملذين

5(.96[):]النساء<رفيقا

،حسانبنهشامعنزيد،بنحمادحديثمنالدنيا)6(أبيابنوذكر

وكانجارا)8(،ليالمحلميمروانكان:قالتراشدبنت)7(حفصةعن

فرأيته:قالتشديدا،وجداعليهفوجدتفمات:قالتمجتهدا،قاضيا)9(

".)1()ط(:"اتيت

.(4)5المناماتفيالدنياأبيابنواخرجه)223(.الموتذكرفيالعاقبة)2(

تحريف.،أسد"":()ب)3(

."فقال":(ق)أ،(4)

)63(.المناماتفيالدنيابياابنواخرجه)223(.العاقبة)5(

)922(.العاقبةوانظر:)35(.المناماتفي)6(

تحريف.،""يقضةن(:،ق)ا،في)7(

فيونحوه.جارا"ليوكان،المحلميمروانرايت:قالت"(:)ط."لي"جارا)ن(:)8(

".وكان":منهماسقطولكن(،،ج)ب

اقربوهوعابدا"":العاقبةوفي.منهريبفيوانا،والمنامات،غ(،ط)أ،فيكذا)9(

مخلصا"،")ب(:وفي.ناصبا""2(:39)3/السلاممدينةتاريخوفي.السياقلىإ

مغير.وهر
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لجنة.اأدخلني:قالرئك؟بكصنعما،اللهعبدأبا:قلت،النائميرىفيما

ثم:قالماذا؟ثم:قلت.اليمينأصحابلىإرفعتثم:قالماذا؟ثم:قلت

)1(،الحسنرأيت:قال؟إخوانكمنرأيتفمن:قلت.المقربينلىإرفعت

.سياهبنوميمون،سيرينوابن

خيارمنوكانت-اللهعبدأمفحدثتني:حسانبنهشامقالحماد:قال

ثمحسنةدارادخلتنيكاالنائميرىفيمارأيت:قالت-البصرةأهلنساء

علىمتنكئبرجلفيهأنافإذا-اللهشاءماحسنهمنفذكرت-بستائادخلت

نيفإ:قالت)3(.الاكاويبيهمبأيدالوصفاء)2(،وحوله،ذهبمنسرير

فوثب،،أقبلالمحلميمروانهذا:قيلإذ،أرىماحسنمنلمتعخبة

جنازةفإذا،مناميمن)4(واستيقظت:قالت.سريرهعلىجالسافاستوى

الساعة.تلكبابيعلىبهامرقدمروان

ابيابنقال.وتعارفهاالارواحبتلاقيصريحةسنةجاءتوقد

سليمانبنفضيلأخبرنا،بزيعبناللهعبدبنمحمدحدثنيالدنيا)5(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وكنا5(.12)47والتعديللجرحوا(،1)582للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

الله.عبدابوالحكاية5هذفيوكنيته،العجليعثمانبابيحاتمابو

العاقبة.فيوكذا."البصري")ن(:فيزاد

)ز(:."الوصيفات":()ن."يهنبأيدالوصائف":العاقبةوفي.""الوصائف:()ق

3(.57)9/العربلسانانطر:.جاريةاوكانغلاما،لخادما:والوصيف."لوصفان"

".الاكاوب"(:)نفيو.اكوابجمع

"."فاستيقظت(:)ط

لابنالقبوركتابلىإ35(1)7/الاصابةفيحجرابنوعزاه(.41)المناماتفي

الدنيا.ابي
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:قالجدهعن)2(،لبيبةابيبنالرحمنعبدبنيحيىحدثني)1(،النميري

فقالت:شديدا،وجدابشرأمعليهوجدتمعروربنالبراءبنبشرماتلما

الموتى،تتعارففهل،سلمةبنيمنيهلكالهالكيزاللاإنه،اللهرسوليا

مأيا،بيدهنفسيوالذي"نعمع!يو:اللهرسولفقال؟بالسلامبشرلىإفارسل

لا)3(فكان.الشجر"رووسفيالطيريتعارفكماليتعارفوننهمابشر،

.السلامعليك،فلانيا:فقالتبشر،امجاءتهإلاسلمةبنيمنهالكيهلك

)4(.السلامبشرعلىاقرا:فتقول.وعليك:فيقول

دينار،بنعمروعن،سفيانحديثمنالدنيا)5(بيأابنب[1]1وذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".النهري"لىإ)ن(وفي،"البهري"لىإ)ق(فيتحرفت

".وكبيبة،ولبينة،ليينة":لىإالنسخفيتحرفت

."وكان":(ن،)ب

وهوجدهلىإنمسب،لبيبةابيبنالرحمنعبدبنيحيىلاجل،ضعيفإسناده

)251-تاريخهفيمعينابنقال.لبيبةابيبنالرحمنعبدبنمحمدبنيحيى

ابووقال.بشيء"حديثهليسوكيععنهيرويالذيلبيبةبياابن"(:الدوريرواية

عديلابنالكاملوانظر:(.661)9/والمعديللجرحا"بقوي"ليس:حاتم

/7(.)233

الذي(الرحمنعبدبنمحمد)المترجملد1وعلىالمزيانزلهمعينابنوقول:تنبيه

الرحمن،عبدوهوالادنىجدهيحتملوجدهءوالنسائيداودابوحديثهاخرج

343(.)7/الميزانلسانفيكما،لبيبةابووهوالاعلىجدهويحتمل

إثباتفياختلافعلىحجرلابنالاصابةمنالاولالقسمفيمترجممنهماوكل

)قالمي(،(.01)563برقموالاخر52(،41)برقمالاولترجمةراجعصحبتهما

فينعيمابوواخرجه.منهالمطبوعةالقطعةفيوليسيبدو-فيما-القبوركتابفي

2(.1)7/الشعبفيوالبيهقي31(.1)3/الحلية
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الميتأتاهمفإذاالاخبار،(1يتوكفون)القبورأهل:قالعمير،بنعبيدعن

فعلما.صالح)2(:يقول؟فلانفعلما.صالح:فيقول؟فلانفعلماقالوا:

ناوإللهإنا:فيقوللا.:فيقولون؟عليكمقدمأوما؟ياتكملما:فيقول؟فلان

سبيلنا)3(.غيربهسلك،راجعونإليه

فتقول،الموتعندتتلاقىالارواحأنبلغني)4(:المرفيصالحوقال

يأوفي؟مأواككانكيف:إليهمتخرجالتيللروجالموتىأرواح

البكاء)6(.غلبهحتىبكىثم؟خبيثأمطيبفي:كنت)5(الجسدين

كمايستخبرونهالارواحتلقتهالميتماتإذأيضا:عميربنعبيدوقال

يأتهم،ولم،فيتو:قالفإذا؟فلانفعلما؟فلانفعلما:الركبيستخبر

)7(.الهاويةأمهلىإبهذهبقالوا:

كما)9(ولدهاستقبلهالرجلماتإذاالمسئب)8(:بنسعيدوقال

36(.4)9/للسان.عنهاويسالونينتظرونها:أي(1)

".فيقول":(ط،،ج)ب2()

سبيلنا".غيرلى"إ)ط(:)3(

تصحيف."،المزني"ق(:،)ج)4(

لجسد".ا"ق(:،ن،)ج)5(

.()273لموتاوذكر6(0)المعاماتفيالدنيابياابناخرجه)6(

31(.0)3/الحليةفينعيمبو1و)276(.الموتذكرفيالدنياأبيابنأخرجه)7(

لاهوفيرجبابنبهصرحكماجبير،بنسعيد:لصوابو.النسخجميعفيكذا)8(

.()135الصدورشرح:وانظر3(.0)القبور

".اهله":القبوراهوالوفي.مغيرولعله"،"والده(:)نفي)9(
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.()1الغائبيستقبل

لالفانيأهليمنماتمنلقاء)2(منايسأنيلوعمير:بنعبيدوقال

كمدا)3(.متقد

)5(السمعيرهماباان)4(سلمةبناللهعبدعنيححى،بنمعاويةوذكر

اذالمؤمنانفس"ان:قالع!ي!واللهرسولأنحدثهالانصاريأيوبأباأنحدثه

:فيقولونالدنيا،فيالبشيريتلقىكمااللهعندمنالرحمةأهلتلقاهاقبضت

فعلماذا:فيسالونهشديد،كربفيكانفانهيستريححتىأخاكمأنظروا

ماترجل)7(عنسالوهفاذا؟فلانةتزوجتوهل؟فلانةفعلتوما)6(؟فلان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(275)لموتاوذكر(،51)لمناماتافيالدنيابياابنأخرجه

.اللامبضئممضبوطا""لقين(:،،ج)ب

31(.0)3/لحليةافينعيموأبو)276(،الموتذكرفيالدنياأبيابنأخرجه

والاوسطالكبيرالمعجمينوفي."سلمةبنعبدالرحمن":وحدها)ن(في

شيوخاحدوهو3(.0)القبورأهوالفيوكذا،"سلامةبنلرحمن"عبد:للطبراني

.(465و)281/28()2/الكمالتهذيبفيكماالشاميمكحول

بكسرالسمعلىإنسبةلسمعيو.تحريفوهو،""المسمعيو)غ(:الاصلفي

بطنمالكبنالسمعوهوبفتحهما.:وقيل،الميمبسكون:وقيل،الميموفتحالسين

والمشتمه(4954/)الإكمال:انظرايضا.""السماعي:السمعيفيويقالحمير.من

لى:إ(ق،)بفي"رهمابو"وتحزف0(5661/)المشتبهوتوضيح37(0)

فيمختلف)286(:لتقريبفيحجرابنقالأسيد.بناحزابوهو."إبراهيم"

ثقة.مخضرمانهوالصحيح،صحبته

".فلانفعلماذا"تكررط(،)بفي

مات"."قد)ط(:
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قبله

الها

)1(

)2(

أمهلىابهذهب،راجعوناليهواناللهانا:قالوا،قبلي(1مات>قدانه:قال

">2(.!لموبيةاوبئست،الأمفبئست؛وية

".ماتإنه")ن(:

وهو،الدمشقيالشاميروحابو-الصدفيلعله-يحيىبنمعاويةإسنادهفي

اخرجهوالحديث.سبقكما،بترجمةلهنظفرلموشيخه،التقريبفيكماضعيف

(4541)الشاميينومسند(،1)48والأوسط)3887(،الكبيرالمعجمفينيالطبر

بنوهشاملمسند:1والأوسطفيوزاد-واقدبنزيدعن،عليبنمسلمةطريقمن

فيوزاد،نحوه،به،رهمابيعن،سلامةبنالرحمنعبدعن،مكحولعن-الغاز

."...الاخرةاهلمنوعشائركماقاربكمعلىتعرضأعمالكمإن":اخره

التقريب.فيكما،متروكالدمشقيالخشنيهوعليبنومسلمة

العللفيلجوزياوابن336(،-1/335)المجروحينفيحبانابنورواه

بنخالدعنيزيد،بنثورعن،الطويلسلمبنسلامطريقمن(1)522المتناهية

:حبانابنقال،واهالطويلوسلام.مسلمةحديثبنحو،به،رهمبياعن،معدان

"هذا:لجوزياابنوفال.لها"المتعمدكانكانهالموضوعاتالثقاتعنيروي"

تضعيفه،علىجمعوااوقدالطويلهووسلاملمجع،اللهرسولعنيصحلاحديث

شيءوهذاموقوفا،ايوببياعنرويوقد.""متروك:قطنيوالدارالنسائيوفال

عمير".بنعبيدعنيروبد

عنيزيد،بنثورعن(4)43الزهدفيالمباركابنرواهايوببياعنوالموقوف

(.)فذكرهقال،الأنصاريأيوببيأعن،السماعيرهمبيا

جيد".إسناده"4(:4)56الأسفارحملعنالمغنيفيالعرافيقال

بنخالدرهموابيالحمصييزيدبنثوربينالواسطةكانإنكذلكوهو:قلت

منقطع.أنهفالظاهروالا-السابقالطريقفيكما-معدان

35(،00)6المصنففيشيبةبياابناخرجهعميربنعبيدعنوالمروي

.ثقاتورجاله(1)464السنةفياحمدبناللهوعبد

-88(:)صالسماعالمتباينةبالاربعينالامتاعمعمطبوعةلهفتاوبدفيالحافظقال
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:قال،عاصمبنمسمعحدثني)1(:بسطامبنيحيىيثتقدمرذ

قداليس:فقلت،بسنتينموتهبعدمناميفي)2(لجحدرياعاصمارأيت

لجنة،ارياضمنروضةفيواللهأنا:قال؟انتفاين:قلت،بلى:قال؟مت

اللهعبدبنبكرلىإوصبيحتهاجمعةليلةكلنجتمع،أصحابيمنونفرانا

:قال؟أرواحكمأماجسامكم:قلت:قال.أخباركمفنتلقى)3(،نيالمز

4(.)الارواحا[]12تتلاقىنماوا،الاجسامبليت!هيهات

!!!

)1(

)2(

)3(

)4(

لاومثلهإليهصحيحوالاسنادالتابعينكباراحدعميربنعبيدعلىموقوفوهذا"

".المرسلقبيلمنفهوالرأيقبيلمنيقال

لحاكموا3(،410)حتانوابن(،1832)النسائيرواهماقبلهوللذيلهويشهد

ابيعنزهير،بنقسامةعن،قتادةعن،ابيهعن،هشامبنمعاذطريقمن353(/1)

أحدكممنبهفرحاأشذفلهم،المؤمنينارواجبهفيأتون":وفيه!شهدالنبيعن،هريرة

كانفانه،دعوه:فيقولون؟فلانفعلماذا؟فلانفعلماذا:فيسألونه،عليهيقدمبغائبه

".الهاويةامهلىإبهذهب:قالواأتاكم؟أما:قالفإذاالدنيا،غمفي

بنهمامطريوومنالإسناد،بهذاقتادةعنمعمرطريقمنأيضاالحاكمورواه

كلهاالاسانيد"هذه:قالثم.رفعه،هريرةبيأعنالجوزاء،بيأعن،قتادةعن،يحمى

تحتلمصنفااوردهالبراءوحديث"عازببنالبراءحديثوشاهدها،صحيحة

)قالمي(..هناكوسيخرج،السادسةالمسألة

الاولى.المسألةفي

تحريف.،"لحجازيا":()ق

."نتلقى":(ط،)ب

".بالصواباعلموالله")ن(:فيزاد
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فصل

الثالثةلمسالةا(1واما)

؟الأمواتوأرواحلأحياءاأرواحتتلاقى2(هل)أنهوهي

تعالى.اللهإلايحصيهاأنمنأكثروأدلتهاالمسالةهذهفشواهد

كما،لامواتوالاحياءأرواحفتلتقيبها،الشهودأعدلمنلواقعووالحس

لتىوموقهاحينالائفسيتوفىألله>:لىتعاقالوقدالاحياء.أرواحتلتقي

أجلإكالاخر!توديزسلالموتعلئهاقفئلتى!سكمناسهآفىتحتك

.[42:الزمر1<شفكمونلقؤملايمتىلثذفىإنفسفى

ثنا،إبراهيمبنمحمدبنأحمدحدثنا)4(:مندهبناللهعبدابوقال)3(

ثنا،شعيبابيبناحمدجديثنا،الحراني)5(الحسنبناللهعبد

جبير،بنسعيدعن،المغيرةابيبنجعفرعن،مطرفعن،أعينبنموسى

تلتقيوالامواتالأحياءارواحانبلغني:قالالايةهذهفيعباسابنعن

ارواحويرسل،الموتىارواحاللهفيمسك،بينهمفيتساءلون،المنامفي

(.)نفييردلموأما(["فصل(1)

".هلوهي")ق(:."أنه"وهي(:،ج)طفي2()

مجموعمنعليهوتعليقبتصرفمنقولالتقاء..."علىدل"وقد:قبلماإلىهنامن)3(

.(4-15453)5/الفتاوى

.الفتاوىفيكماوالنفسالروحكتابفي4()

الفتاوىمناثبتناماوالصواب."حسين":والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي)5(

2(.45)2/التهذيبتهذيب:انظر،الرجالوكتب

56



.(1اجسادها)لىإالاحياء

الحسين،ثنا،سليمانبناللهعبدثنا)2(:تفسيرهفيحاتمابيابنوقال

:قال(.منامهآفىتمتلم>والتى:قولهفيالسديعن،سباطثناعامر،ثنا

ويتعارفان،فيتذاكرانالميتوروجالحيروجفتلتقيمنامها،فييتوفاها

روجوتريدأجلها،بقيةإلىالدنيافيجسدهإلىالحيروجفترجعقال:

فتحبس.جسدهلىإترجعأنالميت

الموتوفاةتوفيتمنالممسكةأنوهو،الايةفيالقولينأحدوهذا

يتوفىأنه:القولهذاعلىلمعنىو.النوموفاةتوفيتمنوالمرسلةأولا،

ويتوفى.القيامةيومقبلجسدهالىإيرسلهاولافيمسكها،،الميتنفس

.الاخرىالوفاةفيتوفاهاأجلها،بقيةلىإجسدهالىإيرسلهاثم،النائمنفس

كلاهماالايةفيوالمرسلةالممسكةان)3(:الايةفيالثانيوالقول

لىإيردهافلا،عندهمسكهاأخلهااستكملت00،النومفاة)4(؟- مصويلو

لتستكمله.جسدهالىإردهاأجلهاتستكمللمومنجسدها،

القرآناب[]2يدل)6(عليه:وقال،القولهذا)5(الاسلامشيخواختار

إليه35(1)الصدورشرحفيالسيوطيوعزاه(.)122الاوسطفينيالطبراخرجه(1)

مخلد.بنوبقيمندهابنوإلى

2(.0/216التفسير)فيالطبريواخرجه.منهالمطبوعفياجدهلم)2(

928(.)9/:ايضاوانظر."الاكثرونوعليه"(:524)5/الفتاوىمجموعفيبعدها)3(

توفيت.كلتاهما:والوجه.النسخجميعفيكذا)4(

مختاره.القولهذابانتصريحفيهليسالشيخوكلام.اللهرحمه،ج(:ط،)بفيزاد)5(

".عليه"يدلق(:،)ا،غعداما)6(
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هذهمنالموتعليهاقضىالتيإمساكذكرسبحانهفانه:قال.والسنة

يصفهالمفتلكموتها،حينتوفاهاالتيماو.النوموفاةتوفاهاالتيالانفس

.()1ثالثقسمهيبل،بارسالولابامساك

كبرىوفاة:بوفاتينأخبرسبحانهلانه:الاولالقولهويترجحوالذي

قسمين:الارواحوقسم.النوموفاةوهيصغرىووقاة،الموتوقاةوهي

.الموتوفاةتوفاهاالتيوهيعندهفأمسكها،الموتعليهاقضىقسما

سبحانهوجعلأجلها.استكماللىإجسدهالىإفردها،أجلبقيةلهاوقسما

وهذه،ممسكةفهذهأولا:المذكورتينللوفاتينحكمينوالإرسالالامساك

قسمقدكانفلومنامها،فيتوفاهاالتيهيتمتلمالتيأنوأخبر.مرسلة

تمت(لم>وألتى:يقللم=نومووفاةموت،وفاة:قسمينلىإلنوموفاة

يقولفكيفتمت،لمأنهاأخبرقدسبحانهوهو.ماتتقبضتحينمنفانها

(؟المؤتعلخهاقضئالتى>لمجضسث:ذلكبعد

علخهاقضئالتى>لمجضسث:قوله:يقولانالقولهذانصرولمن

قضىثمنوم،وقاةولاتوفاهاسبحانهفهو.لنوموفاةتوفاهاأنبعد(اثموب

ذلك.بعدالموتعليها

وفاة:وفاتينذكرسبحانهفانه،النوعينتتناولالايةأن)2(والتحقيق

وضعتربيباسمك":لمج!النبيقولبالسنةويريد(.534)5/الفتاوىمجموع(1)

بهتحفطبمافاحفظهاارسلتهاوانفارحمها،نف!يأمسكتفان.ارفعهوبك،جنبي

علىالردوانظر:275(.)4/الفتاوىمجموع(.انظر:عليه)متفق"لصالحينعبادك

)485(.المنطقيين

-انالسياقويوهم.شيخهكلامعلىالمصنفتعليقمنكان.".يترجحوالذي"من2()
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انهومعلوم،الاخرىوإرسالالمتوفاةإمساكوذكرموت،ووفاةنوم،

ويرسل،اليقظةفياوالنومفيماتسواءميتنفسكليمسكسبحانه

فيماتمنيتناول<موتهاحينألأسر>يتوفى:فقوله.يمتلممننفس

)2(.المنامفيماتومن)1(اليقظة

فيالميتيرىلحياانوالامواتالاحياءارواحالتقاءعلىدلوقد

كماخبرهفيصادف،الحييعلمهلابماالميتويخبره،فيستخبره،منامه

لممكانفيالميتدفنهبمالخبرهوربما.لمستقبلوالماضيفياخبر

دلته.وشواهدهلهوذكر،عليهبدينخبرهوربما.سواهبهيعلم

مناخدعليهيطلعلمعملمنعملهبمايخبرهأنههذامنوأبلغ

وكذا،كذاوقتلىإتأتيناألكا[]13يخبرهانههذا)3(منبلغو.العالمين

يعرفهايكنلمانهلحيايقطعامورعناخبرهوربمااخبر.كمافيكون

)4(.غيره

انظر:.الإسلامشيخكلاممنانهوالواقع.تعليقهمنجزءأيضا"التحقيق"هذا

.(534)5/الفتاوىمجموع

(.،غ)ن:منمن(["(1)

فيماينافيلاوالموتىالنيامارواحالتقاءمنذكروما":الاسلامشيخكلاموتكملة)2(

المؤت<عليهاقفئانتى>لمجضسث:قولهلكن.عليهدلالةلفظهافيوليس،الاية

فياواليقظةفيتوفاهاسواء،النائمةيرسلكمايرسلهالايمسكها،انهيقتضي

".النوم

ذلك"."ق(:)ا،غ،عداما)3(

)ن(.منساقط:"غيره")4(

95



له)1(.قالمامالكبنلعوفوقولهجثامةبنالصعبقصةذكرناوقد

منعليهومابدرعهرآهلمنواخبارهشماسبنقيسبنثابتقصةوذكرنا

منعملبماله)3(أبيهخبارواالجعفرفيسليمانبنصدقةوقصة)2(،الدين

حيثخيرا،اللهجزاك:الموتبعدلهأمهوقولشيبةبنشبيبوقصة،بعده

بعلمهإياهواخبارهأبيهمعالموفقبنالفضلوقصة)4(،اللهإلاإلهلالقنها

")5(
بزيارله

فقال،الفارسيوسلمانسلامبناللهعبدالتقى:المسيببنسعتدوقال

أناوان.ربكمنلقيتما)6(فأخبرنيفالقني،قبليمتإنللآخر:أحدهما

:قالوالاحياء؟الأمواتتلتقيوهلالاخر:فقال.فاخبرتكلقيتكقبلكمت

في)7(فلقيه،فلانفمات:قال.شاءتحيثتذهبالجنةفيأرواجهمنعم،

قط)9(.التوكلمثلأرفلموأبشر،توكلله)8(:فقال،المنام

".قالهإما:ايضاوفيها(.)طمنساقطة""قصةوكلمة34(،)صالاولىالمسالةانظر:(1)

37(.)صالاولىالمسالة:انظر)2(

المسألةفيالقصةسبقتوقد.تصحيف"،ابنه"غيرها:وقي،الصوابوهو)ن(من)3(

.(51)صلىالاو

33(.)صلىالاوالمسالةانظر:4()

28(.،11)صفيسبقماانظر.تصحيفوهو،"ابنه"غيرهما.وفين(.)أ،من)5(

"بما".ز(:،ط)ن،)6(

"."فلقيتهغيرهما:وفي.السياقمقتضىوهو،والمعامات)ط(فيكذا)7(

)ا،غ(.من"له")8(

نأواخشى."عنهاللهرضيعمرمسندفيالاسماعيليرواه"،ج(:ط،)بفيهنازاد)9(

-هنا.المتنفياقحمتثم،الاتيبالخبرمتعلقةالنسخبعضفيحاشيةيكون
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يتهأر

ناوأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فما،المنامفيعمرارىاناشتهيكنت:المطلبعبدبنالعباسوقال

هذا)2(:يقولوهو،جبينهعنالعرقيمسحفرأيته(،1)الحولقربعندإلا

.(4رحيما)رووفالقيتنيألولاليهد)3(،عرشيكادإن.فراغي

عليهدخلالوفاة)6(ليالثماعابد)5(بنشريححضرتولما

وعقب(.1)2اللهعلىوالتوكل2(1)المناماتفيالدنياابيابنالخبرهذاواخرج

.سلامابنقبلماتسلمانبان(1/2046)دمشقتاريخفيعليهعساكرابن

".لحولاقريب":(،جن،ط،)ب

".ويقول":(ط،)ب

صرعه.:وتله."يزعزع":السطرينبينتحتهوفسر.لماليتل":()ن

375-376(.)3/طرقعدةمنالطبقاتفيسعدابنخرجهو)22(.المنامات

دمشقوتاريخ5(1/4)لحليةاوانطر:29(.1)الصحابةفضائلفيحمدوا

(44/483).

المؤلف.نسخةفيوقعكذاانهفالظاهر.والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

عبيدبنشريحفهوالراوياما0وصاحبهاالقصةراويبينخلطلىإادىسقطوفيه

صاحبواما)265(.التقريبفيكماالمائةبعدالمتوفىالحمميالحضرمي

لابيوالزهدسعدابنوطبقات،المعاماتفيكمافهو،الموتحضرهالتيالقصة

الثمالي.عائذبنادلهعبدداود:

وبالمهملة)ن(.فيالمعجمةبالذالكذافهو،"عائذ"ضبطفيالنسخاختلفتوقد

ق،غ(.)ا،في"عائد"

عابد-:ويقال-عبدبناللهعبدكنيةوهذه"لحجاجاابو"القصةفيكنيتهوردتوقد

فهذا663(.4/)والإصابة()1338للذهبيالمقتنىانظر.ليالثماعبدبنعبد:ويقال

ترجمةفيونعىبينهما،فرقحجرابنالحافطولكنواحد.الشخصينأنعلىيدل

بينهما.خلطهفيوهمأنهالعسكرياحمدبياعلى(4/141)عائذبناللهعبد

تصحيف."،نياليما":()ب
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قدرتإن،الحجاجابايا:فقال،بنفسهيجودوهو،الحارثبن)1(غضيف

كلمةوكانت:قال.فافعل،ترىبمافتخبرناالموتبعدتاتيناأنعلى

فقال،منامهفيراهثم،يراهلازمانافمكث:قال.الفقهأهلفي)2(مقبولة

عناربناتجاوز:قال؟حالكفكيف:قال.بلى:قال؟متقدأليسله)3(:

الذين:قالالاحراض؟وما:قلت.الأحراضإلامنايهلكفلم،الذنوب

الشر)4(.فيبالاصابعإليهميشار

موته،بعدالنومفيابيرأيتالعزيز:عبدبنعمربن)كاااللهعبدوقال

الاعمالأي:فقلتالولد.فاولتهن،تفاحاتليإفدفع،حديقةفيكأنه

والصادبالعيناوالمهملةبالعينغيرهاوفي.لصوابوهومضبوطا،()طفيكذا(1)

لحارثاابنوهو.بالطاءويقال(:4)43التقريبوفي.تصحيف،المهملتين

وستين.بضعسنةمات.صحبتهفيمختلفحممي،.الثمالي:ويقال،السكوني

"."مقولةز،ج(:،ط،)ب)2(

)ن(.منساقطة"له")3(

فيمالىإحاشيتهمافياشيرولكن)ا،غ(.فيوكذا.تحريف"الشيء"،ز(:،)قفي4()

مالك.بنعوفخبرفيالأحراضلكلمةالتفسيرهذامثلوردوقدغيرهما.

.(134،135)7/اللسانانظر:.حرضجمعوالاحراض

)23(.المناماتفيالدنياابيوابن(514)7/الطبقاتفيسعدابناخرجهوالخبر

35(.)9الصدورشرح:وانظر(152)الزهدفيداودوابو

وتاريخ-يظهرفيماالمؤلفمصدروهو-المناماتفيولكن.النسخجميعفيكذا)5(

العزيز""عبدفأثبت،المتنكثيرابندارطبعةناشرغيروقد،العزيز""عبد:دمشق

هـ.774سنةالمعسوخةالظاهريةنسخةمنهذاتصويبهانوزعم،اللهعبدمكان

صحيح.غيروهذا
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.(1بنيئ)أيالاستغفار:فقال؟أفضلوجدت

:فقالموتهبعدالعزيزعبدبنعمرالملكب[]13عبدبنمسلمةورأى

يا:قال؟الموتبعدصرتلحالاتاأيلىإشعريليت،المؤمنينأميريا

أنتفأين:قلت:قال.الانإلا)2(استرحتماوالله،فراغيأوانهذا،مسلمة

عدن)3(.جناتفيالهدىأئمةمع:قال؟المؤمنينميريا

الله،رحمك:فقلت،موتهبعدأوفىبنزرارةرأيتالبراد:صالحوقال

:قال؟بكاللهصنعفما:قلت.عنيفأعرض؟قلتوماذالك؟قيلماذ

:قال؟مطرفأخويزيد)4(العلاءفأبو:قلت.وكرمهبجودهعليتفضل

:قال؟عندكمفيماأبلغالاعمالفأي:قلت،العلىالدرجاتفيذاك)5(

)6(.الامل!حثصرالتوكل

فلم،عليهفسلمت،موتهبعديساربنمسلمرأيتدينار:بنمالكوقال

دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن)26(،المناماتفيالدنياابيابناخرجه(1)

)372(.الصدورشرحفيوعنه331(،)36/

"إلى".ق(:)أ،غ،)2(

دمشىتاريخفيعساكرابنطريقهومن)27(،المناماتفيالدنياابيابناخرجه)3(

36(.1)الصدورشرح:وانظر2(54/62)

العلاءفابو،مقحمة"بن"وكلمةخطأ،وهو،يزيد"بنالعلاءابو":النسخجميعفي)4(

كبارمنالشخير.بناللهعبدبنمطرفاخوالشخير،بناللهعبدبنيزيدهو

انظر:8010سنةتوفي.سنينبعشرالبصريالحسنمناكبرانا:يقولكان.لتابعين

.(4394/)النبلاءاعلامسير

ن(.،)بمنساقطة"ذاك")5(

03(.)الأملوقصر)28(،المناماتفيالدنياابيبنأخرجه)6(
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فكيف،ميتانا:قال؟السلامعليتردانيمنعكما:فقلت،السلامعلييرد

اهوالاواللهلقيت:قال؟الموتبعدلقيتفماذا:لهفقلت؟السلامعليكارد

يكونتراهوما:قال؟ذلكبعدكانفما:لهقلت:قالشدادا.عظاماوزلازل

.التبعاتعناوضمن،السيئاتعنلناوعفا.الحسناتمناقبل؟الكريممن

ايافاذلكبعدفلبث:قال.عليهمغشياخر،شهقة)1(مالكشهقثم:قال

)2(.فمات،قلبهانصدعثممريضا،

يا:فقلتموتهبعددينار)4(بنمالكرايت:حزماخو)3(سهيلوقال

كثيرةبذنوبقدمت:قال؟اللهعلىبهقدمتماذاشعريليت)5(،يحيىابا

)6(.وجلعزباللهالظنحسنعنيمحاها

)ن(.منساقطة":مالك"كلمة(1)

فينعيموأبو(013)باللهالظنوحسن03()المناماتفيالدنياأبيابنأخرجه)2(

شرحفيومنه(941)58/دمشقتاريخفيعساكروابن592(،)2/لحليةا

37(.1)الصدور

حزمخوهو.البصريأبوبكرالقطعيحزمأبيبنوسهيل."سهل")أ،غ(:عداما)3(

.(2571،)95التقريبانظر:.اللهعبدأبايكنى

المناماتمنثبتناماوالصواب.تحريفوهو،دينار"بنخالد":النسخجميعفي4()

يحيى،أبو:يأتيفيماالمذكورةالكنيةأنويؤيدهلدنيا.أبيلابنباللهالظنوحسن

انظر:.خلدةأبو:فكنيتهالبصريديناربنخالدأماديانار.بنمالككنيةوهي

.(1)87التقريب

تحريف.،"لحسناأبا":()ب(5)

فيعساكروابن)7(،بالئهالظنوحسن)32(المناماتفيالدنياأبيابناخرجه)6(

)936(.لصدورشرحفيومنه4(41)56/دمشقتاريخ
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إلام،المقدامأبايا:فقالت،عابدةامرأةرأتهحيوةبنرجاءماتولما

قدالقيامةأنظننافزعةلعدكمفزعناولكنخير،لىا:قال؟)1(- صرلمء

لجنةاصحابهو)2(لجراحادخل:قال؟ذاكومم:قلت:قالت.قامت

بابها)3(ءعلىازدحمواحتىبأثقالهم

له)4(فقلتوصديقا،أخاليالعجليمورقكان:مرةبنجميلوقال

:قال.إليهصاربالذيفليخبره،صاحبهفليأتصاحبهقبلماتاصلنا:يومذات

كماالبابفقرع،يأتيكانكماأتاناكانهمنامهافيأهليفرأت،مورقفمات

ياادخل:وقلت،أفتحكنتكمالهففتحتفقمتأ[:]14قالت)5(.يقرعكان

؟الموتذقتوقدادخلكيف:فقالاخوك)6(.ياتيانلىإالمعتمرأبا

فيجعلنيقدأنهأعلميهبي،اللهصنعبماجميلالاعلمجئتإنما)7(

)8(.المقربين

شديدا،حزنا)9(أصحابهبعضعليهحزنسيرينبنمحمدماتولما

)1()ط(:"صرت".

وفيها.121سنةالخزروأصحابهقتله.الحكمياللهعبدبنالجراحعقبةأبا:يعني)2(

.(918)5/النبلاءاعلامسيرفيلجراحاجمةترانظر.حيوةبنرجاءمات

)936(.الصدوروشرح)38(المناماتفيالدنيابياابناخرجه)3(

)أ،غ(.منساقط"له":)4(

"يقرعه".ط،ج(:ن،)ب،()

".اخيكبابلىإ":()نفيو.""يأتز(:)ا،في"تي"يارسم)6(

أنا"."(:،جط،)ب)7(

)38(.المناماتفيالدنياأبيابناخرجه)8(

.المناماتفيكما،الكنديعتيبةبنهوالحكم)9(
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)1(،تسرنيحالفياراكقداخي،يا:فقال،حسنةحالفيالمنامفيفراه

كناوقد،ذاكولم:قلت.درجةبسبعينفوقيرفع:قال؟الحسنصنعفما

)3(.حزنهبطولذاك:قال؟منهأفضلأنك)2(نرى

:فقال.أوصني:فقلت،النومفيالثوريسفيانرأيت:عيينةابنوقال

)4(.الناسمعرفةمنأقل

قد:فقلت،مناميفي)5(صالحبنالحسنرأيت:سيفبنعماروقال

مثلأرلمفإنيأبشر،:فقالبه؟فتخبرناعندكفماذا،للقائكمتمنياكنت

شيئا)6(.باللهالظنحسن

أما:فقال)8(المنامفي)7(أصحابهبعضرآهالعابدضيغمماتولما

ربحتعليصليتكنتلوأما:فقال،كانتعلةفذكرت:قالعلي؟صليت

)9(.راسك

".)1()ب،ط،ق(:"يسرني

."نراك":)ز((2)

4(.0)المناماتفيالدنيابياابناخرجه)3(

اليقظةفياوصىوبها،المنامفيوصيتههذه4(.)4المناماتالدنيابيأابناخرجه)4(

.(14)الدنيابيالابنالعزلةكتابانظر:!ايضا

-001)عابدفقيه.الثوريالهمدانيشفيبنحيبنصالحبنصالحبنالحسن)5(

.(161)التقريب:انطر(961

)9(.باللهالظنوحسن(0)48المناماتفيالدنيابياابناخرجه)6(

الحليةفيالمترجمالحنفيثعلبةبناللهعبدوهو.المناماتفيكماثعلبةابنهو)7(

/6(.)245

"."منامه،ج(:)ط)8(

5(.0)المناماتفيالدنيابياابناخرجه)9(
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،إستبرقحلةوعليهاأصحابهامن(1)امرأةتهارأرابعةماتتولما

التيالجبةفعلتمالها:فقالتصوف)2(،منوخمار،سندسمنوخمار

بهوأبدلتعني)4(،نرخإنهوالله:قالت؟الصوفوالخمارفيها،كفنتك)3(

عليين؛فيورفعتعليها،وختم،نيأكفاوطويت،عليترينالذيهذا

الدنيا؟أيامتعملينكنتلهذالها:فقلت:قالت.القيامةيومثوابهاليليكمل

لاوليائه!)5(اللهكرامةمنرأيتعندماهذاوما:فقالت

!هيهاتهيهات:فقالت؟كلابأبيبنت)6(عبدةفعلتفمالها:فقلت

أعبدالناسعندكنتوقد،وبم:قلت:قالت!العلىالدرجاتلىإ-والله-سبقتنا

أمست.أوالدنيامنأصبحتحالأيعلىليتباتكنلمإنها:فقالتمنها؟

لىوتعاتباركاللهيزور:فقالتضيغما.تعني؟مالكأبوفعلفما:فقلت

شاء.متى

واللهأعطي!بخبخ:قالتمنصور؟)7(بنبشرفعلفما:قلت:قالت

.المناماتفيكما،شوالأبيبنتعمدةهي1()

قد"وكانتإضافةأوحذفها،والصواب."صوفمنوخمار":النسخجميعفيكذا)2(

قبلها.شعر"منجبةفيدفنت

"كفنتكي".ق(:)ا،فيرسمها)3(

".مني...")ن(:وفي."عنينزعه"لقد،ج(:ط،)ب(4)

".الله"كرمعداها:وفيما.والمناماتق(،)ا،غفيهذا)5(

2(.11)2/رابعةترجمةفيالصفوةوصفةوالمناماتالنسخجميعفي""عبدةكذا)6(

لجزءانقلولمامصغرا،"عبيدة"2(:13)2/ترجمتهافيلجوزياابنسماهاولكن

ايضا.عميدةسماهاترجمتهافيالخبرهذامنبهاالمتعلق

في-ترجمته.018سنةماتالبصريالازديمحمدابوالسليميمنصوربنبشر)7(
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يامل!كانمافوق

بكثرةعليك:قالت.لىتعااللهلىإبهأتقرببامرمريني:قلت:قالت

.(1)قبركفيبذلكتغتبطيانفيوشك،اللهذكر

أصحابه،بعضراهالعابد)2(سليمانب[1]4بنالعزيزعبدماتولما

بعدنا؟كنتكيف:فقاللؤلؤ.منإكليلرأسهوعلىخضر،ثيابوعليه

فلاالموتاما:قالهنا؟الامررايتوكيف؟الموتطعموجدتوكيف

وما،عيبكلعنارتواللهرحمةنإلا)3(،وغمهكربهشدةعنتسال

)4(.بفضلهإلاتلقانا

منامي،فيرأيته)6(السليميعطاءماتلمابشير)5(:بنصالحوقال

(191)2/الصفوةصفةفيترجمتهفيلجوزياابنونقل923(.)6/الحلية

.(12)4التقريبوانظر:الخبر.هذامنبهالمتعلقلجزءا

الصفوةوصفة22(،)5العاقبةوانظر:(.15)المناماتفيالدنيابياابناخرجه(1)

/2(11.)2

الحليةفيترجمتهفيولكن.والعاقبةوالمناماتالنسخجميعفي"سليمان"كذا)2(

التراجم:كتبمنكثيرةمواضعوفي(2291/)الصفوةوصفة(262)6/

عنه.يرويمحمدوابنهيطهر.فيماالصحيحوهو"."سلمان

"."وعظمه)ا،غ(:)3(

.(1)18العاقبةوانظر:)53(.المناماتفيالدنياابيابنأخرجه(4)

ب(؟،)طعداوفيما،"يسر")ب(:وفي.التخريجومصادر)ط(منالصوابهذا)5(

القاص!،البصريبشرابو،المريبشيربنصالحوهو.تصحيفوكلاهما،"بشر"

.(127)التقريب.الزاهد

.(571)5/المشتبهتوضيحانظر:.خطاوهو("."السلمي،ج(:ط،)بعداما)6(
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صرتفماذا:قلت.بلى:قال؟الموتىزمرةفيألستمحمد،بايا:فقلت

:قالشكور.غفوروربكثير،خيرلىإدلهوصرت:قال؟الموتبعدإليه

لقدوالله:وقال،فتبسمالدنيا!دارفيالحزنطويلكنتلقدواللهأما:قلت

:قال؟انتالدرجاتأيففي:قلتدائما.وفرحا،طويلةراحةذلكأعقبني

لحين،والصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينمع

.(1رفيقا)أولئكوحسن

اليس:فقالالمنامفيأهلهبعضراه)2(الجحدريعاصمماتولما

لجنةارياضمنروضةفيو]دلهانا:قالانت؟فاين:قال.بلى:قالمت؟قد

اللهعبدبنبكرلىإوصبيحتهاجمعةليلةكلنجتمع،أصحابيمنونفرأنا

!هيهات:قال؟أرواحكماماجسادكم:قلت:قال.أخباركمفنتلقى،نيلمزا

)3(.الارواحتتلاقىوانماالاجساد،بليت

ربه)4(.منخيراللعبدارلم:فقال،موتهبعدعياضبنالفضيلوزبي

راهماتفلما،جبهتهالترابكلحتىسجدقد()هالهمدانيمرةوكان

والحزنالهموفي-نقصمطبوعتهوفي-)56(المناماتفيالدنياابيابنأخرجه(1)

.(172)6/الحليةفيطريقهومن(.)128

تحريف.،"لحجازي"ا:()ق2()

والشانية.لىالاوالمسالتينفيسبقوقد)58(.المناماتفيالدنيابياابناخرجه)3(

فضيل.بنمحمدعنبسعده1(40)8/الحليةفينعيمابواخرجه)4(

الطيبمرة:لهيقال.الكوفيالهمدانيشراحيلبنمرِةفهو،تصحيف"،"قرة)ن(:)5(

انظر:.ذلكبعد:وقيل.76سنةفيتو،مخضرم.وعبادتهلعلمهلخير،اومرة

74(.4/)الييلاءاعلاموسير(،52)5التقريب
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:فقال،الدريالكوكبكهيئةسجودهموضعوكأن،منامهفيأهلهمنرجل

التراببأكلالسجودموضعكسي:قال؟بوجهكارىالذي(1الاثر)هذاما

ينتقللادار،منزلخير:قال؟الاخرةفيمنزلتكفما:قلت:قالنورا.له

)2(.يموتونولاهلهاعنها

والناسطوالا،آدمرجلامناميفيرأيت:القارئيعقوبأبووقال

أوصني،)3(:فقلت،فاتبعته.القرنيأوي!م!:قالواهذا؟من:قلت.يتبعونه

الله.رحمكفارشدني،مسترشا،:فقلت.وجهيفيفكلح.اللهيرحمك

ولا،معصيتهعندنقمتهواحذر،محبتهعنداللهرحمةابتغ:فقالعلي،فأقبل

)4(.وتركني،ولىثم.ذلكأ[]15خلالفيمنهرجاءكتقطع

وجدتالاعمالأي:فقلت،النومفيمسعرارأيت:السماكابنوقال

الذكر)5(.مجالس:قال؟أفضل

الأعمالأي:فقلت،النومفيكهيلبنسلمةرأيت:الاجلعوقال

)6(.الليلقيام:قال؟أفضلوجدت

.)ز(منساقط:لأثر"ا"(1)

وصفة)357(القلوباعتلالوانظر:.)65(المناماتقيالدنياابيابناخرجه2()

3(.4)3/الصفوة

الأصل.منساقط)3(

فيطريقهومن(.)135بالثهالظنوحسن)66(،المناماتفيالدنياابيابناخرجه(4)

.(554/)9دمشقوتاريخ(6501)الايمانشعب

)96(.المناماتفيالدنياابيابناخرجه)5(

)33(.الليلوقياموالتهجد7(0)المناماتفيالدنياأبيابناخرجه)6(
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ما:فقلت،موتهبعدبشربن(1وفاء)رايت:مريمبيأبنبكرابووقال

تموهاوجدالاعمالفأي:قلتجهد.كلبعدنجوت:قالوفاء؟يافعلت

)2(.عزوجلاللهخشيةمنالبكاء:قال؟أفضل

أبيبناللهعبدرأىانه)3(وردانبنموسىعنسعد:بنالليثوقال

حسناتيفيفرأيت،وسيئاتيحسناتيعليعرضت:فقالموتهبعدحبيبة

فيكاناحرير)4(خيطيتيسيئافيورأيت.فأكلتهنالتقطتهنرمانحبات

لي.

كنا:قالأسماءبن)6(جويريةأخيابنحدثنيداود:بنسنيدوقال

شديديومفيبهافماتمتعبد،الكوفةاهلمنشابعلينافقدم،بعبادان

فيكأني)8(فرأيتفنمت)7(.جهازهفينأخذثمنبرد،:فقلتالحر،

)9(فأشرفت،انفلقتإذإليها،أنظروأناحسنا،تتلألاجوهربقبةفاذاالمقابر،

لىإعناتحبسهلابادله:فقالتعلي،فاقبلتحسنها،مثلرأيتماجاريةمنها

.(191)9/المشتبهتوضيح:انظرهنا.كمابالفاءلصواب1و،بالقافالخطيبقيده(1)

تحريف.،ورقاء""(:4/015)الاحياءوفي

71(.)المناماتفيالدنياابيابناخرجه)2(

376(./01)التهذيبتهذيبفيترجمتهانظر.خطاوهو،"داود")ز(:)3(

.حريرا""خيطين:)ز((4)

)75(.المناماتفيالدنياابيابناخرجه)5(

أسماء.بنمحمدبناللهعبد:اخيهوابن.تحريف"،"حيوة)ن(:)6(

."تجهيزه":)ز(."جنازته":()ن)7(

".المنامفي...")ب(:."النومفيإفرايت،ج(:ط،)ن)8(

تصحيف.،بالقافز(،ج،)نفيو."سرفوا":(ق،)غ."شرففا":)ا(()9
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الموضعفيقبرالهوحفرت،جهازهفيخذتوفزغا،فانتبهت:قالالظهر.

.(فيه)1فدفنته،القبةفيهرأيتالذي

فيقيسعبدبنعامررأيت:الليثي)2(عتاببنالملكعبدوقال

اللهوجهبهأريدما:قال؟أفضلوجدتالاعمالأي:فقلت،النوم

وجل)3(.عز

،المنامفيمسكينبنأيوبالعلاءأبارأيت:هارونبنيزيدوقال

.والصلاةبالصوم:قالبماذا؟:قلت.ليغفر:قالربك؟بكفعلما:فقلت

من)4(قصرهنرىذاك!هيهات:قال؟زاذانبنمنصوريتأر:قلت

بعيد)5(.

أبوهافلقيها،الجارفطاعونفيجاريةهلكت:نعامةبنيزيدوقال

قدمنا،أبتيا:قالت.الاخرةعنأخبريني،بنيةيالها:فقالموتها،بعد

والله،.تعلمونولاوتعملون،نعملولانعلم،عظيمأمرعلىب[1]ه

)77(.المناماتفيالدنياأبيابنأخرجه(1)

دمشق.تاريخفيوعنهالدنيا،ابيلابنوالنيةالاخلاصوكتابالنسخجميعفيكذا)2(

قاضياوكانهالليثييعلىبنالملكعبد:المعاماتكتابوفي.ترجمةلهأجدولم

2(،17)7/سعدابنطبقاتانطر:.المائةبعدوماتالبصريلحسناقبلبالبصرة

.36()6والتقريب

تاريخفيوعنه(،)13والنيةوالإخلاص08()المناماتفيالدنياأبيابنأخرجه)3(

42(.)26/دمشق

"."قصوره:المنامات)4(

)82(.المناماتفيالدنياأبيابنأخرجه)5(
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ليإأحب)2(عمليصحيفةفي(1)ركعتانأوركعةأوتسبيحتانأولتسبيحة

فيها)3(.وماالدنيامن

لجنة،اقيعليادرجةدخلتكأنيمناميفيرأيت:مرةبنكثيروقال

ناحيةفيالمسجدنساءمنبنساءأنافاذامنها،تعجبوبها،أطوففجعلت

قلن:؟الدرجةهذهبلغتنبم:قلتثم،عليهنسلمتحتىفذهبتمنها،

.(4)وكسيرات،بسجدات

الملكعبدبنتفاطمةعنالعزيز،عبدبنعمرمولىمزاحموقال

لقد:فقال،ليلةالعزيزعبدبنعمرانتبه:قالتالعزيزعبدبنعمرامرأة

كنتما:فقالبها.فأخبرني،فداكجعلت:فقلت:قالت.معجبةرويارأيت

لىإعاد)5(ثم،فصلىخرج،الفجرطلعفلما.أصبححتىبهالاخبرك

رأيت.التيبالروياأخبرني:فقلتخلوتهفاغتنمت:قالت.مجلسه

بساطكأنها،واسعةخضراءأرضلىإ)6(دفعتنيكأرأيت:قال

ذلكمنخرجقدخارجواذا،الفضةكاع!نهأبيضقصرفيهاواذاأخضر.

".ركعاتاوركعةاوتسبيحاتأو"(:،غ)نوفي.والمناماتز(،،جط،)بفيكذا(1)

".ركعتاناوركعةأوتسبيحات"اوق(:)ا،وفي

"."عملز(:،)ا،غ)2(

.(14)الاهوالفيوعنه)86(المناماتفيالدنياأبيابنأخرجه)3(

"!"وتكبيرات:فائبتواالناشرونغيرهاوقد.بهاتصدقن:يعني(4)

"دعا".ز(:)أ،()5

فيوكذابالراء،ففيها-متاخرةوهي-)غ(الاالنسخوجميعالمناماتفيكذا)6(

المطبوعة.النسخ
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المطلب؟عبدبناللهعبدبنمحمدأين:يقولصوتهبأعلىفهتفالقصر،

القصر.ذلكدخلحتىلمجج!اللهرسولأقبلإذ؟اللهرسولأين

أين؟الصديقبكرأبوأين:فنادىالقصر،ذلكمنخرجاخرإنثم:قال

اخر،خرجثمالقصر.ذلكدخلحتىبكرأبوأقبلإذ؟قحافةبيأابن

خرجثمالقصر.ذلكدخلحتىعمرفأقبل؟الخطاببنعمرأين:فنادى

خرجثمالقصر.ذلكدخلحتىفأقبل؟عفانبنعثمانأين:فنادىآخر،

نإثمالقصر.ذلكدخلحتىفاقبل؟طالبابيبنعلياين:فنادىآخر،

دخلتحتىفقمتعمر:قالالعزيز؟عبدبنعمرأين:فنادى،خرجآخر

القصر.(1ذلك)

وبينبينيفقلت.حولهوالقوم!ك!ي!،اللهرسوللىإ)2(فدفعتقال

فإذافنظرت.الخطاببنعمرأبيجنبلىإفجلست؟أجلسأين:نفسي

اللهرسولفتأملت،يسارهعنا[]16عمرواذالمجع!م،النبييمينعنبكرابو

الرجلهذامن)3(:فقلت.رجلبكربيأوبينع!يواللهرسولبينفاذا،!ك!م!

فسمعت.مريمابنعيسىهذا:فقالبكر؟أبيوبينمحكشع!هاللهرسولبينالذي

أنتبماتمسكالعزيز،عبدبنعمريانور:ستروبينهوبيني،يهتفهاتفا

عليه.نتماعلىواثبت،عليه

فالتفتالقصر.ذلكمنفخرجت،فقمت،الخروجفيليأذنكانهثم

)ن(.فيتردلم(1)

بالراء.""رفعتز،غ(:،)ب)2(

.المناماتفيكماعنه،اللهرضيالخطاببنلعمر:يعني)3(
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)1(:يقولالقصر،ذلكمنخارجوهو،عفانبنبعثمانانافاذا،خلفي

منخارجاثرهفيطالبأبيبنعليواذاربي)2(؛نصرنيالذيللهالحمد

ربي)4(!ليغفرالذيدلهلحمدا:يقولوهوالقصر)3(،ذلك

!ص،اللهرسولرايتالعزيز:بنعمرعنعروبةبيأبنسعيدوقال

تيإذجالسنافبينا،وجلست،فسلصت،عندهجالسانوعمربكروأبو

كانفمانظر.وانا،البابعليهماجيف)5(وبيتا،فادخلا،ومعاويةبعلي

باسرعكانوما.الكعبةوربلي،قضي:يقولوهوعلي،خرجأنمنباسرع

)7(.الكعبةورب،ليغفر:يقولوهو،اثرهعلى)6(معاويةخرجأنمن

:فقالالعزيزعبدبنعمرلىإرجلجاء)8(:هاشمبياعنحماد:وقال

."يقولوهو":(،غق،إ)عدما(1)

دمشق.وتاريخوالمناماتالانسخجميعفيكذا)2(

)ب(.منسقطهنالىإ"يقول"من)3(

ليغفر":والمنامات)ج(وفيدمشقتاريخوفي)ج(.غيرالنسخجميعفيكذا4()

دمشقتاريخفيوعنه()123المناماتفيالدنياإبيابنأخرجهوالخبر."ذنبي

5(/446.)2

رد.:اي)5(

".سفيانإبيبن"معاوية)ن(:)6(

دمشقتاريخفيعساكروابن(،421)المناماتفيالدنيابيإابنإخرجه)7(

/95(041).

زيدبنحمادهنافالراوي.خطأوهو،"هاشمبىإبنحماد"ج(:،ط،)بعداما)8(

التخريج.مصادرفيكما،الواسطيالرمانيهاشمبيإعن
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،(1)شمالهعنوعمر،يمينهعنبكروأبو،المنامفيلمجواللهرسولرأيت

عملتإذاعمريا:لكفقال.جالسيديهبيننتو،يختصمانرجلانوأقبل

هذهأرأيت،بالله:عمرفاستحلفهوعمر.بكربيلا:هذينبعملفاعمل

2(.عمر)فبكى،فحلفالرويا؟

بثلاثوفاتهبعدجبلبنمعاذرأيتغنم:بن)3(الرحمنعبدوقال

وهو.بلقخيلعلىخضر،ثيابعليهمبيض،رجالوخلفه،أبلقفرسعلى

منوجعلنىربئغقرلىبما!يعلمونقؤى>للئت:يقولوهو،قدامهم

رواحة،ابنيا:يقولوشمالهيمينهعنالتفتثم27[.26-]يس:<المكرمين

رننتبؤالاؤضقوأوزنناوعدهصدفنااثذيلده>الخمد:مظعونابنيا

وسلم،صافحنيثم74[]الزمر:<الفملينأخرفنعملحشآءحئثالجنة

علي)4(.

موتهبعد)5(المنامفيالثوريسفيانرأيت:عقبةبنقبيصةوقال

)6(:فقالبك؟اللهفعلما:فقلتب[،]16

.("رهيسا":)ز((1)

وعنه(012)المناماتفيالدنياابيابنأخرجهلخبر1و.العزيز"عبدبن"عمر)ق(:)2(

.(5271/)النبلاءاعلامسير:وانظر(.54/175)دمشقتاريخفي

خطا."،الرحيمعبد"(:)ن)3(

)222(.العاقبةكتابفيالخبر4()

العائم.يرىفيما)ن(:)5(

(.)بمنساقط"فقال..."رأيت6()
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سعيدابنياعنكرضائيهنيئاليفقالعياناربيلىإنظرت

عميدوقلبمحزودقبعبرةدجاقدالليلإذاقواماكنتفقلم

(1بعيد)غيرمنكفانينيوزرتريدهقصرأيفاخترفدونك

لجنةافييطير،موتهبعدالثوريسفيانرأيت)2(:عيينةبنسفيانوقال

فليعلهذا>لمثل:يقولوهو،نخلةلىإشجرةومن،شجرةلىإنخلةفي

،بالورعقال:؟الجنة)3(أدخلتبماله:فقيل61[.]الصافات:<العملون

مثلإلانراهماقال:؟عاصمبنعليفعلفماله:قيل)4(.بالورع

)5(.الكوكب

)6(.جليلينوكانا،حافظينكدامبنومسعرالحجاجبنشعبةوكان

اللهفعلما،بسطامأبا:فقلتموتهمابعدرأيتهما)7(:اليزيديأحمدأبوقال

74(.)7/الحليةفينعيمابووأخرجه)223(.العاقبةكتاب(1)

عيينة.ابنوقال،ج(:ط،)ب)2(

"."دخلت)ن(:)3(

عليهاوضعتذلكمنوخوفا.مكررةأنهامنهظعا)ن(ناسخاسقطهاالثانية""بالورع(4)

ق(.،ط،)بفي"صح"علامة

)275(.الدنياابيلابنالمناماتوانظر:)223(.العاقبةكتاب)5(

فيالكلاموسياق"خليطين".)ز(:وفي،"خليلين"غيرهما:وفي)ق،غ(،فيكذا)6(

".واجلاكبرشعبةوكان...جليلينفاضلين"رجلين)223(:العاقبة

)ن(:وفي"."الترمذي)ا،غ(:وفي.العاقبةوكتابز،ج(،ق،)بفيكذا)7(

ممنلترمذياحمدأباوجدتوقد".اليزيديبن"احمد)ط(:وفي.""البريدي

246(.)تالثيخأبيبنسليمانعنيروي
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قول:مالحفطاللهوفقك:فقالبك؟

وجوهرا)1(لجينمنبابالفلهابقبةالجنانفيإلهيحباني

)1(

لىإوكنت:قالفإنهتلامذتهما،منبلومسعر،شعبةأقرانمنبأنهينبئوالسياق

مسعر.لىإمنياميلشعبة

بنهارونعنبسنده(52661/)دمشقتاريخفيعساكرابنلخبراأخرجوقد

فيومسعزاشعبةرأيت":يقولالدمشقيتسنيمبنمحمدسمعت:قالهزاري

أعرفلم.بمسعر"منهبشعبةآنس"أيضافهذاخبرنا.بسياقشبيهوسياقه.."..النوم

موسىأبووهو،معروفهزاريبنهارونولكن،الدمشقيتسنيمبنمحمد

.152سنةالمتوفىالقزويني

الحبحابي:محمدبنالقدوسعبدعنوروي21(:1/9)السيرفيالذهبيوقال

وهذا."..مسعربيداخذوهو،أيامسبعةبعدأريتهشبعةماتلما":يقولبيأسمعت

".شعبةكففيمسعر"وكف:لدمشقيخبرفيمامثل

بنمحمدبنالقدوسعبدفهو.معروفكلاهماوأبوهالقدوسوعبد

رواةمن،البصريالعظاربكرأبوالازدي،الحبحاببنشعيببنالكبيرعبد

اللهعبدأباأباهأنعنه281()2/الصغيرالتاريخفيالبخاريحكىوقد.البخاري

الدمشقي،تسنيمبنلمحمدمعاصرفهذا.602سنةماتالكبيرعبدبنمحمد

بكفشعبةكفأنرأياجميعانهماو،شعبةلىإأميلكليهماأنالغريبولكن

اللهعبدواباالدمشقيتسنيمبنمحمدشعبةانشدهانفسهاالاتيةالابياتثممسعر.

جميعا!الترمذيأواليزيديحمدأوأباالبصري

المؤلف-ومصدرالنسخجميعفيالابياتوردتوكذا.مجوهرا"":العاقبةفي

الاولالبيتفي"جوهر"نصبهذاوعلى.فيالقوامفتوحة-العاقبةكتابوهو

يستقيملاالمصادرفيآخرانوبيتان.التكلفلىإيحوجالثالثالبيتفيمسعر"و"

فيهما.القافيةنصب

"فأكثر"يضبطولم،الاخرىوكسربعضهابرفعالنبلاءاعلامسيرناشرضبطهاوقد

-مقيدةالابياتأنوأرىظاهرا.إقواءالابياتفيأنعلىونبهماض،فعلوهو
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فأكثراالعلومجمعفيتبحرالذيشعبةياالرحمنليوقال

مسعراالليلفيالقوامعبديوعنرضاذوعنكإننيبقربيتنعم

لينظراالكريموجهيعنوأكشفسيزورنيبأنعزامسعراكفى

منكراالدهرسالففييألفواولم(تنسكوا)1بالذينليفعاوهذا

يا:فقلت،النومفيحنبلبنأحمدرأيت:الكنديمحمدبنأحمدقال

فيضربتأحمد،يا:قالثملي،غفر:قالبك؟اللهفعلما،اللهعبدأبا

)2(.إليهفانظر،أبحتكقدوجهيهذا:قالهربيانعم:قلتسوطا؟ستين

أهلمنرجلحدثني:الحجاجبنمحمدبنأحمدبكر)3(أبووقال

عنلهماسأحتىالقبوراهليرينيانوجلعزاللهدعوت:قالطرسوس

أهلكأن،المنامفيسنينعشربعدفرأيتبه؟اللهفعلماحنبلبنأحمد

كمهذا،ياأ[]17فقالوا:،بالكلام)4(فبادروني،قبورهمعلىقامواقدالقبور

فارقكممنذيزللمرجلعنتسالنا!إيانايريكأنوجلعزاللهتدعو

طوبى.شجرةتحتالملائكة)5(تحليه

الطويل.منالثالثالضربمنوهي،فيالقوا

تمسكوا"."ز(:،)ط(1)

سيروانظر:4(.412/)بغدادتاريخفيالخطيبواخرجه22(.4)العاقبةكتاب)2(

34(.11/9)النبلاءاعلام

(.ط،)نمنساقطبكر"ابو")3(

تصحيف.،"ني"فبارزو(:)ن(4)

)ب،وفيز(.ن،ق،،)غفيوكذاالحاء،تحتلاهمالعلامةمعالاصلفيكذا)5(

-كتابفيوالذي."ترفه":""الملائكةبعد)ب(فيبعضهمزادثم("،"عليه(:ط
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إخبارهوإنماالقبورأهلمنالكلاموهذا:لحقاعبدمحمد)1(أبوقال

نأيقدروافلم،منزلتهوعظممكانهوارتفاعحنبلبنأحمددرجةعلوعن

)3(.معناهفيهوومابهذا)2(،إلافيههووعماًحالهصفةعنيعبروا

الحافيبشزارأيت:الحارثبنبشرصاحبالسقاجعفرأبووقال

جنةمنفقالا:؟أينمن:فقلت.جائيانوهما،الكرخيومعروفا)4(

)5(.موسىاللهكليمزرنا،الفردوس

،الحارثبنبشرلقيتكانيالنومفيرأيت)6(:الجزريعاصموقال

1(

2(

3(

4(

5(

6(

إظهر.وهولماتحفه"-:لمؤلفامصدر-العاقبة

)ن(.منساقط

العاقبة.كتابفيوكذا"إو".ز(:)ن،

.(422)العاقبةكتاب

"."معروفز(:،،عن)أ،

فيوعنه22(01/4)دمشقتاريخفيعساكرابنوأخرجه)225(.العاقبةكتاب

)373(.الصدورشرح

سنةأحمدالاماممولدقبل921سنةتوفيفإنهصرفخطأوهو""الجحدري)ن(:

مصدروهوالعاقبةكتابلموافقتهاالاخرىالنسخعليهاتفقتماوأثبت.641

المؤلف.

نسبةظني،فيالصوابوهو"،الحربي"المصادر:منوغيرهبغدادتاريخفيولكن

ترجمة.لهاجدلمولكنببغداد،الحربيةمحلةلىا

بصحته،وجزملما،"الجرمي3(:1/90)لحنابلةاطبقاتعلىالذيلناشروأثبت

الجرميكليببنعاصمفإن؟ريببلاخطاوهو،التهذيبتهذيبعلىوأحال

لا:فقالالجرميعنالاثرموسالهأحمد.الاماممولدقبل137سنةتوفيالكوفي

.(55)5/التهذيبتهذيبانظر:.بحديثهبأس
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حنبل؟بناحمدفعلماقلت)1(:.عليينمن:قالنصر؟أباياأينمن:فقلت

ياكلانوجلعزاللهيديبينالوراقالوهابعبدمعالساعةتركته:قال

النظرفاباحني،الطعامفيرغبتيقلةاللهعلم:قال؟فانت:لهقلت.ويشربان

)2(.إليه

موته،بعد)3(النومفيالحارثبنبشررأيتالسقاء:جعفرأبووقال

يا:ليوقالورحمني،)4(،أطلقني:قالبك؟اللهفعلمانصر،أبا:فقلت

قلوبحشوتماشكرديتماالجمرعلىالدنيافيليسجدتلوبشر،

نأووعدنيشئت،حيثفيهافاسرح،لجنةانصفليباجومنك،عبادي

الناسفوقذاك:فقالالتمار؟نصرابوفعلما:فقلت.جنازتيتبعلمنيغفر

)6(.وفقره)5(بلائهعلىبصبره

لاننعيمها؛نصف"لجنةا"نصف:بقولهأرادلعله:الحقعبدقال

لما.)1()ب،ن،ط،ج(:"فقلت

بنطريقهومن27(/11)بغدادتاريخفيالخطيبوأخرجه)226(.العاقبةكتاب)2(

وشرح37(0)2/الصفوةصفةوانطر:223(./01)دمشقتاريخفيعساكر

.)373(الصدور

)ز(.منساقطهنالىانصر...لماأباياأينمن:"فقلت)3(

تاريخوفي."بي"لطف:غيرهاوفي.لما"ألطفني:لعاقبةق(،)ز،وفي(.)أ،غفيكذا(4)

".ليغفر":المناماتوفي".شيبتيفرحم"وقفنيد:1بغد

لما.بنياته"على:دمشقوتاريخبغدادتاريخفي5()

دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن4(01/02)بغدادتاريخفيلخطيباأخرجه)6(

ابورواهنفسهوالمنام)278(.رجلعنالمناماتفيمختصراونحوه2(.01/27)

)226(.العاقبةكتابومصدرالمؤلف!المصيصيمحمدبنسفيانعنبسندهنعيم
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أولافيتنعمون(.1)نيجسماونصف!،نيروحانصف:نصفاننعيمها

الجسمانيالنعيملهمأضيفالاجسادلىإالارواحردتفاذا،بالروحاني

)2(.الروحانيلىإ

العملمنبشروحظ،والعملالعلمعلىمرتبلجنةانعيم:غيرهوقال

أعلم.والله)3(،العلممنحظهمنأوفىكان

فيقاعدوكأنه،المنامفيالشبليبكرأبارأيت:لحينالصابعضوقال

ثيابوعليه،أقبلقدبهواذا.فيهيقعدكانالذيبالموضعالرصافةمجلس

من:لهفقلت،يديهبينوجلست،عليهوسلمتإليهفقمت،حسانب[]17

سرعهموأ،اللهبحقوأقومهم،اللهبذكرلهجهمأ:قال؟إليكأصحابكأقرب

)5(.اللهمرضاةفي)4(مبادرة

بعدالمنامفيسليمبنميسرةرأيت:الساحليالرحمنعبدأبووقال

الذيفما:لهفقلت.طويلالسفر:فقال.غيبتكطالت:لهفقلت،موته

تأمرنيفما:فقلت.بالرخصنفتيكنالانالي،رخص:فقال؟عليهقدمت

منويقربانالنار،منينجيانالاخياروصحبةالاثاراتباع:قال؟به

الاتي.الموضعوفيهنا""جثماني)ن(:(1)

2(.)26العاقبةكتاب2()

".العلمفي")أ،ق،غ(:)3(

"إلى".)ن(:)4(

تاريخوفي.المنامفيوقعالجوابواالسؤالهذانفيهوكذا)227(.العاقبةكتاب5()

فييعني.فأجابسئلالشبليسمعالعطارانسبنلحسنااباان(1/428)4بغداد

66(.)66/دمشقتاريخ:وانظر.اليقظة
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الجبار)1(.

ما:فقلتموتهبعدزاذانبنعيسىرايتالضرير)2(:جعفرابووقال

:يقولفأنشابك؟اللهفعل

للشراب)3(معهمواكاويبحوليالخلدفيالحسانرايتلو

)4(الثيابمسبلاتيبمشينجميعابالكتابيترنمن

التيالمقبرةهذهلىإجئتنيكأرايت:جريجابناصحاببعضوقال

،وفسطاط،سرادقعليهقبرامنهاورايتسرادقا،عامتهاعلىفرايت،بمكة

الزنجي.خالدبنمسلمفإذا،عليهفسلمت،دخلتحتىفجئت.وسدرة

وقبرك،سرادقعليهاالقبورهذهبالماخالد،ابايا:وقلت،عليهفسلمت

فقلت:.الصيامكثيركنتنيإ:فقال؟سدرةوفيه،وفسطاطسرادقعليه

عليه.اسلماناحبناو،اجالسهكنتفقد،عليهدلني؟جريجابنقبرفاين

رفعت؟جريجابنقبرواين:السبابةإصبعهوادار،هيهات:بيدههكذافقال

)5(!عليينفيصحيفته

)228(.العاقبةكتاب(1)

ابووهو،الثقفيإبراهيمبنإسحاقالمنامصاحبانالمناماتوفي.العاقبةفيكذا2()

الكوفي!يعقوب

:المناماتز(،،)طوفيق،غ(.ب،ج،)ا،فيللحسانالمذكرضميرالجمعكذا)3(

العاقبة:فيو."بالشراباشرعت"واكاويب:)ن(فيو.الوزنيكسرولكنه،""معهن

.النساخإصلاحمنولعلهما"الشرابفيبصاواكاويبها"

.(41)6لمناماتافيالدنيابياابنواخرجه)228(.العاقبةكتاب(4)

23(.0)العاقبةكتاب)5(
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بك؟اللهفعلما:لهفقال،أصحابهبعضالنومفيسلمةبنحمادورأى

وراحةراحتكأطيلفاليومالدنيا،فينفسككددتطالما:ليقال:فقال

المتعبين.

هذه:وقلت،بتصديقهنفسكتسمحلمفإنجدا.طويلبابوهذا

،غيرهأوقريباأولهصاحبارأىمنفتأمل،معصومةغيروهي،منامات

وأ،غيرهاوهودفنهبمالأخبرهأوالرويا،صاحبإلايعلمهلابامرفاخبره

يموتبأنهأخبرهأو؛قالكمافوقعيوجد،بأمربشرهأو،يقعأمرمنحذره

وأبخصبخبرهأوأخبر؛كمافيقعوكذا،كذالىإأهلهأ[]18بعضأوهو

منوالواقعأخبر.كمافوقع(،1)لهيعرضمرضأونازلةأوعدوأوجدب

منوغيرنانحنرأيناوقد،فيهمشتركونوالناس،اللهإلايحصيهلاذلك

عجائب.ذلك

لصاحبهاتظهرالنفسفيوعقائدعلومكلهاهذهإن:قالمن)2(وأبطل

،والمحالالباطلعينوهذا.بالنومالبدنيةالشواغلعننفسهانقطاععند

ولا،الميتبهايخبرالتيالأمورهذهمعرفةقطفيهايكنلمالنفسفإن

ما.بوجبماأمارةولاعليهاعلامةعندهاولاببالها،خطرت

حديثمنيكونماالرويامننو،كذلكيقعقدالأمرأنننكرلاونحن

صورمجردمنهيإنماالناسمرائيمنكثيربلالاعتقاد.وصورةالنفس

الله،منرؤبا:أنواعثلاثةعلىالرؤيافإن،المطابقوغيرالمطابقاعتقادهم

صخف.ثم"أو"زاد"،لهبغرضأو"مرض)ق(:(1)

".ذلكمنوأبطل")ن(:)2(
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.(1)النفسحديثمنورويا،الشيطانمنورويا

العبد.قلبفيسبحانهاللهيلقيهلهامإمنها:أقسامالصحيحةوالرويا

)2(الصامتبنعبادةقالكما،المنامفيعبلمهالرببهيكلمكلاموهو

روجالتقاءومنها.بها.الموكلالروياملكلهيضربهمثلومنها:)3(.وغيره

4(.)ذكرناهكما،وغيرهموأصحابهوأقاربهأهلهمنالموتىبأرواحالنائم

دخول:ومنها.لهوخطابهالىوتعاسبحانهاللهلىإروحه)5(عروجومنها:

نوعلموتى1والاحياءأرو]جفالتقاء.ذلكوغيرومشاهدتهالجنةالىإروحه

.المحسوساتجنسمنالناسعندهيالتيالصحيحةالروياأنواعمن

فيكامنةكلهاالعلومإن:قائلفمن.الناسفيهاضطربموضعوهذا

تجردتفإذامطالعتها)6(،عنهايحجبالحسبعالماشتغالهاوانما،النفس

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

7(،0)17البخاري:هريرةابيحديثمنالصحيحينفيثبتمماالتقسيمهذا

)2263(.ومسلم

المنطقيينعلىالردانظر:كتبهما.منمواضععدةفيوشيخهالمصعفاورده

شارو.(1/15)السالكينمدارج(،5)13الفوائدبدائع(،)917النبوات(،)485

حادي893(،/21)الفتاوىمجموع.مرفوعارويانهلىإاخرىمواضعفي

93(.1/0)النوادرفيالترمذيلحكيماالمرفوعهذااخرجوقد)838(.الارواح

سعدهوفيوا؟.وهوعمر،ابيبنعمرشيخهعنيته1رومنوهوحجر:ابنقال

رواه362(:)7/المجمعفيالهيثميوقال354(./12الباري)فتحجعيد.

اعرفه.لممنوفيه،الطبراني

.(018)6/الفتاوىمجموعانظر:لدرداء.أبا:يعنيلعله

."ذكرنا":()ب

مقحمة.""مثلدد"،عروج"مثل:)ا،غ(في

"مطالعها".ز(:،ق،،غ)ب
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كانتأكملبالموتتجردهاكانولمااستعدادها.بحسبمنهارأتبالنوم

أكمل.هناكومعارفهاعلومها

النفستجردفإن.كلهيقبلولا،كلهيردفلا،وباطلحقفيهوهذا

كلتجردتلولكنالتجرد،بدونتحصللاومعارفعلومعلىيطلعها

ماتفاصيلوعلى،رسولهبهبعبب[]18الذياللهعلمعلىتطلعلمالتجرد

شراطوالمعادوتفاصيل،الخاليةوالاممالماضيةالرسلعنبهأخبر

مماذلكوغيروالافعالوالصفاتوالاسماءلنهيوالامروتفاصيل،الساعة

وتلقيه،ذلكمعرفةعلىلهاعونالنفستجردولكن.بالوحيإلايعلملا

الشواغلفي)1(المنغمسةللنفسيحصلمماكثروقربوأسهلمعدنهمن

البدنية.

بلاابتداءالنفسفياللهيخلقها)2(علومالمرائيهذهإن:قائلومن

مخالفقولوهو،والقوىلحكموالاسبابمنكريقولوهذا.سبب

لفطرة.ووالعقلللشرع

استعدادهبح!سبللعبداللهيضربهامضروبةمثالىالرؤياإن:قائلومن

راهمانفسيكونومرةمضروبا،مثلايكونفمرةالرؤيا.ملكيدعلى،والفه

قبله،القولينمنأقربوهذا.لمعلومهالعلممطابقةالواقعفيطابق،الرائي

من:تقدمكماأخر)3(أسبابلهابل،عليهمقصورةليستالرؤياولكن

وغيرها.الهنديةالطبعةمناثبتنالماتصحيفوهو،"المنعمة":النسخجميعفي(1)

353(./21)الباريفتح:انظر.تحريف،علقها"":()ق2()

)ق(.منساقط)3(
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القلبفي)2(الملكإلقاءومن(،1بعضا)بعضهاواخبارالارو]حملاقاة

و]سطة.بلامكافحةللأشياءالروحرويةومن،والروع

من"والروح"النفسكتابفيلحافطامندهابناللهعبدأبوذكروقد

ثناالدولسي)3(،مغراءبنالرحمنعبدثناحميد،بنمحمدحديث

الله،عبدبنسالمعن،عجلانبنمحمدعنالازدي،اللهعبدبنالأزهر

حسن،بايا:لهفقال،طالبابيبنعليالخطاببنعمرلقي:قالأبيهعن

منهنعندكفهل،عنهنأسالكثلاث.وغبتوشهدناوغبنا،شهدتربما

يرولمالرجليحبالرجل:فقال؟هنوما:طالبأبيبنعليفقال؟علم

سمعت،نعم:عليفقالشرا.منهيرولمالرجليبغضوالرجلخيرا،منه

فتشام)4(،الهواء،فيتلتقيمجند!جنودالأرواح"ان:يقوللمجي!اللهرسول

.واحدةعمر:فقال."ختلف1منهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما

ذإ)5(نسيهقدهوفبينا،نسيهإذالحديثايحدث:والرجلعمر:قال

الاا[]91قلمبالقلوبفي"ما:!به!ميقولاللهرسولسمعتنعم،:فقال.ذكره

."لبعضواخبار":()ن(1)

التقاء"."(:)قوفي."الذيالملك"غيرها:وفي،ج(.ن،)بفيكذا)2(

وهموهو،معن"بنالرحمن"عبد،ج(:)نوفي.الصوابهووهذا)ب(،فيكذا)3(

)035(.لتهذيبتقريبانظر:مشهور.

الرحمنعبد"ابوز(:ط،)ق،وفي،معن"بنالرحمنعبدابو":الاصلفيولكن

زهير.بيبايكنىالرحمنعبدفان؟ابو""بعدزهير""سقطفهلمغراء"ابن

بعضا.بعضهايشتماي."الخيلتشامكما"فتشاتم:سيأتيكمامسعودابنحديثوفي4()

العربلسانانظر:.عندهماوتعرفت،منهدنوتإذافلانا،ممتشا:قولكومنه

326(./21)شمم

".نسيهومنهو"ز(:،،غق)ا،)5(
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ذا،فاظلمسحابة(1تجللته)اذمضيءالقمربيناالقمر،كسحابةسحابةوله

عنه)2(تجلتاذ،فنسيسحابةتجللتهإذيتحدثالقلبوبينافأضاء.تجلت

.اثنتان:عمرقالفيذكر)3(".

نعم،:فقال.يكذبماومنهايصدقمافمنهاالرويا،يرىوالرجل:قال

بروحهعرجالانوما)4(يتملىينامعبدمنما":يقوللمجي!اللهرسولسمعت

والذي.تصدقالتيالرؤيافتلك،العرشدونيستيقظلافالذي.العرشلىا

طلبهن،فيكنتثلاثعمر:فقال".تكذبالتيفهي،العرشدونيستيقظ

)5(.الموتقبلأصبتهنالذيللهفالحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تصحيف.،""تخللته:الاصلوقي.غشيتهاي

."انجلت":الاصل

.وغيره5(022)الاوسطفيكما"فذكر"أو"فتذكر":يقتضيلسياقو،النسخجميعفيكذا

"."يمتلئ(:،غن)أ،وفيطويلا.ينامأي

لحاكمو522(،0)الاوسطفيوالطبراني(،1/135)الضعفاءفيالعقيلياخرجه

ابنعنطرقمن691()2/الحليةفينعيمبوو793(،693،)4/المستدركفي

ني.الطبراعندبتمامهوهو،باسنادهمغراء

الثالث.علىلحاكمو،الثانيعلىنعيموأبو،الاوللحديثاعلىالعقيليقتصرو

.(0221)الاحياءأحاديثيجهتخرفيالعراقيوضعفه

المؤلف،يصححهلممنكر،حديث":بقولهالذهبيتعقبهلحاكماعنهسكتولما

أزهر".منالافةوكان

"حديثه:العقيليقال،اددهعبدبنازهر"فيه(:1/162)المجمعفيالهيثميوقال

أبيعنإسرائيلحديثمنيعرفلحديثاوهذا،عجلانابنعنمحفوظغير

".ثقاترجالهوبقية.موقوفا"عليعنلحارثاعنإسحاق

3(.10)المنكيالصارمفيالهاديعبدابنايضابالوقفأعلهوكذا
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عامربنسليمعنعمرو،بنصفوانثناالوليد:بنبقيةوقال

لمالشيء،يرىالرجللروياعجبت:الخطاببنعمرقال:قالالحضرمي

فقالشيئا.يكونفلاالشيء،ويرىبيد.كأخذ)1(فيكونبال،علىلهيخطر

لائفسيتوفىلله>:وجلعزاللهيقول،المؤمنينميريا:طالبأبيبنعلي

ويىسللمؤتعلئهاقضئألتىلمجضسثمناسهآفىتمتلموالتىموتهاحين

42[.]الزمر:(اهلتفىكالاخرئ

فهوالسماءفيوهيرأتفمامنامها،فيبهايعرجوالارواح:قال

رأتفمافكذبتها،الهواء،فيالشياطينتلقتهاأجسادهالىإردتفاذا،الحق

الباطل.فهوذلكمن

علي)2(.قولمنيتعجبعمرفجعل:قال

عنوروي،وغيرهعمروبنصفوانعنمشهورخبرهذا:مندهابنقال

الدرداء.بي

عباسبناللهعبدان،طلحةابيبنعليحديثمن)3(الطبرانيوذكر

مسلمصحيحفيعنهاللهرضيهريرةابيحديثعنهيغنيالاوللحديث1و

عندوسيأتيعنها،اللهرضيعائثةحديثمنتعليقا)3336(لبخاري1و)2638(،

(.لمي)قا.لمؤلفا

.""ويكون:(ط،)ب(1)

المنثورالدر:انظر.مردويهوابن()89183تفسيرهفيحاتمبياابنأخرجه2()

/7(.)231

كتابفياخرجهيكونوقد.نقصبعضهاوفي.المطبوعةجمهمعافياجدهلم)3(

له.الرؤبا
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عماسل:قال.عنهاأسألكأشياء،المؤمنينأميريا:الخطاببنلعمرقال

تصدقومم؟ينسىومم؟الرجليذكرمم،المؤمنينميريا:قال.شئت

؟تكذبوممالرؤيا؟

تغشتفإذاالقمر)1(،كطخاءةطخاءةالقلبعلىإنعمر:لهفقال

الرؤيا،تصدقمموأما.نبدكانماذكرانجلتفإذاادم،ابننسيالقلب

والتىموقهاحينألائفسشوفئلله>:يقولوجلعزاللهفإن؛تكذبومم

[ب]91التيفهيالسماءملكوتفيمنهادخلفمنمناسهآ<.فىتمتلم

)2(.تكذبالتيفهيالسماءملكوتدونمنهاكانوما،تصدق

الاصبحي،عئمانأبيعن،الرعينينعممبنعثمانعنلهيعةابنوروى

،العرشبهايؤتىحتىبروحهعرج)3(الانساننامإذا:قالالدرداءبيأعن

بالسجود)4(.لهايؤذنلمجنباكانوإنبالسجود،لهاأذنطاهراكانفان

عنالاحوص،أبيعن،الهجريإبراهيمعنعونبنجعفروروى

تشامكمافتشام،تتلاقىمجندةجنودالارواحإن:قالانهمسعودبناللهعبد

)5(.اختلفمنهاتناكروما،ائتلفمناتعارففما،الخيل

معمربنجميلقال.وتشاهدههذاتعرفوحديثاقديماالناسيزلولم

والغيم.والظلمةالغشاء:الطخاءة(1)

.عباسابنعن(1/961)الاصولنوادرفيلحكيمااورده2()

.""الرجل:()ن)3(

22(.0)3/للحكيمالاصولنوادروانظر:(.421)5الزهدفيالمماركابنأخرجه(4)

9(.)380الشعبفيالبيهقياخرجه)5(
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:(1)ريلعذا

وروحها)2(المنامفيروحيالليلمعوتلتقيمستهامانهارياظل

كانوربما،ويخاطبهيحدثهالاحياءمنغيرهيرىفالنائم:قيلفان

فكيف،جسدهتفارقلمروحه،يقظانالمرئيويكون،بعمدةمسافةبينهما

هما؟روحاالتقت

يكوناو)3(،للنائمالرؤياملكضربهمضروبا،مثلايكوننإماهذا:قيل

اوس)4(:بنحبيبقالكما،منامهفيلهتجردالرائيمننفسحديث

)5(مشغولوهوعنهنفسكحديثبهاتاكزور!نلطيفكسقيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()نمنقطسا"العذريو".تحريفهماوكلا."لعبدريا":)ز(."لعدويا":()ط

."علي"لى!("جميل"تحرف()بفيو

51(.)جميلديوان

)ن(.منسافط"للنائم"

منتهىعن(001)ديوانهفيالنميريالعودلجرانالاتيالبيتفإن،وهمهذا

:تمامبيأقولمعيذكرالنميريبيتأنالوهموسبب.الطلب

ليالمطاوبينالحمىبينطةرهـمنالرعلليلةالرورعادك

لخيالاطيفزرتبالفكرنكولكفالخيالزاركفمانم

.النميريقولمنمعناهأخذانهعلىللدلالة

أيضا:تمامأبووقال

واكتتامخفيةفيفأتانيالمنامفيفكرتياستزارته

.(2681/)للآمديالموازنةانظر:

:الديوانوفي."لضيفك":الاخرىالنسخوفي.والموازنة)ن(فيكذا":لطيفك"

."لزورك"
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كلفيشعر،بالاخرىإحداهماعلاقةوتشتدالروحانتتناسبوقد

لشدةلغيره)2(يحدثبمايشعرلموإن)1(،لصاحبهيحدثماببعضمنهما

عجائب.ذلكمنالناسشاهدوقدبينهما،العلاقة

أرواحتتلاقىكما،النومفيتتلاقىالاحياءأرواحأنلمقصودوا

.لامواتوالاحياءا

وتتناكر،،فتتعارفلهواء،افيتتلاقىالارواحإن:السلفبعضقال

بالرويااللهوكلوقد:قالشر.أوخيرمنلاقيهاهوبماالروياملكفيأتيها

فيومنقلبهاواسمها،بعينها،نفسكلمعرفةوألهمهعلمهملكاالصادقة

فيها،يغلطولاشيء،منهاعليهيشتبهلاومعارفها؟وطبعها،ودنياها،دينها

الإنسانلهذامصيبهوبماالكتابأممناللهغيبعلممن)3(نسخةفيأتيه

علىلاشكالوالامثالفيهالهويضرب.ودنياهدينهفيوشرخيرمنأ[2]0

همأوارتكبهامعصيةمنوينذره،يقدمهأوقدمهبخيريبشرهفتارة،عادتهقدر

بأسبابالاسبابتلكليعارض؟أسبابهانعقدتمكروهمنويحدرهبها،

منهنعمةالرويافياللهجعلهاالتيوالمصالحالحكممنذلكولغيرتدفعها،

الارواحتلاقيذلكطرقأحدوجعلوتعريفا.وتذكيراواحساناورحمة

وتعارفها.وتذاكرها

راهمنامعنالاخرةعلىوإقبالهوزهدهوصلاحهتوبتهكانتممنوكم

!منامعندفيناأوكنزاوأصاباستغنىممنوكمإ)4(لهزبيأو

خطأ.وهو،"نماوا":()ن(1)

."حدث":(ط،)ب(2)

مغير.وكاته!كا"بنتيجة:()ن)3(

)ن(.منساقطله"رئي...ممنوكم9)4(

29



ابنعنالمالكيمروانبنحمدأبكرلابي()1""المجالسةكتابوفي

عمن،سليمانبنالمعتمرعن،الاصمعيعن،حاتمأبيعن)2(،قتيبة

مثلفرأيناأحدنا،فنامنفر،ثلاثةوكناسفر،فيمرةخرجنا:قالحدثه

فاستيقظ.أنفهفدخل،رجعثم،منهقريباغارافدخل،أنفهمنخرجالمصباح

5،فدحلناكذا)3(.الغارهذافيرأيتعجبا،رأيت:وقال،وجههيمسح

كان)4(.كنزمنبقيةفيهفوجدنا

كانالذيالكنزصابو،زمزمعلىالنومفيدلالمطلبعبدوهذا

)5(.هناك

منوكذاكذاموضعلىإقم:لهفقيل،نومهفيأتيوهببنعميروهذا

يوصولم،وماتمالا،دفنقدأبوهوكان.أبيكمالتجدفاحفره،البيت

ؤيبرادرهمالافعشرةفأصاب،أمرهحيثفاحتفر،نومهمنعميرفقامبه)6(.

إسلامه،عقيبذلكوكان.بيتهأهلوحالحالهوحسن،دينهفقضىكثيرا.

هبلمنخيربدينهحباناالذيهذاربنا،أبتيا:بناتهمنالصغرىلهفقالت

)7(.قلائلأياماعبدتهوإنما،لمالاهذاورثكماكذلكأنهولولا!والعزى

فاستدركه،"المجالسة"ناشرعليهااعتمدالتيالمخطوطاتفيالخبرهذايردلم(1)

.الروجكتابمن

تحريف.،"قتيبةبيا":الأصل2()

كنزا".":نسخةفيانلىإط()ا،حاشيةفيواشيروكذا""كذا:المطبوعةالنسخفي)3(

(.)طمنساقطلاكان"(4)

.(1/641)هشامابنسيرة)5(

(.)نمنساقطوهو.بهالا"ج(:،ط،)ب)6(

كلامه-منيظهركماالعابرنيللقيرواكتابمنالمؤلفنقلهوقدالخبر.هذااجدلم)7(

39



هذاعميرحديثوما(:العابر)1القيروانيطالببيأبنعليقال

عصرنافيوشاهدناهعندناكانمما)2(بأعجببالمنامالمالواستخراجه

مشهورالحاصارجلاوكان.البغانشي)4(اللهعبدمحمدأبيمنبمدينتنا)3(

اهلهملىإذلكونقلهالغائباتعنلهموسؤاالاموات[ب02]بروية

نأإليهفيشكو،يأتيهالمرءفكان.منهوكثر،بذلكاشتهرحتى،تهموقرابا

خيرا.فيعده،مكانهلىإيهتدىلامالىوله،وصيةغيرمنماتقد)5(حميمه

فيخبرهالامر،عنفيسأله،الموصوفالميتلهفيتراءى،ليلتهفياللهويدعو

عندهاولامراةتوفيتلحاتالصامنعجوزاامراةأن:نوادرهفمن

بها،نزلماإليهوشكت،الوديعةصاحبةإليهفجاءت.وديعةدنانيرسبعة

لها:فقالالغد،منإليهعادتثمصاحبتها.الميتةواسمباسمهاوأخبرته

فيالدنانيرتجديخشباتسبعبيتيسقفمنعدي:فلانةلكتقول

السابعة.المسألةفيعليهاحالالذي""البستانكتابولعله.الاتي

فيذكركما،حلدونابنعهدفيالمغرباهلبينمتداولةكانتهذاالقيروانيكتب(1)

مائةبلغتوقد-مؤلفاتهوكانت."الممتيعكتاب"منهاوسمى(،001)6المقدمة

.(44)2فهرستهانظر(5750)تخيرابنمروياتمن-الموطاموطأومنها،تاليف

كماالصوابيكونانفاما0حللوفيه"باعجب...حديثوأما"ق(:،ب)أ،في)2(

".بأعجب[]ليس...حديث"واما)ج(:فيكماكلمةسقطتاو،غ(؛)طمناثبتنا

خطأ.وهو،"فاعجب...واما"(:)نفيو."باعجبهو[]ليس....":)ز(فيو

)ن(.منساقط)3(

سقط.ففيها،"اللهعبدابي")ن(:في)4(

فاصلح.،الاصلفيكانوكذا"،"حميه)ق(:)5(
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لها.وصفكمافوجدتها،ذلكففعلت.صوفخرقةفي)1(السابعة

الدنياأهلمنامرأةاستأجرتني:قالكذبابهأظنلارجلخبرنيو:قال

هيالفعلةلزمتالهدمفيخذتفلما،معلومبمالوبنائهالهادارهدمعلى

منالدارهذههدملىإليماوالله:قالت؟مالك:فقلتمعها)2(.ومن

شيء،كبير)4(لهنجدفلمكثير)3(،يسارذاوكان،ماتابيلكن،حاجة

شيئا.أجدلعليالدارهدملىإفعمدت،مدفونمالهأنفخلت

هذا!منعليكأهونهومافاتكلقدحضرنا:منبعضلهافقال

)6(قصتكيبيتأنوتسألينه،إليهتمضينفلان:قالهو؟وما)5(:قالت

فذهبت.كلفةولاتعببلامالهمكانعلىفيدلك،أباكيرىفلعله،الليلة

.عندهأبيهاواسماسمهاكتبأنهفزعمتإلينا،عادتثمإليه

الرجل،عندمنالمرأةوجاءت،العمللىإبكرتالغدمنكانفلما

:قال)7(.الحنيةفيالمال:يقولوهوأباكرأيت:ليقالالرجلإن:فقالت

فيه.المالواذاشق،ليلاححتىجوانبها،وفيالحنيةتحتنحفرفجعلنا

)ن(-منساقط"السابعةفي"1()

".الفعلةفلزمتامراةجاءلهدما")ن(:)2(

مهملة.غيرهاوفيق،غ،ج(.،)طفيبالمثلثةكذا)3(

بالمثلثة.)ج،غ(وفيط(.ب،)ا،فيبالموحدةكذا)4(

)ن(.منسقطهنالىإ..."ليما"واللهمن)5(

"."قضيتك)ق(:)6(

تكملةانظر:والقبو.،الطاق:لحنيةوا.كالقوسمنحنياكانماالبناء:منالحنية)7(

358(.)3/العربيةالمعاجم
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مال:وتقول،وجدتبماتستخفوالمرأة،التعجبفيفاخذنا:قال

سألتهثم،فأعلمته،فمضت.إليهأعودولكني!هذامنأكثر(1كان)بيأ

.لمعاودةا

احفري:لكيقولإباكإنلها:قالإنه:وقالت،آلتالغدمنكانفلما

ففتحت:قال.الزيتمخزنفيالتيالمرئعة)2(الخابيةتحتا[211

كوزافوجدناتحتها،وحفرنافأزلناها،،الركنفيمربعةبخابيةفاذا،المخزن

فاخذته.كبيرا

وعليها،عندهمنفرجعت،ففعلت،المعاودةفيالطمعبهادامثم

بقيماوأمالها،قدرماأخذتقد:لهيقولوهو،راهأنهزعم:فقالت.الكآبة

له.قدرمنلىإيحرسهالجنمنعفريتعليهجلسفقد

جدا.كثيرةالبابهذافيوالحكايات

منامه،فيلهوصفهمنرأىدواءباستعمالالشفاءلهحصلمنوأما

جدا.فكثير

تيمية،ابنالإسلامشيخلىإمائلغيركانممنواحدغيرحدّثنيوقد

الفرائضمسائلمنعليهيشكلكانشيءعنوسأله،موتهبعدراهأنه

.بالصوابفأجابه،وغيرها

بالارواحالناسأجهلمنهومنإلاينكرهلاأمرفهذا،وبالجملة

التوفيق.وباللهوشأنها.وأحكامها

)ز(.في""كانتردولم."بيامال"كان:الاصل(1)

.الكبيرةلجرةا:الخابية2()
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فصل

الرابعةلمسالةا(1وأما)

؟وحدهللبدنلموتاأم،تموتهلالروحأنوهي

؛الموتوتذوقتموت:طائفةفقالتهذا)2(.فيالناساختلففقد

.الموتذائقةنفسوكلنفس،لانها

>في:تعالىقال.وحدهاللهإلايبقىلاأنهعلىالادلةدلتوقدقالوا:

وقال27[.26،لرحمن:]1<والاكرامأتجنلذورفيوضه!ريتبئفانعلئهامن

88[.:]القصص<وتجههإلاهالل!شئ:!:لىتعا

.بالموتأولىالبشريةفالنفوس،تموتالملائكةكانتوإذاقالوا:

وأحيتتنااثننيناثتنا>رتناقالوا:إنهمالنارأهلعنلىتعاقالوقدقالوا:

والاخرى،للبدنوهي،المشهودةهيالاولىفالموتة11[،]غافر:<اثنتين

للروج.

تموتوانماللبقاء،خلقتفانها،الارواحتموتلا:اخرونوقال

وعذابهاالارواحنعيمعلىالدالةالاحاديثهذاعلىدذوقدقالوا:.الابدان

)3(لانقطعالارواحماتتولوأجسادها،فياللهيرجعهاأنلىإالمفارقةبعد

(.)نفييردلموأما""فصل(1)

لىإالاشارةدون93(1-093)الطحاويةشرحفيالعزابيابنالمسالةهذهلخص)2(

القيم.ابن

"."لزال)ن(:)3(
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للهسبيلفىقتلواالذينتحسبنولا>:تعالىقالوقد.والعذابالنعيمعنها

فضحله-مناللهاتحفم5بمآفزحين!جم!زمونرنهغعندأخيا!بلأنوتا

معهذا017[.916-:عمران]ال<ظفهمنربهميلحقوالمبالذينويستبشرون

.الموتذاقتوقد،أجسادهمفارقتقدأرواجهمبأنالقطع

وخروجهالاجسادهامفارقتهاهوالنفوسموت:يقالأنوالصواب

تعدمأنهاأريدوإن.الموتذائقةفهيالقدر،هذابموتهاأريدفانمنها.

باقيههيبلالاعتبار؛بهذاتموتلافهيمحضا،عدماوتصيروتضمحل

هذا،بعدلىتعااللهشاءإنسيأتيكما،عذابفيأونعيمفيحلقهابعد

جسدها.فياللهيردهاحتىكذلكأنهاالنصبهصرحوكما

قوله:فيالاختلافهذا)1(الكنديالحسينبنأحمدنظموقد

شجبفيوالخلفشجبعلىإلالهماتفاقلاحتىالناستنازع

العطبفيالمرءجسمتشركوقيلسالمةالمرءنفستخلصفقيل

وا،هيكماحيةالارواحتبقىهلالصور،فيالنفخفعند)2(:قيلفان

تحيا؟ثمتموت

فىومنالسمؤتفىمنفصعقالصورفى>ونفخ:تعالىقالقدقيل:

فيمنبعضسبحانهاللهاستثنىفقد68[،]الزمر:(التهشاءمنإلاالأزض

أبيقولهذاالشهداء.هم:فقيل.الضعقهذامنالارضفيومنالسموات

6(.)12للواحديديوانهشرحفيالبيتينوانظر.المتعبيالطيبابايعني(1)

فبعد"."(:ب)ا،)2(
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جبير.بنوسعيد،عباسوابن،هريرة

مقاتلقولوهذا.الموتوملكواسرافيلوميكائيلجبرائيلهم:وقيل

.وغيره

منالنارفيومنوغيرهمالعينالحورمنلجنةافيالذينهم:وقيل

اصحابنا)2(.من(1شاقلا)بنإسحاقابوقالههوخزنتهاالعذاباهل

النفخعنديمتنلاوالولدانالعينالحورانعلىاحمدالامامنصوقد

الصور)3(.في

الموتةإلاالمويرفيهالايذوقوت>لجنةااهلانسبحانهاخبروقد

الموتةتلكغيريموتونلاانهمعلىنصوهذا56[.ددحد:]<الاؤلت

.موتتانلكانتثانيةمرةماتوافلو،الاولى

هذهفتفسير(،اثنتينوأخي!نااثنتينأمتنا>رنجاالنار:اهلقولواما

تكفرون>ين:تعالىقولهوهي،البقرةفيالتيا[]22)4(الاية:الاية

ولكن382(.)3/الأنسابفيالسمعانيضبطهوكذا.القافبسكون)ق(فيضبط1()

.القافبضم(541)6/تكملتهفيضبطهالتاجصاحب

للقرطبيالتذكرةوانظر:(.591)6/المسيرزادمنالمذكورةالاقوالالمؤلفنقل2()

37(.11/0)الباريوفتح(،1/454)

6(.1/0)يعلىابيابنطبقاتانظر:.مسائلهفيالإصطخريالعباسأبوذكره)3(

)484،الأرواححاديايضا:وانظر)89(.الأرواححاديفيعنهالمصنفونقله

.)834

"،والتيالاية"هذه)ن(:وفي.الكلامفأفسدالواو،اقحم".والايةالاية"(:،ج)ط(4)

.مكررةالثانية"الآية"ظنإذاسقط"،التيالآيةهذه":)غ(وفي.وأسقطاقحم
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(]البقرة:28[.ثح!يئثميميتكمثئمفاخت!ئمأموتاو!نتمبالله

أحياهمثم،أمهاتهمأرحاموفيابائهمأصلابفينطفوهمأمواتافكانوا

أرواجهمإماتةذلكفيوليسالنشور.يوميحييهمثم،أماتهمثمذلك،بعد

.موتاتثلاثكانتوإلا،القيامةيومقبل

الحديثففيموتها.منهيلزملاالصورفيالنفخعندالارواحوصعق

موسىفاذا،يفيقمنأولفأكون،القيامةيوميصعقونالناس"أن:الصحيح

الطور")1(.يومبصعقةجوزيأمقبليأفاقريادفلا،العرشبقائمةاخذ

وأشرقتالقضاء،لفصلسبحانهاللهجاءإذاالقيامةموقففيصعقفهذا

حئئ>فذزهم:تعالىقال.كلهمالخلائقتصعق)2(،!فحينئذبنورهالارض

موتاالصعقهذاكانولو45[،]الطور:<يضعقونفيهائذىيؤمهمينقوا

.أخرىموتة)3(لكانت

هذاظاهر:القرطبياللهعبدأبوفقالالفضلاء.منجماعةلهذاتنبهوقد

لحادثةاالموتصعقةلا،القيامةيومتكونغشيصعقةهذهأنلحديثا

الصور)4(.نفخعند

يدلك!النبيحديثوظاهرعمر)5(:بنحمدشيخناقالوقد:قال

لخدري.سعيدبيأحديثمن2374()ومسلم)8933(،البخارياخرجه(1)

.ربها(""بنور:(ج،ن،ط،)ب2()

.""لكان:()ن)3(

فيللحليميكلاممنجزءوهو(.1/574)الاخرةوامورالموتىباحوالالتذكرة(4)

القرطبي.نقله(1/431،432)المنهاج

232(.)6/المفهمكتابهفيالقرطبيالعباسأبو)5(

001



القرانونص.البعثنفخة:الثانيةالنفخةبعدهيإنماالصعقةهذهأنعلى

قالهذاكانولما.الصعقنفخةبعد)1(هوإنماالاستثناءذلكأنيقتضي

وهذاالانبياء.منيمتلمممنموسىيكونأنيحتملالعلماء:بعض

)2(.باطل

بعدفزعصعقةبهذهالمراديكونأنيحتمل)3(:عياضالقاضيوقال

والايات)4(.الاحاديثفتستقل:قال.والارضالسماءتنشقحينالنشور

لحديثافيقولههذايرد(:)هفقال،القرطبيالعباسأبوعليهورد

:قال.العرشبقائمةاخذاموسىيلقىقبرهمنيخرجحينأنه:الصحيح

)6(.البعثنفخةعندهوإنماوهذا

هذايزيحلذيوعمر)7(:بنحمدشيخناوقال:اللهعبدأبوقال

انتقالهووانمامحض،بعدمليسالموتأن-لىتعااللهشاءإن-الإشكال

وموتهمقتلهمبعدالشهداءأنذلكعلىب[]22ويدل.حاللىإحالمن

الدنيا.فيالاحياءصفةوهذه.مستبشرينفرحينيرزقون،ربهمعندأحياء

عنصحقدأنهمعولى،وأحقبذلكالأنبياءكانالشهداءفيهذاكانواذا

(.تفسيربعد"هو(:)ط.تفسير""هو)ب،ج(:(1)

.(1/954)التذكرة)2(

.التذكرةمنوالنقل357(،)7/لمعلماإكمالفي)3(

تحريف.،لآثار"ا":(،غق،ا)(4)

.التذكرةمنوالنقل233(،)6/المفهمفي)5(

.التذكرةفيوكذا،المفهممنأثبتناماوالصواب".الفزع"نفخة:العسخجميعفي)6(

.السياقمقتضىوهو

.(146-1/954)التذكرةمنوالنقل234(.-233)6/المفهمفي)7(
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ليلةبالانبياءاجتمعغ!ي!وانه(،1الانبياء)اجسادتاكللاالارضان!النبي

بانهاخبروقد)2(.بموسىوخصوصاالسماءوفيالمقدسبيتفيالاسراء

لىإ)3(،السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهيسلممسلممنما

لىإراجعهوإنماالانبياءموتبأنالقطعجملتهمنيحصلمماذلكغير

وذلك(.4احياء)موجودينكانواوإن،ندركهملابحيثعناغيبواأن

نراهم.ولا،موجودوناحياءفإنهم،الملائكةفيلحالكا

فيمنكلصعقالصعقنفخةالصورفينفخفإذااحياء،انهمتقرروإذا

،(1)636ماجهوابن(،4137)والنسائي(،01،1531)47داودابواخرجه(1)

لحاكموا(،019)حبانوابن(،)1733خزيمةوابن(،62161)حمدأوالامام

عنه.اللهرضيالثقفياوسابيبناوسحديثمن278(/1)

".البخاريشرطعلىصحيح":الحاكموقال

وابن،خزيمةابنلحديثاهذاصخح"قد(:473)6/تفسيرهفيكثيرابنوقال

الاذكار".فيوالنووي،والدارقطني،حبان

83(.)78،الأفهامجلاءفيالمؤلفشرحهكما،يقدحلابماالأئمةبعضاعلهوقد

)قالمي(0

.()164مسلموصحيح)3887(البخاريصحيحفيانسحديثانظر)2(

27(.)صالاولىالمسألةفيتخريجهسبق)3(

يظهرلم،اللهرحمهالبابطينالرحمنعبدبناللهعبدالشيخبخطتعليق)ط(فيهنا4()

مقتضى.إلخعناغيبواانلىإراجعهوإنماالانبياءموتإن:وقوله":اخرهوفيكاملا

وهذا.عناالملائكةكتغييبتغييبمجردهووانما،الموتيذوقوالمأنهمالكلامهذا

هذارداللهرحمهالقيموابن.ماتواانهمفيصريحةوالسنةالكتابونصوص،باطل

".المسألةهذهبصددليسلأنههناذلكعلىيتكلملموإنمارد،احسنالكاقيةفيالقول

2(.559-0284)الشافيةالكافيةفيالمحشيإليهااشارالتيالابياتوانظر

201



وأما،فموتالانبياءغيرصعقفأما،اللهشاءمنإلاوالارضالسموات

ماتفمن،البعبنفخةالصورفينفخفاذا.غشيةأنهفالاظهرالانبياءصعق

.افاقعليهغشيومن،حيي

منأول"فأكون:صحتهعلىالمتفقلحديثافي!لمج!قالولذلك

فانه،موسىإلاالناسجميعقبلقبرهمنيخرجمنأوللمحنبينا".يفيق
)1(و.

عليهاكانالتيالحالةعلىبقيأو،غشيتهمنقبلهبعبهلترد؟:فيهحصل

فضيلةوهذهالطور.يوم)2(بصعقةحوسبلانهمفيقا؛الصعقنفخةقبل

موسىأفضليةواحدةفضيلةمنيلزمولا)3(.السلامعليهلموسىعظيمة

.()انتهىكلياهأمرايوجبلا)4(الجزئيالشيءلانمطلقا،نبيناعلى

يومالخلقصعقةعلىالحديثحملإن)6(:القرطبياللهعبدابوقال

الصور،فيالنفخعندالمولفصعقةعلى)7(حملوإن.إشكالفلاالقيامة

نفخةالصورفينفخإذا:فالمعنى.اوائلهبهمراداالقيامةيومذكرفيكون

)1()ن(:"فتمين"،تحريف.

)2()ب،ط،ج(:"بصعقته"0

القرطبي.العباسابيكلامانتهىهنا)3(

بالواو."لجزويا"(:ق،ب)ا،فيرسمها(4)

إلخ."..يلزم"ولاانلحقوا،العباسبياكلامكلهسبقماأنيوهم"انتهى":قوله)5(

شيخه.كلامعلىاللهعبدابيتعليق

ابونقله،للحليميطويلكلاممنجزءهووانما،اللهعبدلابيليسالاتيالكلام)6(

نقلهاولفيقبلمنالقيمابننقلهبمامتصلالجزءوهذا.المنهاجكتابهمناللهعبد

القرطبي.عن

النظر.لانتقال)ن(منسقط...على"الخلق"صعقة)7(
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،العرثرقوائممنبقائمةاخذموسىفإذا،رأسهيرفعمنأولكنتالبعث

.(1الطور)بصعقةجوزيأم،قبليأفاقأدريفلا

ترددالسلامعليهلانه:يصحأ[]23لاهذاعلىالحديثوحمل:قلت

لا:فالمعنىالطور.بصعقةجوزيبل،يصعقلمأمقبلهموسىأفاقهل

"،يفيقمناول"فاكون:الحديثفيقالوقد.يصعقلمأماصعقادري

هل:موسىفيحصلالترددوأن،يصعقفيمنيصعق!لمج!أنهعلىيدلوهذا

الصعقةبهالمرادكانولو؟يصعقلمأم،صعقتهمنقبلهوأفاقصعق

ماتهلوتردد:،بموتهجزمقدخمي!لكان-موتصعقةوهي-الاولى

لا،فزعصعقةأنهافعلام.كثيرةلوجوهباطلوهذا.يمتلمأو)2(،موسى

النفخةعندتموتكلهاالارواحأنعلىالايةتدلفلاوحينئذ.موتصعقة

يذقلممنوكل،لىالاوالنفخةعندالخلائقموتعلىتدلنعم،.الاولى

عليهيكتبلممنأوالموتذاقمنوأماحينئذ.يذوقهفإنهقبلهاالموت

)3(.أعلموالله.ثانيةموتةيموتأنهعلىالايةتدلفلا،الموت

يوميصعقونالناسان":لحديثافيبقولهتصنعونفكيف:قيلفان

بقائمةباطشاموسىفأجد،الأرضعنهتنشقمنأولفاأكون،القيامة

.(4)؟"العرثر

ولكنه،الاشكالنشأومنههكذا،وردقداللفظهذاأنريبلا:قيل

.(854-1/754)كرةلتذا(1)

."مأ":(ن،ط،ب)(2)

)ن(.في"اعلمدته"ويردلم)3(

.(2142)البخاري(4)
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هذا.فجاء،اللفظينبينفركب،حديثمنحديثالراويعلىفيهدخل

هكذا:لحديثانوا

.(1")يفيقمنأولفاكون،القيامةيوميصعقونالناس"أن:أحدهما

الترمذيففي."القيامةيومالارضعنهتنشقمناول"أناهكذا:نيوالثا

ولدسيد"أنا!ك!يو:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدبياحديثمنوغيره

ادميومئذنبيئمنوما.فخرولاالحمد،لواءوبيدي.فخرولا،القيامةيومادم

قالفخر("ولا،الأرضعنهتنشقمنأولوأنا.لوائيتحتلااسواهفمن

)2(.صحيححسنحديث:الترمذي

ابوشيخناكان)3(الاخر.الحديثفيالحديثهذاالراويعلىفدخل

ذلك)5(.يقول)4(الحجاج

استثنىممنكانأمقبليأفاقأدري"فلا:بقولهتصنعونفما:قيلفان

النفخة،صعقةمنمستثنونهمإنمااللهاستثناهموالذينوجل"؟)6(.عزالله

.(8933)ريلبخاا(1)

)8043(ماجهابنوأخرجه36(.1)5المناقبوابواب31()48التفسيرفياخرجه)2(

ابيحديثمنهاشواهدلهلكن،ضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعلياسنادهوفي

)قالمي(.)2278(.مسلمصحيحفيعنهاللهرضيهريرة

تصحيفا."،فان"ط(:،)ب)3(

الحجاجأبو"ز(:)ج،وفي،"لحجاجأبوالحاقط")ن(:وفي)أ،غ(.فيكذا()4

لحجاج"ابوط(:،)بوفي"،المزيلحافظالحجاجا"ابو)ق(:وفي."لحافظا

".الحافطالمزي

.(444)6/الباريفتحفيالحديثينبينلجمعافيحجرابنللحافظكلاماوانظر)5(

)2373(.هريرةبياحديثمنمسلمأخرجه)6(
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منفصعقالصورفى>ونفخ:لىتعاقالكماب[]23،القيامةيومصعقةمنلا

الاستثناءيقعولم68[،]الزمر:(اللهشاءمنإلالازضفيومنالسمؤتفى

القيامة.يومالخلائقصعقةمن

.الرواةبعضمنوهموهو،محفوظغير-أعلامو]دله-هذا:قيل

أفاقأدري"فلا:قولهمنالصحيحةياتالروعليهتواطاتماوالمحفوظ

صعقةهيالصعقةهذهانالرواةبعضفظنالطور("،بصعقةجوزيأمقبلي

مساقعلىيلتئملاوهذامنهاهاستثنيفيمنداخلموسىنو،النفخة

أدريلا:يقولفكيف،البعثإفاقةهيحينئذالإفاقةفإنقطعا،لحديثا

فتامله.الطور؟بصعقةجوزيأم؟قبليابعث

اللهجاءإذاالقيامةيوم()1الخلائقيصعقهاالتيالصعقةبخلافوهذا

ماوجميعا.يصعقونفانهملهم،وتجلىالعباد،بينالقضاءلفصلسبحانه

تجلىيومبصعقتهحولسب)2(قدفيكونمعهميصعقلمكانفان!يمموسى

الخلائقصعقةمنعوضاالتجليهذاصعقةفجعلتدكا،فجعلهللجبلربه

العظيم.المعنىهذافتامل.القيامةيومالربلتجلي

حقيقالكانوشانهالحديثهذاكشنتإلالجوابافييكنلمولو

)4(.التوفيقوبه)3(.والمنةلحمداوللهبالنواجذ.عليهيعضأن

".الناس"(:،جن،ط،)ب(1)

.""جوزي(:،جن،ط،)ب(2)

."وبيده"(:ز،ج،ط،)ب)3(

)ن(.في"بالنواجذلمابعدمايردلم)4(
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فصل

لخامسةالمسالةا(1وأما)

بعضهايتميزشيءبافي،تجردتإذاالأبدانمفارقةبعد،الأرواحأربوى

بشكرتجردتإذا)2(تشكروهل؟وتتلاقىتتعارفحتى،بعضمن

حالها؟يكونكيفأم،صورتهوتلبسفيهكانتالذيبدنها

كتبمنفيهاتظفرولافيها،تكلممنتجدتكادلامسألة)3(فهذه

مجردةبأنهايقولمنأصولعلى)4(سيماولا،طائلغيرولابطائلالناس

شكللها)5(ولا،خارجهولالمالعابداخلوليستوعلائقها،المادةعن

عنه)6(.لهمجوابلامماأصولهمعلىالسؤالفهذاشخص؛ولاقدرولا

غيرهاعنفتميزها،البدنأعراضمنعرضهي:يقولمنوكذلك

علىلهاوجودلابل،الموتبعدلهاتميز)8(فلاببدنها.بقيامها)7(مشروط

صفاتسائرتبطلكماالبدنا[]24باضمحلالوتبطلتعدمبل،أصولهم

واما"."تردلم)ز(وفي)ن(.فيتردلمواما""فصل(1)

"تتشكل".ق(:)ا،عداما)2(

"وهذه".)ن(:)3(

)ب(.منساقطعلى""فيها...)4(

الاصل.منساقطلها"")5(

.عشرةالتاسعةالمسالةفيالروححقيقةفيالاقوالستأتي)6(

"ببقائها".)ط(:)7(

تميز"."ولا:غيرهاوفيتمييز"،")ق(:وفي)أ،غ(.فيكذا)8(
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)1(.الحي

تظاهرتالتيالسنةأهلاصولعلىإلاالمسالةهذهجوابيمكنولا

ذاتإنها)3(:والقول)2(،والعقلوالاعتباروالاثاروالسنةالقرانأدلةعليها

تجيء،ووتذهبوتخرج،وتنفصلوتتصل،وتنزلتصعدبنفسهاقائمة

الكبيركتابنافيذكرناهاقددليلمئةمنااكثرهذاوعلى.وتسكنوتتحرك

وجوهمنالقولهذاخالفمابطلانوبينالنفس)4(،والروجمعرفةفي

نفسه.يعرفلمغيرهقالمننو،كثيرة

والتوفيوالقبضوالخروجبالدخولوتعالىسبحانهاللهوصفهاوقد

لى:تعافقالعنها،وغلقهالهاابوابهاوفتحالسماءلىإوصعودهاوالرجوع

أخرصاإلذيهصباسطووالملمكةاتموتغمزتفيالطوتإصترخ>ولو

كا!ازجىالمظمبئةالثفسيإشها>:لىتعاوقال39[.:]الانعام<أنفمسنيم

يقالوهذا3[0-27:]الفجر(جنى!وادخلىعبدىفيصلى!فأ!فيةراضيةرئك

للجسد.المفارقةعنلملها

8[،7-:]الشمسوتقولفا(نجورهافافمها!سؤلفاوما>ونفمتت:لىتعاوقال

قلم.سبق"،لحياسائرصفات":الاصلفي(1)

(.)بمنساقط"والعقل"2()

)ط(فيوضبطبالكسر.،غ()قفيضبطوقد.[(أصول"علىمعطوف""والقول)3(

فاسد.سياقوهو"عليههذاوغيرتسكن..."فالقول)ن(:وفي.خطأوهو،بالضم

السعادةدارومفتاج37(2،1)89الافهامجلاءفيهذاكتابهلمؤلفاذكر(4)

.(والنفس"الارواح(:)بوفي"،والانفسالارواح"(:)نفيوأيضاه(501)3/
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خلقك>الذى:قولهفي)1(البدنسوىأنهأخبركما،النفسسوىأنهفأخبر

سوىكماالانساننفسسوىسبحانهفهو7[،]الانفطار:<فعدلكفسوئك

النفس،لتسويةتابعالبدنفتسوية)2(.لنفسهكالقالببدنهسوىبل،بدنه

له)3(.موضوعهولماكالقالبلهاموضوعوالبدن

فانهاغيرها،عنبهاتتميزصورةبدنهامنتأخذأنهايعلمهاهناومن

الطيبالبدنفيكتسبعنها.وينتقلالبدنيتأثركما،البدنعنوتنتقلتتأثر

منوالخبيثالطيبالنفسوتكتسبوخبيثها،النفسطيبمنوالخبيث

منوتأثراوتفاعلاوتناسباارتباطاالاشياءفأشد4(.وخبيثه)البدنطيب

أيتهااخرجي:المفارقةعندلهايقالولهذا.والبدنالروحبالاخرأحدهما

الخبيثةالروحايتهاواخرجي،الطئبلجسدافيكانتالطيبة)5(الروح

)6(.الخبيثالجسدفيكانت

منامهآفىتمتلموألتىموتهاحينالامريتوفىقه>:لىتعاوقال

42[،لزمر:](قسقىأجلإكالاخرئوديرسلالمؤتعلئهاقضئالتى!سث

والخروجبالدخولوصفهاكما،والإرسالوالإمساكبالتوفيفوصفها

".البدنسوىكماالنفس"(:)ا،غ(1)

)ب(.منساقط)2(

له.هولماموضوع)ن(:)3(

خرىو"الخبيث"مرةفاثبتت،واضطرابسقطففيها)ن(،إلاالنسخجميعفيكذا)4(

"."الخبث

("."النفس)ق(:)5(

القادمة.المسالةفيبتمامهالحديثسياتي)6(
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والتسوية.والرجوع

)1(.قبضتإذانفسهيتبعالميتبصرانرو!صالنبيخبروقد

كاطيبلهافيوجد،يدهمنالملائكةفتاخذهايقبضها،الملكانخبرو

علىوجدتجيفةريحكانتن)2(او،الارضوجهعلىوجدتمسكنفحة

يدمنتؤخذولا)4(،تمسكولالها،ريحلاوالاعراض)3(.الأرضوجه

يد.إلى

السماءبينللهملككلعليهاويصليالسماء،لىإتصعدانهاواخبر

حتىسماء،إلىسماءمنفتصعدالسماء،بوابلهاتفتحنهاو،والأرض

ويامر،يديهبينفتوقفوجل،عزاللهفيها)5(التيالسماءلىإبهاينتهى

لىإتردثم،سجيناهلديواناوعلييناهلديوانفي)6(اسمهبكتابة

قبرهافيالبدنمعتدخلنهاوطرحا،تطرحالكافرروجنو.الارض

)7(.للسؤال

شجرفييعلقطائر-روحهوهي-المومننسمةان!ك!ي!النبياخبروقد

التاسعةالمسألةفينصهوسيأتي(029)مسلمأخرجهالذيالحديثلىإيشير(1)

.عشرة

تصحيف."كأشر("،)ن(:)2(

القادمة.المسألةأولفيسيأتيطويلحديثوهو،عازببنالبراءحديثلىإيشير)3(

غلط.،"مسك")ق(:(4)

".يديبين"مكانها:وكتبفيها"التي"السماءالقراء:بعضطمس)ق(في)5(

اسمها"."(:)أ،غعداما)6(

بتمامه.وسيأتي،الطويلالبراءحديثفيكما)7(
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جسدها)1(.لىإاللهيردهاحتىالجنة

وتاكللجنةاانهارتردخضرطيرحواصلفيالشهداءارواجارخبرو

2(.ثمارها)من

)3(.القيامةيوملىإالبرزخفيوتعذبتنعمالروجارخبرو

غدواالنارعلىتعرضانهافرعونقومارواحعنسبحانهاخبروقد

)4(.القيامةيومقبلوعشيا

]ال<ينزفونربهمعند>أخيالمبانهمالشهداءعنسبحانهاخبروقد

قدفالابدانوإلادارا)5(،ورزقهارواجهم،حياةوهذه[.916:عمران

تمزقت.

ماجهوابن2(،720)النسائيطريقهومن2(1/04)الموطافيمالكالاماماخرجه(1)

وإسناده.عنهاللهرضيمالكبنكعبحديثمن(1)5778احمدوالامام(2714)

)قالمي(.(0)4657حبانابنوصححه،صحيح

.عشرةالخامسةالمسألةفيللمصنفعليهمفصلكلاممعلحديثاوسياتي

.عباسوابنمسعودابنعنالاتيةالاحاديثرواياتبعضفيوردكما2()

القادمة.المسألةفيعليهالدالةالاحاديثستأتي)3(

.[64:]غافر(وعشجاغدواعلئهايعرضونلنار>:لىتعاقولهلىإيشير(4)

الاصل،فيالالفعلىضرببعضهمأنغير،ج(؟ق،ب)ا،في"دازا"كذا)5(

،ج(:)بفيثم.دزا"")ز(:وفي.للرزقخبرامرفوعاليكون)ب(فيوطمسها

."دازا"بحذف"لابدانفاوإلارزقها":(،غ)نفيو.وإلا""بحذف"والابدان"دازا

وإلا""اضيفتئم،دارا""لىإتحرفتوإلا""تكونانستبعدولا.اقربهذاولعل

الاثنين.بحذف"ن1والابد"رزقها:()طفيو.اخرىنسخةمن
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خضر،طيرجوففي"ارواجهمبانالحياةهذهمجقي!اللهرسولفسروقد

تلكإلىتأويثم،شاءتحيثالجنةفيتسرح،بالعرشمعلقةقناديللها

يثيءأيقالوا:شيئا؟تشتهونهل:فقالاطلاعةربهمعليهمفاطلع.القناديل

،مراتثلاثذلكبهم()1ففعلشئنا،حيثالجنةمننسرحونحن؟نشتهي

فيأرواحناتردأننريد:قالوايسألواأنمنيتركوا2()لننهمأرأوافلما

")3(.أخرىمرةسبيلكفينقتلحتىأجسادنا،

ثمرمنتعلقخضرطيرفيأ[2]هالشهداءأرواح"أنع!يم:عنهوصح

)5(.العلقةتأكلأي:اللامبضموتعلق")4(.الجنة

جعلباحداخوامممأصيبلما":!شي!اللهرسولقال:عباسابنوقال

ثمارها،منوتاكل،الجنةأنهارتردخضرطيرأجواففيأرواجهمالله

مشربهمطيبوجدوافلما.العرشظلفيذهبمن)6(قناديلإلىوتأوي

لئلالنا،اللهصنعمايعلموناخوانناليتياقالوا:مقيلهموحسنوماكلهم

أبلغهمأنا:وجلعزاللهفقال.الحربعنينكلوا)7(ولاالجهاد،فييزهدوا

".)1()ب،ط،ن(:"يفعل

(".)2()ب،ط،ن(:"لم

مسعود.بناللهعبدحديثمن()1887مسلمأخرجه)3(

حسنحديث:وقال(1641)كعبابيبنمالكحديثمنالترمذيأخرجه(4)

صحيح.

اليسير".الشيء:"العلقة)ط(:هامشفي)5(

.("معلقة"قناديل)ن(:)6(

تحريف.،"يتكلفوا":)ن()7(
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للهسبيلفيقتلوأالذينتخسبنولا>ءلمجي!:رسولهعلىتعالىاللهفأنزل.عنكم

.(1حمد)االامامرواه."الايات[916:عمران]ال(ربهمعندأخيابربلأموئا

وسياتيوكلامها.وانتقالها،وحركتها،وشربها،أكلها،فيصريحوهذا

لى.تعااللهشاءإنقرب)2(عنذلكلتقريرمزيد

منأظهريكونالمفارقةبعدفتميزها،الارواحشأنهذاكانواذا

تشتتهالالدانفإنالألدان،اشتماهمنألعدلينهاالاشتماه.الألدان)3(.-
......و.لمير

تشتبه.فقلماالارواحوأماكثيرا،

وهم،والائمةوالصحابةالانبياءابداننشاهدلماناهذايوضح

ابدانهم،مجرِدلىإراجعاالتميزذلكوليستميز،أظهرعلمنافيمتميزون

التمتزبلالاخر.عناحدهمبهيختصماأبدانهمصفاتمنلناذكروان

حدثني،إسحاقابنعنسعد،بنإبراهيمطريقمن)2388(المسندفي(1)

.عباسابنعن،المكيالزبيرأبيعنسعيد،بنعمروبنأميةبنإسماعيل

وأبو)9238(،المسندعلىزيادتهفيحمدابناللهوعبد252(،0)داودأبوورواه

عنإدرش!،بناللهعبدطريقمن892(-88792،)2/والحاكم2331(،)يعلى

عنجبير،بنسعيدعنالزبير،ابيعن،اميةبنإسماعيلعن،إسحاقبنمحمد

.فذكره،عباسابن

جبير.بنسعيدبذكريعني"اثبتوهذا9(:631)2/تفسيرهفيكثيرابنقال

".مسلمشرطعلى"صحيح:الموضعينفيالحاكموقال

صحيحفينيوالالبا338(،4/)يهاملإ1والوهمبيانفيالقطانابنوحسنه

)قالمي(.(.)9137والترهيبالترغيب

".قريبعن9ن،ج(:ط،)ب،)2(

"تمييز".)1،غ(:)3(
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وتميزبها.قاموماأرواحهمصفاتمنوعرفناهعلمناهبماعندناالذي

ترىألا.بصفاتهالبدنعنالبدنتميزمنأعظمبصفاتهاالروحعنالروح

التباينعظمروحيهماوبينكثيرا،يشتبهانقدوالكافرالمؤمنبدنأن

،الاشتباهغاية)1(الخلقةفيمشتبهينشقيقينأخوينترىوأنتوالتميز.

فيتميزهماكانالروحانهاتانتجردتفإذا.التباينغايةروحيهماوبين

الظهور.غاية

نأقل:عياناشاهدتهوالابدانالانفس!أحوالتاملتإذابامبرخبركو

وتناسبه،تشاكلهنفس!علىمركباوجدتهإلاشنيعاوشكلاقبيحابدناترى

[ب]25ولهذاتناسبها)2(.آفةصاحبهروحوفيإلابدنفيافةترىأنوقل

نأفقلوأحوالها،الابدانأشكالمنالنفوسأحوالالفراسةأصحابتاخذ

)5(.عجائبذلكفياللهرحمهالشافعيعن)4(ويحكى.ذلك)3(تخطئ

وجدتإلالطيفاوتركيباجميلةوصورةحسناشكلاترىأنوقل

منخلافهيوجبماذلكيعارضلمماهذا.لهمناسبةبهالمتعلقةالروح

واعتياد.وتدربتعلم

بعضعنبعضهممتميزا-الملائكةوهم-العلويةالارواحكانتواذا

لى.أوالبشريةالارواحفتميز،لجناوكذلك،تحملهمأجسامغيرمن

".والصورةلخلقةا"(:)ط(1)

)ق(.منساقطتناسبها"...افةترىانوقل"2()

"."يخطئ(:ط،)ب)3(

".حكي"(:ن،ط،)ب(4)

253(.-125)3/السعادةدارمفتاحفيمنهاطائفةالمصنفحكىوقد)5(
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فصل

السادسةلمسالةا(1وأما)

تعاد؟لاأم،السؤالوقتقبرهفيالميتإلىتعادهلالروحأنوهي

،الناساقوالعنواغنانا،المسالةهذهامرع!يواللهرسولكفانافقد

:عازببنالبراءفقال،إليهالروحبإعادةصرححيث

كأن،حولهوقعدنافقعد،ع!ي!،النبيفأتاناالغرقد،بقيعفيجنازةفيكنا

ثلاثالقبر"عذابمنبالله"أعوذ:فقال،لهيلحدوهوالطير،رؤوسناعلى

منوانقطاعالاخرةمناقبالفيكانإذا)2(المؤمنالعبد"إن:قالثم.مرات

مدمنهفجلسوا)5(،الشمس4()وجوههمكأن)3(لملائكةاإليهنزلتالدنيا

النفسأيتها:فيقول،رأسهعنديجلسحتىالموتملكيجيءثمالبصر.

".ورضواناللهمنهغفرةلىإاخرجي،الطيبة

فإذافياخذها.السقاء،فيمنالقطرةتسيلكما،تسيل"فتخرج:قال

ذلكفيفيجعلوهايأخذوها،حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذها

وجهعلىوجدتمسكنفحةكأطيبمنهاويخرح،الحنوطوذلكالكفن

.("لأرضا

)ز(.في"وأما"يردولم(.)نفييردلمواما"فصل"(1)

(.)ا،غمن"لمؤمنا"2()

".ملائكة":)ن()3(

".وجوههم"علىن(:،ط،)ب(4)

".يجلسون")ق(:.يجلسوا""ز،غ(:)ا،5()
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الا-لملائكةامنملأعلى:يعني-بهايمرونفلابهافيصعدون":قال

التياسمائهباحسن-فلانبنفلان:فيقولون(1؟)الطيبالروحهذاماقالوا:

فيستفتحونالدنيا،السماءلىابهاينتهواحتى-الدنيافيبه)2(يسمونهكانوا

ينتهىحتىتليها،التيالسماءإلىمقربوهاسماءكلمنفيشيعه.لهفيفتحله،

أ[]26اكتبوا:وجلعزاللهفيقولوجل)3(،عزاللهفيهاالتيالسماءإلىبها

)2(

)3(

".الطيبةالروج"هذه،ج(:ن،ط،)ب

ن(.م،،ط)ب،منساقط"به"

وقد.اللهأمرفيها:"اللهفيها"تاويلأنيعني."أمر":السطرفوق"فيهايابعد)ن(في

"!يديبين"مكانها:وكتبفيها"،التي"السماء)م(:فيفطمسالقراءبعضطغى

وهذه".الخطابفيها"يسمعمكانها:وكتب"وجلعزالله"فيهاطمس()طوفي

هذهمنب(92/)قمنالعلياالحاشيةوفي.الحديثلفطتغييرعلىغريبةجراءة

اللهأمرفيها:"الله"فيهامعنىأنيفيدللقرطبيالتذكرةكتابمنمنقولتعليقالانسخة

الصفحةمنلسفلىواليمنىالحاشيتيناستغرقطويلتعليقوفيهاهوحكمه

بناللهعبدالشيخبخطوهوأ(،03/)قمنليسرىووالسفلى،المذكورة

ومغيرءلمجيداللهرسولحديثلمحزفعجبا"يا:اوله.اللهرحمهابايطينالرحمنعبد

المذكور،البراءحديثفيكماالسماءفيبأنهربه!ؤاللهرسوليصفكيف!الفاظه

فيبأنهسبحانهاللهإثباتفيالبراءلحديثالموافقهريرةأبيحديثوكذلك

في:قالت؟اللهأين:للجاريةقولهوكذلك،المرفوعالرقيةحديثوكذلكالسماء،

وصفهلمنويشهدالسماءفيبأنهربهيصفوأخشاهمبربهالامةأعلمفهذاالسماء-

بعدهملمنوبلغوهاالتابعونونقلها،للتابعينألفاظهالصحابةونقل،بالإيمانبذلك

قروهاوكتبهمفيوأثبتوها،الإسلاموأئمةلحديثاهلوتداولهاسمعوها،كما

يتسعلمفلما.قراءتهاتفسيرهاوقالوا:،جاءتكماأمروهاوقالوا:ظاهرها،على

لمجراللهرسوللفطغيرأنعلىوجهلهتعطيلهحملهلذلكالمعطلهذاعطن

في-القرطبيكقولالكثيريفعلهكمالفظهإقرارمعمعناهبتغييريكتفولى.وحرِفه



وفيها،خلقتهممنهافإني،الأرنرإلىوأعيدوه،عليينفيعبديكتاب

2(.")أخرىتارة(1أخرجهم)ومنها،أعيدهم

من:لهفيقولان،فيجلسانه،ملكانفياتيه،جسدهفيروحه"فتعاد:قال

فيقولان.الاسلامديني:فيقول؟دينكما:لهفيقولان.اللهربي:فيقولربك؟

وما:لهفيقولان.اللهرسولهو:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما:له

منمنادفينادي.وصدقت،بهفامنت،اللهكتابقرأت:فيقول؟علمك

".لجنةالىإبابالهوافتحوا،الجنةمنفأفرشوه،عبديصدق:أنالسماء

".بصرهمدقبرهفيلهويفسحوطيبها،ريحها)3(من"فياتيه:قال

أبشر:فيقول،الريحطيبالثيابحسنالوجهحسنرجل"ويأتيه:قال

فوجهكأنت؟من:لهفيقولتوعد.كنتالذييومكهذا،يسركبالذي

الساعة،أقمرب:فيقول.الصالحعملكأنا:لهفيقول!لخيربايجيءالوجه

(".ليومااهليإلىارجعحتى

يحرفونالذيناليهودمشابهةمننصيباوفرالمحرففلهذا.الحديثهذاتاويل

".قبلكمكانمنسننلتتبعن":ىلمجم!مقولهتصديقففيه.مواضعهعنالكلم

بسماءيختصلاوحكمهامرهفانقطعا"باطلبانهوغيرهالقرطبيتاويلعلىردثم

أنهالسماءفيسبحانهإنه:قولهمنتوهمومن...الارضدونبالسماءولاسماءدون

فيه،ظاهرولااللفطمنبمرادهذاوليس.ضالجاهلفهوتالسماوداخلسمحانه

تحتها...أوالأفلاكفوقكانسواءسماءفهوعلامافكلالعلو،بهايرادالسماءإذ

إلخ.

الافراد.بضمير"أخرجه،أعيده،"حلقته)ن(:(1)

".قال"قالط(:،)ب2()

."روجها[[،ج(:ن،ط،)ب)3(
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الاخرةمنوإقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالكافرالعبد"وإن:قال

منهفيجلسون(،1)لمسوحامعهم،الوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزل

أيتها:فيقول،رأسهعنديجلسرحتىالموتملكيجيءثمالبصر.مد

".وغضباللهمنسخطإلىاخرجيالخبيثةالنفس

الصوفمنالسفودينتزعكمافينتزعها،،جسدهفي"فتفرق:قال

يجعلوهاحتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافاذافياخذها.،المبلول

.الأرضوجهعلىوجدتجيفةريجكأنتنمنهاويخرج،لمسوحاتلكفي

الروحهذاماقالوا:إلالملائكةامنملأعلىبها)2(يمرونفلابهافيصعدون

فيبهايسمىكانالتيأسمائهبأقبح-فلانبنفلان:فيقولون؟الخبيث

(".لهيفتحفلاله)4(فيستفتحالدنيا،السماءالىبها)3(ينتهىحتى-الدنيا

يلجحتئالجنةولايذخلونالمتبماأبوبلهتملفح>لا!يم:اللهرسولقرأثم

فيكتابهاكتبوا:وجلعزاللهفيقول04[،]الاعراف:<الخياطسمفيالجمل

باللهيشرك>ومنقرا:ثمطرحا".روحهفتطرح،السفلىالأرضفيسجين

سجؤ<مكلفىالرجبهتفوياؤالظنرفتخطفهاالتممامفخزف!تما

]الحج:31[.

ربك؟من:لهفيقولانفيجلسانه،،ملكانويأتيه،جسدهفيروحهفتعاد

فيكم؟بعثالذيالرجلهذاما:لهفيقولان.ريادلا،هاه،هاه:فيقول

الشعر.منالكساءوهو،المسحجمع(1)

تمر"."فلا)ن(:2()

"."به،ج(:)ق)3(

لها"."(:)ط4()

118



منفافرشوه،كذب:ان:السماءمنمنادفينادي.أدريلا،هاه،هاه:فيقول

قبرهعليهويضيقوسمومها،حرهامنفياتيهالنار.لىابابالهوافتحواالنار،

الريح،منتنالثيابقبيحالوجهقبيحرجلويأتيه.أضلاعهفيهتختلفحتى

أنت؟من:فيقول.توعدكنتالذييومكهذا!يسوءكبالذيأبشر:فيقول

لا(رب)1:فيقول.الخبيثعملكأنا:فيقولبالشر.يجيءالوجهفوجهك

".الساعةتقم

ابوورواه.اولهماجهوابنالنسائيوروىداود.وأبوحمد،االامامرواه

")2(."صحيحهفيالاسفرايينيعوانة

".)1()ب،ط(:"ربي

)6737(،الرزاقوعبد)978(،الطيالسيداودوابو(،)4753داودابواخرجه2()

المهرةإتحاففيكماصحيحهفيعوانةوابو(،18534)احمدوالامام

بطوله،)593(الايمانشعبفيوالبيهقي93(،-1/37)لحاكموا4(،95)2/

بعض.علىيزيدبعضهم

التوحيدفيخزيمةوابن(،451)9ماجهوابن2(،100)النسائيبعضهواخرج

.عازببنالبراءعن،زاذانعنعمرو،بنالمنهالطريقمنكلهم(،175،176)

.(438)2/المهرةلخيرةاإتحاففيوالبوصيري،البيهقيإسنادهوصحح

جميعااحتجافقد،الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا":الحاكموقال

لاهلكثرةفوائدلحديثاهذاوفي.الكنديعمربياوزاذانعمرو،بنبالمنهال

".للمبتدعةوقمعالسنة

البخاريرجالمنوالمنهال،وحدهمسلمرجالمنزاذانوانما،اللهرحمهقالكذا

.وحده

مختصرتهذيبفيفعلوكذا،فيهطعنمنعلىورد،سيأتيكما.المؤلفوصخحه

موسىبيأوتحسينايضانعيمبياتصحيحفيهونقل(4)586داودابيسنن

)قالمي(..لهالمديني
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والحديثالسنةأهلجميعالحديثهذابموجبالقوللىإوذهب

الطوائف.سائرمن

ظنمنوأماله)1(:"والنحلالملل"كتابفيحزمبنمحمدأبووقال

ذكرناالتيالاياتلان)2(فخطا؛،القيامةيومقبلقبرهفييحياالميتأن

اثنتين(وأخييتناآثنتينامتنارشآ>قالوأ:تعالىقولهيعنيذلك.منتمنع

ثئمفاحي!ئمأئوتاو!نتمباللهتكفروت>كيف:وقوله11[،]غافر:

28[.:]البقرة<يحييئثئميميتكنم

وأحياناثلاثاأماتناقدلىتعالكانقبرهفييحياالميتكانولو:قال

الانبياءمنلنبيئايةلىتعااللهأحياهمنإلا،القرآنوخلاف،باطلوهذاثلاثا.

ثممونوأاللهالصفقالالمؤتخذرألوفوهغديخرهتممنحرجؤينو)ِ او.!ا3(

:لبقرة]<عيوشهاعكويةظوهيقريةفى!مزوالذي[،432:لبقرة]<أجمهم

نص.خصهومن925[،

فىتمتلموألتىوتاحينالاثفسيعؤفىلمحه>:لىتعاقولهوكذلك

تسمى<أهلإكالاخرئوليرسلالموب!اقضئلتىسمسكمناسها

جسدهلىترجعلاذكرنامنسائرأرواحأنالقرآنبنصفصج42[]الزمر:

منه.المطبوعفيتردلمزياداتوهنا57(.-56)4/والنحلالمللفيالفصل(1)

(."ان(:)أ،غ."إذ"(:)م2()

علىمعطوفا(الخانجي)طمعةوالنحلوالمللالنسخجميعفيالعطفبواوكذا)3(

"كمن22(:1/)المحلىوفي.المللطبعاتبعضفيحذفوهاوقد."احياه"من

نض".بذلكفيهجاءمنوكلالسلامعليهعيسىأحياه



القيامة.يوموهو،المسمىالاجللىإإلا

سماءعندبهأسريليلةالارواحرأىأنه!شي!اللهرسولأخبروكذلك

هلجأروشمالهوعن،السعادةأهلأرواحادمأ[]27يمينعنمنالدنيا:

الشقاء)1(.

لهمتكونأنقبلقولهسمعواقدأنهمالموتىخاطبإذبدريومخبرو

قولهسامعونأنهمعلمو،جيفوا""قد:قولهمالصحابةعلىينكرولمقبور،

ماو،شكبلافقطلأرواجهموالسماعالخطابأنفصحذلك)2(.مع

له.حسفلاالجسد

السمعفنفى22[،]ناطر:اثمبور<فىمنبمسمعاثت>وما:لىتعاقالوقد

نفىالذيأنمسلميشك)3(ولاشك،بلاالاجسادوهيالقبور،فيعمن

)4(.السمع!شي!اللهرسوللهأثبتالذيغيرهوالسمععنهوجلعزالله

الموتىارواحأنصحيحخبرفي!شي!اللهرسولعنقطيأتولم:قال

به.لقلناعنهذلكصحولو)5(،المسألةعندأجسادهملىإترد

(34)9البخاريصحيحفيانس!عنالاسراءحديثوانظر.""الشقاوة:ز(،)ط(1)

.()163مسلموصحيح

7(.)صالكتابأولفيتخريجهتقدم)2(

يشك"."فلا)م(:)3(

الملل.منلمطبوعةالنسخفيتردلم("لسمع...لىتعاقال"وقدالفقرةهذه)4(

"،المسايلة":الاخرىالنسخوفي(.الخانجي)طبعةوالانحلوالملل)أ،غ(فيهذا)5(

صحيح.وكلاهماايضا،والانحلالمللطبعاتبعضفيوكذا
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الاجسادلىإالقبورفيالارواحردمنالزيادةبهذهتفردوانما:قال

فيهوقال.وغيره(1)شعبةتركه،بالقويوليس،وحدهعمروبنالمنهال

بنللمنهالجازتما-:الائمةحدوهو-الضبي)2(مقسمبنالمغيرة

علىالثابتةالاخباروسائر!)3(.بقلباقةعلىالاسلامفيشهادةقطعمرو

ذلك.خلاف

1(

2(

3(

4(

5(

الصحابة.عنأيضاصحالذيهو(قلنا)هالذيوهذا)4(:قال

)ا،غ،ز(:"سعيد"،تحريف.

علامةظنالناسخولعل،السينبتثقيلن()ق،وفي،الميمبضمق()ط،فيضبط

اثبتنا.كماالسينوفتحلميمابكسرلصوابوهشدةالاهمال

ماتحريف"نقلقدماو"نقل".قدما"على:والمطبوعةالخطيةالنسخجمعفي

لصواب.على)83(البيناتالاياتفيالالوسيونقلهاثبتنا.

وغيره32(01/0)التهذيبتهذيبفيعنهنقلوالذيهذا.المغيرةقولأجدولم

علىالمنهالشهادةتجوزكانتهللىتعاباللهنشدتكزياد:ابيبنليزيدقالانه

لا.،اللهم:قال؟هميندر

فييقبللا:يقولكانحزمابنان(1134/)السننتهذيبفيالقيمابننقل،نعم

362(.)3/يهاموالاالوهمبيانوانظر:.بقلباقة

يتوقفكانانهالمعتزليعطاءبنواصلترجمةفيالحقير.للشيءمثل"بقلباقةو"

شهدفلوبعينها،لافسقتالطائفتين"إحدى:ويقوللجملاصحابعدالةفي

الميزانلسان."بشهادتهماحكملمبقلباقةعلىوطلحةوعائشةعليعندي

/6(51.)2

المللكتابمنالمطبوعةالعسخفييردلمبقل"...المغيرةفيهوقال"والعبارةهذا،

والنحل.

مقحمة."لحديثا"كلمةانوالظاهر."لحديثاوهذا":(،جط،)ب

".قلناه":()ن
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بنتصفيةامهعن،صفيةبنمنصورعن،عيينةابنطريقمنذكرثم

ناقبلمطروحاالزبيرابنفأبصرالمسجدعمرابندخل:قالتشيبة

إليها،عمرابنفمال.الصديقبكرأبيبنتأسماءهذه:لهفقيل)1(،يصلب

فقالت.اللهعندالارواحوإنبشيء،ليستلجثثاهذهإن:وقالفعزاها،

بنيبغايامنبغيئلىإزكريابنيحيىرأسأهديوقد،يمنعنيوما:أمه

!2()سرائيلإ

الميتأنظنمن:قولهأما.وباطلحقفيهمحمدأبوذكرهوما:قلت

الدنيافيلمعهودةلحياةابهأرادإنجمالإفيهفهذافخطأ؛قبرهفييحيا

الطعاملىإمعهاويحتاجوتصرفهوتدبره،بالبدنلروحفيهاتقومالتي

كمايكذبهوالعقللحسوا،قالكماخطأفهذا،واللباسب[]27والشراب

النص.يكذبه

غيرإعادةإليهالروحتعادبل،لحياةاهذهغيرأخرىحياةبهأرادوان

خطأ.ونفيهحق،فهذا=قبرهفيويمتحنليسألالدنيا،فيالمألوفةالاعادة

".جسدهفيروحه"فتعاد:قولهوهو،الصريحالصحيحالنصعليهدلوقد

الله.شاءإن)3(للحديثتضعيفهعنلجواباوسنذكر

اثنتين(وأخييتنااثنتينأمتنارئبا>قالوا:تعالىبقولهاستدلالهماو

."يدفن":قبله()بفيدوزا.تحريف،"يغلب":(م،)ط(1)

السيوطيوعزاه38483(.32567،)31317،المصنففيشيبةبياابنأخرجه)2(

وانظر:.الدنيابيالابنالعزاءكتابلىوإالمصنفلىإ27(0)الصدورشرحفي

22(./1)المحلى

.(137)صانظر)3(
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الجسدفيللروجالعارضةالاعادةهذهثبوتينفيفلا11[]غافر:

لمأماته،ثمقتلهبعداللهأحياهالذيإسرائيلبنيقتيلأنكما)1(.للمساءلة

فلانقال:بحيثلحظةحييفإنهبها،معتدالهالعارضةالحياةتلكتكن

علىيدللا"جسدهفيروحهتعاد"ثم:قولهأنعلىميتا.خرثم،قتلني

تزللموالروج.بهوتعلقالبدنإلىلهاإعادةعلىيدلوإنما،مستقرةحياة

أنواعخمسةبالبدنلهاالروجأنذلكوسر.وتمزق،بليوإنببدنها،متعلقة

)2(:الاحكاممتغايرةالتعلقمن

جنينا)3(.الامبطنفيبهتعلقهاأحدها:

.الارضوجهلىإخروجهبعدبه)4(تعلقها:الثاني

منومفارقة،وجهمنتعلقبهفلها،النومحالفييهتعلقها:الثالث

وجه.

لمفإنهاعنهتجردتوفارقتهوانفإنها،البرزخفيبهتعلقها:الرابع

أولفيذكرناوقد.البتةإليه)5(التفاتلهايبقىلابحيثكليافراقاتفارقه

المسلم،سلاموقتإليهردهاعلىيدلماوالاثارالاحاديثمنلجوابا

القيامة.يومقبلالبدنحياةتوجبلاخاصةإعادةالردوهذا

".للمسالة")م(:وفي.""للمسايلة:النسخفيرسمها(1)

فيالحعفيالعزابيابنبعصهانقلهاعليهاالمصنفوكلامالخمسةالانواعهذه)2(

القيم.ابنلىإالاشارةدون)593(الطحاويةشرح

،ج(.ط،)بمنساقط"جنينا")3(

)ن(.منساقط"به")4(

تحريف."،"العقل)ن(:)5(
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،بالبدنتعلقهاانواعاكملوهوالاجساد.بعثيومبهتعلقها:الخامس

معهالبدنيقبللاتعلقهوإذ؛إليهالتعلقأنواعمنقبلهلما)1(نسبةولا

فسادا.ولانوماولاموتا

فىتمتلموأتتىموتهاحينالائفسشوفىالله>:تعالىقولهماو

مسمى(أجلإكالاخرفيويرسلالمؤت!اقفئلتي!سثمناسها

لىإردهافيينالاالموتعليهاقضىالتيا[]28سبحانهفامساكه42[]الزمر:

الدنيا.فيالمعهودةالحياةلهيوجبلاعارضارداماوقمتىفيالميتجسد

فإن،المستيقظحياةغيروحياتهحي،وهو،جسدهفيروحهالنائمكانوإذا

حاللهكانتجسدهلىإروحهأعيدتإذاالميتفهكذا؛الموتشقيقالنوم

النائمكحال،بدنهإلىروحهتردلمالذيالميتوبينالحيبينمتوسطة

.كثيرةإشكالاتعنك)2(يزيحهذافتأمل.لميتولحيابينالمتوسطة

أهلبعضزعمفقد،بهأسريليلةالانبياءرويةعن!يوالنبيإخبارماو

ربهمعندأحياءفإنهم:قال.رواجهموأشباجهمراهالذيأن)3(الحديث

موسىورأى4(،المعمور)البيتلىإظهرهمسنداإبراهيمرأىوقد.يرزقون

فرأى،الاشباحبنعتراهملماالانبياءنعتوقد)5(.يصليقبرهفيقائما

:غيرهاوالناسخغيرهالاتية"إليه"اشكلولما.تصحيف،"يشبه"ولا:()طفي(1)

"."البتة

"يزح"،:الطحاويةشرحوفي(186)صفينحوهوسيأتي.النسخجميعفيكذا)2(

الطلب.جوابلانهمجزوم

تحريف.،"لخبرةا":(،غ)ا)3(

.(1)62الايمانفيمسلماخرجه،انسحديثفيكما)4(

)2375(.موسىفضائلفيمسلمأخرجهانس،حديثفيكما)5(
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راسهيقطرعيسىوراى(،1شنوءة)رجالمنكانهطوالاضرباادمموسى

)3(.بنفسهفشبههإبراهيموراى)2(،ديماسمنخرجكانما

دونلارواحهمهيإنماالرؤيةهذهوقالوا:،اخرونذلكفيونازعهم

الاجساد.4()تبعثيومتبعثإنماقطعا،الارضفيوالاجساد،اجسادهم

الارضعنهاانشقتقدلكانتذلكقبلبعثتلوإذذلك،قبلتبعبولم

ثالثة،موتةوهذهالصور.نفخةعندالموتتذوقوكانت،القيامةيومقبل

قطعا.باطلوهذا

فيكانتبلإليها،اللهيعدهملمالقبورمنالاجسادبعثتقدكانتولو

يدحلهاحتىالانبياءعلىلجنةاحرماللهأنغ!م:النبيعنصحوقد.لجنةا

لم،الارضعنهتنشقمنوأول)6(،لجنةابابيستفتحمنأولوهوهو)5(.

)7(.قبلهاحدعنتنشق

سالهوقد.مطرىطريالارضفي!يمجسدهانبالضرورةومعلوم

هريرهابىوحديث(،561)ومسلم)9323(البخاريفيعباسابنحديثانظر(1)

اللحم.لخفيفا:والضرب(.1)67مسلمفيجابروحديث4933()البخاريفي

البخاريصحيحفيهريرةابيحديثفيبهذاعيسىوصفوجاء.الحمام:يععي)2(

.()168مسلموصحيح)4933(

السابق.لحديثاانظر)3(

"."بعث)ق(:(4)

.()791مسلمصحيحفيانسحديثانظر)5(

.()691مسلمصحيحفيانسحديثانظر)6(

24(.)12البخاريصحيحفيسعيدابيحديثانظر)7(
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حرمالله"ان(:1)فقال؟ارمتوقد،عليكصلاتناتعرضكيف:الصحابة

لماضريحهفيجسدهيكنلمولوالأنبياء")2(!أجسادتاكلأنالارضعلى

امتهعنيبلغونهملائكةبقبرهوكلاللهانعنهصحوقد.لجوابابهذااجاب

[ب]28"هكذا:وقالوعمر،بكرابيبينخرجانهعنهوصح)3(.السلام

اعلىفيالاعلىالرفيقفيالكريمةروحهبانالقطعمعهذا(."/لبعث

الانبياء.ارواحمععليين

فيوراهالاسراء،ليلةقبرهفييصليقائماموسىراىانهعنهصحوقد

فيبالبدناتصالىولها،هناككانتفالروج)5(.السابعةاوالسادسةالسماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)ب،ط،ن(:"قال".

.(201)صالرابعةالمسألةفيتخريجهسبق

(52)13يعلىوأبو(،0124،0432)حمدأوالامام(،2821)النسائيأخرجه

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن(142)2/والحاكم19(،)4حبانابنوعنه

الأفهامجلاءفيالمصنفوصححه.قالكماوهوالاسناد"صحيح":الحاكموقال

لمي(.)قا.(532)أيضاوانظر(،55)

،(41)18السنةفيعاصمأبيوابن)99(،ماجهوابن)9366(الترمذيأخرجه

سندهوفي.عنهمااللهرضيعمرابنحديثمن68()3/لحاكموا5852(،)والبزار

انظر:.ضعفهعلىمتفق،الامويمروانبنالملكعبدبنهشامبنمسلمةبنسعيد

83(.4/)التهذيبتهذيب

ليسمسلمةبنوسعيد،غريبحديث":لحديثاعقبفقالالترمذياعلهوبه

".ضعيف"سعيد:بقولهالذهبيفتعقبه،لحاكماعنهوسكت."بالقوىعندهم

لمي(.)قا

انفا.مر
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منسلامويرد،قبرهفييصليبحيث؛بهوتعلق،عليه(1)واشرافالقبر،

الاعلى.الرفيقفيوهي)2(،عليهسلم

تجدوأنت.الابدانشانغيرالارواحشانفان،الامرينبينتنافيولا

بينكانوان،لقربوالتجاورغايةفيالمتناسبتينالمتلائمتينالروحين

بينهماالمتباغضتينالمتنافرتين)3(الروحينوتجدهالمشرقينبعدبدنيهما

متلاصقين.متجاورينجسداهماكانوإنالبعد،غاية

فانها،للبدنماجنسمنوبعدهاوقربهاوصعودهاالروجنزول"وليس

الميتووضعقبضهابينماالارضلىإتهبطثم،السمواتفوقلىإتصعد

صعودهاوكذلك.مثلهفيوينزلالبدنيصعدلايسيرزمنوهو.قبرهفي

وشعاعها؛بالشمسبعضهممثلهاوقد.واليقظةالنومفيالبدنلىإوعودها

)5(."الارضفيوشعاعها)4(السماء،فيفإنها

منتنزللاالشمسنفسفانمطابقا،مثالاهذا"وليسشيخنا:قال

عرضهوبلصفتها،ولاالشمسهوليسالارضعلىالذيوالشعاعالسماء،

)6(."وتنزلتصعدنفسهاوالروج.لهاالمقابللجرمواالشمسبسبمبحصل

تصحيف.،"اقشر!":(ن)(1)

."وهو":(ط)(2)

."رقتينلمتفاا":(،غأ)(3)

.(ن)منقطسا"عهاشعا...نماف!"(4)

مجموعانطر:.تيميةابنالاسلاملشيخالنزولحديثشرحمنمنقولةالفقرةهذه)5(

.(384-5/374)الفتاوى

السابق.لمصدرا(6)
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قدأمواتاتخاطب"كيفبدر:قتلىفيلمجصللنبيالصحابةقولوأما

لىإارواجهمردذلكينفيفلا،كلامه)2(بسماعهمإخبارهمع(1)جيفوا؟"

جيفت،قدوالاجساد،خطابهبهيسمعونرداالوقتذلكأجسمادهم

.فسدتقدالتيالأجسادبتلكالمتعلقةللأرواحفالخطاب

الايةفسياق22[]فاطر:القبور(فىمنبمسمعإلت>وما:لىتعاقولهوأما

سماعاإسماعهعلىيقدرلا،القلبميتالكافرأنمنها:المرادأنعلىيدل

به.ينتفعونسماعاإسماعهمعلىيقدر)3(لاالقبورفيمنأنكمابه،ينتفع

وقدكيف.البتةشيئايسمعونلاالقبورأصحابأنسبحانها[]92يردولم

بدرقتلىأنوأخبر،المشيعيننعالخفقيسمعونأنهمع!يمالنبيأخبر

الذيللحاضرالخطاببصيغةعليهمالسلاموشرع،وخطابهكلامهسمعوا

الايةوهذه)4(؟السلامعليهردالمؤمناخيهعلىسلممنأنوأخبر،يسمع

]المر:(صذبرينولؤأإذاالذعآءا!ملتمغولاالمؤنيدممتمعلاإنك>:قولهنظير

.]08

المرادأنعلىيدلالموتىإسماعنفيمعالصمإسماعنفي:يقالوقد

كانصما)5(ميتةكانتلماهولاءقلوبوأن.للسماعمنهماكلأهليةعدم

ينفيلاولكنحق،وهذا.لاصموالميتخطاببمنزلةممتنعاإسماعها

7(.)صالكتابأولفيتقدم(1)

".لسماعهم"إنكاره(:،ج)ب2()

."يقدرون":(ط))3(

.الكتابأولفييجهاتخرسبققدالمذكورةالاحاديث(4)

الميم.بتنوينضبطالنسخمعظمفي)5(
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فيبالابدانتعلقهابواسطة،وتقريعتوبيخإسماعالموتبعدالارواحإسماع

أعلم.والله(.1)المنفيالإسماعغيرفهذاما،وقت

يسمعه.أناللهيشأ)2(لممنتسمعأنتستطيعلاإنك:المعنىوحقيقة

كلفكالذيالانذارعلىالاستطاعةلكاللهجعلإنما:أينذير،إلاأنتإن

إسماعه.اللهيشألممنإسماععلىلا،إياه

به)3(،وحدهعمروبنالمنهاللتفرديصحلاالحديثإن:قولهوأما

شكلا،صحيحفالحديث)4(.اللهرحمهمجازفتهمنفهذا؛بالقويوليس

ثابت،بنعدي:منهم،زاذانغيرجماعةعازببنالبراءعنرواهوقد.فيه

ومجاهد.،عقبةبنومحمد

أخبرنا")5(:والنفس"الروجكتابفيمندهبناللهعبدأبوالحافظقال

أبوأناالصغاني)6(،إسحاقبنمحمدثنا،يوسفبنيعقوببنمحمد

عن،ثابتبنعديعن،المسيببنعيسىثنا،القاسمبنهاشمالنضر

364(.4/2)الفتاوىمجموعوانظر:(1)

يشاء".لو")ا،غ(:)2(

(.)طمن""به)3(

.المنهالتضعيفعلىالردسياتي4()

4(.44-424)5/الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخمنهنقلهوقد)5(

منأثبتناماوالصواب.تحريفوهوالصفار(".":والمطبوعةالخطيةالعسخجميعفي)6(

)تاريخ371.سنةوتوفي928،سنةالصفارإسحاقبنمحمدولدوقد.لفتاوى

بنيعقوببنمحمدتوفيوقد992(./16النبلاءاعلامسير1/0،26بغداد

الصفار؟عنيحدثفكيف،277سنةالأصمالعباسابووهويوسف
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الانصار،منرجلجنازةفي!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالعازببنالبراء

فلقأكتافناعلىكأن()1حولهوجلسنا،فجلسيلحد.ولماالقبرلىإفانتهينا

رفعفلما-السكوت:والارمام-قليلا)2(فأرم.الطيررؤوسناوعلىالصخر،

:قالراسه

وحضرهالدنيا،منودبر،الاخرةمن[ب]92قبلفيكانإذالمؤمناإن"

منوحنوط،الجنةمنكفنمعهمملائكةعليه)3(نزلت؛لموتاملك

ثم،رأسهعندفجلس،الموتملكوجاءالبصر.مدمنهفجلسوا،الجنة

فتسيل.ورضوانهاللهرحمةلىإاخرجي،المطمئنةالنفسأيتهااخرجي:قال

بينمنكلعليهصلىنفسهخرجتفاذاالسقاء.منالقطرةتقطركمانفسه

لهفتفتحالسماء،لىإبهيصعدثم.الثقلينإلا(4)والأرضالسماء

لخامسةواوالرابعةوالثالثةالثانيةالسماءلىإمقربوهاويشيعه.(السماء)ه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."وجلسفجلسنا":()قفيو.()نمن"حوله"

منتصحيفوهو،بالزايوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي"الارمامو""ارئم"

نصها:حاشية()طوفي.نقطةاصولهمفيالاهمالعلامةظنواولعلهم.النساخ

ناالمحشيعلىوذهب."الميممعالزايفي،الإمساك:الازم:المجملفيقال"

فييروى،نعم)ازم(.منلام(،م)رمنبانهقاطيعاحدنفيبمصدرهالتصريح

نصحديثناراويولكن267(.2/)النهاية."..و"فازم،"القوم"فأرماخر:حديث

بالراء.هناالفعلانعلىالمصدربذكر

السماء"."من:زيادة""عليهبعد)ز(وفي"."نزلز(:،ط،)ب

شيء"كل)ز(:وفي".ملك"كل:الفتاوىمجموعوفي...".بينشيء"كل)ن(:

والسماء".الارضبينثيء"كل،ج(:ط،)بوفي.."..في

)ن(.فييردلمالسماء""
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.(1سماء)كلمقربو:العرشلىاوالسابعةوالسادسة

وجل:عزالربويقول،عليينفيكتابهكتبالعرشالىانتهىفاذا

أعيدهم،وفيها،خلقتهممنهانيأتهمؤعدنيفإ،مضجعهالىعبديردوا

يثيرانونكيرمنكرفياتيه،مضجعهلىافيرد.أخرىتارةأخرجهمومنها

يا:لهيقالثم،فيجلسانههما،بأشعارالأرضويفحصانبأنيابهما،الأرض

دينك؟ما:لهيقالثم.صدقت:فيقولان.اللهربي:فيقول؟ربكمنهذا،

:فيقول؟نبيكمنله)2(:يقالثم.صدقت:فيقولان.الاسلامديني:فيقول

صدقت.:فيقولان.اللهرسولمحمد

الريح،طيب،الوجهحسنرجلويأتيه،بصرهمدقبرهفيلهيفسحثم

فيلسريعاكنتان-علمتما-فواللهخيرا،اللهجزاك:فيقول،الثيابحسن

أنت؟فمنخيرا،اللهجزاكوأنت:فيقول.اللهمعصيةعنبطيئا،اللهطاعة

مقعدهالىفينظر،الجنةالىبابلهيفتحثم)3(.الصالحعملكأنا:فيقول

الساعة.تقومحتىمنهاومنزله

؛لموتاوحضره،الاخرةمنوقبلالدنيامندبرفيكانإذاالكافروان

.قالنار.منوحنوطنار،منكفنمعهمملائكةالسماءمنعليهنزلت

:قالثم،رأسهعندفجلس،لموتاملكوجاء،بصرهمدمنهفيجلسون

(4فتتفرق).وسخطهاللهغضبلىااخرجي،الخبيثةالنفسأيتهااخرجي

)ن(.فييردلمسماء"كل"مقربو1()

ن(.)ط،ج،منساقط"له")2(

)ن(.منساقط"الصالح")3(

تصحيف."تفترق"،)ق(:وقي"فتفرق".ط(:)ب،)4(
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كمافيستخرجها،.وتعاينترىلماتخرجأ[03]أنكراهيةجسدهفيروحه

بينشيءكللعنهنفسهخرجتفاذا.المبلولالصوفمنالسفوديستخرج

الثقلين.إلالأرضواالسماء

لىإعبديردوا:الربفيقول.دونهفتغلقالسماء،لىإبهيصعدثم

أخرجهمومنهاأعيدهم،وفيها،خلقتهممنهانيأوعدتهمنيفا،مضجعه

لأرضا(1يبتدران)ونكيرمنكرفيأتيه.مضجعهلىإروحهفترد؛أخرىتارة

القاصف،كالرعدتهماأصواهما،باشعارلأرضاويفحصانبهما،بانيا

ربك؟منهذا،يا:يقولانثم،فيجلسانه.لخاطفاكالبرقهماوأبصار

من2(بمرزبة)فيضربانه!دريتلا:القبرجانبمنفينادى،أدريلا:فيقول

حتىقبرهعليهويضئقتقل،لمالخافقينبينمنعليهااجتمعلوحديد

:فيقول؛الريحمنتن،الثيابقببح،الوجهقببحرجلويأتيه.أضلاعهتختلف

فيسريعااللهطاعةعنلبطيئاكنتان-علمتما-فواللهشرا!اللهجزاك

باب)3(لهيفتحثم.الخبيثعملكأنا:فيقول؟أنتومن:فيقول.اللهمعصية

أحمدالامامرواه")4(.الساعةتقومحتىفيهامقعدهلىإفينظرالنار،إلى

"يثيران".:غيرهاوفي،غ(.ق)ا،فيكذا(1)

الكميرة.المطرقة:والمرزبة.بتخفيفهايجوزوالباء،بتشديد()طفيضبط)2(

"بابا".،غ(:نفي)أ،)3(

معينابنضعفه؛ضعيفقاضيهاالكوفيالبجليالمسيببنعيسىإسنادهفي)4(

.(4504/)الميزانلسانفيترجمةله.وغيرهملدارقطني1ووالنسائي

للاماموعزوه.هناحديثهالمؤلفساقذلكولاجلالمتابعاتفييصلحوحديثه

)قالمي(..فيهأرهلمفانيغيرالمسعدفيفلعلهاحمد
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النضر)1(.ابيعنوغيرهماغيلانبنومحمود

الميتيجلسانالملكينوأنالقبر،لىإتعادالارواجأنففيه

ويستنطقانه.

)2(،الجزريخصيفعن،سلمةبنمحمدطريقمنمندهابنساقهثم

الانصار،منرجلجنازةفيكنا:قالعازببنالبراءعنمجاهد،عن

.لجنازةاووضعتيلحد)3(،ولمالقبر،لىإفانتهينا!ي!اللهرسولومعنا

أحسنفيملأأتاهاحتضرإذالمؤمنا"إن:فقالع!)4(اللهرسولوجلس

منبحنوطملكانوأتاه،روحهلقبضعندهفجلسرريحا،وأطيبهصورة

روحهلموتاملكفيستخرجبعيد،علىمنهوكانا،الجنةمنوكفنالجنة

،الملكانابتدرها)5(لموتاملكلىإصارتفإذارشحا.جسدهمن

لجنة.امنبكفنوكفناها،الجنةمنبحنوطفحنطاها،منهفأخذاها)6(

بها،الملائكةوتستبشرالسماء،أبوابلهفتفتح،الجنةإلىبهعرجاثم

ويسمىالسماء؟أبوابلهافتحتالتيالطببةالروحهذهلمن:ويقولون

.فلانروحهذه:فيقالالدنيا،فيبهايسمىكانالتيالاسماءباحسن[ب03]

.(444)5/الفتاوىمجموعانظر:.مندهابنكتابمنالنقلانتهىهنا(1)

"الجزري"وكذلك.المهملةبالحاءالنسخمعظموفي)ا،غ(.فيالصوابعلىكذا)2(

("."الخرزي)ق(:وفي".الجوزي"إلىط(،،ج)بفيتصحف

)ب(.منساقطهنالىإ"فانتهينا....")3(

يلحد"."ولما)ز،ج(:)4(

روحه.الموتملكاستخرجفاذا"،ج(:ط،)ب()5

.يأخذانها"":(ج،ط،)ب(6)
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يديبينتوضعحتىسماءكلمقربوشيعهاالسماءإلىبهاصعدفاذا

للمقربين:اللهفيقول،عليينمنعملهافيخرج،العرشعندوجلعزالده

فيفيرد)1(،كتابهويختم.العملهذالصاحبغفرتقدأنياشهدوا

وعدتهمفاني،الأرضلىإعبديروحردوا:وجلعزالله)2(فيقول،عليين

نخرجكتمومنهانعيدكموفيهاخلقنبممئها>:مج!يماللهرسولقرأثم.فيها("أردهمأن

55[.:]طه<أخرئتارة

فيقال،الجنةلىإرجليهعندبابلهفتح)3(لحدهفيلمؤمناوضعفاذا

النار،لىإرأسهعندبابلهويفتج!الثوابمنلكاللهأعدمالىإانظر:له

قريرنمله)4(:يقالثم!العذابمنعنكاللهصرفماذاانظر:لهفيقال

".الساعةقياممنإليهأحبشيءفليس!العين

نا:الأرضلهتقوللحدهفيلمؤمناوضع"اذا:!ي!اللهرسولوقال

بطني!فياليومصرتإذافكيف؛ظهريعلىوأنتلي،إلحبيباكنت

".بصرهمدقبرهفيلهفيفسجبك)5(.صنعماسأريك

ونكير،منكرأتاهقبرهفيالكافروضع"إذا:ع!ي!اللهرسولوقال

دريت!لا:لهفيقولان.أدريلا:فيقول؟ربكمن:لهفيقولان،فيجلسانه

هذافيقولكما:لهفيقال،فيجلسيعاد،ثمرمادا.فيصير،ضربةفيضربانه

)1()ب،ط،ن،ج(:"ويرد".

".يقول"ثم،غ(:ق)ا،عداما2()

".قبره"ز(:،)ق)3(

)ب(.منساقط""له(4)

)ا،غ(.في"بك"يردلم)5(
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انهالناسقال:فيقول.لمجي!2(محمد):فيقولان(؟1رجل)اي:فيقول؟الرجل

)3(.رمادا"فيصير،ضربةفيضربانه!كقي!.اللهرسول

ولا،الحفاظمنجماعةصخحه،مستفيضمشهورثابتحديثهذا

،بالقبولوتلقوه،كتبهمفي5رووبل.فيهطعنالحديثأئمةمنأحدانعلم

منكر)4(ومساءلة،ونعيمهالقبرعذابفيالديناصولمناصلاوجعلوه

القبر.لىإرجوعهاثماللهيديبينلىإوصعودهاالارواحوقبضونكير،

عنرواهبلمنه،فوهم("،زاذانغيريروهلم"محمد)5(:أبيوقول

)2(

)3(

)4(

)5(

".الرجل"ايغيرها:وفي".الرجالأي")ز(:وقي)ا،غ(.فيكذا

".اللهرسولمحمد"،ج(:ن،ط،)ب

فيهتكلمالجزريلرحمنعبدابنهوخصيف،المتابعاتفيبهبأسلاإسنادوهذا

)قالمي(..ئقاترجالهوبقية،حفظهلسوء

"."مسايلة:النسخقيرسمها

مجموعفيالاسلامشيخكلاممنآخرهافيعديابنقوللىإهنامنالفقرةهذه

الشيخ:ولفطأولها.فيالتصرفمعالمصنفنقلها4(.47-464)5/الفتاوى

كماالامروليس.وضعفهالبراء،عنزاذانإلايروهلم)العود(أنحزمابن"وزعم

."..البراء.عنزاذانغيررواهبلقاله

لاإيروهلم)العود(أنهوحزمابنزعمهمافإن،الشيخمنوهمهذاأنوالظاهر

ولاالمحلىفيلاشيئاحزمابنفيهيقلفلمزاذانأما.وضعفهعمرو،بنالمنهال

حزمابنزعملىإذلكبعديشرلمالشيخأنذلكعلىوالدليل.والنحلالمللفي

.إياهتضعيفهعلىرد!انمابالعود،المنهالبتفرد

".زاذانغيريروهلم":قالأنهحزمابنلىإفنسب،الشيخعبارةفغير،القيمابنأما

وهو.عليهالردمنواضحوهذا.زاذانغيرالبراءعنلحديثاهذايرولمأنهومفاده

قد=المصنفأنمع،فيهالتصرفثمالشيخكلامعلىالاعتمادإليهأدىاخروهم
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بنومحمدجبر،بنومجاهد،ثابتبنعديعنهه1ورو.زاذانغيرالبراء

منوزاذانمفرد.مصنففيطرقهالدارقطنيجمعوقد.وغيرهمعقبة

فيمسلملهوروى.وغيرهكعمرالصحابةأكابرعنروى،الثقات

سئلوقد-هلالبنحميدوقال.ثقة:معينبنيحيىقال"صحيحه(".

بهاباسلاأحاديثه:عدفيابنوقالهؤلاء.مثلعنيساللا،ثقةهو-:عنه

1(.ثقة)عنهروىإذا

فيروحه"فتعاد:قولهوهي،الزيادةبهذهتفردعمروبنالمنهالإن:وقوله

ثقة،المنهال:معينابنقال.العدولالثقاتاحدفالمنهال؛وضعفه"،جسده

وهذاغناء.صوتبيتهمنسمعإنه:فيهقيلماعظمو.ثقةكوفي:العجليوقال

شيء)2(،لالهحزمابنوتضعيف.حديثهواطراحروايتهفيالقدحيوجبلا

)1(

)2(

زاذان.عنشيءفيهوليس،والعحلالمللكتابهمنحزمابنكلامقبلمنأورد

يذكرثم،ضعفهمعبالعودالمنهالبتفردحزمابنزعمعلىالاتيةالفقرةفيوسيرد

منيسمعهلمزاذانبأنالحديثأعل-حبانابنيعني-حزمابنغيرأنبعدفيما

كلامصحفإن.والمنهالالاعمشبينبالانقطاعأيضاحبانابنأعلهوقدالبراء.

لماأنهمع؟عللاربعفيهاجتمعتلحديثبازاذانتفردمنالفقرةهذهفيالمصنف

ابنيعني-ذكراهماومجموع":قال64(-63/)13السننتهذيبفيعليهتكلم

منيسمعهلمالاعمشانوالثانية.المنهالضعفإحداها:ثلاث-حبانبنوحزم

البراء".منيسمعهلمزاذانأنوالثالمة،لمنهال

.حزملابنفقطهذهمنلاولى1و،الصوابهووهذا

لكاملمنأثبتناماوالصواب.ثقة"عن"روى:والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي

فيالصوابعلىوهو3(.30)3/التهذيبتهذيبوانظر:236(.)3/عديلابن

.الفتاوىمجموع

شيئا".لا"ق(:)ز،وفيفيهماثم)أ،غ(.منساقط"له"
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وقد(،1")جسدهفيروحه"فتعاد:بقولهتفردهغيرلتضعيفهموجبايذكرلمفإنه

.غيرهرواهاقدبلبها،يتفردلمأنهبينا

وقوله:("،روحهإليه"فترد:كقولهنظيرها،أومنها،أبلغهومارويوقد

وقوله:("،"فيجلسانه:وقولهجالسا"،"فيستوي:وقوله"،قبرهإلى"فتصير

فيها)2(.مغمزلاصحيحةاحاديثوكلها".قبرهفي"فيجلس

العلةوهذهالبراء.منيسمعهلمزاذانبانالحديث)3(غيرهاعلوقد

)1(

)2(

)3(

قولاحدهما:شيئانحزمابنغر"والذي(:134-1/133)السننتهذيبفيقال

صوتدارهمنسمعانهوالثانيعمد.علىشعبةتركه:أبيهعنأحمدبناللهعبد

كانفعسى!سالتهفهلا:قيل.اسالهولمفرجعت:قالشعبةهوسمعوالذي.طنبور"

64(./2313،)9/السننتهذيبأيصبا:نظرو.بهيعلملا

".سبعةوزن":لهيقاللحنلهوكانلصوت،حسنكان:مغيرةعنجريروقال

32(.01/0)التهذيبتهذيب:انظر

ابيحديثفيوردوقدجالسا".فيستوي"إلاهذاكتابنافيوردتكلهاالالفاظهذه

المهرةلخيرةاإتحافانظر:.ضعيفبسندالموصلييعلىابوواخرجه،الداريتميم

وعبد.وصححه)8683(لحاكمااخرجهعامربنلقيطحديثوفي(.1852)

المعادزادفيالقيمابنوصححه(231)26/المسعدزوائدفياحمدبنالله

وابيمندهابناللهعبدابيعنتصحيحهونقل)536(الارواحوحادي677()3/

،عياشبنالرحمنوعبدالاسود،بندلهمسندهوفي.حمدانبنالخير

غريبحديثوهوحجر:ابنوقال.حبانابنإلايوثقهمولم.ادلهعبدبنوالأسود

)5/57(.لتهذيبتهذيبانظر:جدا.

الفتاوىمجموعنظر:.شيخهالفقرةهذهفييتابعوكانههنا،المصعفيسفلم

يشرلماخرىبعلةاعلهوقد.حبانابنهوذكربمااعلهوالذي(.438،943)5/

=حبانابنصحيحانظر:.والمنهالالاعمشبينالانقطاعوهيهنا،المصنفإليها
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ابنعن:وقال،بإسناده""صحيحهفيرواهالاسفرايينيعوانةأبافإن،باطلة

الحافظوقال.عازببنالبراءسمعت:قالالكنديزاذانعن)1(عمرو،

البراء)2(.عنجماعةرواهمشهور،متصلإسنادهذا:مندهبناللهعبدأبو

فيصريحةالصحيحةالاحاديثفسائرالبراء،حديثعننزلناولو

عنعطاء،بنعمروبنمحمدعنذئب،أبيابنحديثمثلذلك،

لميتا"ان:قال!ي!اللهرسولأنهريرةبيأعنيسار)3(،بنسعيد

النفسأيتهااخرجي:قالالصالحالرجلكانفإذا،لملائكةا(4)تحضره

وريحانبروحوأبنبري،حميدةاخرجي،الطيبالجسدفيكانتالطيبة

".غضبانغيرورب

فيستفتحالسماء،إلىبهايعرجثم،تخرجحتىذلك)5("فيقولون:قال

ب[31]بالنفسمرحبا:فيقولون.)6(فلان:فيقولونهذا؟من:فيقاللها،

وريحانبروعوأبنتري،حميدةادخلي،الطيبالجسدفيكانتالطيبة

فيهاالتيالسماءإلىبها)7(ينتهىحتىذلك،لهافيقال.غضبانغيرورب

65(.-63/)13السننتهذيبفيالعلتينعنالمصنفأجابوقد31(.)17-

عمرو.بنالمنهالهوعمرووابن.تحريفوهو"،بن")ا،غ(:في(1)

غلط.وهو."زاذانعمروابن"إن:(ط،)بفيو0""عنحذف)ن(فيو

.(6401)مندهلابنالايمانكتاب)2(

تصحيف.،"بشار"(:)ب)3(

".الميتتحضرالملائكةإن")ز(:وفي."يحضر"،ج(:ط)ب،)4(

"فيقول".)ق(:)5(

لا.فلانبنفلان")ق(:)6(

".تنتهي")ط(:)7(
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وجل.عزالله

فيكانتالخبيثةالنقسأيتهااخرجي:قالالسوءالرجلكانواذا

شكلهمنوآخروغساقيبحميموابشري،ذميمة(1)اخرجي.الخبيثالجسد

لها،فيستفتحالسماء،الىبهايعرجثم،تخرجحتىذلكفيقولون.أزواج

فيكانتالخبيثةبالنفسمرحبالا:فيقولون،فلان:فبقولونهذا؟من:فيقال

السماء.أبوابلك)3(تفتحلن)2(فانه،ذميمةارجعي.الخبيثالجسد

القبر.الىفتصير،والأرضالسماءبينفترسل

فيم:يقالثممشعوف)4(،ولافزعغيرقبرهفيالصالحالرجلفيجلس

رسولمحمد:فيقول؟الرجلهذاما[:]فيقال)5(.الاسلامفي:يقول؟كنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المسندمناثبتناماوالصوابهنا.خطاوهو.""ارجعي:النسخجميعفي

.وغيره(24/51و)378(/41)

.("فانها":ز(،،غ)أ

."تفتحلا":)ز(

ومجموع12(لمسند)42/منائبتناماتصحيفوهو"معوق".:النسخجميعفي

نقل.اللهرحمهعيسىبنعليالشيخبخطحاشية()طوفي4(.46)5/الفتاوى

الرجلكانفإذاالقبر:عذابحديثفي")شعف(:الاثيرلابنالنهايةعنفيها

بهايذهبحتىالفزعشدة:الشعف.مشعوفولافزعغيرقبرهفيجلسصالحا

."...القلب

وقدفاسدسياقوهو"الرجلهذاماالاسلامفيتقولكنت"فما:النسخجميعفي

عليها-لجرحرفدخولمعبالالفالاستفهاميةمايكتبونوكانوا-فيما""تحرف

"."فيقالسقطثمفما"،"لىإ

الفتاوىبمجموعوقارن)92(للبيهقيالقبرعذابواثبات(421/)2المسندانظر:

/5(464).
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.(1)لحديثاتماموذكر.وصدقنا"فامنا،،اللهقبلمنبالبيناتجاءنا،الله

اتفق)2(0ناقليهعدالةعلىمتفقحديثهذا:نعيمابوالحافطقال

ابيابنعلى)3(الحجاجبنومسلمالبخاريإسماعيلبنمحمدالامامان

شرطهما.منوهميسار،بنوسعيد)4(عطاء،بنعمروبنومحمد،ذئب

وعنه،فديكبيأابنمثل،ذئببيأابنعنالكبارالمتقدمونورواه

واحد)6(.غيرذئببيأابنعنورواه.انتهى.إبراهيمبن)5(دحيم

:قالبان،البدنلىإالروجإعادةعلىمندهابناللهعبدابواحتجوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الكبرىفيوالنسائي)9876(،حمدأوالإمام(،4)262ماجهابنأخرجه

الايمانفيمندهوابن(،18-51:)176التوحبدفيخزيمةبن1و(،411)42

ذئببياابنطريقمنكلهم()239الشريعةفيالآجريبكروابو(،01)68

.بإسناده

وصححشيبةبيالابن(44./1)2المهرةلخبرةاإتحاففيالبوصيريوعزاه

.(لمي)قا.إسناده

."ناقله":(،غق)ا،

."القشيري":()طفيزاد

تحريف.("،شعبة":()ن

التي)ب(الصحةلىإقربهاو."الرحيموعبد"إلىالنسخفيتحزف"دحيم"وعنه

ودحيم."إبراهيمبنالرحمنوعبد")ن(:وفي)كذا(."رحموعبد"ناسخها:رسم

فديك.ابيابنعنرواهانههناالمقصودولكن،الرحمنعبد:اسمه

القيمابننقلوقد.نعيمبياكلامعلىالإسلامشيخبهعقبواحد".غير.."ورواه

لهالنزولحديثشرحمنبنصهالشيخوتعقيبنعيمابيكلاممعهريرةابيحديث

الفتاوىمجموعانظر:.الأصلفيمقدماوكان،نعيمبياكلاماخرانهغير

/5(544-644).
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ثنا،النيسابورييزيدبنمحمدثنا،الحسنبنالحسينبنمحمدأبنا

الصائغالرحمنعبدبنيزيدعن،الفضلبنمحمدثنا،قيراطبنحماد

:قالأنهعباسابنعن،مزاحمبنالضحاكعن)1(.البلخي

إِ>ولوترئ:الايةهذهتلاقاعديومذاتغ!ي!اللهرسولبينما

:قال[.39:]الانعامالاية(إلذيهضبادطواوالملعكةاتولقغمرتفيالطوت

الجنةمنمقعدهاترىحتىالدنياتفارقنفسبىمنما،بيدهمحمدنفس"والذي

لملائكة،امنسماطانلهصفث)2(ذلكعندكان"فإذا:قالثم.النار"أو

غيرهم،يرىمااليهمفينظر.الشمسوجوههمكأن،الخافقينبينماينتظمان

وحنوط.أكفانمللئكلمع،إليكم(4)ينظروننهمأترونكنتم)3(وإن

النفسأيتهااخرجي:وقالوا،لجنةبابشروهمومئاكانفإنأ[]32

خيرهوماالكرامةمنلكاللهأعدفقدوجئته)6(،اللهرضوانلى)5(الطيبة

وأرافألطففلهم،بهويحفونيبشرونهيزالونفلا.فيهاوماالدنيامنلك

ويموت،ومفصلظفركلتحتمنروحهيسلونثم.بولدهاالوالدةمن

."ذقنهتبلغحتىشديدا،ترونهكنتموإن،عليه)7(يهونو،فالاوللأولا

تحريف.ولعله.لبجلي"")ا،غ(:(1)

ومتعد.لازموالفعل.للمجهولبالبناءن(،ط،)بفيضبطكذا)2(

تحريف.،""فان(:ن،)طعداما)3(

ينظر"،"انه(:133)6/المنثورالدروفي.اليحتضرينيعني،النسخجمييعفيكذ(4)

.بالسياقاشبهوهو

".المطمئنة"،ج(:ط،)ب)5(

)ن(.منساقطة"جنته...كانفان"والعبارة."رحمته")ق(:)6(

".تهون"(:،جط،)ب)7(
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منيخرجحينالولدمنالجسد،منللخروجكراهيةأشد"فلهي:قال

ملكقبضهافيتولىيقبضها.أيهم،منهمملككلفيبتدرونها،،الرحم

ثمبيوصالذيالموتملكيعوفبهم>قل(:)1!ك!ي!اللهرسولتلاثم".لموتا

يحتضنها)2(ثمبيض!،باكفان"فيتلقاها11[]السجدة:(ترجعو%رئبهمإك

منأطيبريحمنهايفوحثمولدتها.اذاالمواةمنلهالزوماأشدفلهو،اليه

بالريحمرحبا:ويقولونبها)3(،ويتباشرونريحها،فيستنشقون،المسك

خرجتجسدعلىوصلروحا،عليهصلاللهم!الطيبوالروحالطيبة

منه".

عدتهميعلملاالهواءفيخلقوجلعزوللهبها)4(."فيصعدون:قال

ويتباشرونعليهافيصلون،المسكمنأطيبريحمنهالهمفيفوحهو،الا

تمرسماءكلفيملك،كلعليهافيصليالسماء،أبوابلهموتفتحبها.

مرحباالجبار:فيقولالجبار.لملكايديبينبها)5(ينتهىحتىبهم،

مرحبا،:للشيءوجلعزالربقالواذا!منهخرجتوبجسدالطيبةبالنفس

ضيق.كلعنهويذهبشيء،كللهرحب)6(

الجنة،منمقعدهاوأروها،الجنةأدخلوها:الطيبةالنفسلهذهيقولثم

".لىتعاقوله"(:)طفيزاد(1)

فيحضنها"."،ج(:ط،)ب2()

)ا،غ(.فييردلم"بها")3(

السماء".لىإ"(:)طفيزاد4()

".لىإ":()طفيزاد(5)

تصحيف."وجب":()بوفي.اتسع:يعني(،)طمنالضبط)6(
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لىإبهااذهبواثم.والنعيمالكرامةمنلهاأعددتماعليهاواعرضوا

تارةأخرجهمومنها،أعيدهموفيها،خلقتهممنهانيأقضيتفاني،الأرض

حينمنها،للخروجكراهيةأشدلهي،بيدهمحمدنفس!فوالذي.أخرى

الذيالجسدذلكلىإبي؟تذهبونأين:وتقولالجسد.منتخرجكانت

؟("فيهكنت

قدرعلىبهفيهبطون.منهلكفلابدبهذا،مامورونانا:"فيقولون:قال

جسدهبينالروجذلكب[]32فيدخلون،وأكفانهغسلهمنفراغهم

.(1)"كفانهوأ

عودوهذا.لاكفانولجسدابينتعادالروحأنالحديثهذا)2(فدل

بهتعلقهاوغيراخر؛نوعوهو،بالبدنالدنيافيلهاكانالذيالتعلقغير

2(:1/45)المجروحينفيحبانابنقال،النيسابوريطقيربنحمادإسنادهفي(1)

بهالاحتجاجيجوزلا،بالطاماتالاثباتعنيجيءو،الثقاتعلىالاخبار"يقلب

".فيهالقوليمرضالرازيزرعةابووكانالاعتبار،سبيلعلىلاإعنهالروايةولا

بنولحماد":قالثم،مناكيرهبعض2(15-052)2/الكاملفيعديابنواورد

لسانفيجمتهتروتنظر.نظر"فيهيرويهماوعامة،لحديثامنذكرتماغيرقيراط

3(.2/25)لميزانا

إليهما.أهتدفلمشيخهوشيخشيخهواما

ههنامردويهابنذكروقد":فقال3(20)3/تفسيرهفيكثيرابنإليهاشارلحديثوا

مرفوعا".،عماسابنعن،الضخاكعن،غريبةطريقمنجداًمطولأحديثا

بسندمردويهبناخرجه":وقالبطوله(133)6/المنثورالدرفيالسيوطيوساقه

)قالمي(.".ضعيف

بهذا([.فثبت")ن(:وفي(.)طمنساقط"هذا")2(



.(1)للمسالةخاصعودهوبلمقرها؛فيوهيبهتعلقهاوغير،النومحال

عودعلىتدلالمتواترةالصحيحةالاحاديث)2(:الاسلامشيخقال

منطائفةقالهقولروجبلاالبدنوسؤال.السؤالوقتالبدنلىإالروج

،بدنبلاللروجالسؤال:فقالوا،آخرونوقابلهم.لجمهورانكرهو،الناس

الصحيحةلأحاديثو،غلطوكلاهما.حزموابن)3(مسرةابنقالهوهذا

.اختصاصبالروجللقبريكنلمفقطالروجعلىذلككانولو،ترده

!!!

بالياء.كالعادةورسم،"للمساءلة"(:)أ،غعداما(1)

أيضا:وانظر.(5644/)الفتاوىمجموعانظر:،النزولحديثشرحفي2()

(4/62،)25(/552).

مجموعفيوكذا،"ميسرةبن"ن(:،)حوفي".مرة"ابنقراءةيحتملز،غ(،)طفي)3(

،ب)أ،منثبتناماوالصواب.السابقةالحاشيةفيلمذكورةالمواضعفيالفتاوى

بنمحمداللهعبدأبوهناالمقصودولعل.الاصلمنسقطت"ابن"كلمةأنغيرق(

فيترجمتهانظر9310سنةالمتوفىالمتكلمالصوفيالقرطبيمسزةبناللهعبد

مسزةبنوهبلحزماابووهناك5(.5)2/الفرضيلابنالاندلسعلماءتاريخ

عنأخذممنحزموابن346.سعةالمتوفىالمحدثالفقيهلحافظاالحجاري

لمللفيحزمابنذكروقد2(.70)2/الفرضيبنكتابفيترجمته.أصحابه

القبرعذابأنلىإيشرلملكنالمسائلبعضفيالصوفيمسرةبنمذهبوالنحل

فقط.الروحعلىعمده
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)1(فصل

قولوهي[،بالسادسة]الملحقة)2(المسالةبجوابيتضحوهذا

وأ،البدندونالنفسعلىأو،والبدنالنفسعلىالقبرعذابهل:السائل

لا؟أموالعذابالنعيمفيالنفسالبدنيشاركوهل؟النفسدونالبدنعلى

جوابه-لفظنذكرونحن-المسألةهذهعنالاسلامشيخسئلوقد

فقال)3(:

السنةاهلباتفاقجميعاوالبدنالنفسعلىوالنعيمالعذاب"بل

متصلةوتعذبوتنعم،البدنعنمنفردةوتعذبالنفستنعم.لجماعةوا

الحالهذهفيعليهماوالعذابالنعيمفيكونبها،متصلوالبدن،بالبدن

)ن(.فيتردلم"فصل"كلمة(1)

على)ن(واستمرت".السابعة"المسألةففيهمان(،،)قعداماالنسخجميعفيكذا)2(

الاخرىالنسخفيوالعشرونالحاديةهيالتيالاخيرةفالمسألة،الترقيمهذا

فهي،الثامنةالمسألةلىإ)ن(معفسارت)ق(أما)ن(.فيوالعشرينالثانيةصارت

"التاسعة"وكتبت)ن(،فارقتغيرهافيالتاسعةجاءتلماولكن،التاسعةعندها

هذهوحق)ن(،معالصوابأنالسياقمنوالظاهر.الاخرىالنسخوتابعتمكررة

اللهرحمهالمؤلفأن-أعلموالله-لييطهرولكنبرقمها،مستقلةتكونأنالمسألة

النسخفيمرقمةغيرفبقيت،أصلهفييرقمهاولم،الكتابإكمالبعداضافها

)ن(،بهاانفردتهناومن،النساخبعضمنهنا("السابعة"وزيادةايضا.عنهالمنقولة

معالسادسةمنلسمييزها"بالسادسةالملحقة"سميتهاوقد)ق(.عليهاتستمرولم

النسخ.فيالمسائلترقيمعلىلحفاظ

2(.59-4/282)الفتاوىمجموعنظر:)3(
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.البدنعنمنفردة(1)للروحيكونكما،مجتمعين

قولانفيههذا؟الروحبدونللبدنوالنعيمالعذابيكونوهل

شاذةاقوالالمسألةوفي.الكلامواهلوالسنةلحديثالاهلمشهوران

والعذابالنعيمإن)2(:يقولمنقول:لحديثواالسنةاهلاقوالمنليست

)3(تقولهوهذا.يعذبولاينعملاالبدنوإن،الروحعلىإلايكونلا

ويقوله.المسلمينجماعبإكفاروهؤلاء،الابدانلمعادالمنكرونالفلاسفة

لكن،الابدانبمعاديقرونالذينوغيرهمالمعتزلةمنالكلاماهلمنكثير

القبور".منالقيامعنديكوننماوإ،البرزخفيذلكيكونلا:يقولون

نإ:ويقولون،فقطالبرزخفيالبدنعذابينكرونهؤلاءلكن)4(أ[]33

عذبتالقيامةيومكانفإذا،البرزخفيالمعذبةاوالمنعمةهيالارواح

الكلاماهلمنالمسلمينمنطوائفقالهالقولوهذامعا.والبدنالروح

ليسالقولفهذا(.)همسرةوابنحزمابناختياروهو،وغيرهموالحديث

القبر،بعذابيقولمنقوللىإمضافهوبل،الشاذةالثلاثةالأقوالمن

عذابفيلهمهؤلاءولكن،والارواحالابدانمعادويثبت،بالقيامةويقر

:اقوالثلاثةالقبر

مناثبتناماوالصواب.""يكونز(:،)بوفي"،الروح"تكون:النسخجميعفي(1)

.الفتاوى

.لاولاهووهذا،شاذةأقوالثلاثةالإسلامشيخذكر2()

."يقوله":الفتاوى(،ق)ا،عداما)3(

للتوضيح.شيخهكلامعلىبهعقبالقيمابنتعليقهذا)4(

"."ابنكلمةدون"مرة":)ز(وفي."ميسرةابن":(،ج)ن."مرةابن"(:،غط،)ا(5)

قريبا.ذكرهمروقدق(.،)بمنوالمثبت
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فقط.الروحعلىانه:أحدها

بواسطتها.البدنوعلىعليهاأنه:الثاني

فقط.البدنعلىأنه:الثالث

القبر،عذابيثبتمنقولوهو(،)1الثانيالقولذلكلىإيضموقد

الابدانعذابمنكرقولالشاذ)2(ويجعل.لحياةاهيالروحيجعلو

مطلقا.الروحعذابينكرمنوقولمطلقا،

من"قولالشاذ)3(:نيالثافالقول،ثلاثةالشاذةالاقوالجعلتفإذا

وهذا.لحياةاهيالروجوإنما.تعذبولاتنعملابمفردهاالروحإن:يقول

بكرأبيكالقاضي،والاشعريةالمعتزلةمنالكلامأهلمنطوائفيقوله

وقد،باطلقولوهذا.البدنفراقبعدتبقىالروجأنوينكرون،وغيره

والسنةبالكتابثبتقدبل.وغيرهالجوينيليالمعاأبوأصحابهخالفه

وامنعمةوانها)5(،البدنفراقبعدتبقىالروحأنالامة[)4(]سلفواتفاق

معذبة.

فهؤلاء.الابدانمعادينكرونلكن،بذلكيقرونالالهيونوالفلاسفة

بدونوعذابهاونعيمهاالأرواحمعادينكرونلكن،الابدانبمعاديقرون

اهلاقوالعنأبعدالفلاسفةقوللكن،وضلالخطاالقولينوكلا.الابدان

شيخه.عندالشاذةالاقوالمن:يععي(1)

تحريف.وهولفساد"،")ن(:عداماالنسخجميعفي)2(

.الإسلامشيخكلاملىإالسياقورجع،القيمابنتعليقانتهى)3(

هالفتاوىمجموعمن(4)

(.،جط،)بمنساقط"البدن...جعلت"قاذا(5)
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بل،الاسلامبدينمتمسكنهيعتقدمنعليهيوافقهمقدكانوان،الاسلام

1(.)والكلاموالتحقيقوالتصوفالمعرفةأهلمنانهيطنمن

ولانعيمفيهليسالبرزخإن:يقولمنقولالشاذ:الثالثوالقول

ذلكب[]33يقولكما.الكبرىالساعةتقومحتىذلكيكونلابل،عذاب

نأعلىبناء،ونعيمهالقبرعذابينكرممن،ونحوهمالمعنزلةمنيقولهمن

.يعذبولاينعملاالبدنوأن،البدنفراقبعدتبقىلاالروج

الفلاسفة،منخيرلكنهم،البرزخامرفيضلالالطوائفهؤلاءفجميع

".الكبرىبالقيامةمقرونفانهم

)2(فصل

الامةسلفمذهبأنفلتعلم)3(،الباطلةالاقوالهذهعرفت"فإذا

يحصلذلكوأن،عذابأونعيمفييكونماتإذاالميتأنئمتها:و

تتصلوأنها،معذبةأومنعمةالبدنمفارقةبعدتبقىالروجنو،وبدنهلروحه

القيامةيومكانإذاثم.العذابأوالنعيممعهاله)4(فيحصلأحيانابالبدن

العالمين.لربقبورهممنوقامواالأجساد،لىإجالاروأعيدتالكبرى

".والنصارىليهودوالمسلمينبينعليهمتفقالابد]نومعاد

".الكلامفي"والتحقيقن،ج(:،ط)ب،(1)

.الفتاوىمجموعفيولان،ج(،)ب،فيتردلم"فصل"كلمة)2(

الباطلة.الثلاثة:الفتاوى)3(

".يحصل"(:ط،)ق(4)
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)1(فصل

منكرومساءلةالقبرعذابحاديثفاما5.ذكرناشصر)"ولحن002(ماءو

عباسابنعن")3("الصحيحينفيكماع!يو،النبيعنمتواترةفكثيرونكير،

أما.كبيرفييعذبانوماليعذبان،نهما"ا:فقال،بقبرينمرع!ي!النبيان

ثم(".بالنميمةيمشيفكانالاخروأما،البولمنيستتر)4(لافكانأحدهما

ييبسا(".لمماعنهمايخفف"لعله:فقال،نصفينفشقها،رطبةبجريدةدعا

فيع!اللهرسولبينا:قالثابتبنزيدعن(:)ه"مسلم"صحيحوفي

فإذا،تلقيهفكادت،بهحادتإذ،معهونحن،بغلتهعلىالنجارلبنيحائط

فقالالقبور؟("هذهأصحابيعرف"من:فقال.ربعةاوخمسةاوستةاقبر

هذه"إن:فقال.الإشراكفيماتوا:قالهؤلاء؟("مات"فمتى:قالأنا.:رجل

عذابمنيسمعكمأناللهلدعوتتدافنوالاأنفلولاقبورها،فيتبتلىالأمة

عذابمنبالله"تعوذوا:فقال،بوجههعليناأقبلثم".منهأسمعالذيالقبر

عذابمنبالله"تعوذوا)6(:قال.النارعذابمنباللهنعوذ:قالوا.النار"

ماالفتنمنبالله"تعوذوا:قالا[]34القبر.عذابمنباللهنعوذقالوا:القبر".

.والفتاوى(ج،ن،)بفي"فصل"لكلمةوجودلا(1)

".ذكرناهمايمينمانذكر"ونحن:الفتاوىوفي.""نمينن(:،ط،)بوفي(.)ا،غمن)2(

"ننصر".تصحيفولعلها."نضم":)ز(وفي."نضمن":()قفيو

2(.29)ومسلم2(1)6البخاري)3(

".يستبرئ":()ن(4)

)2867(.برقم(5)

(.)طمنساقط"قال...تعوذو")6(
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:قال.بطنومامنهاظهرماالفتنمنباللهنعوذقالوا:."بطنومامنهاظهر

.الدجالفتنةمنباللهنعوذقالوا:".الدجالفتنةمنبالله"تعوذوا

غ!النبيانهريرةبياعن)2(:السننوجميع(1)"مسلم"صحيحوفي

عذابمن:أربعمنبادلهفليتعوذالأخير،التشهدمنأحدكمفرغ"إذا:قال

لمسبحافتنةومن،لمماتواالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنم

.("الدجال

النبي!انعباسابنعن)4(:وغيرهأيضا")3(مسلم"صحيحوفي

أعوذنيإ"اللهم:القرآنمنالسورةيعلمهمكماالدعاء،هذايعلمهمكان

المحيافتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ،جهنمعذابمنبك

".الدجاللمسبحافتنةمنبكوأعوذ،لمماتوا

وجبتوقد!يو،النبيخرج:قالايوبأبيعن(:")ه"الصحيحينوفي

قبورها".فيتعذبيهود":فقالصوتا،فسمع،الشمس

عجائزمنعجوزعليدحلت:قالتعائشةعن")6(:"الصحيحينوفي

)588(.برقم(1)

الترمذي:وانظر.(09)9ماجهوابن(031)9والنسائي()839داودابواخرجه2()

(40.)36

.(095)برقم)3(

والنسائي34(49)والترمذي(2451)داودأبوواخرجه(.)طمنساقط""وغيره(4)

(620.)2

)9286(.ومسلم(1375)البخاري(5)

الفتاوىمجموعفيلحديثاسياقوكذا)586(.ومسلم)6366(البخاري)6(

.عجوزانعائشةعلىالداحلةانالصحيحينوفي286(./4)
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فكذبتها،:قالت.قبورهمفييعذبونالقبورأهلإن:فقالت،المدينةيهود

يا:فقلتع!ي!،اللهرسولعليودخل،فخرجت:قالت.اصدقهاأنأنعمولم

أهلانفزعمت،دحلتالمدينةأهليهودعجائزمنعجوزاإن،اللهرسول

البهائمتسمعهعذابايعذبوننهما،"صدقت:قال.قبورهمفييعذبونالقبور

القبر.عذابمنيتعوذإلاصلاةفيبعدرأيتهفما:قالت.كلها"

!يم،اللهرسولعليدخل:قالتمبشرأمعن(:)1حبانابنصحيحوفي

وللقبر)2(،اللهرسوليا:فقلتالنبر"عذابمنبالله"تعوذوا:يقولوهو

".البهائمتسمعهعذاباقبورهمفيليعذبون"انهم:قال؟عذاب

(4مغلت)إذابدوابهمالناسيذهبالسببولهذا)3(:العلمأهلبعضقال

ماعنجابر،عن،سفيانبياعن،الأعمشعن،معاويةأبيطريقمن31(2)5برقم(1)

ابيعنكلاهما27(440)حمداوالامام(،2021)5شيبةابيابنواخرجهمبشر.

به.معاوية

بنمحمدهومعاويةبووسطي،الونافعبنطلحةهوسفيانابوجيد.واسناده

الضرير.خازم

".الصحيحرجالورجالهأحمدرواه"56(:)3/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

)قالمي(.

"أللقبر".،ج(:ط،)ب2()

وهذا"(:095)2/لاستغاثةكتابتلخيصوفي.""بعضهم:الفتاوىمجموع)3(

العلماء".بعضذكرهقدوجدتهثم.قالهاحدااعلمولم،للناساذكرهكنتالمعنى

المصريةالفتاوىومختصر(913)287/35(،4/)الفتاوىمجموعوانظر:

895(./1)2لنهايةولبداية1و31(4)

هناذكرمماويظهرالمنير(.)المصباجالتراباكلعنالدوابيأخذمغص:المغل(4)

لشديد.الامساكيسببأنهالسابقةالمصادروفي
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والقرامطةوالنصيريةكالاسماعيليةوالمنافقينوالنصارىاليهودقبورلىإ

الخيلأصحابفإن،والشاممصربأرضالذينوغيرهمعبيدبنيمن

فإذا:قالوا.والنصارىاليهودقبوريقصدونكما،لذلكقبورهميقصدون

.(بالمنر)1تذهبوحرارةفزعاذلكلهاأحدثالقبرعذابالخيلسمعت

)3(برجانبنالحكمأبوالفقيهحدثنيالاسبيلي)2(:الحقعبدقالوقد

إشبيلية.شرق)4(فيبقريتهمميتادفنواأنهم-والعملالعلمأهلمنوكان-

فإذا،منهمقريباترعىودابة،يتحدثونناحيةقعدودفنهمنفرغوافلما

ثم)5(،تستمعكأنها،عليهأذنهافجعلتالقبر،لىإمسرعةأقبلتقدبالدابة

ثم)6(،تستمعكانها،عليهأذنهافجعلتالقبر،لىإعادتئم.فارةولت

.مرةبعدمرةذلكفعلت.فارةولت

تنحللهايحصلالذيالرعبفبسبب"95(:0)2/الاستغاثةكتابتلخيصفي(1)

".الإسهاليقتضيالفزعفإن،فتروثبطونها،

2(.)47العاقبةكتابفي)2(

بالقراءاتالمعرفةاهلمن،الاشبيلياللخميالرحمنعبدبنالسلامعبد)3(

النبلاءاعلامسير.536سعةتوفي.الصوفيةبشيخالذهبينعته.لحديثوا

وفياتانظر:.خطأوهو،الموحدةبضم)ق(فيضبط"و"برجان72(.0/2)

.(4/237)الاعيان

العاقبة،فيوكذا.غيرهامنلمثبتوا."سوق"(:)نوفي.("شرف"(:ج،ق)ا،(4)

.(04)8القرطبيوتذكرة

.""تسمع(:ز،غ،ن،)ق()5

)ب(.منساقطة"تستمعو"كانها"تسمع".)ا،ج(:عداما)6(
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ليعذبوننهم"إ:!به!ي!النبيوقولالقبر،عذابفذكرت:لحكماأبوقال

".البهائمتسمعهعذابا

انتهىلما-"مسلم"كتابعليهنسمعونحن-الحكايةهذهلناذكر

.(1")البهائمتسمعهعذاباليعذبون"انهم!به!م!:النبيقوللىإالقارئ

فيالسريبنهنادقال.المعذبينأصواتعلىواقعالسماعوهذا)2(

عن[)4(مسروق]عن،شقيقعن،الاعمشعن،وكيعثنا)3(:"الزهد"كتاب

فدخلفكذبتها.القبر،عذابفذكرت،يهوديةعليدخلت:قالتعائشة

فيليعذبوننهما،بيدهنفسيوالذي":فقال،لهذلكفذكرت،علي!رالنبي

")5(.تهمأصواالبهائمتسمعحتىقبورهم

والسننالصحيحينفيكما،كثيرةالقبرفيالمسألةوأحاديثقلت)6(:

فيشهد،قبرهفيسئلاذالمسلم"ا:قالعفيماللهرسولأنعازببنالبراءعن

اللهيثئت>:تعالىاللهقولفذلك،اللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأن

27[".]إبراهيم:<الأضؤصوفيلديخاالحيؤةفيفابتبالقؤلءاشواالذيف

".الحديثهذالىإالقارئ")ن(:في(1)

فهذا".")ق(:)2(

واسناده.به،وكيععن(41)16مسعدهفيراهويهبنإسحاقخرجهو)347(.برقم)3(

)قالمي(..صحيح

التخريج.مصادرمناضفناهوقد،النسخجميعمنساقط)4(

ولعله.الفتاوىمجموعفييردلمهناإلى..."الإشبيليالحقعبدقالوقد"من)5(

شيخه.كلاملىإالقيمابنمنإضافة

فيوليس.الإسلاملشيخالاتيالكلامولكن،القيمابنهعاالقائلانموهمالسياق)6(

."قلت":(4/872)الفتاوى
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الله،ربي:فيقولربك؟من:لهيقالالقبر.عذابفي"نزلت:لفظوفي

فيافابتباتمؤلءامنواالذيفاللهيثبت>:اللهقولفذلكمحمد)1(.ونبئى

(")2(.الأخؤصوتيالديخاالحيؤة

.تقدمكمامطولاوالمسانيدالسننأهلرواهقدلحديثاوهذا

وباختلاف،البدنلىإالروجبإعادةلحديثاهذا)3(فيصرحوقد

مجتمعين.أ[3]هوالبدنالروجعلىالعذابانفيبينوهذا.اضلاعه

والنعيم)4(والمساءلةالروجقبضفيالبراءحديثمثلروىوقد

النبيان)5(-حاتمبياوصحيحالمسندفيوحديثه-هريرةابووالعذاب

يولونحيننعالهمخفقيسمعإنهقبرهفيوضعإذاالميت"إن:قال!!

".نبييومحمدربي،الله"ق،غ(:)ا،(1)

والترمذي(،47ه0)داودوابو(،1287)ومسلم(،4)996البخارياخرجه2()

عن،عبيدةبنسعدحديثمن)9426(ماجهوابن2(،0)57والنسائي312(،0)

وعند.الأولاللفطبنحوداودبيوالبخاريعندوهو.عنهاللهرضيعازببنالبراء

)قالمي(..نيالثااللفطبنحوالاخرين

(.ز،ج،ط،)بفي"هذا"يردلم)3(

".المسايلة":النسخفيرسمها4()

038(-1/937)لحاكموا31(،)13حبانوابنمختصزا،)8563(حمدااخرجه5()

.هريرةابيعن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمن

نيوالطبرا67(،)30الرزاقوعبد(،62021)شيبةبياابنالوجههذامنواخرجه

مسلم.شرطعلىلحاكماوصححه.وغيرهم263(0)الأوسطفي

".حسنوإسنادهالأوسطفيالطبراني"رواه52(:)3/المجمعفيالهيثميوقال

لمي(.)قا.قالكماوهو
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عنوالزكاة،يمينهعنوالصيام،رأسهعندالصلاةكانتمؤمناكانفإن،عنه

عندوالاحسانلمعروفواوالصلةالصدقةمنلخيراتافعلوكان،شماله

رجليه.

يمينه،منيؤتىثم.مدخلقبليما:الصلاةفتقول،رأسهقبلمنفيوتى

قبليما:الزكاةفتقول،يسارهعنيؤتىثم.مدخلقبليما:الصيامفيقول

والصلةالصدقةمنلخيراتافعلفيقول،رجليهقبلمنيؤتىثم.مدخل

مدخل.قبليما:والاحسانلمعروفوا

اضت)2(وقد،الشمسلهمثلتقد،فيجلس.اجلسله)1(:فيقول

بهتشهدوما؟فيهتقولما،فيكمكانالذيالرجلهذا:لهفيقال.للغروب

عمااخبرنا،ستصليإنك:فيقولون)3(.أصليحتىدعوني:فيقول؟عليه

تشهلموماذا؟فيهتقولما،فيكمكانالذيالرجلهذاأرأيت.عنهنسالك

له:فيقال.اللهعندمنبالحقجاء،اللهرسولانهأشهدمحمد،.فيقول؟عليه

الله.شاءإنتبعثذلكوعلى،متذلكوعلى،حييتذلكعلى

فيهاهلكاللهأعدومامقعدكهذا:لهفيقال،الجنةإلىبابلهيفتحثم

ويعاد،فيهلهوينورذراعا،سبعونقبرهفيلهيفسحثموسرورا.غبطهبفيزداد

في)4(يعلقطيروهي،الطيبالنسمفينسمتهوتجعلمنه،بدئلماالجسد

)ط(.منساقط"له")1(

:حبانابنكتابوفي."اصغت":الفتاوىمجموعوفي.النسخجميعفيكذا)2(

.عادت:ضتو."دنتاوتدانت":المصادربعضفيو.""أدنيت

".اصليدعوني":،ج(ط،)ب)3(

.تفسيرهسبقوقد."تعلق":ج(،ط،)ب(4)
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بالقؤلءامنواالذيفاللهيمنت>:تعالىقوله"فذلكقال:".الجنةشجر

<".الأخرةِوفالديخاالحيؤةفىافايت

نأإلىقبرهفيعليهيضيق"ثم:قالأنإلىذلكضدالكافرفيوذكر

معنهله->فإن:اللهقالالتيالضنكالمعيشةفتلك،أضلاعهفيهتختلف

<]طه:124[")1(.عمىا!مةضن!وثخمؤ-لوم

"إن:قال!النبيانانسعن،قتادةحديثمن)2(الصحيحينوقي

خفقليسمعإنه-ب[]35أصحابهعنهوتولى،قبرهفيوضعإذاالميت

الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولان)3(،فيقزرانهملكانأتاه-نعالهم

)4(:"فيقول:قال".ورسولهاللهعبدأنهأشهد:فيقوللمؤمنافامامحمد؟

اللهرسولقال".الجنةمنمقعدابهاللهأبدلكقدالنار،منمقعدكالىانظر

.جميغا("همافيرا"!ي!:

عليهويملأذراعا،سبعونقبرهفيلهيفسحأنهلناوذكر:قتادةقال

الكافر(ه"فاما):قال.انسحديثلىإرجعثم.يبعثونيوملى!خضرا

.بعدهوماالاتيانسحديثذكرثم،بطولهالبراءحديثالاسلامشيخساقثم(1)

2(.59-4/292)الفتاوىمجموع

.(0287)ومسلم(1374)البخاري2()

الفتاوىومجموعكلهاالاخرىالنسخوفي.الصحيحينلفظوهو.""فيقعدانه)ق(:)3(

اثبتنا.ما

وفي.""فيقولانلىإ)ن(فيالقراءبعضوغئره.والفتاوىالعسخجميعفيكذا)4(

".لهفيقال":الصحيحين

واما"."،ج(:ط،)ب)5(
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كنت،أدريلا:فيقول؟الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولانلمنافقوا

منبمطراقيضربثم!تليتولادريتلا:فيقولان.الناسيقولماأقول

(".الثقلينغيرعليهامنفيسمعها،صيحةفيصبح،أذنيهبينحديد

"إذا!ؤ:اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن)1(،حاتمأبيصحيحوفي

لمنكر،ا:همالاحديقال،أزرقانأسودانملكانأتاهالانسانأوأحدكمقبر

فهو!ي!؟محمدالرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولانالننكير،والاخر:

إلهلاأنأشهد،ورسولهاللهعبدهو:قالمؤمناكانفان.يقولكانماقائل

تقولانكلنعلمكناإن:لهفيقولان.ورسولهعبدهمحمداانوأشهد،اللهإلا

فيه،لهوينورذراعا،سبعينفيذراعاسبعونقبرهفيلهيفسحثم.ذلك

كنومةنم:فيقولان!فاخبرهم،ليوماأهليلىاأرجع:فيقول.نم:لهويقال

ذلك.مضجعهمناللهيبعثهحتى،إليهأهلهأحبلاايوقظهلاالذيالعروس

فكنتشيئا،يقولونالناساسمعكنت،أدريلا:قالمنافقاكانوان

عليه.التئمي:للارضيقالثم.ذلكتقولانكنعلمكنا:لهفيقولانهأقوله

مناللهيبعثهحتىمعذبايزالفلا.أضلاعهفيهاتختلفحتى،عليهفتلتئم)2(

ذلك".مضجعه

المقبري،سعيدابيبنسعيدعن،إسحاقبنالرحمنعبدطريقمن31()17برقم(1)

.هريرةبياعن

)864(،السعةفيعاصمابيوابن(،7101)الترمذيالوجههذامنواخرجه

وقال(.)56القبرعذابإثباتفىوالبيهقي)858(،الشريعةفيوالآجري

(.لمي)قا.(1913)الصحيحةلسلسلةوينظر:."غريبأحسن:الترمذي

تلتيم.،التامي:النسخفيالفعلينرسم2()
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)1(.يعذبالبدنأنفيصريحوهذا

لملائكةاأتته)2(لمؤمناحضر"إذا:قالجم!النبيأنهريرةبيأوعن

أ[]36عنكمرضئاراضيةالطيبةالروحأيتهااخرجي:فيقولونبيضاء،بحريرة

إئهحتى،المسكريحكأطيبفتخرج.غضبانغيروربوريحانروحإلى

هذهأطيبما:فيقولونالسماء،باببهيأتواحتىبعضا،بعضهمليناوله

فرحاأشدفلهم،لمؤمنيناأرواحبهفيأتون!الأرضمنجاءتكمالتيالريح

:"فيقولون:قال("؟فلانفعلماذا:فيسالونه.عليهيقدمبغائبهأحدكممنبه

ذهبإنه:فيقولون)3(،أتاكم:قالفاذا.الدنياغمفيكانفانه،يستريحدعوه

)4(.الهاويةأمهلىإبه

اخرجي:فيقولون،بمسحالعذابملائكةأتتهاحتضرإذاالكافروان

بهيأتواحتى)5(،جيفةريحكأنتنفتخرج!اللهعذابلىإعليكمسخوطا

الكفار".أرواحبهيأتواحتى!الروحهذهأنتنما:فيقولون،الأرضباب

مختصرا)6(.ومسلموالبزار،،النسائيرواه

نايبينمما،ذلكوغيراضلاعهاختلاففيهالحديثوهذا":الاسلامشيخلفظ(1)

.ترىكماالمصنففاختصره".يعذبنفسهالمدن

"احتضر".)ق(:وفي.الموتحضرهاي2()

".اتاكمإنه"(:ج،ط،)ب)3(

(.)نمنساقط"لهاويةا...قالفإذا"(4)

)ن(.منساقطة"حتى")5(

لحاكموا3(،410)حبانوإبن82(،1)9والبزار(،)1833النسائياخرجه)6(

ابيعنزهير،بنقسامةعن،قتادةعن،الدستوائيهشامطريقمن353(/1)

ههريرة
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لموتاحضرهاذاالمومن"ان:وقال(1)صحيحهفيحاتمأبووأخرجه

بيضاء،حريرةفيروحه)2(جعلتقبضفإذا.الرحمةملائكةحضرته

.هذهمنأطيبريحاوجدنا)3(ما:فيقولونالسماء،بابالىبهافينطلق

فيكانفانه)4(،يستريحدعوه:فيقال؟فلانةفعلتما؟فلانفعلما:فيقال

فتقول،الأرضالىبهاذهب)6(نفسهقبضتاذا)5(الكافرواماالدنيا.غم

الأرضلىابهافيبلغ،هذهمنأنتنريحاوجدناما:الأرضخزنة

")7(.السفلى

2(

3(

6(

7(

به.،قتادةعنمعمر،طريقمنايضالحاكماواخرجه

.()2943الأسفارحملعنالمغنيفيالعراقيالحافظإسنادهوصحح

".هريرةابيعنالجوزاءابيعنقتادةعنيحيىبنهماموقال":الحاكموقال

لاشبههووهشاممعمرعنهرواهوما،قتادةعلىالاختلافلىإبذلكيشير

ممنوهوالروايةواسعقتادةلان؛شيخانلقتادةفيهيكونانيمنعولا،بالصواب

الاسانيد.عليهتدور

المصنف.عندليالتالحديثاوهو3(0)13حبانابناخرجههماموحديث

عنه.يسار،بنسعهدروايةمناطولبسياقيجهتخرسبقهذاهريرةابيوحديث

)قالمي(.

لسابقة.الحاشيةفيتخريجهسبق

"وضعت".ط،ج(:)ب،

"رحنا".ط(:)ب،

)ط(.منساقط"يستريح"

"فإذا".،ج(:ط)ب،

"روحه".)ن(:

وفيما=592(.)4/الفتاوىمجموعانظر:.شيخهكلاممنالمصنفنقلهمانتهى1هنا
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ع!ي!هالنبيعنعمر،بناللهعبدحديثمن)1(سننهفيالنسائيوروى

لهوشهدالسماء،أبوابلهوفتحت،العرشلهتحركالذي"هذا:قال

يعني:النسائيقال".عنهفرجثمضمة،ضملقد،الملائكةمنالفاسبعون

معاذ)2(.بنسعد

لوضغطة"للقبرع!ييه:اللهرسولقال:قالتعائشةحديثمن)3(وروى

)1(

)2(

)3(

)323-القرطبيتذكرةعلىالاحاديثسياقفياعتمدكأنهالفصلآخرلىإبعده

.)325

محمدبنعمروعن(،راهويهابن)هوإبراهيمبنإسحاقعن2(50)5برقم

عمر.بنعن،نافععنعمر،بناللهعبيدعنإدريس،بناللهعبدعنالعنقزي،

)5333(.والاوسط(17)70الكبيرفيالطبرانيأيضاالوجههذامنوأخرجه

".إدريسابنلاإاللهعبيدعنلحديثاهذايرولم":وقال

الصحيح.رجالرجاله.صحيحواسناده

)قالمي(.(.)5916الصحيحةالسلسلةوينظر:

لقبرعذابكتابفيالبيهقي"زاد:شرحهفيالسيوطيوقال.السننفيأجدهلم

معاذ".بنسعديعني[:01]9

لىإالبيهقيقالهماعزوفيوهمفلعله)323(،القرطبيتذكرةفيوقعكذاولكن

المصنف.وتابعه،النسائي

نأموهموالسياق.""رواهبعد:فيماالمصنفقالولكن."روي")ب(:فيضبط

والقرطمي،القرطبيتذكرةعنصادروالمصنف.النسائيرواهايضالحديثاهذا

2(.44)العاقبةكتابعنصادر

لحجاحبنشعبةحديثومنعمر...ابنعنالنسائي"وذكر:العاقبةفيوالسياق

فذكر.عمر"بناللهعبدحديثمنمسلموذكر...المؤمنينأمعائشةلىإبإسناده

-كتابمنايضاشعبةحديثاندوهمقدمسلموقبلالنسائيبعدشعبةحديث
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)1(.شعبةحديثمنرواهمعاذ".بنسعدمنهالنجاأحدمنهانجا

ابيابنعن،ابيهعن،فضيلبنمحمدحدثنا)2(:السريبنهنادوقال

منمنديلالذيمعاذبنسعدولااحد،القبرضغطةمنأجيرما:قالمليكة

فيها.وماالدنيامنخيرمناديله

)1(

)2(

ومن..عمر.بناللهعبدعنالنسائي")323(:التذكرةفيالقرطبيوسياق.النسائي

شعبةحديثبأنتصريحفيهوليس.بالنصلحقاعبدفتابع.إلخ."..شعبةحديث

حديثمن"رواه:فقال،النقلفيتصرفالذيالقيملابنخلافا،النسائيرواه

الفاعلإن:يقالأنإلا؛غيرهللضميرمرجعلاإذ،النسائيرواهبأنهفصزح"،شعبة

".شعبةحديثمن]احمد["رواهمثلا:المصنفاصلفيوكان،النسخمنسقط

اعلم.والله

)798الاثارتهذيبفيالطبريجريروابن(،1)566الجعدياتفيالبغويأخرجه

الايمانشعبفيوالبيهقي31(،)12حبانوابن(،الخطاببنعمرمسند-

بنسعدعن،شعبةعنفىهـقمن(11،012)9القبرعذابإثباتوفي)693(،

عائشة.عنعمر،ابنامرأةصفيةعن،نافععن،إبراهيم

نافععن":الأولىفىفقال،شعبةعنطريقينمن2()4283أحمدالاماموأخرجه

ولم"عائشةعنإنسان"عن:الأخرىفيوقال،الواسطةيذكرولم"عائشةعن

يسمه.

بإسنادحمدأ"رواه4(:)466الاحياءأحاديثتخريجهفيالعراقيالحافطوقال

جيد".

امرأةصفيةبواسطةعائشةعنيرويهنافعاانشعبةعنلجماعةاروايةمنعلمولكن

عمر.ابن

)قالمي(..الصحيحرجالرجاله.صحيحوإسناده

)356(.الزهدكتابفي
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:قالذافععنعمر،بناللهعبيدعن،عبدةوحدثناب[:]36قال)1(

لىإينزلوالمملكالفسبعونمعاذبنسعدجنازةشهدانهبلغنيلقد)2(

القبرفيصاحبكمضم"لقد:قال!ك!يالهاللهرسولانبلغنيولقد.قطالارض

".ضمة

عن،انيسةابيبنزيد)4(عن،اللهعبيدحدثنامعبد)3(:بنعليوقال

وهيعمر،بناللهعبدامراةعبيدابيبنتصفيةأتينا:قالنافععنجابر،

!و،النبينساءبعضعندمنئخما:فقالت؟شانكمافقلنا:)5(،فزعة

عذابمنأعفياحداأنلولأرىكنت"إن:قال!ك!يالهاللهرسولانفحدثتني

(")7(.ضمةفيهضملقدمعاذ.بنسعدمنهلعوفي)6(القبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الكلابيسليمانابنهووعبدة.مرسلولكنهثقاتورجاله)358(.الزهدكتابفي

(.لمي)قا.فيالكو

الأصل.منساقط"لقد"

القرطبيخرجهاالاتيةالثلاثةوالاثار.تحريفوهوسعيد".بن"علي(:ن،)بفي

حذفأنهغيرمعبد،بنلعلي"والمعصيةالطاعة"كتابمن32(4)التذكرةفي

.الكتابباسميصرحلمولكنبأسانيدهاقساقهاالمصنفأمااسانيدها.

مصر.نزيلالرقي-محمدأبو:ويقال-لحسناابوالعبديشدادبنمعبدبنعليوهو

ذكره"والمعصيةالطاعة"وكتابه384(.)7/التهذيبتهذيب:انظر1820سنةفيتو

)29(.المفهرسالمعجمفيحجروابن)272(قهرستهفيخيرابن

تحريف.،"يزيد":(ن،ا)

."خزاعة":()ق

مناثبتنالماسماعيتصحيفولعله"،"لعفيهنا:والتذكرةالنسخجميعفي

.(174)3/الاولياءوحلية(511)9نيللطبراالأوسط

ثنا-(المكيداودابن)هوحمدأحدثنا:قال(11)95الاوسطفينيالطبراأخرجه

163



العبسي،معاويةعن،المسيببنالعلاءعن،معاويةبنمروانوحدثنا

القبر،عندجلسابنته!ي!اللهرسولدفنلما:قالعمر)1(،أبيزاذانعن

سريثمآنفا،وجهكرأينا:أصحابهلهفقال.عنهسريثم،وجههفتربد

الله،فدعوتالقبر،وعذابوضعفهاابنتي"ذكرت:لمجيمالنبيفقال.عنك

")2(.الخافقينبينمنسمعهاضمةضمتلقداللهوايمعنها.ففرج

)1(

)2(

وهوالجعفييزيدابنوهوجابروفيه.لإسناده(الرقيعمروابن)هواللهعبيد

.متروك

كذا".اعرفهلممنإسنادهوفيمرسل"وهو47(:)3/المجمعفيالهيثميوقال

بعضعن،صفيةعننافعروايةمنلانه؟فيهالارسالوجهلييتبينولم!قال

المبهمبيالصحاحديثيسميمنمذهبعلىكانإذاإلاع!،النبيزوجات

عنيرويهناقعاأنإبراهيمبنسعدروايةفيسبقوقد.وغيرهكالبيهقيمرسلا

كذا"اعرفهلممنإسناده"وفي:اللهرحمهوقوله.عنهااللهرضيعائشةعن،صفية

فهوالجعفيجابرسوىبالثقةمعروفونفرواتهوالانيالطبراشيخيعنيولعله

لمي(.)قا.اعلموالله.بالضعفمعروف

اثبتنا.ماوالصوابعمرو".بن"غيرهما:وفي.عمر""بن)ز(:.عمرو"ابي")ب(:

.التذكرةفيوكذا

بنمروانعن434()2/المصنوعةاللالئفيكماسننهفيمنصوربنسعيداخرجه

المتناهيةالعللفيلجوزياابناخرجهمنصوربنسعيدطريقومن.بإسنادهمعاوية

.(233)3/لموضوعاتاوفي(،51)18

الاولىالطبقةفي(178)6/الطبقاتفيسعدابنذكرهعمرابوزاذان،مرسلوهو

معينابنايضاووثقه،دالحديثاقليلثقة"كان:وقال،الكوفةأهلتابعيمن

فلمالعبسيمعاويةواما3(3305/التهذيبتهذيب)انظر:وغيرهما.والخطيب

بترجمة.لهأظفر

طريق-من581(0)الاوسطفينيالطبراأخرجه.انسحديثمنشاهدوله
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:قالرجلعن،الغنويإبراهيمعن(،1دينار)ابنعن،شعيبوحدثنا

ميايبكيكمالها:فقلت،فبكتصبيئ،جنازةفمرت،عائشةعندكنت

القبر.ضمةمنعليهشفقةلهبكيتالصبيهذا:فقالت؟المؤمنين

.الروجبواسطةللجسد)2(كلههذاانومعلوم

فصل

السنة.أهلبينعليهمتفقفهو،الصحيحةالسنةمقتضىأنهكماوهذا

ضالإلاينكرهلاحقالقبرعذاب:اللهعبدابوقال:المروذيقال

مضل)3(.

احاديثهذه:فقالالقبر،عذابفياللهعبدلابيقلت:حنبلوقال

)1(

)2(

)3(

انس.عنمسروقبنسعيدعن،سلامبنزكريا

،مجهولإنه:قيل"وزكريا(:161)صالقبوراهوالفيرجبابنالحافظقال

".منقطعفهوانسايدركلممسروقبنوسعبد

ابوذلكشرحكماكثيراعليهاختلفلكن،الاعمشروايةمناخرىطريقوله

عنمضطرب"والحديث:قالثم25(1/)12العللفيرقطنيالدالحسن

".الاعمش

جميعمنيصحلاحديثهذا":وقالالموضوعاتفيالجوزيابنعنهونقله

)قالمي(.."طرقه

دينار".بنسعيدحدثنا")ن(:وفي.""شعيبموضعسعبد""،ج(:ط،)بفي

ولمدينار.بنسعيدعنلسريبنهنادلىإ61()الاهوالفيرجبابنوعزاه

لهناد.الزهدكتابفياجده

)ط(.منساقط"للجسد"

.(1/941)يعلىابيلابنالحنابلةطبقات
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أقررناجيا)1(إسنادهع!ي!النبيعنجاءماكلبهاهونقربها،نؤمنصحاج

قال.امرهاللهعلىرددنا=ورددناهودفعناه،،الرسولبهجاءبمانقرلمإذا.به

القبروعذابله:قلت7[.]الحشر:(!ذوهالرسولءانتبهم>وما:تعالى

القبور.فييعذبونحق،:قالحق؟

ونكير،وبمنكرالقبربعذابنؤمن:يقولاللهعبدأباوسمعتقال)2(:

لحيؤةفيافابتبالمؤلءامنواتذيفاللهشبتف>قيهفييسالالعبدوأن

القبر)3(.في(الأخىصوفالذيخا

وماونكير،بمنكرتقز،اللهعبدأبايا:قلت)4(:القاسمبنأحمدوقال

قلت:.ونقوله،بذلكنقرنعم،!اللهسبحان:فقالالقبر؟عذابفييروى

منكر:قال؟ملكيننقولاوهكذا،ونكير""منكر)5(:نقولاللفظةهذه

يعني:هكذا.هو:قالونكير.منكرحديثفيليسيقولون:قلتونكير.

ونكير.منكرانهما

وكذا.الكلمتينبتنوينالأصلفيضبطوقد.جيد""إسناد)ن(:عداماكلهاالنسخفي(1)

لوامعفيوالسفاريني)285(المصائبأهلتسليةفيالمنبجيالروحكتابمننقله

)ن(:وفي7(.)80للمصنفالارواححاديمناثبتناهماصوابهولعل23(.)2/الانوار

سؤالعناللهعبدأبيجوابفي5(00)6/الفتاوىمجموعفيوكذا.جيد""بإسناد

.جيدةبأسانيد)988(:اللالكائيكتابوفي.الرويةمسألةفيحنبل

23(.)2/الأنوارلوامعفيوالسفاريني)285(المصائبتسليةفيالمابجينقله)2(

القبر.عذابفينزلتالايةأنسبقوقد)ن(.منساقطالقبر"في")3(

.(135/)1الحنابلةطبقاتفيترجمتهفييعلىابيابنبنحوهذكره4()

ينقط.لمغيرهماوفيبعد.وفيماهنا"نقول"بالنون،ع()طفيكذا)5(
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منوالمريسي)2(:الهذيلأبوفقاللصلال)1(،والبدعأهلقوالوأما

تقعإنماالقبرفيوالمسألة،النفختينبينيعذبفانهالإيمانسمةعنخرج

الوقت.ذلكفي

عننفوهولكنهمالقبر،عذابوالبلخي)4()3(وابنهالجبائيثبتو

اصولهم.علىوالفساقالكفار)5(منالتخليدلاصحابوأثبتوه،المؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

38(.0-)378للقرطبيالتذكرةكتابمنمنقولةالفصلآخرلىإالاقوالهذه

.(175)3/يجيللاالمواقفوانظر:

بشر"."-:المؤلفمصدروهو-القرطبيتذكرةوفي.النسخجميعفيكذا

الافكارابكارفيالامديبذلكصزحوقد.ليالهلاالمعتمربنبشر:بهوالمقصود

ناتوهمالقيمابنولكن5(.17)3/المواقففيوالعضد87(:البينات)الايات

بشر":"مكانوكتب،القرطبيكلامنقلفيفتصرف،المريسيغياببنبشرالمراد:

،الفقرةاولفيبشردا"باسمهالمعتمرابنفذكر.بينهماميزالقرطبيانمع"المريسي"

".المريسيبشر":ونسبهباسمهآخرهافيغيابابنوذكر

اقوالاولانقلالقرطبيفإن،المريسيهنايرادآنيأبىالسياقانذلكلىإاضف

ماو":قالثموبشر،الهذيلابوومنهمالقبر،بعذابالقائلينالمعتزلةمنطائفة

"بثراهؤلاءمنوذكر.اصلا"القبرعذابانكروافإنهم...المعتزلةمنالباقون

وقتفيبهوقائلااصلاالقبرلعذابمنكراالمريسييكونأنيعقلفلا."المريسي

واحد.

ترجمتهط32(.1)تالسلامعبدوابنه3(30)تالوهابعبدبنمحمدالجبائي

49(.08،)المعتزلةطبقاتفي

فيترجمته931(.)تالكعبيةالفرقةراس،الكعبيالبلخياحمدبناللهعبد

)88(.السابقلمصدرا

الكفار"."منمكانالنار"في"،ج(:)طفي
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وإنماونكير،بمنكراللهملائكةتسميةيجوزلا:المعتزلةمنكثيروقال

له.الملكينتقريعوالنكير:سئل؛إذاتلجلجهمنيبدوماالمنكر:

منالمؤمنعلىيجريالقبرعذابقبة)2(:وصالح)1(الصالحيوقال

بلاويعلمويحسلمياأنيجوزوالميتالاجساد،لىإالارواحردغير

الكرامية.منجماعةقولوهذا.روج

قبورهم،فيالموتىيعذبسبحانهاللهإن:المعتزلةبعضوقال

،الالامتلكوجدواحشروافاذا.يشعرونلاوهم،الالامفيهمويحدث

والمغشيالسكرانكسبيلالموتىمنالمعذبينوسبيلقالوا:بها.حسواو

.الضرببالماحسواالعقلإليهمعادفاذا،الالميجدوالمضربوالو،عليه

عمرو)3(.بنضرارمثلرأساالقبرعذابمنهمجماعةنكرو

المريسي.قولوهو)4(،كاملبنويحيى

)1(

)2(

)3(

)4(

ابووهو.والتذكرةغيرهامناثبتنامالصوابو."الصنابحي"،ج(:ن،ط)ب،في

المعتزلة.قدماءمن،الصالحيةالفرقةراس،الصالحيمسلمبنمحمدالحسين

)72(.المعتزلةطبقاتانطر:

ز(:،)نوفي.المطبوعةفيوكذا،فيه""ز(:)ن،عداماالخطيةالنسخجميعفي

بسامأشارالاستاذوقد.لتذكرةمنأثبتناماوالصواب.تصحيفوكلاهما"فتنة".

علىيكنلمولكنه)792(،للروحنشرتهفيالتصحيفهذااحتماللىإالعموش

ومقالات)73(المعتزلةطبقات:قئةصالحفيوانطر.المتنفييثبتهفلممنهبينة

تلقيبه.سببوفيه(704-04)6الاسلاميين

النبلاءاعلاموسير2(1)4الفهرستفيجمتهتر.الضرارية!اس!/المرقة

الفهرست.الإباضيةمذهبلىاانتقلثمالمرجئةومنالمريسيأصحابمنكان

.)233(
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.(1)والصلالةلحيرةاأهلأقوالفهذه

ضر

،ماتمنفكل.البرزخعذابهوالقبرعذابأنيعلمأنينبغيومما

وأ،السباعأكلتهفلويقبر.لمأوقبر،منهنصيبهناله،للعذابمستحقوهو

فيغرقأوصلب،أوب[]37الهواء،فينسفأورمادا،صارحتىأحرق

المقبور)2(.لىإيصلماالعذابمنوبدنهروحهلىإوصلالبحر-

إذالمخ!النبيكان:قالجندببنسمرةعن)3("البخاري"صحيحوقي

فإن:فال"رؤيا؟الليلةمنكمرأى"من:فقال،بوجههعليناأقبلصلاةصلى

أحدرأى"هل:فقاليوما،فسألنا.اللهشاءمافيقول.قصهاروياأحدرأى

،بيديفاخذاني،أتيارجلينالليلةرأيت"لكني:قال.لا:قلنا"رؤيا؟منكم

بيده،قائمورجل،جالسرجلفإذا.لمقدسةاالأرضلىإنيوأخرجا

مثلالاخربشدقهيفعلثم،قفاهيبلغحتىشدقهفييدخلهحديد،منكلوث

مثله.فيصنعفيعود،هذا،شدقهويلتئم،ذلك

انطلق.قالا:هذا؟ما:قلت

رأسهعلىقائمورجل،قفاهعلىمضطجعرجلعلىآديناحتىفانطلقنا

إليهفانطلقالحجر،تدهدهضربهفإذا.رأسهبهافيشدخفهر،أوبصخرة

."الصلال":ز(،)ن(1)

المسالةفي"الثامنالامر"نظرو.تحريف"القبور"،:المطبوعةوالنسخز(،)قفي2()

الاتية.

.(1)386برقم)3(
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اليه،فعادهو،كمارأسهوعاد،راسهيلتئمحتىهذالىايرجعفلا،لياخذه

فضربه.

انطلقه:قالاهذا؟ما:قلت

تحتهيوقد،واسعوأسفله،ضيقأعلاهالتنور،مثلنقبلىافانطلقنا

)2(اقتربفإذا،تحتهممناللهبفياتيهم.عراةونساءرجالفيهفاذا(.1نار)

رجعوا.خمدتفاذايخرجوا)3(،كادواحتىارتفعوا

انطلق.:قالاهذا؟ما:فقلت

النهروسطوعلى،قائمرجلفيهدبم،مننهرعلىأتيناحتىفانطلقنا،

رمىيخرجأنأرادفإذاالنهر،فيالذيالرجلفأقبل.حجارةيديهبينرجل

فيهفيرمىليخرججاءكلمافجعل.كانحيثفردهفيه،فيبحجبرالرجل

.كانكمافرجعبحجر،

انطلق.قالا:هذا،ما:فقلت

أصلهاوفي،عظيمةشجرةفيهاخضراء،روضةالىانتهيناحتىفانطلقنا

بيفصعدا.يوقدهاناريديهبين،الشجرةمنقريبرجلواذا.وصبيانشيخ

ثم4(!)وشبانشيوخفيهامنها،أحسنقطأرلمداراوأدخلاني،الشجرة

وأفضل.أحسنهيدارافأدخلانيبيصعدا

."نارا":()ق(1)

."ضرمتا":()ن."ضرمت":(ط،)ب(2)

المؤلفيكونوقد.للتخفيفحذفتوالنونز(،)طعداماوغيرهالاصلفيكذ)3(

".يخرجون"ز(:،)طوفي.الناسخفأخطأ،الصحيحفيكمايخرجوا"انكاد"اثبت

".وصبيانونساءوشبابشيوخ"رجال:الصحيحفي(4)
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الذي.نعمقالا:.رأبتعمانيفاخبرا،الليلة(1طوفتماني)ا[:]38قلت

؛الآفاقتبلغحتىعنهفتحمل،بالكذبةيحدثكذابشدقهيشقرأيته

فنام،القرآناللهعلمهفرجل،رأسهيشدخرأيتهوالذي.القيامةلىإبهفيصنع

رأيتالذيوأما.القيامةيوملىإبهيفعلالنهار؛فيبهيعملولم،بالليلعنه

الربا.فآكلالنهرفيرأيتهوالذي.الزناةفهمالنقبفي

فاولادحولهوالصبيان،فإبراهيمالشجرةأصلفيالذيالشيخوأما

لمؤمنين،اعامةدارالأولىوالدار.النارخازنفمالكالناريوقدوالذي،الناس

رأسك.فارفع،ميكائيلوهذا،جبريلوأنا.الشهداءفدارالدارهذهوأما

نيدعا:2(قلت)،منزلكذاكقالا:.السحابةمثلقصرفإذا،رأسيفرفعت

(".منزلكأتيتاستكملتهفلو،تستكملهلمعمرلكبقيإنهقالا:،منزليخلاد

نفسفيلمامطابقوحيالانبياءرويافان،البرزخعذابفينصوهذا

الامر.

بعبد"أمر:قال!يالهالنبيعن)4(مسعودابنعن)3(الطحاويذكروقد

".)1()ب،ط(:"طفتمابي

".)2()ب،ط،ج(:"فقلت

الواسطي،عونبنعمروثنا،سليمانبنفهدحدثنا:قال)3185(الاثارمشكلفي)3(

مسعود.ابنعن،شقيقعن،عاصمعن،سليمانبنجعفرثنا

،القراءةفيحجة،اوهاملهصدوقوهوالنجودابيابنهوعاصمغيرثقاتورجاله

السلسلةفيالالبانيإسنادهوجود.التقريبفيكما،الصحيحنفيوحديثه

)قالمي(.2774(.)الصحيحة

(.)الاصلاحي.القرطبيتذكرةعنصادرلمصنفوا

."ان":(،غق)ا،عداما(4)
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حتىويدعوهاللهيساليزلفلم.جلدةمائةقبرهفييضربأناللهعبادمن

علام:فقال،أفاقعنهارتقعفلما.نارا2()عليهقبرهفامتلأ(،1)واحدةصارت

فلممظلومعلىومررتطهور،بغيرصلاةصليتانك:قالواني؟جلدتمو

".تنصره

بيعن،العاليةأبيعنأنس،بنالربيعحديث)3(البيهقيذكروقد

)1(

)2(

)3(

".واحدةجلدةفجلد":مكانهاالاثارمشكلوفي."فضرباه":زيادة(ط،)بفي

."قبرهعليه")ا(:

(.لإصلاحي)ا(.104)القرطبيتذكرةعنصادرلمصنفو)967(النبوةدلائلفي

بنالربيععن،ماهانبنعيسىوهوالرازيجعفرأبيطريقمنالبيهقياخرجه

بطوله.،انس

فيالطبريجريروابن(،13184)تفسيرهفيحاتمابيابناخرجهالوجههذاومن

بيأابنعندوقعانهلاإالاستار(.كشف-55)والبزار(،435-41/424)تفسيره

فيالثكالطبريعندووقع.غبرهأوأنس!بنالربيعشيخفيالشكوالبزارحاتم

ماهانبنعب!سىيعنيجعفر"ابوشك"وزاد:"غيرهاوهريرةبيا"عن:الصحابي

.الرازي

".الوجههذامنالاسنادبهذاإلايروىنعلمهلا"وهذاالبزار:قال

صدوق،ماهانبناللهعبدعيسىابيبنعبسىو]سمهالرازيجعفرابوإسنادهوفي

العالتةأبوهوهلالتابعيفيشكهحفظهسوءومن،التقريبفيكماالحفطستئ

مجهولأ.فبكونغيرهأولجماعةارجالمنثقةوهومهرانبننفيعواسمهالرياحي

للبزار-:عزاهأنبعد-72(1/)الزوائدمجمعفيالهيثميالحافطقالولذلك

".مجهولفتابعيه،غيرهأوالعاليةأبيعن:قال،أنسبنالربيعأنلاإموثقون"رجاله

عقبه:قالثمبطولهالطبريعن38(-32)5/تفسيرهفيكثيرابناوردهلحديثو

وقدكثيرا،لحديثفييهم:الرازيزرعةابوالحافطفبهقالزيالرجعفرابو"

-وهذا.نظربهتفردففبماالحفطستئانهوالاظهر،بعضهمووثقهأيضا،غيرهضغفه
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الاية(لئلأبعثده-ائثرىلذي>سبحن:الايةهذهفي!شم!مالنبيعن،هريرة

أقمىمنتهىخطوة"كل:قال."عليهفحملبقرس،أتي":قال[،1]الاسراء:

ويحصدونيومفييزرعونقومعلىفائى،جبريلمعهوسارفسار،.بصره

هؤلاء:قالهؤلاء؟منجبريليا:فقالكان،كماعادحصدواكلمايوم،في

منانققمم>ومابسبعمائةالحسنةلهميضاعف،اللهسبيلفي(1)المهاجرون

93[.]سبأ:(آلززقبوهوخيريخلفهفهوشىص

ب[]38عادترضختكلمابالصخر،رؤوسهمترضخقومعلىأتىثم

:قالهؤلاء؟منجبريليا:قال.ذلكمنشيءعنهميفترلا،كانتكما

.الصلاةعنرؤوسهم2(تتتاقل)الذينهؤلاء

،رقاعأدبارهموعلى،رقاعلهمأقباعلىقوم،علىأتىتم:قال

جهئم،)3(ورضف،والزقوم،الضريععلىالأنعامتسرحكمايسرحون

صدقاتيؤدونلاالذينهؤلاء:قال؟جبريلياهؤلاءما:قالوحجارتهاه

للعبيدهبظلاماللهوما،اللهظلمهموما.لهمأموا

روايةمنالمنامحديثمنسيءوفيه،شديدةونكارةبةغرالفاظهبعضفيلحديثا

منمجموعايكونانويشبهلبخاري،عندالطويلالمنامفيجندببنسمرة

(.)قالمي."اعلمواللهسراء،الاغيراخرىقصةاومناماو،شتىاحاديث

لىإ""المهاجرون)ب(فيبعضهمغيروقد"."المجاهدونق(:)1،عداما()1

أثبتنا.ماالدلائلوفي.""المجاهدون

"."تنام(:،جن،ط،)ب2()

وابالشمسحميتاليلحجارةا:والرضف.تصحيف،""وصف(:ط،)بعداما)3(

النار.
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خبيث.اخرولحم،نضيجقدرمن)1(لحمأيديهمبينقوم،علىأتىثم

منجبريليا:فقال.الطيبالنضيجويدعون،الخبيثمنياأكلونفجعلوا

لمرأةاتيفيا2(،طيبا)حلالأامرأةوعنده،يقومالرجلهذا:قالهؤلاء؟

تصبح.حتىمعهفتبيت،الخبيثة

اللهيقول.قصفتهالاشيءبهايمرلا،الطريقعلىخشبةعلىأتىثم

86[.:]الاعراف(توعدونصزطل!لئفعدوولا>:لىتعا

نأيريدوهوحملها،يستطيعلاعظيمةحزمةجمعقدرجلعلىمرثم

أمانة،عليه،أمتانمنرجلهذا)3(:قالهذا؟ماجبريليا:قال.عليهايزيد

عليهاهيزيدوهواءها،اديستطيعلا

قرضتكلماحديد،منبمقاريض)4(شفاههمتقرضقومعلىأتىثم

هؤلاء:قالهؤلاء؟منجبريليا:قال.شيءعنهميفترلا،كانتكماعادت

)5(.الفتنةخطباء

نأيريدالنور)6(فجعل.عظيمنورمنهيخرجصغير،حجرعلىأتىثم

الرجلهذاقال)7(:؟جبريلياهذاما:قال،يستطيعولاخرجحيثمنيدخل

الدلائل.فيوكذا".في"ز(:،)ن(1)

طيب"."حلالز(:)ق،)2(

لدلائل.ون،ج()ق،من،"هذ)3(

"بمقارض".)ا،غ(:)4(

"امتك".)ط(:)5(

)أ،غ(.منساقط"النور")6(

)ن(.منساقطقال"خطباء...هؤلاء")7(
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لحديث.اوذكر.("يستطيعفلايردها،أنفيريدعليها،فيندم،بالكلمةيتكلم

الخدريسعيدبيأروايةمنالاسراءحديثفيأيضا(1)البيهقيوذكر

)2(بادمفإذا،جبريلفاستفتح،وجبريلأنا"فصعدت:قالع!يالهالنبيعن

:فيقول،لمومنيناذريتهأرواحعليهتعرض،صورتهعلىاللهخلقهيومكهيئته

ذريتهأرواح)3(عليهتعرضثم.عليينفياجعلوها،طيبةونفسطيبةروح

سجين.فياجعلوها،خبيثةونفسخبيثةروح:فيقولالفجار،

بقربهاليس)4(مشرحلحمعليهاأ[،]93باخونةأنافاذا،هنيةمضيتثم

ياكلونناسوعندها،ونتنأروحقدلحمعليها،أخرىبأخونةواذاأحد.

.الحراموياتونالحلاليتركونهؤلاء:قالهؤلاء؟منجبريليا:قلتمنها.

)1(

)2(

)3(

)4(

(.لاصلاحي)ا.(4)30القرطبيتذكرةعنصادروالمصنف)677(النبوةدلائلفي

عن،العبديهارونأبيعن،الحمانياسدبنمحمدبياعنبسندهالبيهقيأخرجه

.الخدريسعيدأبي

بيأعنطريقينمن(144-41/436)تفسيرهفيالطبريجريرابنواخرجه

ومختصرا.مطولا،بههارون

جوين.بنعمارةواسمهبكنيتهمشهورالعبديهارونابوعلته.جداضعيفواسناده

".كذبهمنومنهممتروك":التقريبفيلحافظاقال

فيقالثم،بطولهالبيهقيعن25(-12)5/تفسبرهفيكثيرابنالحافظوساقه

وانما،الائمةعندمضعفوهوجوينبنعمارةواسمهالعبديهارون"ابو:اخره

)قالمي(.."لغيرهلشواهدمنحديثهفيلماهاهناحديثهسقنا

.""آدم:()أ،غ

(.ط،)بمنساقط"عليه"

)غ(0فيكما"مشروج"ليقراوالحاءالراءبينواواالاصلفيبعضهمزاد

".يثرح"،ج(:ن،ط،)بوفي
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نهضكلما(،1)البيوتأمثالبطونهمبأقوامأنافاذاهنيةمضيتثم:قال

.فرعوناالسابلةعلىوهم:قال.الساعةتقملااللهم:يقولخرأحدهم

من)4(جبريليا:قلتفيصيحون)3(.،فتطؤهمالسابلة)2(،فتجيء:قال

الذهـيقومكماإلايقومونلاالربرايةكلون>الذدىهؤلاء:قالهؤلاء؟

275[.:]البقرة<الصئ!منالشتطانيتخئطه

الإبل،كمشافرمشافرهم)5(،بقومأنافإذا،هنيةمضيتثم:قال

فسمعتهم،أسافلهممنيخرجثمالجمر،فيلقمون،أفواههم)6(فتفتح

ظلما.اليتامىأموالياأكلونالذين:قالهؤلاء؟من:قلت)7(.يصيحون

يصحن.فسمعتهنبثديهن،معلقاتبنساءأنافإذا،هنيةمضيتتم

ني.الزواهؤلاء:قالهؤلاء؟من:قلت

:فيقالفيلقمون،،اللحمجنوبهممنيقطعبقومأنافاذا،هنيةمضيتثم

منالهمازون:قالهؤلاء؟من:قلت.أخيكلحممنتاأكلكنتماكل

بطوله.لحديثاوذكر".أمتك

".البيوت"كامشال(:)ط(1)

عليه.والسالكون،المسلوكالطريق:السابلة2()

"."يضجون(:،جط،)ب)3(

(.)طمنساقط"جبريل"يا(4)

"."باقوام(:ن،)ط()5

"."فتنفتح(:،ج)ط)6(

"."يضجون(:،جط،)ب)7(
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اللهرسولقالقال)2(:مالكبنانسحديثمنداود)1(أبيسننوفي

وجوههميخمشون،نحاسمنأظفارلهم،بقوممررتبيعرجلما":ع!ي!

،الناسلحومياكلونالذين:قال؟جبريلياهؤلاءمن:فقلت.وصدورهم

".أعراضهمفيويقعون

عنالاعمش،عن،شعبةحدثنا)3(:مسندهفيالطيالسيداودأبووقال

)1(

)2(

)3(

تذكرة:وانظر.()4878برقمفيهلحديثوا.بالرمزاكتفىكذا.ددافيو")ن(:

."لاصلاحي)ا.(404)القرطبي

سعدبنراشدعن،صفوانعنكلاهماالمغيرةوأبيبقيةطريقمنداودأبوأخرجه

أنس.عنكلاهماجبيربنالرحمنوعبد

الشاميينمسندوفي)8(،الاوسطفيوالطبراني(،01334)حمدأالإمامخرجهو

نوصفو؛شاميونثقاترجاله،صحيحواسناده.به،المغيرةأبيطريقمن329()

وانظر:.]لحمميالحجاجبنالقدوسعبدهوالمغيرةبوو،الحمميعمروابنهو

)قالمي(.)533(.الصحيحةالسلسلة

ط(.،)بمنساقط"قال"

(.)الاصلاحي)593(.التذكرةوانظر:)2768(برقم

فأخرجه؟ولفظهإسنادهفيشعبةخالفواالاعمشأصحابأنغير،ثقاتورجاله

بيأطريقمن2(1)8والبخاري.وكيعطريقمن2(29)ومسلم6(،25)البخاري

طريقمنومسلمجرير.طريقمن(و)1378،خازمبنمحمدمعاوية

،عباسابنعن،طاوسعنمجاهد،عن،الاعمشعنأربعتهمزياد.بنالواحدعبد

لممجاهداأنبهذا.ـفتبينداالناسلحوميأكل"فكانبدل"بولهمنيستتر!لا:وفيه

"فكان:قولهفيوشذوذ،انقطاعالطيالسيإسنادفيفيكون،عباسابنمنيسمعه

يغتابهم.يعنيالناسدالحومياكل

يؤيد=؛واسطةوبغيربواسطة،الوجهينمنالحديثسمعمجاهديكونأنيجوزو
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ليعذبان"إنهما:فقالقبرينعلىأتىجم!ي!اللهرسولانعباسابنعنمجاهد،

صاحبفكانالاخروأما.الناسلحوميامملفكانهماأحدأما(10كبير)غيرفي

ونصفهاالقبر،هذاعلىنصفهافوضع،نصفينفشقها،بجريدةدعاثم.نميمة

".رطبتيندامتاماعنهمايخففأنعسى:وقالالقبر،هذاعلى

مؤمنين؟أوكافرينكاناهل:هذينفيالناساختلفوقد

لىإبالإضافة:يعنيكبير(")2(فييعذبان"وما:وقوله.كافرينكانا:فقيل

وإنماعنهما،يرتفعلمالعذابأنب[]93عليهويدلقالوا:.والشركالكفر

لوفإنهماوأيضا.فقطلجريدةارطوبةمدةخفف)4(فإنهوأيضاخفف)3(.

بشفاعته.العذابعنهمافرفع!يو،النبيلهماودعافيهمالشفعمؤمنينكانا

زيادةالتعذيبوهذا.كافرينكاناأنهما:الحديثطرقبعضففيوأيضا

بكفرهيعذبالكافرأنعلىدليلوهووخطاياهما،بكفرهماتعذيبهماعلى

)5(.برجانبنالحكمأبياختياروهذاجميعا.وذنوبه

عنالمعتمر،بنمنصورطريقمنرواه6(12.550)6البخاريالامامأنذلك

)قالمي(..لجماعةبلفطلكن،عباسابنعنمجاهد،

غيرهامنوالمثبتكبير".غيرفي"موضعكبير"فييعذبانوما"ز(:،ج،ط)ب،(1)

الكلامفيسيأتيالذياللفظلىإنظرالناسخينبعضولعلالمسند.فيلماموافق

.والشرحالمتنبينالخلافليزولهنافاثبته،لحديثاعلى

أوردالذيلقرطبيتذكرةمنيعقلولكنه،المصنفكلامفياللفظهذايسبقلم)2(

الصحيحين.لفظوهذاعليها.وتكلممختلفةاحاديث

عنهما".خفف")ن(:.""يخففز(:،)ط)3(

"."إنه(:)ط4()

-.)693(للقرطبيالتذكرة:انظر.والسداد"التوفيقلىإلهادياالارشاد":كتابهفي(5)
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المذكورين،السببينغيربسببالتعذيبغ!يملنفيهمسلمينكانا:وقيل

.الاطلاقعلىالكبائراكبروالشركوالكفركبير"،فييعذبان"وما:ولقوله

منجريمةعلىقبرهفييعذبمسلملكل!ك!يمالنبييشفعأنيلزمولا

الشملةأنلجهادافيقتلالذيالشملةصاحبعنخبرفقد)1(،الجرائم

هذهثبوتيعلمولامجاهدا)2(.مسلماوكان،قبرهفيناراعليهتشتعل

منفهي-وكلا)4(-صحتلوولعلها")3(،كافرين"كانا:قولهوهي،اللفظة

)1(

)2(

)3(

)4(

32(.1/1)الباريفتحفيكما،المدينيموسىابوجزموبه

وتحريف.سقط."لحراماعلى")ا،غ(:في

.(511)ومسلم(2344)البخارياخرجه.هريرةبياحديثلىإيشير

عنزيد،بناسامةعن،لهيعةابنطريقمن)4628(الأوسطفيالطبرانياخرج

فيهلكواالنجار،بنيمننساءقبورعلىع!ي!النبيمر":قالجابر،عنالزبير،أبي

هذايرولم":الطبرانيقال".النميمةفيالقبورفييعذبونفسمعهم،لجاهليةا

المديني،موسىابورواهالوجههذاومن".لهيعةابنإلازيدبناسامةعنالحديث

النجاربنيمنقبرينعلىمر!ك!ع!النبي"ان:ولفظه32(،1/1)الباريفتحفيكما

وإن"هذا:موسىابوقال("والنميمةالبولفييعذبانفسمعهما،لجاهليةافيهلكا

".صحيحمعناهلكنبقويليسكان

اعترفكماضعيفموسىأبوبهاحتحالذيالحديث"لكنحجر:ابنالحافظقال

فهو،التعذيبسببفيهوليسمسلمشرطعلىصحيحبإسنادحمدارواهوقد،به

".لهيعةابنتخليطمن

الزبيربياعن،جريجابنطريقمن(141)52حمداالاماماخرجهمالحافظايعني

رجاله"55(:)3/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.فذكره،اللهعبدبنجابرسمعانه

)قالمي(.."الصحيحرجال

،غ(.)بفييردولم،الأصلفيعليهضربوكلا""
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(1)القرطبياللهعبدبيااختياروهذا.أعلموالله.الرواةبعضقول

!!!

الطويلجابرحديثفيكافرينكونهمااحتمالحجرابنورجح)693(.التذكرة(1)

انهماطرقهمجموعمنفالظاهر،عباسابنحديثاما3(.00)6مسلمأخرجهالذي

32(.1/1)الباريفتحانظر:.مسلمينكانا

081



فصل

)1(السابعةلمسالةاوأما

القبرلعذابالمنكرينوالزنادقةللملاحدةجوابناما:السائلقولوهي

الجنة،رياضمنروضةأوالنارحفرمنحفرةوكوني،وضيقهوسعته

فيه؟يقعدولايجلس!لاالميتوكون

يضربونصفاعمياملائكةفيهنجدفلاالقبر،نكشففإناقالوا)2(:

تأجج.نيراناولائعابينولاحياتهناكنجدولاالحديد،بمطارقالموتى

علىوضعناولويتغير.لملوجدناهالاحوالمنحالةفيحالهكشفناولو

لهيفسح)3(وكيف.حالهعلىلوجدناه،الخردلصدرهوعلى،الزئبقعينيه

ماحد)4(علىمساحتهونجد،بحالهنجدهونحن،عليهيضيقأو،بصرهمد

وللملائكةلهالضيقاللحدذلكيسعوكيف؟تنقصولمتزدلمحفرناها،

توحشه؟أوتؤنسهالتيوللصورة

مقتضىيخالفحديثوكلوالصلال)5(:البدعأهلمنإخوانهمقال

)6(.ناقليهبتخطئةيقطعوالحسالعقولأ[104

المسألةلترقيملثامنة""المسألة)ق(:وفيفيهاثم)ن(.فييردلمواما""فصل(1)

بالسابعة.السابقة

371(،)القرطبيبتذكرةقارن2()

"."فكيف(:)ق)3(

.للتذكرةموافقغيرهامنوالمثبت."قدر!،ج(:ن،ط،)ب(4)

".والبدع"الصلال،ح(:ط،)بوفي.قالوا""فإن:)373(التذكرةفي)5(

.للتذكرةموافقغيرهامنوالمثبت"."قائله،غ(:ق)أ،)6(
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ولايسأللا،طويلةمدة)2(خشبتهعلىالمصلوبنرىونحنقالوا)1(:

ونهشته)3(،السباعافترستهومننارا؛جسمهيتوقدولا،يتحركولا،يجيب

وبطونالطيور)4(،وحواصل،السباعأجواففي5أجزاووتفرقتالطيور،

يتصوروكيفتفرقها؟معأجزاوهتسالىكيف=الرياحومدارج)5(،لحيتانا

منروضةهذاعلىالقبريصيروكيف؟وصفههذالمنالملكين)6(مسألة

أضلاعه؟تلتئمحتىعليهيضيقوكيفالنار؟حفرمنحفرةأولجنةارياض

:لجوابابهايعلمأمورانذكرونحن

لمعليهموسلامهاللهصلواتالرسلانيعلمأن)7(:الأولالأمر

:قسمانأخبارهمبل.باستحالتهوتقطع،العقولتحيلهبمايخبروا

والفطر)8(.العقولبهتشهدماأحدهما:

عنبهاأخبرواالتيكالغيوببمجردها،العقولتدركهلاما:نيالثا

.والعقابالثوابوتفاصيلالاخر،واليومالبرزختفاصيل

374(.-)373بالتذكرةقارن(1)

".لخشبةا":()ط."خشبة":ز(،ن،)ق(2)

كلتيهما.والمعجمةبالمهملةيعنيمعا""الشينفوقكتب()قفي)3(

الطيور".جوافوالسباعحواصل"ز(:،)قعداما4()

،لحيساناوبطونالطير،"اجواف:التذكرةوفي."لحياتا":(ط،ط،)بعداما5()

الطير".وحواصل

".مساءلة"تتصور(:)ب)6(

(.)بمنساقطالامر"")7(

تصحيف."،الفطن"ز،غ(:،ن،)ق)8(
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العقلأنيظن)1(خبروكلأصلا.العقولفيمحالاخبرهميكونولا

يكونأو،عليهمكذباالخبريكوننإما:أمرينأحدمنيخلوفلا،يحيله

قال.صريحمعقولنهاصاحبهايطنخياليةشبهةوهوفاسدا.العقلذلك

ويهدىالحقهورفيمنإليثأنزلالذىالعلموتوالذينويرى>:لىتعا

زفيمنإقكائزلأتمايعلم>افمن:لىتعاوقال6[.]سبأ:<الحميدالعنىفيصرطإك

.[91]الرعد:<أكىهوكمنالحق

ومنلكأنزلبمآيقرحو%الكتتءاتئتهم>وائذين:تعالىوقال

.بالمحالتفرحلاوالنفوس36[.]الرعد:<-بعضهيخكرمنالاخزاب

فىلماوشفازبكتممنموعذهتكمجاقدالناس>يايها:تعالىوقال

ففيفرحوا(فبذلكوبرخته-اللهبفضلقل!لقمومنينوزحمةوههىالصدور

ولا،رحمةولاهدىبهيحصلولا،يشفيلاوالمحال58[.57،]يونس:

(2و.ِ
به.)يمرح

قدم،الاسلامعلىلهيثبتولمخير،قلبهفييستقرلممنامرفهذا

والشك.لحيرةاأحوالهأحسنوكان

فصل

ولاغلوب[4]0غيرمنمرادهع!ي!الرسولعنيفهمأن)3(:الثانيالامر

(.)طفيمضبوطوهو."نظن"(:)ق(1)

."يفرحفلا":()ط2()

القيم.ابنلىإإشارةدونالتصرفمنبشيء)693(الطحاويةشارحاولهاورد)3(
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قصدهومامرادهعنبهيقصرولا،يحتملهلاماكلامه)1(يحملفلاتقصير،

.والبيانالهدىمن

عنوالعدولالصلالمنعنهوالعدولذلكبإهمالحصلوقد

بدعةكلأصلورسولهاللهعنالفهمسوءبل.اللهإلايعلمهلاماالصواب

لا؛والفروعالاصولفيخطأكلأصلهوبل،الاسلامفينشأتوضلالة

منالاشياءبعضفيالفهمسوءفيتفقالقصد،سوءإليهأضيفإنسيما

وأهله!الدينمحنةفيا)2(.التابعمنالقصدوسوء،قصدهحسنمعالمتبوع

.المستعانوالله

والرافضةلجهميةواوالمعتزلةلخوارجواوالمرجئةالقدريةأوقعوهل

الدينصارحتى،ورسولهاللهعنالفهمسوءإلاالبدعأهلطوائفوسائر

ومنالصحابةفهمهلذيو!الافهامهذهموجبهو)3(الناسأكثربايدي

رأشا!بههؤلاءيرفعولا،إليهيلتفتلافمهجور،ورسولهاللهعنتبعهم

عشرةعلىلزادتذكرناهالوفإناتركتاها،القاعدةهذهأمثلةولكثرة

صاحبهتجدفلااخره،لىإأولهمنالكتابعلىلتمرإنكحتى)4(؛ألوف

واحد!موضعفيينبغيكمامرادهورسولهاللهعنفهم

بهجاءماعلىوعرضه،الناسعندماعرفمنيعرفهإنماوهذا

،اعتقدهماعلىالرسولبهجاءمابعرضالامرعكسمنوأما.الرسول

".يحمل"ولا)ط(:)1(

3(.1/01)6الفتاوىمجموعو(،5)70المرسلةالصواعقوانظر:2()

"!الناساهل"اكثر)1،غ(:في)3(

".الوف"عشرات،غ(:ق)1،عداما(4)
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شيئا.معهالكلاميجديفليس)1(؛الظنبهأحسنمنفيهوقلد،وانتحله

به.ابتلاهمماعافاكالذيواحمد،لىتوماووله،لنفسهاختارهومافدعه

فصل

ودارالدنيا،دار:ثلاثةالدورجعلسبحانهاللهأن)2(:الثالثالأمر

هذاوركب.بهاتختصحكامادارلكلوجعلالقرار؛ودار،البرزخ

لارواح1و،الابدانعلىالدنيادارأحكاموجعل،ونفسبدنمنالانسان

ى)3("
حركاتمنيطهرماعلىمرتبةالشرعيةأحكامهجعلولهذالها.لبع

علىالبرزخأحكاموجعل.خلافهالنفودسأضمرتوان،لجوارجوااللسان

الدنيا،أحكامفيالابدانالارواحتبعتفكمالها.تبعوالابدان،الارواح

أسبابباشرتالتيهيوكانتبراحتها،أ[14]والتذتلمها،بأفتألمت

جلاروووعذابها،نعيمهافيالارواحالابدانتبعت-والعذابالنعيم

والنعيم.العذابتباشر)4(التيهيحيئنذ

والارواح.لهاكالقبوروالأبدان،خفيةوالارواح،ظاهرةهنافالابدان

،الارواحعلىالبرزخأحكامتجريقبورهاهفيخفيةوالابدان،ظاهرةهناك

به"."الظن)ن(:)1(

ابنلىإإشارةدون)693(لرابعالامرمنجملةإليهمضيفاالطحاويةشارحلخصه2()

القيم.

والعسخ()غفيوكذا،تبعا""لىإ(ن)أ،فيالقراءبعضغيرهتيياوفيماهعا)3(

خطاهوهوالمطبوعة

ليقرأ:الباءقبلتاءوزادالتاء،علىبعضهمفضرب"،"باشرت:الاصلفيكان4()

الصيغتين.بينجمعناسخهاكان،"تباشرت")ق(:وفي."تباشردا
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الابدان،علىالدنياأحكامتجريكماعذابا،أونعيماًأبدانهالىإفتسري

عذابا.أونعيماأرواجهالىإفتسري

إشكالكلعنك(1)يزيل،ينبغيكماواعرفهعلما،لموضعابهذافأحط

.وخارجداخلمنعليكيورد

منالدنيافيأنموذجاذلكمنوهدايتهورحمتهبلطفهسبحانهاللهأراناوقد

والبدناصلا،روحهعلىيجرينومهفييعذبأوبهينعممافان،النائمحال

)3(نومهفيالنائمفيرىمشاهدا،تأثيراالبدنفييؤثر2(حتى)يقوىوقد؛لهتبع

،شربأواكلقدأنهويرى.جسمهفيالضربثرو،فيصبح،ضربأنه

والظمأ.لجوعاعنهويذهب،فيهفيوالشرابالطعامأثريجدوهو،فيستيقظ

ويبطش،،ويضرب4(،)نومهفييقومالنائمترىأنكذلكمنوأعجب

نأ)5(وذلك.ذلكمنبشيءلهشعورلانائموهو،يقظانكأنه،ويدافع

فيهدخلتولو،خارجهمنبالبدناستعانتالروجعلىجرىلماالحكم

وأحس.لاستيقط

،الاستتباعبطريقبدنهالىإذلكويصل)6(وتنعمتتألمالروجكانتفاذا

.(12ه)صفينحوهسبقوقد.النسخجميعفيمجزومغيركذا(1)

تحريف.،حين"")ق(:)2(

(.)نمنساقط"نومهفي")3(

".نومه"منز،غ(:)ا،عداما)4(

غيرهما:وفي)ز(.فييردولم.المقابلةعندالأصلحاشيةفياستدرك""وذلك)5(

".انوذلك"موضعفي"لأن"

"."تتنعم:المطبوعةالنسخوفي.العينوتشديدالتاءبضم()طفيضبط)6(
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وهيقوىو)1(أكملهناكالروحتجردفإن،أعظمبل،البرزخفيفهكذا

وقيامالاجسادحشريومكانفإذا.الانقطاعكلعنهتنقطعلمببدنهامتعلقة

والاجسادالارواحعلىوالعذابوالنعيملحكماصار،قبورهممنالناس

أصلا.بادياظاهرا

من!الرسولبهأخبرماانلكتبينحقهالموضعهذاأعطيتومتى

وأالنار،حفرمنحفرةوكونه،وضمه،وسعتهوضيقه،ونعيمهالقبرعذاب

أشكلمننو،فيهمريةلاحقوأنه،للعقلمطابقلجنةارياضمنروضة

ب[:]41قيلكماأتي،علمهوقلةفهمهسوءفمنذلكعليه

)2(السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولاعائبمنوكم

روحهوهذاواحد،فراشفي)3(النائمينتجدأنكذلكمنوأعجب

،العذابفيروحهوهذا.بدنهعلىالنعيمثروويستيقظ،النعيمفي

الاخر.عندبماخبرأحدهماعندوليس.بدنهعلىالعذابوأثرويستيقظ

ذلك.منأعجبالبرزخفأمر

)4(فصل

غيبا،بهامتصلاكانوماالاخرةأمرجعلسبحانهاللهأن:الرابعالأمر

حكمته،كمالمنوذلكالدار.هذهفيالمكلفينإدراكعنوحجبها

"،تصحيف.)1()ق(:"اجمل

)933(.حديالوبشرحديوانهفيللمتنبي)2(

"."نائمين:(،غق)ا،عداما)3(

)ن(.فييردلم"فصل"4()
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غيرهم.منبالغيبالمؤمنونوليتميز

منه،قريباتجلسوالمحتضر،علىتنزلالملائكةأنذلكفأول

لجنةامنإما،لحنوطواالاكفانومعهم،عندهويتحدثون.عياناويشاهدهم

يسلمونوقدلشر.أوبالخيرلحاضرينادعاءعلىويؤمنونالنار؛منأو

لاحيثبقلبهوتارهي،باشارتهوتارة،بلفطهتارةعليهمويردالمحتضر،على

.()1إشارةولانطقمنيتمكن

!الوجوهبهذهومرحباوسهلاأهلا:يقولالمحتضرينبعضسمعوقد

عنه،أخبرأوأشاهدهريادفلا،المحتضرينبعضعنشيخناخبرنيو

،السلاموعليك،فاجلسهاهنا)2(،السلامعليك:يقولوهوسمع،أد5

فاجلس.هاهنا

الله-عافاك-اصبر:الموتعندقالحيث،مشهورةالنساجخيروقصة

فتوضا،بماء،استدعىثم.يفوتبهامرتوما،يفوتلابهامرتمافان

)3(.وماتبه،أمرتلماامض:قالثم،وصلى

الذييومهفيكانلماالعزيزعبدبنعمرأنالدنيا)4(أبيابنوذكر

."واشارة":(،غق،أ)عداما(1)

حدة.ومرة"فاجلس..."وعليكجاءت،ج()بوفي".السلام"وعليكن(:،)ط)2(

القشيريةلرسالةو3(،01/70)الاولياءوحلية)323(،الصوفيةطبقات:انظر)3(

حمزةوأباالجنيدصحبالكبار،الزهادمنالنتاجوخير)227(.والعاقبة()437

926(./1)5النبلاءاعلامسير322.سنةتوفي.البغدادي

)88(.المحتضرينفي(4)
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ونهيتني،فقصرتأمرتنيالذيأنا:فقال،فأجلسوه.أجلسوني:قالفيهمات

النظر.فأحد،رأسهرفعثم.اللهإلاإلهلاولكن-مراتثلاث-فعصيت

ماحضرةلارىنيإ:فقال!المؤمنينأميرياشديدانظرالتنظرإنكفقالوا:

قبض.ثم.جنولابإنسهم

عندهكئاالعزيزعبدبنعمراحتضرلما:الملكعبدبنمسلمةوقال

عندهوبقي،القبةحولفقعدناا[]42فخرجنا،اخرجوا.أنإلينافأومأ،قبةفي

يريدونلاللذيننجعلهاالأخؤالدارتك>:الايةهذهيقرأفسمعناه،وصيف

.جانولابإنسنتمما83[]القصص:<للمنقينوآلعاقبةفسا؟اولاالارضفىعلوا

قبض)2(.قدهوفاذافدحلنا)1(ادخلوا.أنإلينافأومأ،الوصيفخرجثم

،للموتسجيوقد،واسعبنمحمدحضرتدينار:بنفضالةوقال

وشممت،باللهإلاقوةولاحولولا،بثيربملائكةمرحبا:يقولفجعل

)4(،ببصرهشخصثممنها.أطيبقط)3(رائحةأشملمطيبةرائحة

)5(.فمات

قولكلهذلكمنويكفي.بلغوتحصر،أنمنأكثرذلكفيوالآثار

قرب!ونخنشظررنجعنبذ!وأنتصالحلقومبلغتإذا>فلولا:وجلعزالله

(.)نمنساقط"فدخلنا"(1)

)98(.المحتضرينفيالدنياابيابناخرجه)2(

)ا،غ(.من)3(

اخرها."لىو"إاولهالا"":فوقهاوكتبالسماء"لى"إ:الاصلفيزاد(4)

.(1)39المحتضرينفيالدنياابيابنأخرجه)5(
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بملائكتناإليهاقرباي:8[.ه-83]الواقعة:(ئت!وبئلاولبهنمنكمإلته

ولالنا)1(مرئيغيروهوالامر،أولفهذا.ترونهملاولكنكمورسلنا،

الدار.هذهفيوهومشاهد،

لالحاضرونوا.ويخاطبهافيقبضها،،الروحلىإيدهالملكيمدثم

ورائحة،الشمسشعاعمثلنورلهافيخرج،تخرجثم.يسمعونهولا،يرونه

تصعدثم.يشمونهولا،ذلكيرونلالحاضرونوا.المسكرائحةمناطيب

الروحتاتيثم.يرونهملالحاضرونوا،الملائكةمنسماطينبين

لىإاو،قدموني،قدموني:وتقول،وحملهوتكفينهالبدنغسلفتشاهد)2(

ذلك.الناس)3(يسمعولابي؟تذهبونأين

الترابيحجبلم؛الترابعليهوسوي،لحدهفيوضعفإذا

عليهوختم،فيهفاودعحجر،لهنقرلوبل.إليهالوصولعن)4(الملائكة

لاالكثيفةالاجسامهذهفإن.إليه)5(،الملكوصوليمنعلم؛بالرصاص

سبحانهاللهجعلقدبل.ذلكيمنعهالالجنابللهاهالارواحخرقتمنع

وانفساحهالقبرواتساعللطير.الهواءبمنزلةللملائكةوالترابلحجارةا

قسحوقد،ذراعمناضيقلحدفيالبدنفيكونتبعا،والبدن،بالذاتللروح

لروحه.تبعابصرهمدله

)ن(.منساقط"لنا")1(

"وتشاهد".)ب،ط،ن(:)2(

"."فلايسمع)ق(:)3(

".التراب"الملائكة)ن(:(4)

".الملائكة":()ط(5)
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ولاحسيردهفلا،الموتىأضلاعبعضتختلفحتىالقبرعصرةوأما

لمهيكمااضلاعهفوجد،ميتعننبشأحداانقدرولو.فطرةولاعقل

العصرة)2(.بعدحالهالىإعادتقدتكونأن)1(يمنعلمب[،]42تختلف

.الرسولتكذيبمجردإلاوالملاحدةالزنادقةمعفليس

منهافرغفلماأقبر،ثلاثةحفرأنه)3(الصادقينبعضأخبرولقد

الاقبر،أحدعلىفوقفانزلا،ملكينالنائميرىفيمافرأى،ليستريحاضطجع

:فقال،الثانيعلىوقفاثم.فرسخفيفرسخااكتب:لصاحبهاحدهمافقال

انتبه،ثمفتر.فيفترااكتب:فقال،الثالثعلىوقفاثم.ميلفيميلااكتب

اخر،برجلجيءثم.الاولالقبرفيفدفن،لهيؤبهلاغريببرجلفجيء

كثير،ناسحولهاالبلدوجوهمنمترفةبامرأةجيءثم.الثانيالقبرفيفدفن

بينماوالفتر:فتر.فيفترا؟يقول)4(سمعتهالذيالضئقالقبرفيفدفنت

والسبابة.الابهام

".يمتنع)1()ب،ط،ن،ج(:"لم

)2()ب،ط،ن،ج(:"العصر".

)387(القرطبيتذكرةمنبنصهاالقصةهذهالمصنفنقلوقد".الصالحين"(:)ط)3(

علمائنابعضسمعت":القرطبيقال.المصنفسياقعنمختلفسياقهولكن

الذيلمفالعا..".اقبر.ثلاثةفحفرالقبور،يحفرمصربقراقةكانحفاراإن:يقول

نفسه.الحفارمنالقصةسمعبأنهصرحولاحفارا،يكنلمبالقصةأخبر

سائرفيمااصلحناسخهاانيظهرولكن،السياقمقتضىوهو".سمعه")ب(:4()

)كذا(.فتر"فيفتراسعته":التذكرةفيوهذا،.النسخ
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فصر

نارمن)3(ليست)2(و]لخضرةالقبرفي]لتيالنارأن)1(:الخامسالأمر

وانما.وخضرتهالدنيانارشاهدمنفيشاهدهالدنيا،زرعمن)4(ولاالدنيا

بهيحسولاالدنيا.نارمنأشدوهي)6(وخضرتها،الاخرةنارمن(هي)ه

عليهالتيوالحجارةالترابذلكعليهيحميسبحانهاللهفانالدنيا،أهل

يحسوالمالدنياأهلمسهاولوالدنيا.جمرمنحراأعظميكونحتىوتحته

بذلك.

وهذاالاخر،جنبلىإأحدهما،يدفنانالرجلينأنهذامنأعجببل

منروضةفيوذلك.جارهلىإحرهايصللاالنار،حفرمنحفرةفي

.جارهلىإونعيمهاروجهايصللا،لجنةارياض

قدرتهاياتمنأراناوقد.ذلكمنعجبووسعتعالىالربوقدرة

بالتكذيبمولعةالنفوسولكنبكثير،ذلكمنأعجبهوماالدارهذهفي

منلوحانللكافرفيفرش.وعصمهاللهوفقهمنإلاعلما،بهتحطلمبما

يطلعأنسبحانهاللهشاءفإذاالتنور.يشتعلكمابهماقبرهعليهيشتعلنار،

العبادعليهاطلعلوإذ؛غيرهعنوغيبه،أطلعه)7(عبيدهبعضذلكعلى

لمصنف.الىإإشارةدون)693(الطحاويةشارحلخصه(1)

."لخضرةا"مكانخضر"":يليوفيماهناج(،)بفي2()

لما."ليس(:ط،)ب)3(

.عشرةالتاسعةالمسألةلىإامتذ)ز(فيكبيرخرموقعهنا4()

"هو".،ج(:ط)ب،)5(

"هو".،ج(:ط،ب)أ،)6(

"."عمادهن،ج(:،ط،)ب)7(
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كما،الناستدافنولما،بالغيبوالايمانالتكليف)1(حكمةلزالتكلهم

عذابمنيسمعكماناللهلدعوتتدافنواأن"لولا:لمجع!معنه)2(الصحيحفي

".اسمعماأ[]43القبر

دركته)3(،وذلكسمعتالبهائمحقفيمنفيةالحكمةهذهكانتولما

فييعذببمنمرلماتلقيهوكادت،بغلتهلمجواللهبرسولحادتكما

)4(.قبره

منخرجأنهالحرانيالرزيز)5(بنمحمداللهعبدأبوصاحبناوحدثني

)1(

)2(

)3(

)4(

وهي"،حكمة"قراءةرسمهايحتملالتيلاصلغير"كلمة":النسخجميعفي

.ـلصواب

سبق.وقد،مسلمصحيحفيوالحديث"الصحيحين"ق،غ(:)أ،

."فادركته":()ق

السابق.الحديثمنجزء

الزايوفتحالراءبضم)غ(قراءبعضوضبط.مكررةلزايوبالراء)1،غ(فيكذا

وتوضيح)642(لمنتبهتبصيرفيعليهنصوقد.الصوابهووهذامصغرا.

492(.)4/المشتبه

(917،584/)18والنهايةوالبدايةالاخرىالنسخوفي"."رزين(:)قوفي

تصحيف.هماوكلا،"الوزير":(2/714،814)رس1والد

والعهاية:البدايةفي)الامدينيالحرِايوسفبنالواحدعبدبنمحمدوهو

الصالحالعاسكالعابدلمالعاب"الإمامكثيرابننعته.الحنبلي(تحريف"،"الاسدي

وقد743.سنةمنشعبان17فيوفاتهوارخ،"بالقبيباتالكريميلجامعاخطيب

فياجده"ولم:محققهوقالمكبرا،"الرزيز"499(:)الوابلةالسحبفيضبط

ثمومنالرزيز"ضبطنحسنلالذا-35(4/)الكامنةلدررغيريعني-اخرمصدر

-"ماتالدرر:حاشيةمنبالنقلفاكتفىايضا،وفاتهتاريخفيالصوابعلىيقفلم
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الشمسغروبقبلكانفلما:فال.بستانلىإبامدالعصربعدداره

الزحاج)2(،كورمثلنارحمرةوهومنها،لقرفاذاالقمور،(1)- ...ء.لوسط!

:قال؟يقظاناماناانائم:واقول،عينيامسح)3(فجعلت.وسطهفيوالميت

اهلي،لىإذهبتثم.بنائماناماوالله!وقلت،المدينةسورلىإالتفتثم

فسألتالبلد،دحلتثم.آكلانأستطعفلم،بطعامفاصتوني،مدهوشوأنا

)4(.اليومذلكتوفيقدمكاسبهفاذاالقبر،صاحبعن

اللهشاءلمناحياناتقعلجنواالملائكةكرويةالقبرفيالنارهذهفروية

ذلك.يريهأن

ذكرأنهالشعبيعنالقبور")5("كتابفيالدنيابيأابنذكروقد

إنباءفيوفياتهافييذكرهلمالحافظانعلىالتنبيهمعهـ"697سنةرجبفي

الغمر.

".توسط")أ،غ(:(1)

.الزجاجلصهرموقده:الزجاجوكور)غ(.منضبطه2()

".وجعلت"،ج(:ط،)ب)3(

القبوراهوالفيرجبابنهذاكتابنامنلحكايةانقلوقد.اليومذلكفي)ن(:()4

.)96(

مجالدسندهوفي9(،980،)3/النبوةدلائلفيالبيهقيطريقهومن)29(،برقم)5(

(03)478شيبةبياابنواخرجه.مرسلوهو،ضعففيهنيالهمداسعيدابنوهو

ايضا.مرسلوهوثقاتورجالهنحوه(الضحىابوصبيحابن)وهومسلمعنبسنده

656(،0)الاوسطفيالطبرانيرواهعنهما،اللهرضيعمرابنعنموصولاوجاء

،المغيرةبنمحمدبناللهعبدطريقمن()9173الاعتقاداصولفيواللالكائي

خرجإذبدربجنباتاسير،أنا"بينا:قالعمرابنعننافععن،مغولبنمالكعن

الكوفي-المغيرةبنمحمدبناللهعبدسندهوفي،بنحوهفذكره."..الأرضمنرجل
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،الأرضمنيخرحرجلافرايتببدر،مررت:غ!يالهللنبيقالرجلا)1(وء

ذلك.بهفيفعليخرح،ثم؛الارضفييغيبحتىبمقمعةرجلفيضربه

".القيامةيوملىإيعذبهشامبنجهلأبو"ذلكمج!ي!:اللهرسولفقال

بنسالمعندينار،بنعمروعن،سلمةبنحمادحديثمنوذكر)2(

وأنا،راحلةعلىوالمدينةمكةبينأسيرانابينا:قالابيهعن،اللهعبد

وفينارا،يلتهبقبرهمنخارجرجلفإذا،بمقبرةمررتإذ،إداوةمحقب)3(

مافواللهانضح)4(.اللهعبدياانضح،اللهعبديا:فقاليجرها.سلسلةعنقه

اللهعبدلا:فقالآخرفخرح:قال.الناسيدعوكماأم،باسمياعرفنيأدري

.قبرهفيفأعاده،السلسلةاجتذبثم.تنضحلااللهعبديا،تنضحلا

بنحمادثناداود،بنموسىثناابي،وحدثنيالدنيا)5(:أبيابنوقال

والمدينة،مكةبينيسيرراكمببينما:قالابيهعن،عروةبنهشامعن،سلمة

وقال،"بقوي"ليس:حاتمابوقال332()3/الميزانلسانفيجمةترلهمصر،نزيل

نعيمابوفرواه،لحديثاهذاعلىتوبعلكنه."علمهيتابعلايرويهماعامة":عديابن

عمر.ابنعن،نافععناسماء،بنجويريةطريقمن253(/1)اصبهاناخبارفي

.المتابعاتفيبهبأسلاواسناده

)قالمي(..اعلموالله.لغيرهحسنطرقهبمجموعلحديثفالجملةوبا

رجلا".ان"الشعبي،ح(:ن،ط،)ب(1)

)39(.القبوركتابفي)2(

.بمعناهوهو،"محتقب":()ن)3(

فيهاثم.مكررةناسخهاظنها.واحدةمرة)ن(فيوردتياتيوفيماهنالجملةاهذه)4(

النسخة.حاشيةفيالقراءبعضعليهنبه.غلطوهو"اللهعبدابا"يا:الموضعينفي

)59(.القبوركتابفي)5(
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لحديد،افيمصفذانارا،يلتهب،قبرهمنخرجقدبرجلفاذا،بمقبرةمرإذ

يتلوهاخرب[]43وخرج:قالانضح،اللهعبدياانضح،اللهعبديا:فقال

الراكب،علىوغشي:قال.تنضحلااللهعبديا،تنضحلااللهعبديا:فقال

فأخبر.شعرهابيضقد)2(صبحو:قال(.1)العرجلىإراخلتهبهوعدلت

.وحدهالرجليساقرأنفنهى،بذلكعثمان

(5)قزعةليأعن(،4شالور)لنداودحدثنا،سفيانحديثمنودكا ..ثر)3(.

لهم:فقلناحمار،نهيقفسمعنا،البصرةوبينبينناالتيالمياهبعضفيمررنا:قال

فيقولبالشيء،تكلمهأمه)6(كانتعندنا،كانرجلهذاقالوا:؟النهيقهذاما

ليلة.كلقبرهمنالنهيقهذاسمعماتفلما.نهيقكانهقيلها:

المدينة،هلمنرحلكان:قالدشارلنعمروعنايضا)7(ذك!
".هـو

ماتت،ثم.يعودهايأتيهاوكان،فاشتكت،المدينةناحيةفيأختلهوكانت

منبرجلفاستعان،معهكانالقبر)8(فيشيئانسيأنهذكررجعفلمافدفنهاه

المديعة.منكيلا131بعدعلىويقع،والمديعةمكةبينلقديمالحاجطريقفيواد(1)

2(.)30السيرةفيالجغرافيةالمعالممعجم

"وقد".ن،ج(:،ط،)ب)2(

)26(.الموتبعدعاشومن)69(القبوركتابفي)3(

لمهملة.بالسين:الاصلماعدا)4(

منكتابفيو."رجلعنأوعنه،البصرةأهلمن"رجل:زيادةالقبوركتابفي(5)

(".غيرهعناوعنه."..:عاش

تحريف."،امراته"(:)طوفي.الاصلحاشيةفيمستدركوهوام"،"له)1،غ(:في)6(

84(.)الورعكتابفيايضاخرجهو)79(.القبوركتابفي)7(

"قبرها".(:ط،)ب)8(
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تنح،:للرجلفقال.المتاعذلك)2(ووجدتالقبر،فنبشنا)1(:قال.أصحابه

مشتعلالقبرفاذااللحد؟علىمابعضفرفع؟أختيحالأيعلىأنظرحتى

ما:فقالت؟اختيحالكانما:فقال،أمهلىإفرجعالقبر.وسوى،فردهنارا،

،الصلاةتؤخركانت:قالت)3(.لتخبرني:فقال؟هلكتوقدعنها،تسأل

أبوابهم،أذنهافتلقم،لجيراناأبوابوتأتيبوضوء؛أظنفيماتصليولا

حديثهم.وتخرج

.)4( كنت:قالحوشببنمرثدسمعت:قالالأسديحصينعنودكر

منصفحةوجههشقةكأنرجلجنبهوالىعمر،بنيوسفعندجالسا

هذهأتيتقدشاباكنت:فقال.رأيتبمامرثداحدث:يوسفلهفقالحديد.

رأيتثم.الثغورهذهمنثغرلىإأخرج:قلتالطاعونوقعفلما،الفواحش

ناوقبرا،حفرتقدوالعشاءالمغرببين)5(لليلةنيفإالقبور،أحفرأن

القبر،ذلكفيدفنحتىرجلبجنازةجيء)6(إذآخر،قبرترابعلىمتكئ

سقطحتىالبعيرينمثلالمغربمنأبيضانطيرانفأقبل.عليهوسووا

فيهماأحدلىتدثم،أثاراهثم.رجليهعندوالاخر،رأسهعندهماأحد

وكنتالقبر،شفيرعلىجلستأ[]44حتىفجئت.شفيرهعلىوالاخرالقبر،

فيأصهاركالزائرألست:يقولفسمعته:قالشيء.جوفييملألارجلا

)1()ط(:"نبشنا".)ب(:"فنبشا".

."اجدوو":(ب)."ناجدفو":(ن)."ناجدوو":(ط)(2)

."ينيلتخبر":(غ،ن،ق)(3)

.()89القبوركتابفي(4)

".بليلةبيفإذا"القبور:كتابوفي.[االليلة"،ج(:ن)ق،)5(

"جاءوا".)ق(:)6(
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منأضعفأنا:فقالالخيلاء؟تصثيكبرا،تسحبهما)1(ممصرينثوبين

فأعادعاد،ثمودهنا.ماءفاضحتىالقبرامتلأضربةفضربه:قالذلك)2(.

القبرأنويذكر.ذلكيقولذلككل،ضرباتثلاثضربهحتى،القولعليه

هوأينانظر)3(،:فقال،ليإفنظر،رأسهرفعثم:قال.ودهناماءيفيض

ليلتيفمكثت.فسقطتوجهيجانبضربثم:قال!الله)4(نكسهجالس

حاله.علىهوفاذاالقبر،لىإأنظرأخذتثم:قال.أصبحتحتى

كما،للميتتأجحنارهوالرائيلهذاالعينرأيفيوالدهنالماءفهذا

ناروالماءبارد،ماءفالنارونار،بماءمعهيأتيأنه:الدجالعن!النبيأخبر

تاجج)5(.

:النباشعنالفزاريإسحاقأباسألرجلاأنالدنيا)6(أبيابنوذكر

لهفقال.الصدقمنهاللهوعلم،نيتهصحتإننعم:فقال؟توبةلههل

يكنفلم.القبلةلغيروجوههمقوماأجدوكنتالقبور،أنبشكنت:الرجل

إليهفكتب،بذلكيخبرهالاوزاعيلىإفكتبشيء،ذلكفيالفزاريعند

تصحيف.هماوكلا.نسجتهما"":(ط،)بفيو."بمصرين":()ق(1)

خفيفة.بحمرةاوالاحمربالطينمصبوغممصر:وثوب

(.)نمنساقط"ذلك...فقال"2()

انظروا".":(،غق)ا،عداما)3(

الصدوروشرحالقبور،كتابمنوتصحيحه""بلسهغيرها:وفي.""ثبته)ن(:(4)

138().

.اليمانبنحذيفةحديثمن34(05)البخارياخرجه)5(

لقبور)99(.كتابفي)6(
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ماو.قلبهمنالصدقاللهوعلم،نيتهصحتإذا(1)توبتهتقبل:الاوزاعي

غيرعلىماتواقومفأولئك،القبلةلغيروجوههمقوفايجدكانإنه:قوله

السنة.

عيسىبناللهعبدبنالمؤمنعبدحدثنيالدنيا)2(:أبيابنوقال

رجلا.نبشت:قال؟رأيتماعجبما:تابقدلنباشقيلأنهالقيسي

رأسه،فيكبيرومسمار،جسدهسائرفيبالمساميرمسمرهوفاذاقال)3(:

رجليه.فيوآخر

جمجمةرأيت:قال؟رأيتماعجبماآخر:لنباشوقيلقال)4(:

)6(.رصاصفيها)5(مصبوبإنسان

كنتمنعامة:قال؟توبتكسببكانمااخر:لنباشوقيلقال)7(:

القبلة.عنالوجهمحولأراهكنتأنبش،

)8(،السلاميمنتابابنمحمداللهعبدبوصاحبناوحذئني:قلت

.()قمنقطسا"توبته"(1)

.(001)القبوركتابفي2()

،غ(.ق)ا،من)3(

.المطبوعالقبوركتابمنساقطالخبرهذا4()

"مصبوبا".)238(:الصدورشرحوفي)غ(.فيضبطكذا)5(

رصاصا".":ج(،ب،)ق)6(

.المطبوعالقبوركتابمنساقطوهو)68(القبوراهوالفيرجبابنإليهعزاهوقد)7(

الموصلياللهعبدابوالدينسمسمنتاب،بنمحمدبنداودبنمحمدهو)8(

والمحاسن-الدينفيمثلهرايتانقل:الذهبيقالالتاجر.السافعيالسلامي
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لىإرجلجاء:قال.الصدقب[]44يتحرىوكان،اللهعبادخيارمنوكان

فاخذها.برأسينالمسمارصغارا،مساميرفباعببغداد،لحداديناسوق

فطلبضربها.عنعجزحتىمعهتلينفلاعليها،يحميوجعلالحداد،

بهيزلفلملقيتها.:فقالالمسامير؟هذهلكأينمن:فقال،فوجده،البائع

المسامير.بهذهمنظومةميمتىعظاموفيهمفتوحا،قبراوجد(أنه)1أخبرهحتى

عظامه،فكسرتحجرا،فاخذتأقدر،فلمأخرجها،أنعلىلجتهافعا:قال

:قالصفتها؟فكيف:لهقلتالمسامير.تلكرايتناو:قالوجمعتها.

)2(.براسينصغيرالمسمار

أمهعن)4(،لحريشابيأعن،أبيوحدثنيالدنيا)3(:بياابنقال

فرأينا،موتاهمالناسحولالكوفةخندقجعفر)6(أبوحفرلما)5(:قالت

أعيان728.سنةبدمشقتوفي0وبغدادبدمشقكباراكتباوقفوالايثار.والوقار

.(374)3/الكامنةالدرر(،4/437)العصر

بانه"":(،غق،)اعداما(1)

لحكايةا"هذه:بقولهعليهوعلق)68(القبوراهوالفيرجبابن:الروجكتابمننقله2()

أيضاونقله.أهلها"بينمستفيضةوهيد،ببغدصبيوأناسمعتهاوقدببغداد،مشهورة

".سنان"لىإالكتابينفي""منتابوتحرف2(.54)الصدورشرحفيالسيوطي

.(01)2القبوركتابفي)3(

:الاخرىالنسخوقي.لجيمبا)غ(وفي.""الحرس(:)طوفي)ن(.فيكذا(4)

"."الجريشالصدور:وشرحالقبورمطبوعةوفي."لحريس"ا

لصدوروشرحلقبوركتابفيلماموافقوالمثبت.قال"أبيه"عن)ق(:عداما)5(

بعضهم.فغيره،الاصلفيكذاكانأنهويطهر)68(.لاهوالو)238(،

لنهايةوالبداية5510سنةالكوفةخندقبحفرأمروقد،الخليفةالمنصور:تعني)6(

13(/435).
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يديه.علىعاضاحولممنشابا

ما:فقالالقبور،بينالدرداءأبومز:قالحرببنسماكعنودكر.)1(

الدواهي!دو]حلك)2(وفي،ظواهركأسكن

وهو)3(،خلفيصوتواذاالمقابر،فيأمشيأنابينا:البنانيثابتوقال

رأفلمفالتفتفيها!مغموممنفكمسكوتها)4(،يغرنكلا،ثابتيا:يقول

احدّا)5(.

وكمسكتهم)6(!ماعسكر،منلهميا:فقال،مقبرةعلىومرالحسن

)7(!مكروبمنفيهم

بنلمسلمةقالالعزيزعبدبنعمرأنالدنيا)8(أبيابنوذكر

دفنفمن:قال.فلانمولاي:قال؟أباكدفنمن،مسلمةيا:الملكعبد

أباكدفنلماإنه:بهحدثنيماأحدثكفأنا:قال.فلانمولاي:قالالوليد؟

وجوههماوجدعنهما-العقدليحلوذهبقبورهما،فيفوضعهماوالوليد،

فانظر:،وجهيفالتمسمتناإذ،مسلمةيافانظرأقفيتهما.فيحولتقد

.(101)القبوركتابفي(1)

الواو.علىبعضهمفضرب،""دواخلك:الاصلفيوكان."داخلك":ن(،ق،)ب2()

تحريف."،"خفي:ج(،)ب)3(

"سكونها".(:ط،)ق(4)

.(4)5لهواتفوا(01،41)7القبوركتابفيالدنيابيأابنأخرجه()5

"."يسكتهم(:013)الاهوالوفي.""اسكنهم(:ط،ب،)ق)6(

.(01)8القبوركتابقيالدنياأبيابناخرجه)7(

.(1)23القبوركتابفي)8(
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ماتفلما:مسلمةقال؟ذلكمنعوفيتهلأو،بالقومنزلمابينزلهل

مكانه.هوفاذا،وجههفلمست،قبرهفيوضعتهعمر

فأنزلتهالي،ابنةماتت:قالالسلفبعضعنالدنيا)1(أبيابنوذكر

لذلكفاغتممت.القبلةعنحولتقدهيفاذا،اللبنةأصلحفذهبتالقبر.

عامةفإن؟رأيتلماأغتممتبتيا:فقالت،النومفيفأريتهاشديدا،غما

علىمصرينماتواالذينتريدكأنها:قال.القبلةعن)2(محولونحوليمن

الكبائر.

فيمنكنت:يقولالعزيزعبدبنعمرسمعت:ميمونبنعمرووقال

عنقه.فيجمعتاقدركبتيهلىإفنطرت،قبرهفيالملكعبدبنالوليددلى

الكعبة!ورب،أبوكعوجل:فقلت!الكعبةورب،بيأعاش:ابنهفقال

)3(.بعدهعمربهافاتعط

على)4(استعملهلماالمهلببنليزيدالعزيزعبدبنعمروقال

هوفإذا،لحدهفيالوليدوضعتحينفإني،اللهاتقيزيد،يا:العراق

ابنةماتت:قالرجلحدثني،المؤمنعبدحدثعي:قال(،21)5القبوركتابفي(1)

إلخ....لي

المتن.اصلح)ن(ناسخفلعلالقبور،كتابفيوكذا."محؤلين")ن(.عداما2()

.(1)27القبوركتابفيالدنياابيابنأخرجه)3(

العراقعلىيزيداستعمللماالملكعبدبنسليمانانالقبوركتابفيالذي)4(

إلخ....يزيديا:قائلاالعزيزعبدبنعمرودعهوخراسان

،للمجهولمبنيا"استعمل":كتبالمصنفولعل(.181)63/دمشقتاريخوانظر:

استعمله.:الناسخونفقرأه
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اكفانهفييرثص-.)1(0)2(

أبيمولىواصلعن،حسانبنهشامأبنا:هارونبنيزيدوقال

كنت:قالمحمودبنالحميدعبدعنهرم)4(بنعمروعن)3(،عيينة

صاحبومعناحجاجا،خرجناإنافقالوا:،قوم5فأتا،عباسابنعندجالسا

له،فحفرناانطلقنا،ثم5،فهيأنا.ماتالصفاح)5(ذاأتيناإذاحتىلنا،

لهفحفرنااللحد،ملأقدلأسودنحناذالحدهمنفرغنافلما5)6(.نا ولحدء

الغلذاك:عباسابنفقال.بهفإذااخر،فحفرنا.لحدهملأقدبهفاذااخر،

حفرتملو،بيدهنفسيفوالذيبعضها.فيفادفنوهانطلقوا،به)7(0يغلالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وفي."يرتكض"القبور:كتابوفي."يركضفإذا"(:)ق."يركضهوإذا")ب(:

:اي،لحدهفي"ركض:وفيه"،اكفانهفي"اضطرب:دمشقتاريخفيأخرىرواية

".الارضبرجلهضرب

.(1)26القبوركتابفيالدنيابياابنأخرجه

تهذيبوانظر:القبور.كتابمناثبتناماوالصواب،"عيينةابن":النسخجميعفي

.وغيره(11/501)التهذيب

وشعب،العقوباتكتابمناثبتناماتحريفوهو،"زهدم":النسخجميعفي

هرمبنعمرووهو(.2174)للالكائيالاعتقاداصولوشرح(،1531)الإيمان

.(131)8/التهذيبتهذيبانظر:5420سنةمات،البصريالازدي

فيكما""ذاتلىإالاصلفيبعضهموغيرهالقبور،وكتابالعسخجميعفيكذا

اللالكائي:وكتابالايمانشعبوفي)923(.لصدوروشرح)66(الأهوال

.(214)3/البلدانمعجم:انظر.المعروفوهو،"الصفاح"

)ن(.منساقطوهو."لهلحدنا":()ق

يكونانيبعدولا."يعملكانالذيعملهذاك":اللالكائيوكتابالايمانشعبفي

لهذا.تحريفاالقبوركتابفيما
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رجعنافلمابعضها.فيفوضعناهفانطلقنا1(،فيه)لوجدتموهكلهاالأرض

كان:قالت؟زوجكيعملكانما:لامراتهفقلنامعنا،لهبمتيع)2(أهلهأتينا

)4(،مثلهالقصل)3(يقرضثم،أهلهقوتيومكلمنهفياخذ،الطعاميبيع

فيه)5(.فيلقيه

أبوحدثني:قال،الحسينبنمحمدحدثنيالدنيا)6(:أبيابنوقال

الئوبكشفتفلما،لأغسلهميتلىإدعيت:قالالشاء)7(صاحبإسحاق

2(

3(

6(

7(

فيها"."القبور:كتابوفي.لحدهفيالمقصود:ولعل.النسخجميعفيكذا

".متاع"تصغير

منيخرجماهي:اللحيانيقال.القصمالة:ومثله،بهفيرمىالطعاممنيخرجماوهو

قليلا.والدقاقالترابمنأجلكانإذاوذلك،الثانيةيداسثم،بهفيرمى،الطعام

الشعيرمنمثلهينظرثم":لعقوباتكتابوفي558(.1/1)اللسانانظر:

منمثلهينظر"ثم:الايمانشعبوفي."طعامهفيويخلطه،فيقطعه،والقصب

القصل.تحريفالقصبولعلالشعير".قصب

منه"."ط(:)ب،

)338(.والعقوبات(1)28القبوركتابفيالدنيابيإابنأخرجه

.(21)9القبوركتابفي

نشرتيصاحبافأثبت"ط":لحاشيةاوفي.تضبيبوفوقهاالسا"":الاصلفيرسمها

معروفرمزوهولمعجمة"ظ"أنهاوالظاهر".الشاط"كثيربنودارتيميةابندار

لاصل:رسمومنمنهيكونمافأقرب،""الشاةالقبور:كتابوفينظر.فيهلما

اثبتنا.كماالشاةجمعالشاء""

)ب،فياما.ن:الالفوفوقالنعا"صاحب")غ(:وفي."ابي"صاحب)ن(:وفي

شرحكتابهناسخإوالسيوطيفعلوكذ.واستراحوا،الكلمتينفحذفو،ج(ط

.(2)38الصدور
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فخرجت:قالغلظها،منفذكر.خلقهعلىتطوقتقدبحيةإذاوجههعن

عنهم.اللهرضيالصحابةيسمثكانأنهفذكروا.أغسلهولم

عن،الانصارييزيد)2(بنخالدبنسعيدعن(،1الدنيا)بيأابنوذكر

ووضعت،يومذاتقبراحفرت:قال.القبوريحفركانالبصرةأهلمنرجل

الله،عبدياإحداهما:فقالت،مناميفيامرأتانفأتتني،منهقريبارأسي

فاستيقظتبها.تجاورناولم،المرأةهذهعناصرفتإلابالئهب[]45نشدتك

عنفصرفتهم،وراءكمالقبر:فقلت.بهاجيءقدامرأةبجنازةفاذا)3(فزعا،

جزاك:إحداهماتقولمناميفيبالمرأتينأناإذابالليلكانفلماالقبر.ذلك

لالصاحبتكماقلت)4(:طويلا.شراعناصرفتفلقدخيرا،عناالله

وحقوصيةغيرعنماتتهذهإن:قالتأنت؟)5(تكلمينيكما،تكلمني

القيامة.يوملىإيتكفمألا)6(وصيةغيرعنماتلمن

لهايتسمعلامما-أضعافهاضعافوضعافهاوالاخحاره)7(. وهد.

ويقال.الحسنعنيرويخالد،أبيبنسكنسعيدابوالشاء:بصاحبلقبوممن=

2(.00)الدنياابيلابنلجوعو27(0)لاحمدالزهدانظر:.لغنمصاحبأيضا:له

82(.)6/الإكمالانظر:الشاء.صاحبعنبسبنحلفومنهم

.()137القبوركتابفي(1)

"فلد".،ج(:)ب2()

"واذا".)ط(:)3(

"."فقلت)ط(:(4)

القبور.وكتابالنسخجميعفيالرفعنونبحذفكذا)5(

(.)نمنساقط"وصية..."وحق)6(

"."فهذه:،غ(ق)ا،عداما)7(
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عيانا.ونعيمهالقبرعذابمنعبادهلبعضسبحانهاللهأراهمما-الكتاب

الوقوفأرادومنسفار.عدةلجاءتذكرناهافلو،المنامرويةماو

(1)"البستان"وكتابالدنيا،بيألابن""المناماتبكتابفعليهعليها،

الملاحدةعندوليس.لذلكالمتضمنةالكتبمنوغيرهماللقيرواني،

بعلمه.يحيطوالمبماالتكذيبإلاوالزنادقة

فصل

اعجبهوماالدارهذهفييحدثسبحانهاللهأن)2(:السادسالامر

فيكلمهرجلا،لهويتمثللمج!،النبيعلىينزلكانجبريلفهذا.ذلكمن

وكذلك.يسمعهولا،يراهلا!يالهالنبيجانبلىإ)3(ومن.يسمعهبكلام

يسمعهولا،لجرساصلصلةمثلفيالوحييأتيهوأحياناالأنبياء.منغيره

الحاضرين.منغيره

لاونحنبيننا،المرتفعةبالاصواتويتكلمونيتحدثونلجناوهؤلاء

رقابهم،وتضرب،بالسياطالكفارتضربالملائكةكانتوقد.نسمعهم

والله.كلامهميسمعونولا،يرونهملامعهموالمسلمون؛بهموتصيح

وقد،بينهموهو،الارضفييحدثهمماكثيرعنادمبنيحجبقدسبحانه

"البيان")غ(:ناسخفقرأهتبرز،لمايضاالسينوأسنانالتاء،الأصلناسخينقطلم(1)

منالنقلوسيأتي49(،)صفيالقيروانيذكرسبقوقدكثير.ابندارنشرةفيوكذا

552(.،454،155)صهذاالبستانكتاب

جوابمننيالثاالوجهتفصيلالامروهذا.خطأوهو"السابع"ن،غ(:)أ،عداما2()

)375(.التذكرة.المسالةهذهعنالقرطبي

هو"."ومنط(:)ب،)3(
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يسمعونه.لالحاضرونوا،القرآنويدارسهلمجي!،النبييقرئجبريلكان

يحدثان،بقدرتهويقرسبحانهالله()1يعرفمنيستنكروكيف

بهم؛ورحمةمنهحكمة)3(،خلقهبعضبصارعنها)2(يصرفحوادث

يثبتأنمنوسمعابصرااضعفوالعبدوسماعها؟رويتهايطيقونلالأنهم

وغمثيا[]46صعقذلكاللهاشهدهممنوكثير)4(القبر.عذابلمشاهدة

فكيف.فمات،قلبهقناعكشف)5(وبعضهمزمنا.بالعيشينتفعولم،عليه

مشاهدةوبينالمكلفينبينيحولغطاءإسبالالالهيةالحكمةفيينكر

عيانا.وشاهدوهرأوهالغطاءكشفإذاحتى،ذلك

،وصدرهالميتعينعنلخردلوالزئبقيزيلأنعلىقادرالعبدإنثم

علىهومنعليهيقدرلاوكيف؟الملكعنهيعجزفكيف.بسرعةيردهثم

لا،صدرهوعلىعينيهفيإبقائهعنقدرتهتعجز)6(وكيفقدير؟شئكل

)1()ن(:"يعبد".

)2()ن(:"تصرف".

."حلقهبصارا":()ن3()

نصبه.وجهلييتبينولم"وكثيرا")ن(:عداما)4(

مالىإيشيروالمصنف.طريفتحريفوهو،"بعضهموسألبالعيش"(:ط،)ب)5(

دنتإذ...":الغفاريقولمنبدرغزوةالملائكةشهودحديثفيإسحاقابنرواه

ابنفاما.حيزوماقدم:يقولقائلافسمعت،الخيلحمحمةفيهافسمعنا،سحابةمنا

سيرة."تماسكتثم،اهلكفكدتاناواما،مكانهفمات،قلبهقناعفانكشفعمي

633(./1)هشامابن

".فكيف"،ج(:ط،)ب)6(
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إلاالدنيافيالناس)2(يشاهدهماعلىالبرزخأمرقياسوهلعنه؟)1(يسقط

بروتعجيز،الصادقينأصدقوتكذيب،والصلاللجهلاض!

والظلم.لجهلاغايةوذلك،العالمين

فأكثر)4(،ذراعومائةأذرععشرةالقبر)3(توسعةيمكنهأحدناكانوإذا

يشاء)6(=منعليهويطلع،الناسعن)5(توسعهويستروعمقا،وعرضاطولا

عنذلكويستريشاء،منعلىيشاءمايوسعهأنالعالمينربيعجزفكيف

وأعظمهريحا،طيبهو،شئأوسعوهوضيقا،آدمبنوفيراهادم)7(،بنيأعين

ذلك؟يرونلاوهمونورا،إضاءة

ليسوالناروالخضرةوالاضاءةوالضيقالتوسعةهذهأن:المسألةوسر

هذهفيآدمبنيأشهدإنماسبحانهوالله،لمالعاهذافيالمعهودجنسمن

الغطاءعليهأسبلفقد،الاخرةأمرمنكانمافأماومنها.فيهاكانماالدار

صارالغطاءعنهمكشففاذا،لسعادتهمسبباوالايمانبهالاقرار)8(ليكون

مشاهدا.عيانا

".يسقط"ولا،ج(:ط)ب،)1(

"يشاهد".،ج(:ط)ب،)2(

"توسيع([.ق،غ(:)أ،عداما)3(

"واكثر".)أ،غ(:عداما)4(

"."ترسعته)ط(:"ترسيعه[(.ن(:ق،)ب،)5(

شاء.ـ:ياتيوفيماهعاط()ب،في)6(

".ادمبني"عيون،ج(:ط،)ب)7(

(.)نمنالغطاء"..."ليكونسقطوقد.""فيكون(:،جط،)ب)8(
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ويسألانه،الملكانيأتيهأنيمتنعلمموضوعاالناسبينالميتكانفلو

كلامه،يسمعواأنغيرمنويجيبهما،بذلكلحاضرونايشعرأنغيرمن

لىإيناممناالواحدوهذا.ضربهلحاضرونايشاهدأنغيرمنويضربانه

خبرالمستيقظعندوليسلم،ويأ،ويضرب،النومفيفيعذب،صاحبهجنب

.جسدهلىإلموالاالضرباثر(1)يسريوقد،البتةذلكمن

جعلها)2(وقدوالحجر،الارضالملكشقاستبعادلجهلاأعظمومن

الكثيفةللأجسامحجبهامنيلزمولاللطير،كالهواءله)3(سبحانهالله

أفسدمنإلاهذاوهل.اللطيفةللأرواححجبهافيهاتتولجأنب[]46

عليهم.وسلامهاللهصلواتالرسلكذبتوأمثالهوبهذا؟القياس

فضل

والغريقالمصلوبلىإ)5(الروجتردأنممتنعغيرأنه)4(:الساببعالأهر

فهذاالمعهود.غيرآخرنوعالردذلكإذبها،نشعرلاونحن)6(والمحترق

ولا،معهمرواحهموأحياء،والمبهوت)7(والمسكوتعليهالمغمى

."سرى":(،غ)اعداما(1)

.جعلهما"":()ق(2)

)ا،غ(.فييردلم""له)3(

الامرهذاوقارن،غ(و)نالاصلمناثبتناماوالصواب،""الثامنج(:،ط،ب،)ق(4)

)376(.التذكرةفيالقرطبيجوابمنالثالثبالوجه

.ترد""الروج:(،غ)افي(5)

"."الحريق،ج(:)نوفي."المحرق"،غ(:ط،ب،)قوفي.الاصلفيكذا)6(

صاحب:التذكرةوفي.المعجماتفيتردلموالكلمة.السكتةاصابتهمنيععي)7(

السكة.
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0،)1(0-"ء
شيءكلعلىهومنعلىيمتنعلااحزاوهلفرقتومن.بحيالهمستعر

وقربه،بينهما)2(ماتباعدعلىالاجزاء،بتلكاتصالاللروحيجعلانقدير

.واللذةلمالامنبنوعشعورالاجزاءتلكفيويكون

وإدراكاشعورا)3(الجماداتفيجعلقدلىوتعاسبحانهاللهكانواذا

والشجر،الجباللهوتسجد،خشيتهمنالحجارة)4(وتسقط،بهربهاتسيح

.والنباتوالمياهالحمىوتسبحه

تستبيحهم(لفمهونلاولبهنبحتد-يسبحإلاشئءمن>وإن:تعالىقال

>ولبهن:يقللمصانعهاعلىدلالتهامجردهوالتسبيحكانولو44[.]الاسراء:

صانعها)7(.علىدلالتها)6(يفهمعاقلكلفان<)5(لمحمئبيحهملائفقهون

"يشعر".ق،غ(:)أ،عداما)1(

)ق،فيوكأنبينها"."غيرهما:وفي.لجسماوأجزاءالروجبينيعني)أ،غ(فيكذا)2(

المتن.فيتغييراط(

انتقالسببهغلطوهو(.)طحاشيةفيإليهاوأشير".الالممنبنوع")ب(:فيزاد)3(

.الجماداتتسبيحعلىالشواهدبعدسيأتيإذا""وجوابالنظر.

".تهبط"(:)ن4()

)ن(.منساقط"تسبحهم...كانولو")5(

".يفقه")ا،غ(:عداما)6(

المرادأنوهو-القولهذاأن(601)2/السعادةدارمفتاجفيالمصنفذكروقد)7(

قدوجهاثلاثينمناكثرمنباطل-فقطصانعهاعلىدلالتهاالجماداتتسبيحمن

والقول.(1/04)الإسلاملشيخالرسائلجامع:وانظرآخر.موضعفيأكثرهاذكر

العلماء.منجماعةلىإ(534)4/المسيرزادفيلجوزياابننسبهالمذكور
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18[]ص:(والإلث!اقبالعشىلمجسئخنمعه-تجبالسخرنا!انا:تعالىوقال

الوقتين.بهذينتختصلاالصانععلىوالدلالة

تختصلاوالدلالة01[]سبأ:معه-<اوبئ>يخبال:قولهوكذلك

هذافان)2(،الصدىرجعالتاويب:قالمناللهعلىوكذب.وحده)1(معيته

.مصوتلكليكون

لأضضفىومنالسمواتفىمنلهيصثجدافهأنترلؤ>:تعالىوقال

]الحج:<لئاسطمنو!ثيروالدوابوألشجروالحبالفجوموؤالقمرلشمسو

.الناسمنبكثيرتختصلاالصانععلىوالدلالة[.18

وألطئرصحفمزوالاضضلسبزبفيمنله-يسيحالئه>ألؤقران:لىتعاوقال

اللهيعلمهاحقيقةوتسبيحصلاةفهذه41[]النور:وتممتيحة(صلانه-علمقدص

.المكذبونلجاهلون)3(اجحدهاوإن

من)4(ويسقط،مكانهمنيزولبعضهاأنالحجارةعنلىتعاخبروقد

تصحيف.هماوكلا"بعينيه":()طفيو."بعينه":(ج،)بفيو."بمعيته":()ن(1)

لعله":القراءلبعضحاشية)ط(وفي.تحريفوهو،الصدر"")ا،غ(:عداما2()

نادىإذاداود"وكان595(:)3/تفسيرهفيالبغويقولنقلثمالصدا".اوالصوت

الذيلجبالافصدى،فوقهمنعليهالطيروعكفبصداها،لجبالااجابتهبالناحية

المصنف.ردهالذيهوهذافلعل:قالثم".ذلكمناليومالناسيسمعه

و1وزاد(ن،)طفيو."لجاحدونا":(ن،ط،)بفيو.العطفواوهبعلمزاد()جفي)3(

العطف.

."يهبط":()ن(4)
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لهما)1(وحق-له،يأذنانأنهمالسماءوالارضعنأخبروقد.خشيته

وأحسنا،خطابهفسمعاخاطبهما،وقد؛كلامهيستمعانأي)2(:-ذلك

وقد11[.]فصدت:(طالمحعينأئيناقالياأؤكرهاطوعا>ائتيالهما:فقال،جوابه

لجذعاحنينوسمعوا)3(.يؤكلوهو،الطعامتسبيحيسمعونالصحابةكان

أ[.]47المسجد)4(فياليابس

التيفالاجساموالشعور،الاحساسفيها)6(الاجسامهذهكانتفاذا)5(

بذلك.أولىوالحياةالروجفيهاكانت

قدبدنلىإكاملةحياةإعادةالدارهذهفيعبادهسبحانهاللهأشهدوقد

كالذينله؛وولدوتزوج،وشربوأكل،ومشى،فتكلمالروج،فارقته

أخيهم<ثتممونواالئهلهمفقالالمؤلقخذرالوثوهغدسرهتممن>خرجو

هذهيحى-ألققالعيوشهاعلىخاويةوهيقريةعك!مزوكالذي2[،43:]البقرة

وِ-
بنيوكقتيل925[،]البقرة:(بعثهثمعاممائةاللهفامائهموتهابعدالله

)1(

)2(

)3(

)4(ع

)5(

)6(

تحريف.،"لهماقو":(،غق،ا)

.("ان":(ج،ط،ب)

النبوةعلاماتباب،المناقبفيالبخارياخرجهالذيمسعودابنحديثلىإيشير

)9357(.الاسلامفي

بنوجابر)3583(عمرابنحديثمنالمناقبكتابفيالبخاريأخرجهماانظر

.(4853،5853)للهاعبد

شعوراالجماداتفيجعلقدلىوتعاسبحانهاللهكان"واذا:الكلامسياق

"فإذافاعادوجوابهاإذابينالفصلطال.داالاجسامهذهكانتفإذا...وادراكا

."...كانت

"منها".(:)أ،غ
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جفزه<اللهزىحتىلكئؤمن>لن:لموسىقالواوكالذين،إسرائيل

الكهف،وكأصحاب،موتهمبعدمنبعثهمثم،اللهفأماتهملبقرة:55[]

الاربعة.الطيورفيإبراهيموكقصة

،بالموتبردتمابعدالاجسادهذهلىإ()1التامةلحياةاأعادفاذا=

غيرماحياةموتهابعدإليهايعيدأن)2(الباهرةقدرتهعلىيمتنعفكيف

بأعمالها؟ينعمهاأوويعذبهابها،ويستنطقهافيها،أمرهمابهايقضيمستقرة

التوفيق.وباللهوجحود؟وعنادتكذيبمجردإلاذلكإنكاروهل

فصل

لعذاباسمونعيمهالقبرعذابنيعلمأنينبغيأنه)3(:الثامنالأمر

برخبرورايهم>ومن:لىتعاقالوالاخرة)4(.الدنيابينماوهو،ونعيمهالبرزخ

الدنياعلىفيهأهلهيشرفالبرزخوهذا001[.]المؤمنون:(يتعمونينبرك

والاخرة.

غالبباعتبارنارحفرةأو)5(روضةنهوونعيمهالقبرعذابوسمي

منلهوالطيور،السباعكيلو)6(والغريقلحريقوافالمصلوب،الخلق

يف.تحر،"مةلعاا":(ب)(1)

."هرةلقاا":(ج،ن،ط،ب)(2)

خطأ.،"سعلتاا":(ج،ق،ط،ب)(3)

."لقاو":(،غق،ا)(4)

".لجنةارياض"من)ط(:فيزاد)5(

".والغرقلحرق"ا:(ن،)ق."لمغرقو"المحرق،ج(:ط،)ب)6(
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أسبابتنوعتوإن،أعماله(1)تقتضيهالذيقسظهونعيمهالبرزخعذاب

وكيفياتهما.لعذابوالنعيم

رمادا،وصاربالنار،حسدهحرقاذاانهئل)3(الاوبعض.أولمحد ءض)2(-

منينجوأنه=الريحشديديومفيالبر)4(فيوبعضهالبحرفيبعضهوذري

وأمر،فيهمافجمعالبحراللهفأمر.ذلكبهيفعلواأنبنيهفأوصى)5(،ذلك

حملكما)6(:فسألهاللهيديبينقائمهوفاذاقم،:قالثمفيه،مافجمعالبر

ناتلافاهفما.اعلموأنت،رفيياخشيتك)7(:فقال؟فعلتماعلى

)8(.رحمه

فيصارتالتيالاجزاء)9(لهذهونعيمهب[]47البرزخعذابيفتفلم

الرياجمهابفيالاشجاررؤوسعلىالميتعفقلوحتى،الحالهذه

فيالصالحالرجلدفنولو.ونصيبهحظهالبرزخعذابمنجسدهلاصاب

الأصل.فياولهيعقطولم".يقتضيه")ق،غ(:(1)

"فقد".ق،غ(:)ا،)2(

تحريف.،"اولئك")ن(:)3(

البحر.علىالبرقدم)ب،ج(في)4(

تحريف."حرض"ما(،ج،)ب5()

."قال":ج(،ط،)ب)6(

."قال":ج(،ط،)ب)7(

بابالتوبةفيومسلم3481()3478.الأنبياءاحاديثفيالبخاريخرجهمالىإيشير)8(

.الخدريسعيدبيواهريرةبياحديثمن2757(،)2756اللهرحمةسعة

همزةتطهرلمكماالصورةفيتطهرلماللامانأخشىولكن"هذه":لأصلفي)9(

الأجزاء"."منالوصل
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فيجعل،وحظهنصيبهوروحهالبرزخنعيممنجسدهلاصابالنارمناتون

فعناصروكسموما.نارا(1ذلك)علىوالهواءوسلاما،برداهذاعلىالنارالله

ولايشاء)2(.كيفيصرفهاوخالقها،وفاطرهالربهامنقادةوموادهلمالعا

لقدرته.منقادبعمذللة،مشيئتهطوعهيبل،أرادهشيءمنهاعليهيستععد

ربوبيته.نكرو،بهوكفر،العالمينربجحدفقدهذاأنكرومن

فصل

لابنجعلسبحانهاللهفإنأول،وبعبمعا؟الموتأن)3(:التاسعالأمر

الذينيجزيوعملوا،بماأساوواالذينفيهمايجزي،وبعتينمعادينآدم

لحسنى.باأحسنوا

لجزاء)4(ادارلىإومصيرها،للبدنالروجمفارقة:الاولفالبعث

.الاول

فبورهامنويبعثهاأجسادها،لىإالأرواحاللهيرديوم:نيالثاوالبعب

الصحيح:الحديثفيولهذا.الثانيالحشروهوالنار،لىإأولجنةالىإ

كثيرانكروإناحد،ينكرهلاالاولالبعثفانالاخر")5(،بالبعث"وتومن

لعذابهووالنعيمفيهلجزاءاالناسمن

)1()ط(:"هذا".

)2()ط(:"شاء".

الصوابعلىاستمرالذيالاصلانيستغربومما.الصوابوهو،غ(.)نفيكذا)3(

.الاخرىالنسخوسايرهعااخطأالثامنلىإالاولالامرمن

.(1/181)الباريفتح:"الاول"البعبتفسيرفيوانظر.تصحيف"الحشر"،)ن(:(4)

.هريرةابيحديثمن)9(الايمانفيومسلم()4777التفسيرفيالبخارياخرجه)5(
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في-والكبرىالصغرىوهما-القيامتينهاتينسبحانهاللهذكروقد

وسورة،المطففينوسورة،القيامةوسورة،الواقعةوسورة،المؤمنينسورة

جزاءٍداريجعلهماأنوحكمتهعدلهاقتضىوقدالسور.منوغيرهاالفجر،

فيالثانيالمعاديوميكونإنماالجزاءتوفيةولكنء)1(،والمسيللمحسن

أجور!متوفؤنورإنمااتمولثإيقةنننص>:لىتعاقالكماالقرار،دار

.[185:عمران]الى<القيمةيوم

أبدانتنعيمالمقدسوكمالهالحسنىأسماوهوأوجبتعدلهاقتضىوقد

بدنيذيقأنفلابد؛وأرواجهمأعدائهأبدانوتعذيب،رواجهموأوليائه

الفاجربدنويذيقأ[،]48بهيليقماواللذةالنعيممنوروحهلهالمطيع

وحكمتهعدلهموجبهذا.يستحقهماوالعقوبةلمالامنوروحهلهالعاصي

.المقدسوكماله

فيهايطهرلمجزاء،دارلا،وامتحانتكليفدارالدارهذهكانتولما

الدار،بتلكيليقماذلكمنفيهافظهرلجزاء،ادارفأولالبرزخماو.ذلك

الطاعةأهلوفى)2(الكبرىالقيامةيومكانفاذا.إظهارهلحكمةاوتقتضى

وعذابهما.والارواحالابداننعيممنيستحقونهماالمعصيةهلو

منه،مشتقوهو.ونعيمهاالاخرةعذابأولونعيمهالبرزخ)3(وعذاب

فيالصريحةوالسنةالقرانعليهدلكما،هناكمنالبرزخأهللىإوواصل

لجر.الامدون)ق(فيونحوه"هوالمسيئين"للمحسنين)ن(:(1)

.للمجهولبالبناءيجوزو(.ن،ط)أ،منالضبط2()

ونسيفاء،فزادأيضا،الاصلفيالقراءبعضعذلوقد"."فعذاب:الاصلعداما)3(

الواو.حذف
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روحهامنفياتيه،الجنةالىبابله"فيفتح:كقوله،صريحةدلالةموضعغير

حرهامنفياتيهالنار،لىابابله"فيفتحالفاجر:وقيونعيمها"،

تاخذكماالبابهذامنحنلهياخذالبدننقطعاومعلوموسمومها")1(.

هوالذيمقعدهلىإالبابذلكمندخلالقيامةيومكانفاذاحظها،الروح

داخله.

محجوبخفياثرالدارهذهفيالعبدلىإمنهمايصلالبابانوهذان

،الناسمنكثيربهيحشولكن،لعوارضو)2(الحسيةوالغواشيبالشواغل

بهالاحساسغيرالشيءفوجودالتعبير؛يحسنولا،سببهيعرفلموإن

اكمل،البابينذينكمنإليهالاثرذلكوصولكانماتفاذا.عنهوالتعبير

لذلكمنتظمةلىتعاالربفحكمة.إليهالاثرذلك)3(وصولكملبعثفاذا

الثلاثة.الدورفيانتظاماكمل

!!!

السادسة.المسألةاولفيتخريجهسبق(1)

"."الجسيمة،ج(:ط)ب،"."الجسمية)ن(:)2(

".ذلكوصل"بعث)ا،غ(:)3(
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فصل

(1)الثامنةلمسألةاوأما

،القرانفييذكرلمالقبرعذابكونفيالحكمةما:السائلقولوهي

ويتقى؟ليحذربهوالايمانمعرفتهإلىالحاجةشدةمع

ومفصل.،مجمل:وجهينمنلجوابفا

وجبو،وحيينرسولهعلىانزلسبحانهاللهأنفهو،المجملفاما)2(

كما)3(؛والحكمةالكتابوهمافيهما،بماوالعملبهماالإيمانعبادهعلى

وقال113[.]النساء:(والحكمةالكئنبعليثالمحه>وأنزل:تعالىقال

ويركيهمءاية-عليهمشلواضنهخرسولالأمتنفيبعثآلذي>هو:تعالى

بتماواذكرت>:لىتعاوقال2[.:]الجمعة(والحكمةالكئابريعلمهم

3[.4:]الاحزاب(والمحمةاللهءايختمنبيوبجنفى

بهخبروما.السلفباتفاق،السنةهيلحكمةو،القرانهووالكتاب

الرببهأخبركمابهوالايمانتصديقهوجوبفيفهو،اللهعنالرسول

إلاينكرهلا،الإسلامأهلبينعليهمتفقأصلهذا.رسولهلسانعلىلىتعا

(")4(.معهومثلهالكتابأوتيتني"ا!موو:النبيقالوقد.منهمليسمن

"."التاسعة:(ن،)قوفي."واما":(ط،)بمنوسقط(.)نفييردلموأمالا"فصل(1)

.""منه:بعدها()نفيوزاد

."وأما":(،غا)عداما(2)

."وقال":()طفيو.(،غ)أمن""كما)3(

بن-المقدامحديثمن(171)47حمداوالامام(،4064)داودابواخرجه(4)

812



فيمذكوروعذابه)1(البرزخنعيمأنفهو،المفصلالجوابوأما

غمرتفىألظالموتإدترئ>ولؤ:لىتعاقولهفمنها:.موضعغيرفيالقران

الهونعذابتجزؤتائيومأذفسمأخرصاإدفباسطواوالملعكةاتوت

39[.:]الانعام<تستكبرونءايتهءعنكنتغالخقغيراللهعلىتقولونبماكنتم

وهم-الملائكةأخبرتوقدقطعا)2(،الموتعندلهمخطابوهذا

إلىذلكعنهمتاخرولو.الهونعذابيجزونحينئذنهم-الصادقون

<.تخزؤت!ائيوم:لهميقالانصحلماالدنياانقضاء

ئالوحاق!رواماسياتاللهفوقحه>:تعالىقولهومنها)3(

الساعةتقومويؤموعشياغدواعدئهايعرضونالنار!العذابسوءفرعون

الدارينعذابفذكر46[.45-]غافر:<ائعذاباشدفرعوتءالأدخلوا

.غيرهلحتمللاصريحاذكرا

لايؤم!يصعقونفيهالذييؤمهميلقواحتيفذرهم>:لىتعاقولهومنها

ولبهنذلكدونعذاباظدوال!زينوإن!ين!ونهمولاشئاعنهتمكيدهميغنى

بالقتلعذابهمبهيرادان)4(يحتملوهذا47[-45]الطور:<يعلمونلاأكزهئم

ايمانفيالتبيانفيالمصنفوصححه.صحيحوإسنادهعنهاللهرضيمعديكرب-

(0لمي)قا.(0287)الصحيحةالسلسلةوانظر:37(.0)صالقرآن

خطا.،""النعيم:()قفيو.تصحيف،"الروج":(،غق)ا،عداما(1)

ق،غ(.)ا،في"قطعا"يردلم)2(

ق،غ(.)ا،من"منها")3(

المعنى.بهاختلتحريف."الذي"،ج(:ط،)بفي4()
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منهمكثيرالانأظهر،وهو.البرزخفيعذابهمبهيرادوأنالدنيا،فيوغيره

منهمماتمنأن-أظهروهو-يقالوقدالدنيا.فييعذبولممات)1(،

وعيافهو.وغيرهبالقتلالدنيافيعذب)2(منهمبقيومن،البرزخفيعذب

.البرزخوفيالدنيافيبعذابهم

ائعذابدونالأذنيالعذابمف>ولنذيقنهم:تعالىقولهومنها

منهم-جماعةالايةبهذهاحتجوقد21[.:]السجدة<يرتجعوفلعلهمالأكبر

هذالانشيء؟بهاالاحتجاجوفيالقبر.عذابعلى-)3(عباسبناللهعبد

يخفىمماهذايكنولمالكفر.عنرجوعهمبه)4(يستدعىالدنيافيعذاب

ودقةالقرانفيأ[]94فقههمنلكن)5(،القرانوترجمانالامةحبرعلى

أدنى:عذابينفيهملهأنأخبرسبحانهفانهالقبر؛عذابمنهافهمفيه،فهمه

منلهمبقيأنهعلىفدلليرجعوا،الادنىبعضيذيقهمأنهفاخبروأكبر،

اتعذاب>مفقال:ولهذاالدنيا.عذاببعدبهايعذبونبقيةالادنى

فتامله.)6(الادنىالعذابولنذيقنهم:يقلولم<،الادق

.()نمنساقط""مات(1)

(.،غق)ا،من""منهم(2)

وفيما.الدنيامصائبانه:طلحةبياابنروايةفيإليهنسبوإنما،منهماجدهلم)3(

فنسبالدنيا،وعذابهواوالقبرعذابالمرادبانالقولأمالحدود.ا:عكرمةرواه

المسيروزاد63(،1/)18الطبريتفسيرانظر:.مجاهدو،عازببنالبراءلىإ

/6(14.)3

خطا.وهو"،بهم"(:،غق)ا،عداما(4)

قبله.العطفوودون،ج(ط،)بفي)5(

(.)نمنساقط"الادنى...يقللم"و)6(
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حرهامنفياتيهالنار،الىطاقةله"فيفتح:محك!ي!النبيقولنظيروهذا

بعضإليهوصلالذيفانوسمومها،حرهافيأتيه:يقلولموسمومها")1(.

الادنى،العذاببعضالدنيافياللهأعداءذاقهوالذيأكثر.لهوبقي،ذلك

منه.أعظمهومالهموبقي

نشظرون!نترجعنيؤو!الحلقرمبلغتإذا>فلرلا:لىتعاقولهومنها:

مديين!غير!فلولاإنكنختملانب!ونولبهنمنكئمإلئهقربونخن

وجنتورتحانفروجٌ!المقربينمنانكانفائا!صدقينكننمإنلزجعونها

ماو!اليمينأمحيمنلكفسنم!اليميناضبمقواتا،نكان!نعيم

هذاإن!جميموتقحلحة!حميممنفترلم!الضالينالمكذبينمنإن؟ن

هاهنافذكر69[)2(،-83:]الواقعة<العظيمرتكباشمفسبخ!البقينحقلهو

المعاديوماحكامهاالسورةأولفيوذكر،الموتعندالارواحأحكام

بالذكر.واولىأهمهيإذ)4(،الغايةتقديمهذاعلىذلكوقدمالاكبر)3(،

.اقسامثلاثةالاخرةفيجعلهمكما،اقسامثلاثةالموتعندوبحعلهم

!ضيةراضيةرئكاك!ازجىالمدحةالمسكاشها>:لىتعاقولهومنها:

السلفاختلفوقد03[.-27]الفجر:جضى()5(!وا"خلى!دىفي!فاذخلى

السادسة.المسالةفيتخريجهسبق(1)

اخرها".لى"إ:قالثم""المقربينلىإالآياتبكتابةالناسخاكتفى)ن(في2()

.(024)الهجرتينوطريق،عشرةالرابعةلمسالةا:وانظر."الآخر"(:)ا،غعداما)3(

."للقائه":()قفيزاد(4)

الاية.اخرلىإ:قالثم28-27الآيتين)ن(ناسخاثبتايضاهنا)5(
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وظاهر.الموتعندذلك)1(لهايقال:طائفةفقالتذلك؟لهايقالمتى

وخرجت،البدنعنتجردتقدالتيللنفسخطابفانههؤلاء،معاللفط

لها:"فيقال:وغيرهالبراءحديثفيبقولهغ!ي!النبيذلكفسروقدمنه.

التيالمسألةفيهذاتقريرتماموسيأتيعنك")2(.مرضياراضيةاخرجي

)3(.لىتعااللهشاءإنالبرزخفيالأرواحمستقرفيهايذكر

"اللهم[:ب]94السلامعليهلقولهمطابق<عندىفى>فأدخلى:لىتعاوقوله

وجدتهاونعيمهالقبرعذاب)5(احاديثتاملتإذاوانت(")4(،الأعلىالرفيق

)6(.التوفيقوبالله.القرانعليهدللماوتفسيراتفصيلا

!!!

)ب،ط،ج(."من)1("ذلك

.(915)صبالسادسةالملحقةالمسالةفيتخريجهسبق)2(

.(917)2/السالكينومدارج.عشرةالخامسةالمسالةانظر)3(

عائشة.حديثمن2(444)ومسلم(4)463البخاريأخرجه4()

(.)نمنساقطة"احاديث"كلمة5()

)ن(.فييردلم"التوفيقوبالله")6(
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فصل

(1)التاسعةلمسالةاوأما

القبور؟أصحاببهايعذبالتيالأسبابما:السائلقولوهي

ومفصل.مجمل:وجهينمنفجوابها

لامره،واضاعتهم،باللهجهلهمعلىيعذبونفإنهم:المجملأما

،أمرهوامتثلت،وأحبته،عرفتهروحااللهيعذبفلا.لمعاصيهرتكابهمو

الاخرةوعذابالقبرعذابفإنأبدا،فيهكانتبدنا)2(ولا؛نهيهواجتنبت

الدار،هذهفيسخطهواللهأغضبفمن،عبدهعلىوسخطهاللهغضبأثر

اللهغضببقدرالبرزخعذابمنلهكانذلك)3(،علىومات،يتبلمثم

.ومكذبومصدقومستكثر،فمستقل؛عليهوسخطه

الذينالرجلينعن!ي!اللهرسولاخبرفقد،المفصلالجوابوأما

)4(ويترك،الناسبينبالنميمةأحدهمايمشيقبورهما،فييعذبانراهما

ارتكبوذلك،الواجبةالطهارةتركفهذاالبولى)5(.منالاستبراءالاخر

تنبيههذاوفيصادقا.كانوان،بلسانهالناسبينللعداوةالموقعالسبب

نأكماعذابا،أعظموالبهتانوالزوربالكذبالعداوةبينهمالموقعأنعلى

واما".فصل"فيهايردولم"العاشرة":()نفي(1)

بعضهم.فاصلحهايضا)ط(فيمحرفاكانوكذاولابدما""،ج(:)ب)2(

)ن(.منساقط"ذلكعلى")3(

"."ترك،ج(:ن،)ب(4)

.(051)صبالسادسةالملحقةالمسالةفيالحديثتقدم)5(
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منالاستبراءالتيالصلاةتركمنأنعلىتنبيهاالبولمنالاستبراءتركفي

"أما:شعبةحديثوقي.عذاباأشدفهو(،1وشروطها)تهاواجبابعضالبول

.نماموذلك،مغتابفهذا")2(.الناسلحومياكلفكانأحدهما

عليهالقبرامتلأسوطاضربالذيفيمسعودابنحديث)3(تقدموقد

فلممطلومعلىومرطهور،بغيرواحدةصلاةصلىلكونهنارا،به)4(

.ينصره

يكذبمنتعذيبفيالبخاريصحيحفيسمرةحديث)5(تقدموقد

يعملولا،بالليلعنهينامثم،القرانيقرأمنوتعذيب؛الافاقفتبلغ،الكذبة

النبيشاهدهمكماالربا،اكلوتعذيب،نيوالزوالزناةوتعذيببالنهار؛به

.البرزخفيأ[ه0]ع!م

بالصخرأقوامرووسرضخفيهالذيهريرةبيأحديث)6(وتقدم

لتركهموالزقومالضريعبينيسرحونو]لذين،الصلاةعنرووسهملتثاقل

تقرضوالذين،لزناهمالخبيثالمنتناللحميأكلونوالذي،أموالهمزكاة

والخطب.بالكلامالفتنفيلقيامهمحديثمنبمقاريضشفاههم

شروطها".عظم"و)ن(:(1)

.(177)صبالسادسةالملحقةالمسألةفيتقدم)2(

.(171)صبالسادسةالملحقةالمسالةفي)3(

،غ(.ق)ا،في""به(4)

.(961)صبالسادسةالملحقةالمسألةفي)5(

.(172)صبالسادسةالملحقةالمسألةفي)6(



منفمنهم.لجرائماتلكأربابوعقوبةسعيدأبيحديث()1وتقدم

ومنهمالربا.أكلةوهم،فرعونالسابلةعلى)2(وهم،البيوتأمثالبطونهم

أكلة)4(وهم،أسافلهممنيخرجحتى)3(لجمرافيلقمونأفواههمتفتحمن

تقطعمنومنهم.الزوانيوهن،بثديهنالمعلقاتومنهم.اليتامىأموال

مناظفارلهممنومنهم.المغتابونوهم،لحومهمويطعمونجنوبهم

.الناسأعراضيمزقونالذينوهم،وصدورهموجوههميخمشوننحاس

تشتعلأنهاالمغنممنغلهاالتيالشملةصاحبعنلمجمالنبيأخبروقد

حقلابما)6(غيرهظلمبمنفكيفحق،فيهاولههذا،)5(.قبرهفيناراعليه

فيه!له

والبطنواللسانوالفموالاذنوالعينالقلبمعاصيمنالقبرفعذاب

كله.والبدن،والرجلواليدوالفرج

المحصن،وقاذفالزور،وشاهد،والمغتاب،والنمامفالكذاب)7(،

لاماورسولهاللهعلىوالقائل،البدعةلىإوالداعي،الفتنةفيوالموضع

كلامه.فيوالمجازفبه،لهعلم

.(17ه)صبالسادسةالملحقةالمسألةفي(1)

)ن(.منساقطة)2(

"ويخرج".ط،ج(:)ب،في)3(

فيبالكسرةالكافضبطتفقد،"اكلو"المقصود:ولعل"اكلوا"(:،جط)ب،4()

)ب(.

347(.)صفينصهسياتي)5(

"فيما".لىإ)ن(فيبعضهموغيره"ما".غيرها:وفي.الاصلفيكذا)6(

.""كالكذاب:ج(،ن،)ب)7(
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لبرطيل)1(والرشوةمنالسحتواكل،اليتامىاموالو]كلالربا،كلو

وشاربالمعاهد،مالاوحقبغيرالمسلماخيهمالواكلونحوهما،

،والسارق،واللوطي،نيوالزا،الملعونةالشجرةلقمةواكلالمسكر،

ومعطيه،الربا)3(،خذولماكر،وا،حلمخاوا2(،لغادر)و،لخائنوا

فرائضإسقاطعلىوالمحتال،لهوالمحللوالمحلل؛وشاهداه4(،)وكاتبه

عوراتهم.ومتبع،المسلمينومؤذي،محارمهوارتكابالله

الله،شرعهما)6(بخلافوالمفتي)5(،اللهانزلمابغيرلحاكمو

حرمفيوالملحد،اللهحرمالتيالنفسوقاتل،نوالعدوالاثمعلىلمعينو

راصهله)8(والمقدمفيها،الملحد)7(وصفاتهاللهاسماءلحقائقلمعطلو،الله

!و.اللهرسولب[5]0سنةعلىوسياستهوذوقه

الغناء(01)المغنونوهم-جهنمونواحو)9(إليها،والمستمعوالنائحة

علىالمساجديبنونوالذين،إليهملمستمعو-ورسولهاللهحرمهالذي

.لرشوةا:طيللبرا(1)

."للغاا":(ب)(2)

".وموكلهالرباآكل"(:،جط،)ب)3(

ن،ج(.،ط)ب،منساقط)4(

)ب،ج(.منساقط..."والحاكم")5(

"بغير".)ط(:)6(

"والملحد".ن(:،ط)ب،)7(

)ب،ج(.منساقط""رايه)8(

.مرفوععلىمعطوفوهو،"ونواحي":النسخجميعفي)9(

".المغنيون"(:،غق)ا،(01)
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إذالهممااستيفاءفيوالمطففون؛والسرجالقناديلعليهاويوقدونالقبور،

(1لمراوون)وا،لمتكبرونوا،لجبارونوا،بذلوهإذاعليهمماوهضم،أخذوه

الكهنةيأتونوالذين،السلفعلى)2(والطاعنون،واللمازون،والهمازون

ويصدقونهم.،فيسألونهم)3(،والعرافينلمنجمينوا

إذاوالذي4(،)غيرهمبدنيااخرتهمباعواقدالذينالظلمةوأعوان

،خافمثلهبمخلوقخوفتهفإذاينزجر؛ولميرعو،لمبهوذكرتهباللهخوفته

فيه.هوعماوكف،وارعوى

بلغهفاذارأسا؛بهيرفعولا،يهتديفلا،ورسولهاللهبكلاميهدىوالذي

يخالفه.ولمبالنواجذ،عليهعض،ويخطئيصيبممن،الظنبهيحسنعمن

،الشيطانقرآنسمعفإذا؛بهاستثقلوربما،فيهيؤثرفلا،القرآنعليهيقرأوالذي

،الطربدواعيقلبهمنوهاجوتواجد،سزه)5(،طاب=النفاقومادةالزنا،ورقية

وا)6(،بالبندقخلففإذا،ويكذب،باللهيحلفوالذي.يسكتلاالمغنيأنوود

)ن(.منساقط)1(

"الطعانون".:وكتب"اللمازون"،)ن(:ناسخاسقط)2(

تحريف."،"الطرقين(:)ط)3(

".غيرهمودنيا"بدنياهم:(ط،)بوفي.()جمن(""غيرهمسقط(4)

تحريف.وكله.""مشربه(:)ن."مرة"(:)ط."مسرة":()ب5()

الفتاوىمجموعانظر:.بينهمفيماعهودهمفيبهيحلفونالبعدقرماةكان)6(

4(،11/15)الفتاوىمجموع:رماتهوعهودالبندقشرععننظرو2(.1/40)

ناسخاوناسخهاعلىخفى"بالبندق"ولعل".بابيه"خلف)ن(:وفي4(.70)25/

المتن.فيفتصرفاصلها،
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ويعظمهيحبهمنحياةأو)3(،الفتوةسراويلأو)2(تربتهأو()1شيخهبرأس

وعوقب.هددولو،يكذبلم=المخلوقينمن

وهو،ضرابهوإخوانهبينبهاويتكثر،بالمعصيةيفتخروالذي

اللسانوالفاحش4(،وحرمتك)مالكعلىتامنهلاوالذيالمجاهر؛

وقحشه.شرهاتقاء)6(الناستركهالذيالبذيء)5(

إلافيهااللهيذكرولاوينقرها،وقتها،آخرلىإالصلاةيؤخروالذي

ولا،الحجعلىقدرتهمعيحجولا،نفسهبهاطيبةمالهزكاةيؤديولاقليلا،

لفظةولا)7(لحظةمنيتورعولاعليها،قدرتهمعالحقوقمنعليهمايؤدي

يصلولا،حراماوحلالمنالمالحصلبمالييباولا،خطوةولااكلةولا

لحيواناولاليتيم،ولاالارملةولا،المسكينأ[]51يرحمولا؛رحمه

العالمين،ويرائي،المسكينطعامعلىيحضولا،اليتيميدعبل؛البهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"."برئلىإالمطبوعةالنسخإكثرفيتحرف""برأس

لحينوالصاالانبياءبتربلحلفاإنويبدو.تصحيفوهو("،"قريبهق،غ(:)أ،في

وسراويلالبندقأيمانمعالاسلامشيخذكرهوقد.المصنفعهدفيرائجاكان

2(.1/40)الفتاوىمجموع.التوسلفيرسالتهفيالفتوة

لباس")ن(:وفي.السابقالمصدرانظر.الفتوةإهلعندشائعابهاالحلفكان

المتن.فيتصرفوهو".الفتوة

"!حريمك"لىإالاصلفيبعضهمغيره

ط(.،)بمنساقط

وكأنه.انت:يعني،"تتركه":السقطهذامع(ط،)بوفي)ق(.منساقط"الناس"

للجملة.إصلاح

لا.لحظة"في)ن(:
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ذنبه.عنوبذنوبهم،عيبهعنالناسبعيوبويشتغل،الماعونويمنع

بحسبلجرائمابهذهقبورهمفييعذبونمثالهموهؤلاءفكل=

.(1وكبرها)وصغرها،وقلتهاكثرتها

والفائز،معذبينالقبوراصحاباكثركانكذلكالناساكثركانولما

ظواهرها.وعذابحسراتوبواطنها)2(،ترابالقبورفظواهر.قليلمنهم

تغلي،والبلياتالدواهيباطنهاوفيمبنيات،المنقوشةلحجارةوابالتراب

وبينبينهاحيلوقدلها،ويحقفيها.بماالقدورتغليكما،بالحسرات

مانيها.وشهواتها

لقدالدنياعماريا:ونادتمقالا،لواعظتركتفما،وعظتلقدتالله

إليها(4)مسرعونانتمداراوخربتمزوالا،بكمموشكةدارااعمرتم)3(

لكمليسبيوتاوخربتموسكناها،منافعهالغيركمبيوتاعمرتمانتقالا.

)6(.الزرعوبيلمر،لاعمالاحومستوالاستيفاء)5(،دارهذه:سواهامساكن

.("وكبيرهاصغيرها":(،غق،ا)(1)

."طنهاوبا...هرفظا":(،غق،ا)اعدما(2)

بعد(ط،)بفيوانتقالا"زوالا":السجعتانجاءتثم."عمرتم)ا،غ(:عداما)3(

."سواها"

.""تسرعون(:ن،)ب(4)

والدارالبرزخمساكنوهيخزبوها،التيالمساكنبهاوالمراد.المسخجميعفيكذا)5(

،الاخرةداربعدهاوبماالدنيا،داربهذهالمرادانالكتابناشروتوهمفلما.الاخرة

العبر".محل"قبلواواوزادوا،""الاستباقلىإالاستيفاء""منهمكثيرغئر

بذر"."لىإالمذكورلوهمهمالناشرونوغيره.النسخجميعفيكذا)6(
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النار.حفرمن)2(حفرةاو،لجنةارياضمنرياضالعبر)1(،محلهذه

!!!

للعبر".محل"وهذه:المطبوعةالنسخوفيالصبر".")ن(:.الغير"")ق(:(1)

.بالسياقاشبهوهر،"حفر")ج(:في2()
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فصل

)1(شرةالعالمسالةاوأما

القبر؟عذابمنالمنجيةالأسبابهيما:قولهوهي

ومفصل.،مجمل:وجهينمنأيضافجوابها

القبر.عذابتقتضيالتيالاسبابتلك)2(تجنبفهو،المجملأما

ساعة،لله)5(النوميريدعندما)4(الانسانيجلسأنأنفعها)3(:ومن

توبةله)7(يجددثم،يومهفيوربحهخسرهماعلىفيها)6(نفسهيحاسب

الذنبيعاودلاانعلىويعزم،التوبةتلكعلىفينام،اللهوبينبينهنصوحا

وان،توبةعلىماتليلتهمنماتفان،ليلةكلهذا)8(ويفعل.استيقظإذا

ربه،يستقيلحتىاجلهبتاخيرمسرورا،للعملمستقبلااستيقظاستيقظ

فاته.ماويستدرك

اللهبذكرذلك(01عقب)إذاولاسيما)9(التوبةهذهمنأنفعللعبدوليس

واما".فصل"فيهايردولم."عشرةالحادية"(:)نفي(1)

تصحيف.،"بحسب"(:،غق)ا،)2(

المنجية.الأسبابيعني)3(

"."الرجل(:)ا،غعداما(4)

(.)نمنساقط(5)

."نفسه"فيها(:،غق)أ،عداما)6(

(.)طمنساقط)7(

.هكذا""(:)ط)8(

تصحيف."،النومة"(:ن،ق،)بوفي(.)طمنساقط)9(

."اعقب":(ن،)ط(01)

231



يغلبهحتى،النومعندب[]51ع!يماللهرسولعنوردتالتيالسننواستعمال

بالله.إلاقوةولا،لذلكوفقهخيرابهاللهأرادفمن.النوم

منينجيفيماخميماللهرسولعنأحاديثفنذكر،المفصلالجوابواما

القبر.عذاب

رسولسمعت:قالسلمانعن)1(صحيحهفيمسلمرواهمافمنها:

اجريماتوان.وقيامهشهرصياممنخير)2(وليلةيوم"رباط:يقولع!ي!الله

".الفتانوامن،رزقهعليهواجري)3(،يعملهكانالذيعملهعليه

لمجيماللهرسولعنعبيدبنفضالةحديثمن)4(الترمذيجامعوفي

فإنه،اللهسبيلفيمرابطاماتالذيالاعملهعلىيختمميتكل":قال

هذا)5(:الترمذيقالالقبر".فتنةمنويامن،القيامةيوملىاعملهلهينمى

صحيح.حسنحديث

أصحابمنرجلعنسعد،بنراشدعن)6(النسائيسننوفي

)13!1(.برقم)1(

".اللهسبيلفي"(:)طفيزاد)2(

"."يعمل(:)ط)3(

حبانوابن5923(،1)حمداوالامام(،0052)داودأبوخرجهو(،1621)برقم(4)

مالكبنعمروعن،الخولانيهانىبيأطريقمن97()2/والحاكم(،4624)

قلت:".مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقالعبيد.بنفضالةعن،الجنبي

)قالمي(..الشيخينرجالمنليسلكانهثقةالمصريالجنبيمالكبنعمرو

وفيما،لفقرةهذهأولوقي."هذا"بعدهوحذف،""ت:"الترمذي"مكان)ن(في)5(

احيانا.الرمزهذاستعملأيضاتييا

=)قالمي(.(.05)صالجنائزاحكامفينيالالباإسنادهوصحح2(،0)53برقم)6(
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فييفتنون)2(المؤمنينبالمااللهرسوليا:قالرجلاانلمجو)1(النبي

".فتنةرأسهعلىالسيوفببارقة"كفى:قالالشهيد؟إلاقبورهم

عند"للشهيدجميم:اللهرسولقال:قاليكربمعدبن)3(المقداموعن

الجنة،منمقعدهويرىدمه)4(،مندفعةاولفيلهيغفر:خصالستالله

تاجرأسهعلىويوضعالأكبر،الفزعمنويامنالقبر،عذابمنويجار

زوجةوسبعين(ثنتين)هويزوجفيها،وماالدنيامنخيرمنهالياقوتةالوقار،

ماجه،ابن5رو")6(أقاربهمنسبعينفيويشفع،العينالحورمن

)8(.صحيححسنحديثهذا:وقال،لفظهوهذالترمذي)7(،1و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

لحديث.اشرحوسيأتي

."الله"رسول(:)ط

)ج(.منورقةسقطتبعدها

تحريف.،المقدادلما":()ط

لجامع.انسخبعضفيوكذلكط(.)ب،فييردلم("دمهمن"

بثنتين".")ط(:

)ن(.منساقطلمااقاربهمن"

الوليد.بنبقيةطريقمن()1663الترمذيأخرجه

فيالرزاقوعبد)2562(،سننهفيمنصوربنوسعيد)9927(،ماجهابنوأخرجه

من2(40)الحهادفيعاصمأبيوابن(،17182)حمدأوالامام)9559(،مصنفه

عن،معدانبنخالدعنسعد،بنبحيرعنكلاهماعياشبنإسماعيلطريق

5(.0)صالجنائزأحكامفيالالبانيإسنادهوصحح.معديكرببنالمقدام

)قالمي(.

وتذكرة،للجامعالمطبوعةالعسخفيوكذا."غريبصحيح"حسنن(:،)بفي

.(14)9القرطبي
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خباءهع!ماللهرسولصحابمنرجلضرب:قالعباسابنوعن

حتىالملكسورةيقرا(إنسان1فإذا)قبر؛انهيحسبلاوهوقبر،على

لاناوقبر،علىخبائيضربت،اللهرسوليا:فقالغ!ي!النبيفاتىختمها،

النبيفقالختمها.حتىالملكسورةيقراإنسانقبرفإذا)2(قبر،أنهاحسب

قالالقبر")3(.عذابمنتنحيه،المنجيةهي،المانعة"هيا[:521ع!يم

)1(

)2(

)3(

.هو"فاذا":(ط،)ب

.هو("فاذا":(ط،)ب

ثنا،الشواربأبيبنالملكعبدبنمحمدثنا:قال928(0)الترمذيأخرجه

.عباسابنعنالجوزاء،أبيعن،أبيهعن،مالكبنعمروبنيحيى

الكبيرالمعجمفيوالطبراني053(،0)مسندهفيالبزارأخرجهالوجههذاومن

81(،)3/الحليةفينعيمبوو2(،50)7/الكاملفيعديوابن0128(،)1

.(1)65القبرعذابإثباتفيوالبيهقي

علىمتفقوهو،لتهذيبفيترجمةلهالنكريمالكبنعمروبنيحيىوفيه

لهوعدالكاملفيعديابنوترجمه"،حديثهعلىيتابع"لا:العقيليوقال،ضعفه

التيالاحاديث"وهذه:ترجمتهآخرفيوقال،عليهأنكرماجملةمنالحديثهذا

كلهاعباسبنعنءالجوزأبيعنأبيهعنمالكبنعمروبنيحيىعنذكرتها

الإسناد".بهذايحىبهاتفردمحفوظةغير

رجليهقبلمنقبرهفيالرجليؤتى":قالعنهاللهرضيمسعودابنعنالبابوفي

:قال.الملكبسورةعليئيقومكانقد،سبيلقبليماعلىلكمليس:رجلاهفتقول

الملك.سورةفيئوعىقد،سبيلقبليماعلىلكمليس:جوفهفيقولجوفهفيؤتى

بسورةفييقومكانقد،سبيلقبليماعلىلكمليسلسانهفيقولراسهفتؤتى:قال

التوارةفيوهيالقبر،عذابمنوجلعزاللهبإذنالمانعةهي؟اللهعبدفقال.الملك

".وأطيبأكثرفقدليلةفيقرأهاومن،الملكسورة

وابن=35(،34،)32،القرآنفضائلفيوالفريابي6(،0)25الرزاقعبدرواه
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)1(.غريبحسنحديثهذا:الترمذي

ابيه،عن،الحكمبنإبراهيمعنحميد")2(،بنعبد"مسندفيوروينا

جيد،وإسناده(894)2/لحاكموا233(،.)232القرانفضائلفيالضريس

)قالمي(..المرفوعحكمفيوهو.الحاكموصخحه

)5367(،الاشرافتحفةفيكمافقط"غريبحديث"":الجامع"نسخبعضفي1()

)قالمي(..إسنادهلحالالانسبوهو(174)8/كثيرابنوتفسير

والطبرانيالاستار(،كشف.023)5البزارخرجهو6(،10)المسندمنالمنتخب)2(

به،،الحكمبنإبراهيمعن،شبيببنسلمةطريقمن(1)1616الكبيرالمعجمفي

لبزار:وعند<"المقكبيدهالذى>نئركيعني":اخرهفيوزاد،المرفوععلىمقتصرا

الاسناد".بهذاإلاعباسابنعنيروىنعلمهلا"البزار:وقال".يس"يعني

فيترجمةلهأبانابنهوالحكمبنإبراهيمعلتهجدا؟ضعيفواسناده:قلت

معين،ابنجداضعفه،ضعفهعلىمجمعوهو(161-1151/)التهذيب

الكاملفيعديابنونقل،وغيرهملعقيليووالنسائيداودوأبووالبخاري

بنإبراهيملهذكرأولهوذكرنا:يقولالعظيمعبدبنعباسعن2(1/42)

ولاعباسابنفيهاليسمراسيلكتبهفيالاحاديثهذهكانت:فقالأبانبنالحكم

أبيهعنيرويهاأحاديثعديابنلهوردو.عكرمةعنأبيهأحاديثيعنيهريرةأبو

أبيه،عنالاحاديثهذهغيرالحكمبنولإبراهيم":قالثم،موصولةعكرمةعن

".عليهيتابعلايرويهماوعامة،أبيهعنالمراسيليوصلكانأنهذكروهمماوبلاوه

فيوالهيثمي(،175-174)8/تفسيرهفيكثيرابنالحافظالحديثأعلوبه

لمسانيدبزوائدالمهرةلخيرةاإتحاففيوالبوصيري(،271)7/ئدالزومجمع

.(192)6/العشرة

بنحفصطريقمن565(/1)الحاكمفأخرجه،عليهتوبعبلبهيتفردلمولكن

".صحيحاليمانيينعندإسنادهذا":وقال.به،ابانبنالحكمحدئني،العدنيعمر

ترجمة-له،العدنيميمونبنعمربنحفصيعني"واهحفص":بقولهالذهبيفتعقبه
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قالبه؟تفرحبحديثأتحفكألا:لرجلقالأنهعباسابنعن،عكرمةعن

وعلمهااحفظها،[1:]الملك<الملكيدهألذى>ئبركاقرأ:قال.بلى:الرجل

-تجادل،والمجادلة،المنجيةفإنها،وجيرانكبيتكوصبيانوولدكأهلك

ينجيهانربهاإلىلهوتطلبلقارئها،ربهاعندالقيامةيوم-)1(تخاصمأو

عذابمنصاحبها)2(بهااللهوينجي.جوفهفيكانتإذاالنار،عذابمن

(".أمتيمنانسانكلقلبفينهاأ"لوددت:لمجي!اللهرسولقال.القبر

"ان:قالأنهع!ي!اللهرسولعنوصحالبر)3(:عبدبنعمرأبوقال

يدهالذى>ئمركلهغفرحتىصاحبهافيشفعتايةثلاثينسورة

)4(.<"الملك

داود:إبووقال،بثقةليس:لنسائيومعينابنقال(114-014)2/التهذيبفي

وقال،بالاباطيليحدث:العقيليوقال،لحديثامنكر:عنهروايةوفيبشيء،ليس

الحكمبنإبراهيمعنيختلفلافهولجملةوبا،محفوظغيرحديثهعامة:عديابن

)قالمي(..منهحالااسوايكنلمانالضعففي

"."وتخاصم(:ن،)ط(1)

خطأ.،"صاحبتها"(:)ق2()

262(.)7/التمهيدفي)3(

،(1611)2الكبرىفيوالنسائي1928(،)والترمذي(،0041)داودأبوإخرجه4()

لحاكموا788(،)787،حبانوابن7597(،)حمداوالامام)3786(،ماجهوابن

عن،هريرةبيإعن،الجشميعباسعن،قتادةعن،شعبةعنطرقمن(1/565)

)ت!ه(.قالجمن!اللهرسول

فلمالجشميعباسسوىثقاتورجاله.لحاكماإسنادهوصحح،الترمذيوحسنه

الجريري.وسعيدقتادةإلاعنهيروولم،حبانابنغيريوثقه
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مريضاماتمن":يرفعههريرةبياحديثمن(1")ماجهابن"سننوفي

".الجانةمنبرزقعليهوريحوغديالقبر،فتنةووقيشهيدا،مات

بناللهعبدسمعت:قالشدادبنجامععن")2(النسائي"سننوفي

)1(

)2(

365(،4)الاوسطفينيالطبرااخرجهععهاللهرضيانسحديثمنشاهدوله

قال(.)9173المختارةفيالمقدسيالدينضياءطريقهومن(094)والصغير

ورجالهوالاوسطالصغيرفيالطبرانيرواه"(:127)7/ئدالزومجمعفيالهيثمي

فلاالطبيبيحىبنداودبنسلتمانالطبرانيشيخسوى:قلت".الصحيحرجال

(.)قالمي.تعديلأوبجرحيعرف

عنعطاء،أبيبنمحمدبنهيمإبرأخبرني،جريجابنطريقمن()1615برقم

.هريرةبيأعن،وردانبنموسى

61(،4)5لموصلييعلىبو1و)6229(،الرزاقعبدأخرجهالوجههذاومن

2(.61)3/الموضوعاتفيلجوزياوابن(،)5262الاوسطفينيوالطبرا

بنوهوإبراهيمعلىالطرقومدار،يصحلاحديث"هذا:عقبهلجوزياابنوقال

يحيىابيبنمحمدبنإبراهيموهو...بثقةليسلانهيدلسونهكانواوقديحى،ابي

هو:معينوابنسعيدبنويحيىمالكقال،سرحانيحيىأبيواسمالاسلمي

".متروكهو:الدارقطنيوقال،حديثهالناستركقد:حنبلبنحمدأوقال،كذاب

بشيء"الحديثهذاولبسمرابطاماتمنهو"إنما:قالأنهأحمدالامامعنونقل

.(01)65حاتمبيألابنالعللفيكما،الرازيانزرعةبووحاتمأبوقالوكذااهـ.

بتخريجهانفردماجهابنوأنالحديثضعفعلىاللهرحمهالمصنفتنبيهوسيأتي

(.)قالمي.ومنكراتغرائبإفراداتهوفيالستةالكتبأصحاببقيةمن

الاسناد.بهذاشداد،بنجامععن،شعبةطريقمن2(0)52برقم

،(01831،11831)حمدألاماموا(،4138)الطياليداودابواخرجهالوجههذاومن

فيحجرابنلحافظاقال."بلىالاخر:قال"جميعا.وزادوا.2()339حبانوابن

=."صحيح"إسناده81(:)صالسماعالمتباينةبالاربعينالإمتاعمعمطبوعةلهفتاوى

237



فذكروا،عرفطةبنوخالدصردبنسليمانمعجالساكنت:يقوليسار)1(

احدهمافقال،جنازتهشهدايكوناانيشتهيانهمافإذا،ببطنهماترجلان

"؟قبرهفييعذبلمبطنهيقتله"من:ع!ع!ماللهرسوليقلألمللاخر:

بناحمدحدثني،شعبةثنا)2(:""مسندهفيالطيالسيداودابووقال

بلى)4(.الاخر:فقالوزاد:،فذكرهابي،)3(حدثني:قالشدادبنجامع

عمروبناللهعبدعنسيف،بنربيعةحديثمن)5(""الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سعيدسنانبيأطريقمن(21831)أحمدوالامام(،4601)الترمذيخرجهو

تلقانارجعنافلما،بجنازتهفأخرجصالجرجلمات:قال،إسحاقبيأعن،نيالشيبا

وقال.فذكره.صحبةلهكانتقدوكلاهماصرد.بنوسليمانعرفطةبنخالد

".الوجههذاغيرمنرويوقد،البابهذافيغريبحسنحديث"هذا:الترمذي

)قالمي(.

تحريف.،يشكر""،غ(:ق)ا،

.()1384برقم

إسنادفإن!هذاماادريولا.النسخجميعفيكذا".ابي...جامعبناحمد"حدثني

بناللهعبدعنشداد،بنجامعأخبرني:قالشعبةحدثنا":النسائيكإسنادالطيالسي

تذكرةعنينقلوالمصنف.عنهويرويأحمديسمىلجامعابنيعرفولا.يسار"

.الصوابعلىفيهاوالسند(4)22القرطبي

سننفيواردةالمذكورةالزيادةفإن،غريبوهو.القرطبيذلكفيالمصنفتابع

كلتيهما.والكبرىالمجتبى:النسائي

عنسعد،بنهشامطريقمن)6582(أحمدالاماموأخرجه(.1)740برقم

.الترمذيقالهكمامنقطعواسناده.به،سيفبنربيعةعن،هلالأبيبنسعيد

الترمذيالحكيمأخرجهفيماالمصنفذكرهكمااخر،وجهمنموصولاجاءولكن

لمعجم-فيوالطبرانيعمر،بنبشرطريقمن(151،9561)4الأصولنوادرفي
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الاالجمعةليلةأوالجمعةيوميموتمسلممن"ما:لمجيماللهرسولقالبنال

بنسعيدعنسعد،بنهشامعنكلاهمانزار.بنخالدطريقمن(42511)لكبير

عن،الفهريعقبةبنعياضعنالاسكندراني،سيفبنربيعةعن،هلالابي

به.عمرو،بناللهعبد

أحمدالإمامأخرجهااخرىطريقلهلكن.يعرفلامجهولعقبةبنوعياض

القبرعذابإثباتفيوالبيهقي(،1)4747الكبيرفيوالطبراني07(،05)6646،

عن،قبيلابيعنالتجيي،سعيدبنمعاويةعنالوليد،بنبقيةعنطرقمن()173

به.عمرو،بناللهعبد

وبقية(،166)9/الثقاتفيحبانابنوذكرهجمععنهروىسعيدبنومعاوية

معينوابناحمدالإماموثقهالمصريهانئبنحبياسمهقبيلابو؟ثقاترجاله

لحديثاصمالح:حاتمابووقال،المصريصالحبنحمدوالفسويوزرعةوابو

عندالسندجميعفيبالتحديثصرحالوليدبنوبقية73(،3/التهذيب)تهذيب

والبيهقي.حمدا

وهب،ابنطريقمن(174)القبرعذابإثباتفيالبيهقيعنداخرىطريقوله

كانعمروبناللهعبدان،الصدفيالرحمنعبدبنسيارعن،لهيعةابناخبرني

".الفتانوقيالجمعةليلةاولجمعةيومتوفي"من:يقول

وهذهغيرهامناعدلعنهالعبادلةروايةأنغيرلحفظاسيئوهولهيعةابنوفيه

يدركلمالمصريالصدفيالرحمنعبدبنسيارفإنانقطاعفيهولكنمنها،

لهميثبتلمالذينالسادسةالطبقةفيالحافظعندمعدودوهوعمروبناللهعبد

التابعينثقاتفيترجمهانبعدحبانابنقالولذا؛الصحابةمناحدلقاء

.(124)6/التابعيناتباعثقاتفيجمتهتراعادثم"المراسيل"يروي335(:/4)

فيالهيثميقال4(.1)13يعلىابواخرجه،عنهاللهرضيانسحديثمنشاهدوله

".كلاموفيهالرقاشييزيد"وفيه31(:9)2/المجمع

)قالمي(..اعلمددهو.للتحسينقابلوشاهدهطرقهبمجموعلحديثفالجملةوبا
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إسنادهوليس(.1)غريبحسنحديثهذا:الترمذيقالالقبر".فتنةاللهوقاه

عنالحبلي)2(الرحمنعبدأبيعنيرويإنماسيفبنربيعةبمتصل،

عمروهبناللهعبدمنسماعسيفبنلربيعةيعرفولاعمرو،بناللهعبد

انتهى.

سيف)4(بنربيعةحديثمن)3(الحكيمالترمذيروىوقدب[521

عمروهبناللهعبدعنالفهريعقبةبنعياضعنهذا

جابرعنالمنكدر)6(،بنمحمدعن)5(الحافظنعيمابورواهوقد

القبر،عذابمناجيرالجمعةيوماوالجمعةليلةمات"من:ولفظهمرفوعا،

الوجيهي)7(،موسىبنعمربهتفرد.الشهداء"طابعوعليهالقيامةبوموجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

هوفلعله،تحسينغيرمن"غريب"حديث:الاشرافوتحفةالمطبوعةالعسخفي

(.)قالمي.بالانقطاععليهلحكمهالصواب

تصحيف.،"الحيلي")ق(:

سقط،"لحاكماروى":(ط،)بفيو(.4151،9561)برقمالاصولنوادرفي

.(224)القرطبيتذكرة:وانظر.تحريفو

)ب(.منساقط"سيفبن"

ابن)يعنيمحمدوجابرحديثمن"غريب:وقال(،551)3/الاولياءحليةفي

وجيهبنموسىبنعمرهو.لين"فيهمدنيوهوموسىبنعمربهتفردالمنكدر(

بثقة،ليس:معينابنقال،هالكوهو،كوفي:ويقال،حمصيأنهوالمشهورالوجيهي

حاتم:ابو:وقال،متروك:والدارقطنيالنسائيوقال،لحديثامنكر:البخاريوقال

لحديثايضعمندعدفيهو:عديابنوقال،لحديثايضعكانلحديثاذاهب

(.لمي)قا.334(-4/332)الميزانلسان:انظر.وإسنادامتنا

وتحريف.تصرفالمنذر([،لهنمحمدحديث"منط(:)ب،في

تحريف."،الوجهين":()ب
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)1(.ضعيفمدنيوهو

اعلم-والله-)2(معناه("فتنةرأسهعلىالسيوفببارقة"كقى:لمجيموقوله

كانفلولفر.فلم،راسهعلىالسيفببارقةإيمانهمننفاقهامتحنقد)3(:أنه

الذيهوإيمانهأنعلىفدل)4(،راسهعلىالسيفلبارقةصبرلمامنافقا

للهالغضب)5(حميةقلبهمنوهاجله،وتسليمهاللهنفسهبذلعلىحمله

،ضميرهفيماصدقأظهرقدفهذا.كلمتهوإعزازدينهواظهارورسوله

.قبرهفيالامتحانعنبذلكفاستغنى،للقتلبرزحيث)6(

اجلفالصديق،يفتنلاالشهيدكانإذا)7(:القرطبياللهعبدأبوقال

الشهداء.علىالتنزيلفيذكرهمقدملانه؛يفتنلاأناجرا)8(وأعظمخطرا

368(:/1)السننتهذيبفيالمصنفوقال(.4)23القرطبيتذكرةوانظر:(1)

".الوضعلىإمنسوب،"متروك

المصنفنقله(.1812)2/الاصولنوادرفيالترمذيللحكيمالتفسيرهذااصل)2(

صياغته.فيالتصرفمع(42)4القرطبيتذكرةمن

وقد".أعلم":)ق()3(

(.)بمنساقط"راسه...يفر"فلم(4)

)ح(.فيالسقط[نتهىهنا)5(

"حين".)ن(:)6(

لحكيماكلامتتمةهووإنما،القرطبيكلاممنليسولكنه(.424)التذكرةفي)7(

الترمذي"قاله:إليهبعزوهالقرطبيختمهوقد.لحديثاشرحفيالسابقالترمذي

الحكيم،كلاممنالتتمةهذهفاقتطع.،الشهيد..كانواذا:"قلت:قالثم،"الحكيم

بالعزو!وبينهبينهاوفصل

=نوادرفيو."يفتنلااناحرىفهو":بعدهالتذكرةوفي.النسخجميعفيكذا)8(
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هوبمنفكيف)1(،يفتنلاأنهالشهيددونهوالذيالمرابطفيصحوقد

الشهيد؟ومنمنهرتبةأعلى

قبرهفييسالالصديقانوتبيق،القولهذاتردالصحيحةوالاحاديث

وقد،الصديقينرأسعنهاللهرضيالخطاببنعمروهذا.غيرهيسالكما

علىناو:فقالالقبر،في)3(الملكلسوعنأخبرهلما!)2(للنبيقال

)4(.الحديثوذكر""نعم:فقال؟هذهحالتيمثل

)1(

)2(

)3(

)4(

احرا"":معهنسخةفييكونانواخشى."...احرىفهوخطرا،"اجل:الاصول

".اعظم":قبلهفزادلجيمباناسخفقراهبالالف

".يفتتنلا")ق(:

تصحيف."،النبي"،غ(:ق)أ،عدما

".الملكين"(:ن،)ب

إسماعيلبنمحمدعن)7(والنشورالبعبفيوددابيبنبكرأبواخرجه

شهر،ابيعنخالد،ابيبنإسماعيلثنا،جميلةابوصالحبنمفضلثنا،الاحصسي

كنتإذاانت"كيفلمجؤ:اللهرسولليقال:قالعنهاللهرضي،الخطاببنعمرعن

لحديث.ا."..ونكيرا؟منكراورايت،ذراعينفياذرعاربعةفي

شهمابو":وقال(681-4/671)الميزانفيالذهبياخرجهالوجههذاومن

عمر،عن537(:)4/شهرأبيترجمةفيوقال،"جهالةفيه-شمرابو:ويقال-

شهم،ابومصحف:وقيل،يعرفلاونكير.منكرفيمنكربخبرخالدابيابنوعنه

اهـ."سهيلابو:وقيلشمر،ابو:وقيل

طريقمن(271)صوالاعتقاد(1)18القبرعذابإثباتفيالبيهقيواخرجه

سهيل،ابيعنخالد،ابيبنإسماعيلعن،صالحبنمفضلثنا،المدينيبنعلي

كيفعمر،يا"لمج!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن،أبيهعن

لحديث.ا.".ونكيرا.منكرافرايتذراعينفيالارضمناربعفيكنتإذاأنت

من-رويناهوقدهذا،مفضلبهتفردالاسناد،بهذاغريب"الاعتقاد:فيالبيهقيقال
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قولين،على؟قبورهمفييسالونهلالانبياء:في(1)الناسختلفوقد

التي)3(الخاصيةهذهمنيلزمولا)2(.وغيرهاحمدمذهبفيوجهانوهما

فخواص،منهعلىكانوإنحكمها،فيالصديقيشاركهأنالشهيدبهااختص

درجة.منهماعلىكانهـان،منهمافضلهوعمنتنتفيقدالشهداء

القبر"فتنةووقيشهيدا،ماتمريضامات"من":ماجه"ابنحديثماو

ممالحديثاهذاومثل.ومنكراتغرائبدهأفراوفي،ماجهابنأفرادفمن

مقيدفهوصحفإن.!ي!اللهرسولعلىبهيشهدولافيه)4(يتوقف

:قالانهعنهصح)6(فانه.لطنهيقتلهالذيوهوالاخر،()ه،با يمما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

!ي!النبيعنيساربنعطاءعنصحيحاخروجهومن،عباسابنعناخروجه

."..مرسلا.

تهذيب.الحديثمنكر:حاتموابوالبخاريفيهقالهذا،صالجبنومفضل

2(.01/72)التهذيب

الباحث(بغية-281)اسامةابيبنالحارثفاخرجهاالمرسلةعطاءروايةواما

عن،ابيهعنسعد،بنإبراهيمطريقمن(11)6القبرعذابإثباتفيوالبيهقي

(.لحديث)الخطابابنلعمرلمجي!اللهرسولقال:قاليسار،بنعطاء

)قالمي(.."ثقاتورجالهمرسل"(:294)2/لخيرةاإتحاففيالبوصيريقال

(.)قمنساقط""الناس

238(.)3/المسائلجامعانظر:

".الخاصة")ن(:

،ج(.ط،)بمنساقط"فيه"

"."للحديث)ق(:

خطأ.،"فإن"ق(:،)ب
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أعلم.واللهالمقيد.ذلكعلىالمطلقهذافيحمل)1(،شهيد"المبطون"

ابورواهالشفاء،فيهحديثالقبرعذابمنينجيفيماجاءوقد

)2(
وجعله،"والترهيبالترغيب"في)3(كتابهعليهوبنى،المدينيموسى

جبلة،أبوهلالحدثنا،فضالةبن)6(الفرجحديثمن)5(رواهله)4(.شرحا

اللهرسولعليناخرج:قالسمرةبنالرحمنعبدعن،المسيببنسعيدعن

:فقالعلينا،فقام،بالمدينةصفةفيونحنغ!ي،

ليقبضلموتاملكأتاهأمتيمنرجلارأيتعجبا،البارحةرايتني"ا

عنه.لموتاملكفرد،بوالديهبره)7(فجاءه،روحه

،وضوؤه)8(فجاءهالقبر،عذابعليهبسطقدأمتيمنرجلاورأيت

ذلك)9(.منفاستنقذه

الله،ذكر(01)فجاءه،الشياطيناحتوشتهقدأمتيمنرجلاورأيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يو8(

)9(

)01(

.هريرةبيأحديثمن(4191)ومسلم()5733البخاريأخرجه

خطاه"،عليأبو":(ج،)ب

طريف.تصحيف،"كتابهفيعلته"وبين)ق(:

كلاموسياتي،هذنحووقال2(50-1)99الصيبالوابلفيأيضاالمصعفأورده

رواته.علىالمصنف

.()طمنساقط""رواه

.الصوابعلىاخرىمرةفيهاوسياتيخطا،وهو"،الفرج"ابي،غ(:ق)أ،

"فجاء".ن،غ(:)أ،عداما

"فجاء".ط(:)ب،

)ق(.منساقطذلك"..."ورايت

"فجاء".ط(:)ب،
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عنه.الشياطين(1فطرد)

)2(،صلاتهفجاءته،العذابملائكةاحتوشتهقدأمتيمنرجلاورأبت

)3(.يهمأيدمنفاستنقذته

وطرد،منعحوضمندناكلماعطشا،يلهثأمتيمنرجلاورأيت

5(.وأرواه)فأسقاه(،4)رمضانشهرصيامفجاءه

دناكلماحلقا)6(،حلقاجلوساالنبيينورأيتأمتيمنرجلاورأيت

جنبي.الى)7(فأقعده،بيدهفأخذ،الجنابةمنغسلهفجاءهطرد،حلقةالى

وعن)9(،ظلمةخلفهومن،ظلمةيديهبينمنأمتيمنرجلا)8(ورأبت

حجهفجاءه.فيهمتحيروهو،ظلمةفوقهومن،ظلمةيسارهوعن،ظلمةيمينه

النور.فيخلاهواد،الظلمةمنفاستخرجاه،وعمرته

صدقته،فجاءته.وشررهاالناروهجبوجههيتقيأمتيمنرجلاورابت

راسه.على(01وظلا)النار،وبينبينهسترةفصارت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)ق(:"فطيرلا.

."تهصلوا":(ب،1)

)ن(.منساقطةالفقرةهذه

".رمضانصيام"(:)ط

(.)بمنساقط"وارواه"

)ن(.منساقط

"."وأقعده)ط(:

)ب(.منساقط

)ط(.منساقط"ظلمةخلفه"ومن

-)ب(:وفي."ظلل"لىإ"ظلا"بعضهمغيرالاصلوفي.""ظلل،غ(:،ج)ق
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صلتهفجاءته،يكلمونهولا،لمومنينايكلمأمتيمنرجلاورأيت

فكلمه.فكلموه،لرحمهوصولاكانانهلمسلمينامعشريا:فقالت،لرحمه

وصافحهم.،وصافحوه،لمومنونا

ونهيهلمعروفباأمرهفجاء.الزبانيةاحتوشتهقدأمتيمنرجلاورأيت

الرحمة.ملائكةفيوأدخله،ايديهممنفاستنقذهالمنكر،عن

فجاءهحجاباللهوبينوبينه،ركبتيهعلىجاتياأمتيمنرجلاورأيت

وجل.عزاللهعلى(1)فادخله،بيدهفأخذ،خلقهحسن

)2(فجاءه،شمالهقبلمنصحيفتهذهبتقدأمتيمنرجلاورأبت

يمينه.فيفوضعها،صحيفتهفأخذوجل،عزاللهمنخوفه

ميزانه.فثقلوا)3(أفراطهفجاءه،ميزانهخ!أمتيمنرجلاورأيت

عزاللهمنرجاؤهفجاءه،جهنمشفيرعلىقائماأمتيمنرجلاورأيت

ومضى.،ذلكمنفاستنقذه،وجل

منبكىالتيدمعته)4(فجاءتهالنار.فيهوىقدأمتيمنرجلاورأيت

ذلك.منفاستنقذتهوجل،عزاللهخشية

فيالسعفةترعدكمايرعد،الصراطعلىقائفاأمتيمنرجلاورأيت

".وظللت":الصيببلالووفيظلل"."-

."دخلهوأ":()ط(1)

لما.فجاء":(ط)(2)

الصغار.اولاده:يعني)3(

".فجاءه":()ب(4)
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ومضى.(،1)روعهفسكن،وجلعزباللهظنهحسنفجاءه.عاصفريح

أحيانا،ويجثو)3(،الصراطعلى2()يزحفأمتيمنرجلاورأيت

وأنقذته.،قدميهعلىفاقامته،عليصلاتهفجاءته.أحياناويتعلق

دونه.الأبوابفغلقت)4(،الجنةبابلىاانتهىأمتيمنرجلاورأبت

)6(."لجنةاوأدخلته،الأبوابلهففتحت"اللهالاالهلاأن"أشهد)5(فجاءته

"."رعدة:نسخةفيانلىإإشارةالأصلحاشيةفي(1)

تصحيف.،"يرجف"،ج(:)ق)2(

يحبو"."،غ(:ق)ا،عداما)3(

".ابواب")ا،غ(:عداما(4)

"."شهادة(:)ا،غعداما5()

فيعساكروابن(،1)165المتناهيةالعللفيلجوزياابناخرجهالوجههذاومن)6(

هذهعلىاللهرحمهالمصنفتعليقوسياتي(.704-34604/)دمشقتاريخ

الرواية.

الأخلاقمكارمفيلخرائطيوا(،017-961)صواسطتاريخفيبحشلوأخرجه

وعبدالكبير(،المعجماخر-)93الطوالالاحاديثفينيوالطبرا(،4)9

الاعمالفضائلفيالترغيبفيشاهينوابن25(،0)ليالأمافيبشرانبنالملك

فيالاصبهانيالقاسموأبو4(،4-43)3/المجروحينفيحمانوابن)526(،

(1)166المتناهيةالعللفيلجوزياوابن25(،18،)1682والترهيبالترغيب

الخرائطيإلابطوله.به،المسيببنسعيدعن،جدعانبنزيدبنعليطريقمن

فببعضه.لجوزياوابنحبانوابن

عن،فديكبيأابنطريقمن()9132الاصولنوادرفيالترمذيلحكيماواخرجه

بطوله.،به،المسيببنسعيدعن،اللهعبدابيبنالرحمنعبد

وقد=،يعرفلامجهولأومناكيرصاحبمنتخلولالكنهذهغيراخرىطرقوله
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بنسعيدعنرواهجدا،حسنحديثهذا:موسىأبوالحافطقال

الشيخ"الصيبالوابل"كتابمحققتهارواعلىوتكلمودرسهاتتبعها

وسبقه،الحديثضعفلىإوخلصخيزااللهفجزاهقائدبنحسنبنالرحمنعبد

وقبلهما(،1)840("الضعيفة"السلسلةفياللهرحمهالالبانيالعلامةذلكلىإ

يصح".لاحديث"هذا:فقال2(11)2/"المتناهية"العللفيلجوزياابنالحافظ

شيخعنذلكالمصنفذكركما،شأنهيعنهمالعلمإهلبعضكانفقدذلكومع

لحديثا"هذا:فقال(،991)صالصيبالوابلفيوإورده،تيميةابنالاسلام

فائدتهلعمومبطولهفنذكرهيحفظهإنمسلملكلينبغيالذيالقدرالشريفالعظيم

أبووقالههنا،عنهنقلهمابنحوالاسلامشيخعننقلثم،"إليهالخلقوحاجة

خاصةأعما،فيهذكر؛عظيمحديثهذا"595(:)2/التذكرةفيالقرطبياللهعبد

كلامعلىمعلقا34()3/القديرفيضفيالمناويوقال."خاصةأهوالمنتنجي

النبوةكلام"ورونق:لهتشهدالسنةأصولأنالإسلامشيخعننقلهفيماالمصنف

فيإيرادهاالمصنفدأبمنليس،الطواللأحاديثأحسنمنوهو،عليهيلوح

فرائدهوجمومفوائدهلكثرةلكنهالصغير(لجامعفيالسيوطي)يعنيالكتابهذا

".بهالنفععلىوحرصابحسنهإعجابافاوردهطريقتهمخالفةاقتحمبالقلوبوأخذه

حسنحديث"هذا:اللهرحمهالمدينيموسىأبيقولينزلالمعنىهذاوعلى:قلت

فتعبه.،الاصطلاحيلحسنابهأرادأنهلاجدا"

كلامكلليسولكن،عظيمحسنفهوجمعد،اللهرسولعنثبتكلامكلأنريبولا

كتابهمقدمةفيلجوزياابنذكركمالمجب!م،اللهرسوللىإيضافجميلحسن

حسن،كلاملكللاسانيدوضعاستجازواقومعن42(-1/14)الموضوعات

وعلق(61)صالموضوعةالأخبارفيالمرفوعةالآثارفياللكنويالشيخعنهونقله

جمؤاللهرسوللىإبنسبتهباسلاشرعيأمركلهالحسنأنمنهم"زعماً:بقولهعليه

يصحفلا؛يصدقلاالكليةوعكس،صادقحسنلمجب!مالرسولقولانيفهمواولم

)قالمي(.اهـ."كذبإليهفنسبتهلمجم!م،الرسولقولحسنكلكون
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.جدعانبنزيدبنوعليذر،بنعمر)1(المسيب

علىفهيوحي)2(،الانبياءروياإن:فيهقيلمماالحديثهذاونحو

انقطع،سيفيكأن"رأيت:قالانهع!ي!عنهرويماكنحولا)3(ظاهرها؛

بنعقبةدارفيكاناو"رأيت4(،تنحر")بقراورايتوكذا،كذافاؤلته

.(5")رافع

ومن(")6("الصحيحفيسمرةحديثمنالطويلةروياهفيروىوقد

منبعضهاقريبالثلاثةهؤلاءورواياتامامة)8(.وأبيعلى)7(،حديث

فيفأما.البرزخفيالمعذبينمنجماع!عقوباتذكرعلىمشتملةبعض،

1(

2(

3(

6(

7(

8(

خطا.هماوكلا،"عمرو":()نفيو.!وعمر":()ق

جامعفيعباسابنوعن()138البخاريصحيحفيعميربنعبيدعنروي

.)9368(الترمذي

ط(.)ب،منساقطة"لا"

2(.)272ومسلم3622()البخارياخرجه.موسىبياحديثمن

انس.حديثمن227(0)مسلماخرجه

بالسادسة.الملحقةالمسالةفيتقدم

تاريخفيعساكروابنمختصرا،(421-123)5/الكاملفيعديابنأخرجه

كذبهالوالسطيثمالكوفيخالدبنعمروسندهوفيمطولا،(1/154)9دمشق

)قالمي(..وغيرهمامعينبن1وحمداالامام

21(،0-902)2/والحاكم1974(،)حبانوابن(،)8691خزيمةبنأخرجه

.(111)القبرعذابإثباتفيوالبيهقي)7667(،الكبيرفيوالطبراني

77()1/لمجمعفيالهيثميوعزاه."مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال

".الصحيحرجال"ورجاله:وقالالكبيرفينيللطبرا

)قالمي(.مختصرا.)3286(الكبرىالسننقيالنسائيوأخرجه
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.(1)العملمنصاحبهاينجيبماواتبعها،العقوبةفذكر،الروايةهذه

لا،مدني،جبلةابوهلالالمسيبابنعنلحديثاهذا)2(وراوي

وذكرههكذا،أبيهعن)4(حاتمبياابنذكره)3(.الحديثهذابغيريعرف

عنوحكياههاء،بلا"جبل"أبو:اللهعبدأبولحاكمواأحمدابوالحاكم

)5(.مسلم

بالقويليس،الروايةفيوسطوهو.فضالةبنالفرجعنهوراويه)6(

بيباالمعروفالفقيهالوليدبنبشرعنهوراويه)7(.المتروكولاا[]54

الطريقة.جميلالمذهبحسنكان)8(.الخطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ج،ن،ط،)بمنقطسا"صاحبهاو".تحريف،"الغل":(ط،)ب

."وروى":(ن)

.مجهول(:1)166المتناهيةالعللفيالجوزيابنقال

77(.)9/والتعديللجرحافي

لمسلملاسماء1ووالكنى(،1)236لحاكماحمدالابيوالكنىالاسامي:انظر

تصحيف.وهو،المثناةبالياء"جيلابو"جميعاوفيها(121)5والمقتنى6(،11)

تي.يأوفيماهنا5""ورو:)ق(

احاديثالحجازاهلعنفضالةبنفرجحديث":مهديبنالرحمنعبدقال

ممن":الحاكمادلهعبدابووقال.مجهولمدنيعنيرويهناوهو."منكرةمقلوبة

26(.0)8/التهذيبتهذيبانظر:."بحديثهيحتجلا

من،الكنديالوليدبنبشرالقاضيوهو.الاهمالعلامةمعبالسينب(،)قفي

ترجمته:فيالمذكورةوكنيته.238سنةتوفي.يوسفابيالقاضياصحابأخص

انظر:.لهاخرىكنيةهيامهنا"لخطيبا"لىإ"الوليد"تحرفاادريفلا.الوليدابو

84(.-08)7/بغدادتارلخ
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السنةاصول:وقال،لحديثاهذاامريعظمالاسلام."(1)- سيحءرمعب

التوفيق.والله)2(.الاحاديثاحسنمنوهو،لهتشهد

!!!

روحه-اللهقدس-تيميةابنالاسلامشيخوكان"2(:0)5الصيبالوابلفيوقال(1)

".عليهالصحةشواهد":يقولكانأنهعنهوبلغني.لحديثاهذاشأنيعظم

المقصودليس"،جذحسنحديث":موسىبيأكقول"الاحاديثأحسنمن":قوله)2(

علىالالبانيتعقيبوانظر.الحديثتخريجفيسبقكماالاصطلاحيالحسنمنه

.(1/9123)4الضعيفةفي"لهتشهدالسنة"أصول:فوله
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فصل

(1)عشرةالحاديةلمسالةاوأما

والمنافقينالمسلمينحقفيعامهوهلالقبرفيالسؤالأنوهي

لمنافق؟والمسلمبايختصاووالكفار،

على)3(الدالةوالاثار"التمهيد")2(:كتابفيالبرعبدبنعمرأبوفقال

أهللىإمنسوباكانممن)4(منافقأولمؤمنإلاتكونلاالقبرفيالفتنةأن

فليس،المبطللجاحد)5(االكافرماو.الشهادةبطاهرالاسلامودينالقبلة

اللهفيثبت،الإسلامأهلهذاعنيسالوإنما.ونبيهودينهربهعنيسالممن

)6(.المبطلونويرتاب،آمنواالذين

للكافرالسؤالوأن)7(،القولهذاخلافعلىتدلوالسنةوالقرآن

وأما".فصل"فيهايردولم"،عشرةالثانية"(:)نوفيبالتذكير."عشر":،ج(ط،)ب(1)

.(414-4)13للقرطبيالتذكرةكتابمنلنقلو252(.2/)22()

التمهيد:فيوصوابهلتذكرة،فيومثله،تدذ""الدالة:غيرهوفي.الأصلفيكذا)3(

".تدلالثابتة"الاثار

خطأ."،"من:الأصلعداما(4)

لجاحد"."ون(:)ق،)5(

اللهلثت>:لىتعاقولهداالمبطلون..."فيثبتمكانالتمهيدوفي.التذكرةفيكذا)6(

لاية.ا(.!."ا!والزيفا

رواهمابهالقائلينمستندإنحجرابنلحافظوذكر(.)طمنساقط""القول)7(

مؤمن:رجلانيفتنإنما":قالالتابعينكبارأحدعميربنعبيدطريقمنالرزاقعبد

،موقوف"وهذا:قالثم"يعرفهولامحمدعنيسالفلاالكافرواما.ومنافق

فهي-،الصحيحةطرقهاكثرةمعمرفوعةيسألالكافرأنعلىالناصةوالأحاديث
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الحيؤةفيافابتبالقؤلءامنوالذجمتاللهيمتص>:تعالىقال.والمسلم

]إبراهيم:(لخماءمااللهويفعلالطيهثاللهويضلالأخقوفالديخا

من:يسالحينالقبرعذابفينزلتانها)1(الصحيحفيثبتوقد27[،

دينك.وما،ربك

"ان:قالانه!النبيعن،مالكبنانسعن")2(:"الصحيحينوقي

وذكر"نعالهمقرعليسمعانهأصحابهعنهوتولىقبرهفيوضعاذاالعبد

فيتقولكنتما:لهفيقالوالكافرلمنافقا"وأما:البخاريزاد.لحديثا

ولادربتلا:فيقال.الناسيقولماأقولكنت،ادريلا:فيقول؟الرجلهذا

الايليهمنيسمعهاصيحةيصبححديد،منبمطرقةويضرب.تليت

"هالثقلين

بالواو)3(.والكافر"لمنافقا"واما:البخاريفيهكذا

)5(حبانابنرواهالذيالخدريسعيدأبيحديثفي)4(تقدموقد

الباريفتح.عليهالقيمابنوتعقيبالبرعبدابنكلامنقلثم."بالقبولأولى

القيم.ابنعلى(1)99الصدورشرحفيالسيوطيردوقد923(.)3/

.(541)صبالسادسةالملحقةالمسالةفيسبقوقد.مسلمصحبح)ن(:(1)

.(571)صبالسادسةالملحقةالمسألةفيتقدم)2(

خفقيسمعالميتبابفيولكن(.)1374القبرعذابفيجاءمابابفيكذا)3(

238(.)3/الباريفتحوانظر:.بالشك"المنافقاو"الكافر(:)1338النعال

"تقدموقد":قولهفلعل.يتقدملمسعيدأبيوحديث.النسخجميعفيالسياقكذا)4(

فيكانلعلهثم،بالسادسةالملحقةالمسألةفيتقدمإذالسابقبالحديثمتعلق

النسخ.منالواوفسقطت.".سعيد.بيأحديث"وفي:الاصل

أجد=ولم.ماجهابنوغيرها:العموشنشرةوفي.يديبينالتيالنسخجميعفيكذا)5(
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هذهانالناسأيها"يا:فقالع!يمالنبيمعجنازةفيكنا(:أحمد)1والامام

جاءهاصحابهعنهوتولىدفن)2(الانسانفإذاقبورها،فيتبتلىالأمة

كانفإن؟الرجلهذافيتقولما:فقالفأقعدهمطراق)4(،يدهوفيملك)3(

نأوأشهدب[]54له،شريكلاوحدهاللهإلاالهلاانأشهد:قالمؤمنا

فيقولالنار،لىإبابالهفيفتح،صدقت:لهفيقول.ورسولهعبدهمحمدا

بربك.كفرتلومنزلكهذاله)5(:

)1(

)2(

)3(

)4(

()184الصدورشرحفيالسيوطيعزاهوقد.حبانابنلىإولاماجهابنلىإعزوه

مردويه،وابن،السنةفيعاصمبياوابنالدنيا،ابيوابنوالبزار،حمد،الىإ

الملحقةالمسألةفينقدموقد،هريرةابيحديثاخرجفقدحبانابنأما.والبيهقي

بالسادسة.

عامربيأطريقمنالاستار(كشف872)البزارواخرجه32(./)17المسندفي

عن،نضرةابيعنهند،ابيبنداودعنراشد،بنعبادثناعمرو،بنالملكعبد

.الخدريسعيدبيأ

المجمع""فيالهيثميواوردهالاسناد.بهذاإلاسعيدابيعننعلمهلاالبزار:قال

بنعبادبل:قلت."الصحيحرجالورجالهوالبزارحمدأورواه":وقال(48)3/

الساريهديفيكما،بغيرهمقروناواحذاحديثاالبخاريلهأخرجإنماراشد

احمدالامامطريقمن(4/894)تفسيرهفيكثيرابناوردهلماولذلك(،124)ص

مقرونا،البخاريلهروىالتميميراشدبنعبادفان؛بهباسلاإسناد"وهذا:قال

)فالمي(."بعضهمضغفهولكن

(".دفنإذاالانسانفان")ط(:

".الملك")ط(:

"."مطرق(:)ط

ق(.،ط،)بمنساقط""له
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لا:فيقول؟الرجلهذافيتقولما(:له)1فيقول،لمنافقواالكافروأما

فيقول،الجنةإلىبابالهيفتحثم!اهتدبتولادريتلا:لهفيقال،رياد

هذا.بهأبدلكاللهفإن،كفرتإذفاما.بربكامنتلو)3(منزلكهذاله)2(:

خلقيسمعهقمعة(لمطراق)هبالملكايقمعهثمالنار.إلىبابا)4(لهيفتحثم

".الثقلينالاالله

إلاملكراسهعلىيقوماحدما،اللهرسوليا:الصحابةبعضفقال

باتمؤلءامنواتذيفاللهيثنت">ع!:اللهرسولفقال!ذلكعندهيل)6(

ماللهويفعلالظلميناللهويضلالأخؤصوفيالدلمجاآلحيؤةفيافاتجا

27[".:]ابراهيم(!ثماء

قبلفيكاناذاالكافر"وأما)7(:الطويلعازببنالبراءحديثوفي

".مسوحمعهمالسماءمنملائكةعليهنزلالدنيامنوانقطاعالاخرةمن

وذكر"،قبرهفيجسدهفيروحهتعاد"ثم:قالانلىإلحديثاوذكر

الحديث.

)ط(.منساقط)1(

)ن(.منساقط)2(

"مقعدك".)ب،ن،ج(:)3(

"باب".)ب،ط،ج(:)4(

"بالمطارق".)ب،ط،ج(:)5(

"."هبل(:)طفيوضبط،الموحدهبالباء،ج(ط،ب،)قوفي.الهولمنفزعاي)6(

ضح.وهو

.(131)صالسادسةالمسألةفيتخريجهسبق)7(
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".رأسهعندفجلسالموتملكجاءهفاجرا)1(كان"فاذا:لفطوفي

باسوأ،فلان:فيقولون؟الخبيثةالروحهذه"ما:قولهإلىالحديثفذكر

منبه"فيرمى:قال(".دونهأغلقتالدنياالسماءالىبه)2(انتهيفاذا.أسمائه

السماصتخزف!نماباللهيشرذ>ومن:تعالىقولهقراثمالسماء".

"فتعادقال:31[.سحيؤ(]الحج:مكلفىالرجبهتهويأوالظئرفتخظفه

وينتهرانه،فيجلسانه،الانتهار،شديداملكانوياتيه،جسدهفيروحهإليه

هذاما:فيقولان!دريتلا:فيقولان.أدريلاهاه:فيقولرئك؟من:فيقولان

.أدريلاذلك،يقولونالناسسمعت:فيقول؟فيكمبعثالذي)3(النبي

ويفعلالطايتالله>ولصل:تعالىقولهوذلك!دريتلا:لهفيقولون

لحديث.اوذكر.27[":]إبراهيم<لمجثاءماالله

كقولهقطعا،الكافريتناولوالسنةالقرانعرففي"الفاجر"واسم

وقوله:[،31،41:لانفطار]ا<جميمالفجارلفىوإن!نعيملفىالأبرارن>:لىتعا

7[.:]المطففين<سخينلفىاتفخارإنكتف>*

الاخرةمنقبلفيكانإذاالكافرن"واالبراء:حديثفياخرلفظوفي

منثيابمعهم،غضابشداد)4(ملائكةإليهنزلالدنيامنا[]55وانقطاع

الطيالسيمسندفياللفظوهذاالشاهد.هوغيرهامنلمثبتو"كافرا(".ق،غ(:)1،(1)

.)978(

ن،ج(.،ط،)بمنساقط)2(

".الذي"هذا،ج(:ط،)ب)3(

)ط(.منساقط)4(
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السفودينزعكماروحه(1)فتنزع،فيحتوشونه،قطرانمنوسرابيلنار،

السماءبينملككللعنهخرجتفاذا.المبتلالصوفمنالشعبالكثير)2(

ليسمع"إنه:قالأنلىإلحديثاوذكرالسماء".فيملكوكلوالأرض

ومن؟دينكوما؟ربكمنهذا،يا:فيقال،مدبرينولواإذالهمنعاخفق

بنحمادرواه.الحديثوذكر!"دريتلا:فيقال.أدريلا:فيقول؟نبيك

عن،زاذانعنعمرو،بنالمنهالعن)3(،خباببنيونسعن،سلمة

.(4البراء)

خرجناالبراء:عن،ثابتبنعديعن،المسيببنعيسىحديثوفي

:قالأنلىإالحديثوذكرالانصارمنرجلجنازةفيلمجماللهرسولمع

=الموتوحضره،الاخرةمن)5(وقبلالدنيا،مندبرفيكانإذاالكافر"وان

فذكر.نار"منوحنوطنارمنكفنمعهمملائكةالسماء)6(منعليهنزلت

يثيرانونكيرمنكرفياتيه،مضجعهالىروحه"فترد:قالأنلىإالحديث

كالرعدتهماأصواهما،بأشعارلأرضاويفحصان)7(بهما،بأنياالأرض

منهذا،يا:يقولانثم،فيجلسانه،لخاطفاكالبرقهماوأبصار،القاصف

".)1()ق(:"فتنتزع

تصحيف.،الكبيردا":()ق(2)

تصحيف.،لاحبان":()ط)3(

طريقومن(03577/)يونسعنمعمرطريقمنالمسندفياحمدأخرجه(4)

مثله.957()3/يونسعنزيدبنحماد

".إقبال":(،جط،)ب(5)

،غ(.ق)أ،فييردلم)6(

تصحيف.،""يف!محان(:ط،)ب)7(
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بمرزبةفيضربانه!دريتلا:القبرجانبمنفينادى.ادريلا:فيقولربك؟

قبرهعليهويضيقيقل)2(لمالخافقينبينمن(1عليها)اجتمعلوحديدمن

لحديث.اوذكر".أضلاعهتختلفحتى

القاسم،بنهاشمالنضربياعن)3(""مسندهفيأحمدالامام5رو

.فذكره،المسيببنعيسىحدثنا

:قالالبراءعنمجاهد،عن،خصيفعن،سلمةبنمحمدحديثوفي

نألىإلحديثافذكر!.اللهرسولومعناالانصار،منرجلجنازةفيكتا

ونكير،منكرأتاه)4(قبرهفيالكافروضع"واذا:!يماللهرسولوقال:قال

[ب5]هلا:لهفيقولان.أدريلا:فيقول؟ربكمن:لهفيقولان،فيجلسانه

)5(.تقدموقدلحديثا".إدريت

"وأما:فيهقالعازببنالبراء)6(حديثروىمنفعامةلجملةوبا

لمنافقا"وأما:قالوبعضهم.الفاجر(""وأما:قالوبعضهم.لجزمباالكافر"

)ب،ط،ن(.منساقط"عليها")1(

"تقل".)ن(:وقي"يقل.)ط(:فيضبط)2(

مسند-الاثارتهذيبفيالطبرياخرجهوقد.الطريقهذامنالمسندفياجدهلم)3(

فيالمصنفاوردهقدومنه،والنفسالروجكتابفيمندهوابن)723(،عمر

السادسة.المسألة

،غ(.ق)ا،فييردلم"قبرهفي!(4)

السادسة.المسالةفي)5(

الراء".روىمافعامة"ط(:،)ب)6(
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الحديث:فيهكذاةالروبعضشكمن)2(اللفظةوهذه(")1(.المرتابأو

لممنورواية،يشكفلموالفاجرالكافرذكرمنوأما.قالذلكأيأدريلا

بينتناقضلاأنهعلى؛انفرادهمعشكمنروايةمنأولىكثرتهممعيشك

الذيناللهفيثبت،والمؤمنالكافريسالكمايسالالمنافقفإن،الروايتين

.والمنافقونالكفاروهم،الطالميناللهويصل)3(،بالايمانآمنوا

عامرأبورواهالذيالحديثفيالخدريسعيدأبوجمعوقد

عن،نضرةبيأعنهند،بيأبنداودعنراشد،بنعبادحدثنا)4(،العقدي

:وقال،الحديث(فذكر)ه.جنازةغ!ي!اللهرسولمعشهدنا:قالسعيدابي

لا:فيقول؟الرجلهذافيتقولماله)6(:يقولمنافقاأوكافراكان"وان

والمنافق.للكافرالسؤالأنفيصريحوهذا")7(أدري

ممنفليس،المبطلالجاحدالكافرما"و:اللهرحمهعمرأبيوقول

المسؤولين،جملةمنهوبل،كذلكليس:لهفيقال".ودينهربهعنيسال

الكفار)8(يسألأنهكتابهفيتعالىاللهأخبروقد.غيرهمنبالسؤالوأولى

،غ(:ق)أ،وقي9(.0)5ومسلم)86(البخارياخرجهأسماء،حديثفي(1)

خطأ."لمرتابوا"

الاصل.منساقطة"اللفظة")2(

".الايماناهل")ا،غ(:عداما)3(

."قال"(:)طفيزاد(4)

.وذكر""(:)ط(5)

."يقولوا":(،ج)بوفي.()طمنساقط"له"6()

قريبا.يجهتخرسبق)7(

.الزيادةهذهدون"القيامةيوميسال":الأصلوفي.الكافر""(:ن،)ق)8(
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]القصص:<المرسلينأجئتمنامافيقولينادصهموينم>:تعالىقالالقيامةيوم

(يعملونكانوأعا!أتجعينلتئلنهض>فورلب:تعالىوقال65[،

ولنشكإلئهصأرسللىا>فلنشلن:تعالىوقال29،39[،]الحجر:

فييسألونلافكيف،القيامةيومسئلوافاذا6[،]الاعراف:لمرسلين(

وجه.اللهرحمهعمرابوذكرهلمافليس(1؟)قبورهم

!!!

علىوأورد،القيمابنجواب923()3/الفتحفيحجرابنلحافطالخص(1)

يوميكونالسؤالهذاإن:يقولانفيللنا"أنهناالمذكورةبالاياتالاستدلال

إلخ."..سئلوا.فاذا":القيمابنكلاماخرلىإيلتفتولم"،القيامة
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فكل

(1)عشرةالتانيةلمسالةاوأما

الأمة،بهذهمختصهوهلونكيرمنكرسؤالأنوهي)2(

ولغيرها؟لهايكونأو

إنما)4(:الترمذياللهعبدأبوفقال.الناسفيهتكلمقد)3(موضعفهذا

تأتيهمالرسلكانتقبلناالامملان؛خاصةالامةهذهفيالميتسؤال

بعثفلما.بالعذابوعوجلواواعتزلوهم،،الرسلكفتبوافإذ،بالرسالة

إلارسدبوما>:تعالىقالكماللخلقأمانا)5(بالرحمةمحك!ي!محمداالله

حتى،السيفعطىو،العذابعنهمأمسك701[]الانبياء:لقفلمين(رحمة

فيالايمانيرسخثم،السيف)6(لمهابةدخلمنالاسلامدينفييدخل

ويعلنونالكفر،يسرونفكانوا،النفاقأمرظهرهاهنافمنفأمهلوا.،قلبه

القبرفتانيلهماللهقيضماتوافلماستر.فيالمسلمينبينفكانوا،الايمان

37[،:]الانفال<الطيبمنالخبيثاللهليميزو>.بالسؤالسرهمليستخرج

واما".فصل"فيهايردلمو"عشرةالثالتة":()نوفي.بالتذكير"عشر":الاصلعداما(1)

(.)طمنساقطةوالواو،ج(.)بمنساقطوهي"")2(

ن،ج(.ط،)ب،منساقطة)3(

.(414)القرطبيتذكرةعنصادروالمؤلف(.0201)المسندة-لاصولنوادرفي(4)

مانا"."والنوادر:وفي.تصحيف"إماما"،ن(:)ق،)5(

وفي.الصورةفياللامتظهرولم،"من"علىضربثم"،مهابةمن":الاصلفيكان)6(

يضا.ـصوابالكان"السيف"مهابة:قيلولوثبتنا.ماوالنوادروالتذكرةغيره
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الأخرةوفالدنيااطيؤةفيالظبتبالقؤلءامنوالذيفاللهشتت>!

27[.:]إبراهيم<الطليناللهويضل

والقرطبيئ)2(،الاشبيليئالحقعبدمنهم،اخرونذلكفي()1وخالف

ولغيرها)4(.الامةلهذهالسؤالوقالوا)3(:

حديثوفي:فقالالبر،عبدبنعمرأبومنهم،اخرونذلكفيوتوقف

ق!ورها")6(.فىتشلىالأمة!ذه"ان.ظلأ.ع!ي!اك.ثا)5(. .ء.لهو-.بصب!بنريد

هذهتكونانيحتملاللفظهذاوعلى")8(."تسال:يرويهمن)7(ومنهم

1(.0)عليهيقطعلاامرفهذا)9(،بذلكخصستالامة

فيتبتلىالأمةهذه"ان:!ك!ي!بقولهالامةبهذهخصهمناحتجوقد

."لفهوخا":(ج،ن،ط،ب)(1)

.(ط)منقطسافقط"لقرطبياو".(ج،ب)منقطسا"القرطبي...منهم"(2)

."لوقا":(،غأ)3()

وقد2(.)46العاقبةكتابفيالحقعبدقولوانظر.وغيرها""ن،ج(:،ط،)ب(4)

4(.1)5التذكرةفيالقرطبيصوبه

فيالحديثسبقوقد.أصلحثمهكذاأيضاالاصلفيوكان.يزيد""،ج(:ط)ب،)5(

.(051)صبالسادسةالملحقةالمسألة

."قبورهم":(ج،ط،)ب(6)

.(ج،ن،ط،)بقطةساالواو7()

"،يسألولا")ن(:وفي."يسأل")ط(فيقبلهزادثم،قال""لىإ،ج()بفيتحرف)8(

خطأ.

"وهذا".ن(:،ج،ط)ب،)9(

.(414)القرطبيتذكرةو]نظر2(.2253/)التمهيد(01)
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فيظاهروهذا(.1")قبوركمفيتفتنونانكمالي"أوحي:وبقوله،قبورها"

فيتقولكنتما:لهالملكينقولعليهويدلقالوا:.الامةبهذهالاختصاص

)2(.ورسولهاللهعبدانهاشهد:المؤمنفيقول؟فيكمبعبالذيالرجلهذا

،تمتحنونبي"انكمالاخر:الحديثفيوقوله.لمج!بالنبيخاص!فهذا

)3(."تسالونوعني

دونالامةبهذهالسؤالاختصاصعلىهذايدللا:الاخرونوقال

قالكما،النالسأمةبهيرادأنإما"الأمةهذه"ان)4(:قولهفان،الأممسائر

]الانعام:<أئثالكئمأمئمالامجناحتهيطيرولاطيرالاضضفيدآبؤمن>وما:تعالى

نأ"لولا:الحديثوفيامة،يسمىالحيوانأجناسمنجنسوكل38[

الذيالنبيحديثايضاوفيهبقتلها)5(")6(.لأمرتالأمممنأمةالكلاب

أسماء.حديثمن(05)5ومسلم)86(البخاريأخرجه(1)

تخريجه.سبق)2(

عذابإثبات"فيوالبيهقي2(،5)980أحمدالامامإخرجهطويلحديثمنقطعة)3(

تفتنونفبيالقبرفتنةوإما":بلفظعنها،اللهرضيعائشةحديثمن38()37،القبر"

ما"و:بلفظ(عائشةمسند،0171)راهويهبنإسحاقرواهوكذا."تسألونوعني

والترهيبالترغيبفيالمنذريإسنادهوصحح."عنييسألونفإنهمالقبرفتنة

)قالمي((.1845)

،ج(.ط)ب،منساقطة)4(

"بقتلهم".)ا،غ(:)5(

ماجهوابن(،0284)والنسائي(،1)486والترمذي284(،5)داودأبوإخرجه)6(

عنعبيد،بنيونسطريقمن)5657(حبانوابن)6788(،واحمد32(،0)5

صرحوالحسن.صحيحوالسناده.عنهاللهرضيالمغفلبناللهعبدعن،الحسن

)قالمي(اخر.وجهمن)5656(حبانابنعندبالتحديث
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نأأجلمن)1(:إليهاللهفاوحىفاحرقت،،النملبقريةفامر،نملةقرصته

)3(؟تسيحالامممنأمةأحرقتب[]56واحدةنملة)2(قرصتك

سؤالينفيمافيهيكنلم،فيهمبعث4()خمالذينأمتهبهالمرادكانوإن

قبورهم،في5()مسؤولونبانهمإخباراذكرهميكونقدبل؛الأمممنغيرهم

الامم.سائرعلىوشرفهاالامةهذهلفضلقبلهمبمنيختصلاذلكنو

وكذلك،"قبوركمفيتفتنونانكملياأوحي":!ممقولهوكذلك

لامتهإخبارهو؟"فيكمبعثالذيالرجلهذا"ما:الملكينقولعنإخباره

قبورها.فيبهتمتحنبما

)7(معذبونوانهم،كذلكامتهمعنبي)6(كلأن-أعلموالله-والظاهر

الاخرةفييعذبونكما،عليهملحجةاواقامةلهم،السؤالبعدقبورهمفي

اعلم.لىوتعاسبحانهوالله)9(،لحجةاواقامة)8(السؤالبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

(.)نمنساقط!إليه"

)ب(.منساقط"قرصتكأن"

.هريرةبيأحديثمن3(10)9البخاويأخرجه

فاصلح.،الاصلفيكانوكذا"."الذي،غ(:)ق

.مساءلون:يعني."مساولون":الاصل

."رسلا":دةزيا(ط،ب)في

."بونيعذ!:(ط)

."لهم":ةدزيا(ن،ط)في

"ظاهر2(:04)3/الفتحفيالحافطوقال.!عليهم":زيادةن(،ط،)بفي

"...وقال.نيالشالىإالقيمابنوجمح...الترمذيلحكيماجزموبه،الاولالاحاديث

)793(.الطحاويةشرحفيهذاكتابنامنالمسالةتلخيصوانظر.جوابهفنقل
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فصل

(1)عشرةالثالثةلمسالة1وأما

قبورهم؟في)2(يمتحنونهلالأطفالأنوهي

احمد)3(.لاصحابوجهانهما،قولينعلىذلكفيالناساختلف

لهم،والدعاء،عليهمالصلاة)4(تشرعانه:يسالونإنهمقالمنوحجة

عن)5(موطئهفيمالأذكركماالقبر؛وفتنةالقبرعذابيقيهماناللهوسؤال

عذابقه"اللهم:دعائهمنفسمعصبي،جنازةعلىصلىأنه)6(هريرةابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

واما"."فصلفيهايردلموعشر"الرابعة"(:)نوفي.بالتذكير"عشر":(،غ)ق

".تمتحن"(:)أ،غ

يعني-يمتحنلاأنه"أحدهما:قال028(،277،)4/الفتاوىمجموعانظر:

أبوالقاضيمنهمطائفةقالهالدنيا.فيكلفمنعلىتكونإنماالمحنةوأن-الصغير

أبوونقله.السنةأهلأكشرقولوهو،يمتحنأنه:نيلثاو.عقيلوابنيعلى

".الثافعياصحابعنعبدوسبنالحسن

غريب.خطأوهو،"تشرعلم")ق(:

المؤلفولعل.القبر"عذابمنأعذهاللهم":ولفظه.6(01)برقمالجنائزكتابفي

222(.)4/المسائلجامعانظر:.شيخهكلامعلىاعتمد

4،277/الفتاوىمجموعفي)ونحوه."وسلمعليهالله"صلى:بعدهالاصلفي

جاءثم.زائدةانهايعني.لىإ":"سلموبعد،من:""صلىقبلالسطروفوق028(.

شيخذكرمالىإوحذفهاالزيادةهذهمردولعل.الكلمتينعلىفضربالقراء،بعض

أنه-مرفوعاوروي-هريرةبيأعن"ثبتأنه238()3/المسائلجامعفيالإسلام

374(/1)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجهوالمرفوع..ـ"ه.طفلعلىصلى

.لموقوفهووالصواب(.061)القبرعذابإثباتفيوالبيهقي
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القبر".

صبيبجنازةعليهامرانهعائشةعنمعبد)1(بنعليرواهبماواحتجوا

الصبيهذا)2(:فقالت؟المؤمنيناميايبكيكمالها:فقيل،فبكتصغير،

القبر.ضمةمنعليهشفقةلهبكيت

سعيد،بنيحيىعنمعاويةابوثنا)3(،السريبنهنادرواهبماواحتجوا

علىليصليكانإن:قالهريرةابيعن،المسيببنسعيد)4(عن

القبر.عذابمنأجرهاللهم:فيقول،قطخطيئةعملإنما،المنفوس

منزلتهم،بذلكليعرفواعقولهملهميكملسبحانهواللهقالوا:

عنه.يسالونعمالجوابا)5(ويلهمون

فييمتحنوننهمفيهاالتيالكثيرةالاحاديثذلكعلىدلوقدقالوا:

فيامتحنوافإذا)6(،لحديثواالسنةاهلعنالاشعريوحكاه.الاخرة

سبق.وقد.والمعصيةالطاعةكتابفي(1)

)ط(.منساقط)2(

35(.1)الزهدكتابفي)3(

ن(.،)طمنساقطسعيد""عن)4(

تحريف.،"ويكتمرن")ق(:)5(

الفتاوىومجموع)873(الهجرتينطريقفيومثله.الآخرةفيامتحانهميعني)6(

وانظر:."واختارهالسعةأهلعنالاشعريلحسناابوذكرهالذي"وهو278(:4/)

238(.)3/المسائلوجامع3(4281،30/)الفتاوى

واهللحديثااصحابقولمن2()69المقالاتفيالأشعريذكرهماونص

وفي.أراد"مابهمفعلشاءوإن،عذبهمشاءإن؛اللهلىإامرهمالاطفال"ان:السنة

.الاخرةفيالأطفالامتحانعلىيدلحديثانقل(1)49الابانة
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القبور.فيامتحانهميمتنعلمالاخرة

أ[،]57(1)والمرسلالرسولعقللمنيكونإنماالسؤال:الاخرونقال

هذافيتقولكنتما:لهفيقاللا؟اموأطاعهبالرسولامنهل:فيسال

يقالفكيفما،بوجهلهتمييزلاالذيالطفلفأما؟فيكمبعثالذيالرجل

القبرفيعقلهإليهردولو؟فيكمبعثالذيالرجلهذافيتقولكنتما:له

هذافيفائدةفلابه،والعلممعرفتهمن)2(يتمكنلمعمايساللافانه

)3(.السؤال

رسولا،إليهميرسلسبحانهاللهفإن،الاخرةفيامتحانهمبخلافوهذا

عصاهومننجا،منهمأطاعهفمن.معهموعقولهم،أمرهبطاعةويأمرهم

أنهلا،الوقتذلكيفعلونهبهيأمرهمبأمر)4(امتحانفذلكالنار.أدخله

فيالملكينكسؤالعصياناوطاعةمنالدنيافيلهممضىأمرعنسؤال

القبر.

علىالطفلعقوبةفيهالقبربعذابالمرادفليسهريرةأبيحديثوأما

بل،عملهذنببلاأحدايعذبلااللهفإنقطعا،معصيةفعلأوطاعةترك

يكنلموإن،غيرهبسببللميتيحصلالذيالالمبهيرادقدالقبرعذاب

أهلهببكاءصليعذبالميت"انمحك!يم:قولهومنه)5(.عملهعملعلىعقوبة

.()بمنساقط"لمرسلوا"(1)

،ج(.ط،)بمنساقط)2(

".السؤالبهذاقائدة"ولا)ا،غ(:."...فائدة"ولا)ق(:)3(

(.،جن،)بمنساقطبامر""(4)

".عملهعلى":(،جط،)ب(5)
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>ولاالحيبذنبيعاقبأنهلا،منهويتوجع)2(بذلكيتالم:أي(")1(.عليه

منقطعة"السفر!يم:النبيكقولوهذا164[.]الانعام:<أخرممثوزروازر!يلزر

الالاممنالقبرفيأنريبولا.العقوبةمنأعمفالعذاب")3(.العذاب

فيشرعبه،فيتألمالطفلإلىأثرهيسريقدماوالحسرات)4(والهموم

)6(.أعلموالله)5(.العذابذلكيقيهأنلهلىتعااللهيسألأنعليهللمصلي

!!!

عمر.ابنحديثمن)279(ومسلم(1)286البخاريأخرجه(1)

ذلك"."منط،ج(:)ب،)2(

.هريرةبياحديثمن(1)279ومسلم(4018)البخاريأخرجه)3(

."والغموم":زيادة(ج،ن،ط،)بفي(4)

القبر".عذابيقيه"(:،جط،)ب)5(

)ن(.في"اعلم"واللهيردلم)6(
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فصل

)1(عشرةالرابعةلمسالةاوأما

؟)2(منقطعأودائمالقبرعذابهل:قولهوى

:نوعانأنهفجوابها

بينماعنهميخففأنه)3(الحديثبعضفيوردماسوى،دائمنوع

]يس:<)4(مرقدنامنبعثنامن>يخويهناقالوا:قبورهممنقاموافإذا،النفختين

.]52

وعنتيا(غدواعلئهايعرضونلنار>:تعالىقولهدوامهعلىويدل

46[ه]غافر:

رويافيالبخاريرواهالذيسمرةحديثفي)5(تقدمماعليهويدل

ابنحديثب[]57وفي".القيامةيوملىاذلكبهيفعل"فهو:وفيهع!م!هالنبي

فجعلييبسا".لمماعنهمايخفف"لعله:الجريدتينقصةفيعباس

فقط.رطوبتهمابمدةمقيداالتخفيف

وأما".فصل"فيهايردولم"عشرةلخامسةا")ن(:وفي.عشر""،غ(:ق)أ،(1)

"."يعقطع،ج(:ن،ط،)ب2()

عماسوابنكعببنبياعنرويمالىإيشيرولعلهمرفوعا.حديثافيهاجدلم)3(

فيرقدون.،النفختينبينالعذابعنهميرفعلىتعااللهأنوغيرهموقتادةومجاهد

القرطبيوتذكرة(1/564)9الطبريتفسير:وانظر6(.44)3/البغويتفسير

.(564-71/464)وتفسيره(4)78

."اهذمرقدنا...":(،غن،أ)اعدفيما(4)

.(051،172)صالاتيانالحديثانوكذا(،961)صبالسادسةالملحقةالمسالةفي5()
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أتى"ثم:هريرةأبيعن،العاليةأبيعنأنس!،بنالربيعحديثوفي

منعنهميفترلا،عادترضختكلمابالصخر،رؤوسهمترضخقومعلى

.تقدموقدشيء"ذلك

يتبختر:يصثيوجعل،بردينلبسالذيقصةفي)2(الصحيح(فيو)
.1

".القيامةيوملىإفيهايتجلجلفهو،الأرضبهالله"فخسف

الىباب)3(لهيفتح"ثمالكافر:قصةقيعازببنالبراءحديثوفي

وفيأحمد)4(.الامامرواه".الساعةتقومحتىفيهامقعدهإلىفينظرالنار،

يوملىانهاودخاغمهامنفياتيهالنار،الىخرقالهيخرق"ثم:طرقهبعض

")5(.القيامة

الذينالعصاةبعضعذابوهو!ينقطعثم،مدةلى)6(إ:الثانيالنوع

فييعذبكماعنه؛يخففثم)7(،جرمهبحسبفيعذب،جرائمهمخفت

.العذابعنهيزولثم،مدةالنار

وأحج،ثوابأواستغفار،أوصدقةأوبدعاءالعذابعنهينقطعوقد

فيالشافعيشفعكماوهذا.غيرهمأوأقاربهبعضمنإليهتصلقراءة

(.،غب)ا،منساقطةالواو(1)

.هريرةبياحديثمن2(.)88ومسلم()9578البخارياخرجه2()

"بابا".)ق(:)3(

.(131)صالسادسةالمسالةفيتخريجهسبق)4(

.الروحكتابعنصادرولعله)75(.الامتاعكتابهاخرفيحجرابنفتاوىفينحوه)5(

تحريف.،"أنه":()ب(6)

."جريمته":()ط7()
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قدشفاعةهذهلكن)2(؛بشفاعتهالعذابمنفيخلصالدنيا)1(،فيالمعذب

بينبالشفاعةأحايتقذملاتعالىوالله.عندهالمشفوعإذن)3(بدونتكون

يرحمأنأرادإذ]يشفعأنللشافعيأذنالذيفهو،إذنهبعدمنإلايديه

له)4(.المشفوع

اتدبذا>من:عنهاللهيتعالىوباطلشركفانههذا،بغيريغتر)5(ولا

ارتضى<لمنإلايسثفعوت>ولا255[،]البةرة:<نهجب!الاوعندهلمجشفع

السمعةشفع>ولا3[،]يونس:()6(إذن!ءبعدمنشفيغالا>مامن28[،]الانبياء:

السنسماكله-جميعاالشقعةتته>قل23[،]سبأ:لة-<%ألمنإلاؤعند

.[44]الزمر:<لارضوا

حدثنا،الصائغموسىبنمحمدحذثنيالدنيا)7(:أبيابنذكروقد

أهلمنكأنهرجلفراه،المدينةأهلمنرجلمات:قال،نابناللهعبد

)8(:فقال،لجنةاأهلمنكأنهراهثامنةأوسابعةبعدإنهثم.لذللشفاغتمالنار،

(.)طمنساقطالدنيا!في"(1)

...المعذبفي"وكذا)ب(.منساقط"بشفاعته...الشاو".""بشفاعة)ا،غ(:2()

(.)جمنساقط"بشفاعته

تحريف.("،"بذلك(:)ق)3(

".لهالمشفوع"الميت،ج(:ط،)ب)4(

تغتر".فلا"(:)ن.يغتر""فلا،ج(:ط،)ب)5(

)ن(.فيالايةهذهتردولمخطأ.وهو"فما..."،)ا،غ(:عداما)6(

.()913القموركتابفي)7(

"."قال،ج(:ط،)ب)8(
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منرجلمعنادفننهإلاذلككانقد:قالالنار؟أهلمنإنكقلتتكنلمأ

منهم.(1أنا)فكنت،جيرانهمنأربعينفيفشفعأ[،]58لحينالصا

بعضحدثني:قال)3(يحيىبنأحمدوحدثناالدنيا)2(:أبيابنقال

حينحالككانما:فقلت،النومفيفرأيتهأخي)5(،مات:قالأصحابنا)4(

ليدعاداعياأنفلولانار،منبشهاباتأتاني:قال؟قبركفيوضعت

به)6(.سيضربنيأنهلرأيت

لىإملكبهاأتاهالميتلاخيهالعبددعاإذاجرير:بنعمرو)7(وقال

)9(.شفيقعليكأخمنهدية)8(،الغريبالقبرصاحمبيا:فقالالقبر،

لها،الدعاءكثيروكنت،مناميفيرابعةرأيت:غالببنبشاروقال

مخمرةنورمنأطباقعلىتأتيناهداياك،غالببنبنباريا:ليفقالت

إذاالاحياءالمؤمنيندعاءهكذا:قالت؟ذاكوكيف:قلت.لحريرابمناديل

ن،ج(.ط،)ب،منساقط)1(

)366(.الصدورشرحفيوالسيوطي)22(الاهوالفيرجبابنإليهعزاه)2(

بجير.بنأحمدالصدور:وشرحالاهوال)3(

لا.أصحابهبعضعنيحى"(:)ن(4)

الصدور.وشرحالاهوالفيوكذالي".أخ"ن،ج(:،)ط)5(

)ب(.منساقطالخبرهذا)6(

"عمرإ.(:)ط)7(

".هذهلعله":لحاشيةافيوكتب""الغريببعدعلامةالقراءبعضوضعالاصلفي)8(

المتن.في)غ(فيواقحملحقا،ناسخفظنه.هديةهذه:يععي

)693(.الصدوروشرح(12)5الاهوالقيكماالدنيابياابناخرجه)9(

272



وخفرالنور،أطباقعلىالدعاءذلك1(جعل)لهم،فاستجيبللموتىدعوا

هديةهذه:فقيل،الموتىمنلهدعي)3(الذيتي)2(أثمالحرير،بمناديل

.(4)إليكفلان

بعضحدثني:قالبجير)5(بناللهعبدأبووحدثنيالدنيا:بيأابنقال

دعاءإليكمأيصل:فقلت،موتهبعدالنومفيليأخارأيت:قالأصحابنا)6(

)8(!نلبسهثمالنور،مثليترفرف)7(،واللهإي:قالالاحياء؟

(01عن)السؤالجوابفيلهذا)9(تمام-لىتعااللهشاءإن-وسيأتي

الاحياء.إليهميهديهبماالامواتانتفاع

!!!

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

".)ب،ط،ن،ج(:"يجعل

"."به)ط(:فيبعدهزاد

"دعا".ن،ج(:،ط)ب،

)793(.الصدوروشرح(21)5الاهوالفيكماالدنيابياابناخرجه

بجير".بنالله"عبد)ن(:وفيعبد""ابوأيضا:)ق(وفيبحترلا.بنعبد"ابو)أ،غ(:

غيرها.منالمثبتوالصواب

".اطابهبعضعنبجير."..)ن(:

".يترفرف"لعله:الاصلحاشيةوفي."يترفون"ق(:)أ،

غيرها:وفي.الاصلفيأولهيتضحولم.الاخرىوالمصادر)ق(فيبالنونكذا

والسيوطي(21)5الاهوالفيرجبابن:الدنياابيابنلىإعزاهوالخبر("."يلبسه

)693(.الصدورشرحفي

".لهذه":(،غن)ا،عداما

(.)نمنساقطلاعنالسوال"جواب
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فصل

)1(عشرةلخامسةالمسالةاوأما

السماءفيهيهل؟القيامةإلىلموتابينماالأرواحمستقرأين)2(:وهي

أجسادفيحتووهللا؟أم4(والنار)الجنةفيهيوهل؟الأرضفيأم)3(

؟مجردةتكونأمفيها،وتعذبفتنعمفيها،كانتالتيأجسادهاكير

منتتلقىإنماوهيفيها.واختلفوا،الناسفيهاتكلمعظيمةمسالةفهذه

ذلك)5(.فيواختلففقط،السمع

غيرأمكانواشهداء-لجنةافياللهعندالمؤمنينارواح:قائلونفقال

بالعفوربهم)6(وتلقاهم،دينولاكبيرةلجنةاعنيحبسهملمإذا-شهداء

عمرو)7(.بناللهوعبد،هريرةبيامذهبوهذا.لهموالرحمةعنهم

ما".وفصل"فيهايردولم.عشر""السادسة)ن(:وفيبالتذكير."عشر"،غ(:)ق(1)

".أن9:الاصلعداما2()

إو".السماءفيهو"هل)ن(:)3(

.النار"أو"(:ن،)ق(4)

الاشارةدون(104-)893الطحاويةشارحالروجكتابمنالمسألةهذهلخص5()

إليه.

95(./11)البرعبدلابنوالتمهيد)ق(منوالمثبت."يلقاهم"،ج(.ط،ب)أ،في)6(

بناللهعبد":الصوابولعلالتمهيد،فيوكذا،عمر"بنالله"عبدق،غ(:)أ،في)7(

ابننقلهوكذا.أيضاالاصلفيهكذاوسيأتي.الاخرىالنسخمنأثبتناكماعمرو"

منقولةعمرو"...قائلونفقال"لعبارةالبر.ـوعبدابنعن(01)5الاهوالفيرجب

ذلك.علىالنصوسيأتيالتمهيد،من
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روحهامنيأتيهمبابهاعلىلجنةابفناءهم:طائفةوقالت

ورزقها.ونعيمها[ب]58

قبورها.أفنيةعلىالارواح:طائفةوقال

.(1)شاءتحيثتذهبمرسلةالروجأنبلغني:مالكوقال

النار،فيالكفار)2(رواح:اللهعبدابنهروايةفيأحمدالاماموقال

)3(.الجنةفيالمؤمنينوأرواح

أرواح:والتابعينالصحابةمنطائفةوقال:مندهبناللهعبدأبووقال

ذلك.علىيزيدوولم،وجلعزاللهعندالمؤمنين

المؤمنينأرواحأن)4(والتابعينالصحابةمنجماعةعنوروي:قال

)5(.بحضرموتبئر:ببرهوتالكفاروأرواح،لجابيةبا

(4592/)الفتاوىمجموعفيكذا.الموتذكركتابفيعنهالدنياابيابناخرجه(1)

88(.)3/الاستذكارفيالبرعبدابنوذكره.منهالمطبوعفياجدهولم

."أرواحإن":(ن،ج،ط،)ب2()

ينقلهولم.ابيهعناحمدبناللهعبدعناتبعهومنيعلىأبوالقاضيحكاهكذا)3(

اللهعبدمسائلوفي(.1)30الاهوالفيرجبابنقاله.حنبلنقلهوانما،اللهعبد

طير،حواصلفيامقبورها،افنيةفياتكون:الموتىارواحعنأبيسالت)546(:

المؤمن"نسمة:قالأنهلمجحلنبيعنرويقد:فقاللاجساد؟تموتكماتموتام

فيالمؤمنينجاروإن:عمروبناللهعبدقولذكرثم.الحديث."..يعلقطائر

إلخ...خضر.طيراجواف

ن(.،،جط،)بفي"ان"تردلم(4)

عمرو.بناللهعبدعن54()4ذكرالموتفيلدنياابيابنأخرجه)5(
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لانفسهل:اليمانأبااللهعبدبنعامرسألتعمرو:بنصفوانوقال

!تنناولند>:لىتعااللهيقولالتيالارضإن:فقال؟مجتمعالمؤمنين

[501]الانبياء:(ا!لصتعبادييرثهاا!رضلذكرأنبعدمنألربورفى

)2(،البعثيكونحتى(1)المؤمنينأرواحإليهايجتمعالتيالارضهي:قال

الدنيا.فيالمؤمنيناللهيورثهاالتيالارضهيوقالوا:

وأرواح،السابعةالسماءفيعليينفيالمومنينأرواح:كعبوقال

)3(.إبليسخدتحتالسابعةالارضفيسخينفيالكفار

ببئرالكفاررواحو،زمزمببئرالمؤمنينأرواح:طائفةوقالت

.(4)برهوت

تذهبالارضمنبرزخفي)5(المؤمنينأرواح:الفارسيسلمانوقال

المؤمننسمة:عنهلفظوفيسخين)6(.فيالكفاررواحو،شاءتحيث

الدنيا".في")ط(:فيزاد(1)

جدا.غريبوهذا.ممدهابن"أخرجه33(:0)الصدورشرحفيالسيوطيقال2()

وانظر:.(1/437)6تفسيرهفيجريرابنوأخرجه."أغرببذلكالايةوتفسير

الاية.علىالكلامتيوسيا(.11)4الاهوال

(2491،591/)4التفسيرفيلطبريو()1223الزهدفيالمباركابنأخرجه)3(

ولملىتعادلهعندالمؤمنينأرواحبانالقائلينمناقشةعندكاملاالاثرتيوسيا

ذلك.علىيزيدوا

طالب.أبيبنعليعن5(145،42)الموتذكرفيالدنيابياابنأخرجه)4(

لارض".من..."ارواح،ج(:)بمنسقطوقد."المؤمنينارواح"إن)ط(:)5(

5(.)43الموتذكرفيالدنياابيوابن)942(الزهدفيالمباركابنأخرجه-)6(
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)1(.شاءتحيثالأرضفيتذهب

شماله.عنالكفاررواحو،ادميمينعنالمؤمنينأرواح:طائفةوقالت

حلققبلكانتحيثمستقرهاحزم)2(:ابنمنهمأخرىطائفةوقالت

أجسادها.

وجلعزاللهقالهماهو1جالأرومستقرفيبه)4(نقولوالذيقال)3(:

>دصإذ:قالوجلعزاللهأنوهو،الواضحالبرهانفهو.نتعداهلاع!رو،ونبيه

ألمتتأنفسهمعك)5(وألثهدهمذرياتهمظهورهممنءادمبنىمنرئكاخذ

غفلين(هذاعقكئاإناالقيمةيومتقولوأأتشهدنةبكقالو(بكم.

للملايكةقفاثمصوزنبهخثم>ولقذ!م:تعالىوقال172[.]الاعراف:

الارواحخلقتعالىاللهانفصح11[،ف:]الاعر<فسجدولإدماشجدو

ائتلف،منهاتعارففما،مجندة3جنوالأرواح"أن:لمجيمأخبروكذلك.جملة

وهي،بالربوبيةله)7(وشهادتهاعهدهااللهخذو")6(.اختلفمنهاتناكروما

555(./1)الصفوةصفة(1)

".حزمابنمحمد"أبو)ن(:)2(

322(.321-)2/الفصلفي)3(

".بهونقول،عليه"نعول)ن(:(4)

كاملة.الاية)ن(ناسخيثبتولم.السبعةمنعمروابيقراءةعلىالنسخجميعفيكذا5()

هريرةبياحديثمنومسلم)3336(،عائشةحديثمنالبخاريأخرجه)6(

.)2638(

الله"واخذ(:،ج)بوفي.!لهتهاشهاد"واخذ(:)طوفي(.)نمنساقط""له)7(

".لهتهاشهاد
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يدحلهاأنوقبل،لادمبالسجودالملائكةيأمرأنقبل،عاقلةمصورةمخلوقة

وهوشاء،حيثأقرها)1(ثموماء.ترابيومئذوالاجسادالاجساد،في

بعدالجملةمنهايبعثيزاللاثم.الموتعندإليهترجعالذيالبرزخ

المني.منالمتولدةالاجسادفيفينفخها،لجملةا

التعارفمنلاعراضها)2(حاملةأجسامالارواحأنفصح:قالأنلىإ

يتوفاها،ثميشاء،كماالدنيافياللهفيبلوهم.مميزةعارفةنهاووالتناكر،

سماءعندبهأسريليلةع!يالهاللهرسولفيهراهاالذيالبرزخلىإفترجع

،يسارهعنالشقاءأهلرواحو،ادميمينعنالسعادةأهلأرواح.الدنيا

لجنة.الىإوالشهداءالانبياءأرواحوتعجل.العناصرمنقطععندوذلك

!ذانهراهويهبنإسحاقعنالمروزينصربنمحمدذكروقد:قال

العلم.أهلجمعأهذاوعلى:قال.بعينهقلناالذيهذا

اللهقولهووهذاقال:.الاسلامأهلجميعقولوهوحزم:ابنقال

أ!بمالممئممةوأ!ب!أ!بالمتمعةماالمتمنة>فاضخب:تعالى

ئفة!الئعيمجنتفى!المقربونأول!ك!آلشبمونوالشبقون!آتمثئمة

نإفائا>:لىتعاوقوله[)3(،41-8:]الواقعة<الأخرينمنوقليل!الأولينمن

اخرها.لىإ98[88-:]الواقعةنعير<وجئتورتحانفروحٌ!المقربينمنكان

تصحيف.هماوكلا."خرجهاأ":()ج."اخرها":(ط،)ب(1)

تصحيف.،"ملةكا":(ج،ق،ط،)ب(2)

9(.)8،الايتينإلا)ن(ناسخيئبتلم)3(
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فيبنفخهاكلها)2(الارواحعدديتمحتىهنالكالارواح)1(تزالفلا

وجلعزاللهويعيد،الساعةفتقوم،البرزخإلىبرجوعها)3(ثمالاجساد،

فريق:الخلقويحاسب،الثانيةالحياةوهي)4(،ثانيةالاجسادإلىجالارو

انتهى.أبدا.مخلدينالسعير،فيوفريق،لجنةافي

عامةوأرواح،لجنةافيءالشهدأرواحالبر:عبدبنعمرأبووقال

فيه.ماونبين،بهاحتجوماكلامهنذكرونحن[ب]95.قبورهمأفنيةعلىلمؤمنينا

ليسمجاهد:عنعليهقرئ)5(فيما،جريجابنعن،المباركابنوقال

ريحها)6(.يجدونوثمارها،منيأكلونولكن،لجنةافيهي

عنشهابابنسألأنهسويدبنسعيدعنصالحبنمعاويةوذكر

،بالعرشمعلقةخضركطيرالشهداءأرواحأنبلغني:فقال،المؤمنينأرواح

)8(.عليهتسلم،يومكلفي)7(ربهاتأتي،لجنةارياضلىإوتروجتغدو

."لتزاولا":()ن(1)

."عددها":()ن(2)

ينفخها".":قبلهاثبتلانه؟الناسخمناخولعلهيرجعها"":()ن)3(

ثانيا"ه":()ن(4)

المنذر.ابنتفسيرفيومثله،"قرا"،ج(:ق،ط،)بوفيوالتمهيد.الاصلفيكذا)5(

."قراه":()نفيو

تفسيرهفيالمعذروابن63(/11)التمهيدفيالبرعبدابنالطريقهذامناخرجه)6(

وانظر:.الشهداءارواحاي"هي":وقوله.2(1)مجاهدتفسيروانظر.(1)917

.(09)3/لاستذكارا

)ن(.منساقطة)7(

-.سعيد"عنصالجبنيحى":وفيه.مندهابنلىإ)39(الاهوالفيرجبابنعزاه)8(
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اذاأحدكم"انعمر:ابنحديثشرحفي(البر)1عبدبنعمرأبووقال

أهلفمنالجنةأهلمنكانإن،والعشيبالغداةمقعدهعليهعرضمات

حتىمقعدكهذا:لهيقال.النارأهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنة

نألىإذهبمنبهاستدلوقدقال)3(:)2(."القيامةيومالىاللهيبعثك

لان-أعلموالله-ذلكفيإليهذهبماصحوهوالقبور.أفنيةعلىالارواح

غيرها)4(.مننقلاوأثبتمجيئاأحسنبذلكالاحاديث

أنهاعلىلاقبورها،افنيةعلىتكونقدأنهاعنديوالمعنى:قال

إنه)8(:اللهرحمه)7(مالكقالكماهي)6(بلالقبور.أفنيةتفارقولا)5(تلزم

.شاءتحيثتسرحالارواحنبلغنا

يوممنأيامسبعةالقبورأفنيةعلىالارواح:قالأنهمجاهدوعن:قال

)9(.أعلموالله.ذلكتفارقلا،الميتدفن

النفسإن:يقولمنقولوهذا.المحضالعدممستقرها:فرقةوقالت

3(.50)الصدورشرح:وانظر

خطأ.وهوعمرو"أبو"وقال(:،جط،)ب(1)

)2866(.ومسلم()9137البخاريأخرجه2()

.""وقال(:ط،)بوفي.()نمنساقط)3(

.()قمنساقط"غيرها...لان"(4)

)ن(.فيتحرفولعله"تريم"لاالاستذكار:وفيخطأ.وهو"،تلزم"لا(:)ن)5(

بدونها.المععىيستقيمولا،غ(.ق)أ،منساقط"هي"بل)6(

".مالك"الامام)ق(:)7(

(.)ا،غمنساقط""إنه)8(

88(.)3/الاستذكار)9(
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تعدمكما،البدنبموتفتعدم،وادراكهكحياتهالبدنأعراضمنعرض

القرانلنصوصمخالفقولوهذا.بحياتهالمشروطةالاعراضسائر

الله.شاءإنذلكسنذكركما،والتابعينالصحابةجماعواوالسنة

العدمالموتبعدالارواحمستقزالمبطلةالفرقةهذهعندأنوالمقصود:

المحض.

تهاوصفاأخلاقهاتناسبأخرأبدانالموتبعدمستقزها:فرقةوقالت

تلكيشاكلحيوانبدنلىإروحكلفتصيرحياتها،حالفياكتسبتهاالتي

أبدانلى!والكلبية،السباعأبدانلىإالسبعيةالنفسفتصير.الأرواح

أبدانلىإ1()السفليةوالدنية،البهائمبدانلىإوالبهيمية،الكلاب

عنخارحقولوهوأ[6].المعادمنكريالتناسخيةقولوهذا.الحشرات

كفهم.الإسلاماهلأقوال

بعدحهم1أرومصيرفيالناسأقوال)2(جميعمنليتلخصمافهذا

ونحن.البتةهذا)4(غيرواحدكتابفيمجموعابهتظفر)3(ولا،الموت

ذلكمنالصوابهووما،عليهوماقوللكلوما،الأقوالهذهماخذنذكر

مرجووهوبها،اللهمنالتيطريقتناعلى،والسنةالكتابعليهدلالذي

والتوفيق.(5)الاعانة

."والسفلية":()ق(1)

".جمع"غيرها:وفي)غ(.منساقطةوهين(.)ا،فيكذا)2(

بالضم.()طفيالياءوضبطت"يطفر"ن(:،ط،)ب)3(

هكذا"ه"واحد)ق(:(4)

."لموجدا"لى!(ن)فيجو"لمرا"تحرفوقد.دانةللاعاجولمرا":(ج،ط،ب)(5)
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منإنكانفاقا>:لىتعابقولهفاحتج،الجنةفيهي:قالمنفاما)1(

98[.88،:]الواقعة<نعيموجئتوزيحانفرةجٌ!ائمقربين

،لموتباالبدنمنخروجهاذكر)2(عقيبسبحانهذكرهوهذا:قال

)5(؛نعيمجنةفي)4(انهمخبرو،مقربين:أقسامثلاثةلى)3(إالارواحوقسم

منسلامتهايتضمنوهو)7(،بالسلاملهاوحكم)6(،يمينوأصحاب

جحيم.وتصليةحميممننزلالهاأنخبرو،ضالةومكذبة.العذاب

يومحالهاسبحانهذكروقدقطعا.للبدنمفارقتهابعدوهذاقالوا:

البعب.وبعد،الموتبعدلهاحافذكر)8(.السورةأولفيالقيامة

راضيةربكإك!ازجىالمطمبنةالثفسيإلتها>:لىتعابقولهواحتجوا

واحدغيرقالوقد.3[0-27:]الفجر<بخنىدخلى!وعبدىفي!ضية!فادخلى

يبشرهاالدنيا،منخروجهاعندلهايقالهذاإن:والتابعينالصحابةمن

."ماأو":(ط)(1)

.(ق)منقطسا(2)

."على":(ق)3()

انها"."غيرهما:وفيو)غ(.الأصلفيكذا4()

".النعيم":(،غن)ا،عداما(5)

"."اليمين:()ط)6(

"."السلامة:()ن)7(

تصحيف.وذكر"،":(،غق)ا،عداما)8(
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،الاخرةفيلها)1(يقالهذاإن:قالمنقولذلكينافيولا.بذلكالملك

)2(.البعثوعندالموتعندلهايقالفانه

ثتماللهرنجاقالواالذيف!ان:تعالىاللهقالالتيالبشرىمنوهذه

باتجانهوألمجثمرواتخزنوولاتخافواألاالملسهعليهمتتترلاستقموا

،لموتاعنديكون(4)التنزلوهذا.3[)3(0:]فصدت<لوعدونكنتصالتى

.الموتعندالاخرةبشارةوأول،البعثعندويكونالقبر،فيويكون

عندلهايقولالملكأن)5(عازببنالبراءحديثفيتقدموقد

لجنة.اريحانمنوهذا.وريحانبروحأبشريقبضها:

عن،شهابابنعنالموطأ)6(،فيمالكرواهبماواحتجوا

كانمالكبنكعب5ابااناخبرهانه)7(،مالكبنكعببنالرحمنعبد

الجنةشجرفييعلقطائرالمؤمننسمة"انما:قالمج!ي!اللهرسولأنيحدث

(".يبعثهيوم)8(جسدهلىااللهيرجعهحتى

(.)نمنساقطلها"...خروجها"عند(1)

.(917-178)2/السالكينمدارجانظر:)2(

الاية.()نناسخاختصر)3(

تصحيف.هماوكلا."لتنزيلا":()ن."النزل":()ط(4)

.(913)صالسادسةالمسالةفيسبقوقد.هريرةابيحديثفيبل)5(

.(11/65)التمهيدوانظر.(65)9برقم)6(

،غ(.)بمنساقط"مالكو"بن)ن(.منساقط""أنه)7(

تحريف.،"حياةلىإ"(:،غق)أ،)8(
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الحديثلهذاالزهريسماعبيانهذهمالكروايةوفيعمر)1(:أبوقال

الزهريعنيونسرواهب[106وكذلك.مالكبنكعببنالرحمنعبدمن

وكذلك.أبيهعنيحدث)2(مالكبنكعببنالرحمنعبدسمعت:قال

كعب.بنالرحمنعبدحدثني:الزهريعنالاوزاعيرواه

أبيبنشعيببأنالحديثهذاالذهلييحيىبنمحمدأعلوقد

،الزهريعنرووه=كيسانبنوصالح،الزهريأخيابنومحمد،حمزة

فيكونكعب،جدهعن،مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعن

انهالرحمنعبدعن،شهابابنعن:كيسانبنصالحوقالمنقظغا)3(.

عندنا،المحفوظوهذا:الذهليقال.يحدثكانمالكبنكعبأنبلغه

.الزهريأخيوابنوشعيبصالححديثيشبهالذيوهو

والاوزاعي)4(.لمالكفحكموا،الحفاظمنغيرههذافيوخالفه

والاوزاعي،يزيد،بنويونس،مالكفاتفقعمر)5(:أبوقال

عن،الزهريعنلحديثاهذاروايةعلىفضيلبنلحارثوا

57(.-11/56)التمهيدكتابفي(1)

ن(.،)ب،جمنساقط"مالك..."وكذلك2()

حديثعللفيقالحيثالذهليقولوهو،جدهمنسماعهعدميرىمنرايعلى)3(

".مرسلجدهعن"روايته:الدارقطنيوقالشيئا".جدهمنسمعأظنه"ما:الزهري

)قالمي(2(.51)9/التهذيبتهذيبانظر:

كلاممنفلعلهلتمهيد،فيالفقرةهذهتردولم.""للأوزاعي،ج(:ن،ط)ب،(4)

المؤلف.

.(11/57)التمهيد(5)
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)1(.وغيرهالترمذيوصححه.أبيهعن،مالكبنكعببنالرحمنعبد

ذلك،منيحيىبنمحمد)3(قالهلماعنديوجهولاعمر)2(:أبوقال

بنومحمدوالاوزاعيزيدبنويونسمالك)4(واتفاق.عليهدليلولا

منوهم،اسكنوروايتهمقولهملىإوالنفس،بالصوابلىوإسحاق

)5(.الحديثهذافيخالفهممنبهميقاسلابحيثوالاتقانالحفظ

)6(.انتهى

)7(لكعبولد:يقولالمدينيبنعليسمعت:الذهليمحمدقالوقد

الذهلي:قالومحمد.،الرحمنوعبدومعبد،،اللهوعبيد،اللهعبد:خمسة

وسمع،عميحينابيهقائدوكان،كعببن)8(اللهعبدمنالزهريفسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانروايةمن(1164)الترمذيصخحهإنما

خضرطيرفيالشهداءارواحإن":بلفظ.ابيهعن،مالكبنكعبابنعن،الزهري

".لجنةاشجراولجنةاثمرةمنتعلق

مالكية1روبمثل،به،الزهريعنالليثروايةمن()4657حبانابنصححهولكن

لمي()قا.ومتناسندا

(.)الاصلاحيالتمهيدفيتردلم"وغيرهالترمذي"وصححهلجملةوا

58(./11)التمهيد

لمعنى.اعكستحريف،داقالهماعندي"والاوجه،ح(:)ب

.السياقافسدتحريف("اتفاقعلىدليل"ولا)ط(:

احاديثاطرافلى!الايماءكتابيراجعوللمزيد357(،)8/الاستذكار:انظر

)قالمي(.(187-182)2/نيالداالعباسلابيالموطاكتاب

56(.1/1)منهمنقولةلاتيةالفقرةفإن،كتابهمنالنقللاعمر،ابيكلاميعني

لا.كعبولد":(ج،ط،ب)

تهذيب-نظر:ووالتمهيد.غيرهامنثمتناماوالصواب."الله"عبيدن(:،ط،)ب
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بناللهعبدبنالرحمنعبدمنوسمعكعب،بنالرحمنعبدمن

منه.سمعأراهولاكعب،بنالرحمنعبدبنبشير)2(عنوروىكعب)1(.

انتهى.

ومنمالكقالكما-كعبأبيهعن)3(الرحمنلعبدكانإنلحديثفا

قال-كماجدهعنكعببناللهعبدبنالرحمنلعبدكانوإنفظاهر.-معه

منوموصولا،الطريقهذهمنمرسلايكونأنفنهايته-معهومنشعيب

4(.عددا)ولاقدراارسلوهالذينبدونليسواوصلوهوالذين.الاخرى

لهذهالصحيحصاحبايخرجهلموإنما،الاحاديثصحاحمنفالحديث

أعلم.والله،العلة

الروج.هاهنا:فالنسمة،"المؤمن"نسمة:قولهماوعمر)5(:أبوقال

.3(5/96)التهذيب

)ن(.منساقطةالجملةهذه(1)

الإكمالانظر:.أثبتناماوالصواب."بشر"(:)نوفي.الباءبضمالاصلفيضبط2()

.(1/284)ماكولالابن

خطأ.،"الله"لعبد(:)ن)3(

الكبارالثقاتأصحابهلاختلافالزهريعنمحفوظاكلهذلكيكونإنويجوز)4(

أخيهابنعنوتارة،مالكبنكعببنالرحمنعبدعنبهيحدثتارةفكان،عليه

بنكعبتوبةقصةفيعنهماروايتهذلكونظير.كعببندتهعبدبنالرحمنعبد

عنعنهبعضهالبخاريأخرجوقد،تبوكغزوةفيعنهاللهرضيمالك

الحافظقال.كعببنالرحمنعبدبناللهعبدعنوبعضهكعب،بنالرحمنعبد

)قالمي(.جميعا".معهماالزهريسمع"وقد(:411)6/الفتحفي

58(./11)التمهيد)5(
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يومجسدهالىاللهيرجعه"حتى:نفسهالحديثفي!يمقولهذلكعلىيدل

اعني،اللفظةهذهوأصل.والبدنلنفسوالروج:النسمة:وقيل."يبعته

حياة(1لان)-اعلاموالله-نسمة:للروجقيلوإنما،بعينهالانسان:النسمة

ناعلىوالدليل.كالمعدومصاراوعدم)3(فارقتهفاذا)2(،بروحهالانسان

اللهرضيعليوقول")4(،مؤمنةنسمةأعتق"منعقيو:قولهالانسانالنسمة

الشاعر)6(:وقال)5(."النسمةوبرالحبةافلق"والذي:عنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."ان":(،غا)عداما

."روحه":(ج،ن،ط،)ب

."رقهفافاذا":()ط."فارقهذا!ا":(ج،ن،)ب

المصنففيشيبةابيوابن466(،)8/الكبرىالطبقاتفيسعدابنأخرجه

،()186الكبيرالمعجمفىوالطبراني(،)4877الكبرىفيوالنسائي(،)12634

اللهرضيابيهاعن،طالبابيبنعلىبنتفاطمةحديثمن)3738(والاوسط

فيحاتمابوقالالصغرىوهيفاطمةفانانقطاعا؛فيهانلولاحسنوإسناده.عنه

فيالعجليقالوكذا.اباها"راتوقدشيئا،ابيهامنتسمعلم")969(:المراسيل

)2346(.ثقاته

الرزاقعبداخرجه،عنهاللهرضيعبسةبنعمروعنقلابةابيحديثمنشاهدوله

زيدبناللهعبدهوقلابةأبافإنايضا؛انقطاعوفيه،طويلحديثفي(1)54

.012)22/الكمالتهذيبفيالمزيقاله،مرسلعبسةبنعمروعنالجرمي

(.عبسةبنعمروترجمة

،نحوهأو"رقبةاعتق"من:بلفظلكن،عبسةبنعمروعنكثيرةوجوهمنوروي

وغيرهما.الصحيحينفياللفظبهذاوهو2681(.)الصحيحةالسلسلةانظر:

)قالمي(

)78(.ومسلم3(،0)47البخاري

-ذيليإالبيتنسب19()3/الاستذكارفيولكن58(./11)التمهيدفيكذا
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الغبارانفضنالنسماتإذاالحسابفيتقىمنكباعظم

القيامة.يومقبورهممنالناسبعثإذا:يعني

الروج.والنسمة:قال.الانسان:النسمةأحمد:بنالخليلوقال

.(1)الريحهبوب:والنسيم

ويروىالاكثر،وهو،اللامبفتحيروى"،الجنةشجرفي"تعلق:وقوله

ئمارمنتاكل:يقول.والرعيالاكل:وهوحد،1ووالمعنى،اللامبضم

والعلوق:والعلاقوالعلوقةأشجارها)3(.بينوتسرح)2(وترعى،لجنةا

قال.طعاما:أيعلوقااليومذاقما:العربتقول)4(.والرعيا!ل

)5(:الخيليصفزيادبنالربيع

.معديكرببنقيسبهايمدحقصيدةمنللأعشىانهوالصواب.الرمة

2(:1/00)ديوانهفيقبلهالبيتوصلة

وصارافيهوصلببناههيكلعلىأيبليوما

جؤاراوطوراسجوداطورا!الملبتصلومنيراوج

..................................................منكباعظم

لخطية.االنسخفي"منكو"داتقىو""نقضن"تصحفتوقد.""منه:الديوانوقي

275(.)7/العينكتاب(1)

(.،غق)ا،فيتردلم"ترعى"2()

وقيواحد.وفتحهااللامبضم""تعلقمعنىإن95(/11)التمهيدفيقالكذا)3(

منروايةيعضدما"لجعةبا"تسرحمسعود:ابنقولوفي"9(:0)3/الاستذكار

عندفيهفالمعنى""تعلقروىومن.تسرح:ذلكمععىلان؟اللامبفتح"تعلق"روى

أصح.التمهئلافيقالهوما."وترعىتاكل:اللغةاهل

لمصدر.لاالاسمأي،يرعىومايؤكلمايقصد4()

-"علوقة"وكذاوغيرهما.(013/)17نيلاغاو(1/594)الحماسةفيلهابياتمن)5(
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والامهاربالمهراتيمصعنعلوقةيذقنمامجنباتو

:(1)الأعشىوقال

علاقالرجيعغيرفيهاليسترسظهركانهاوفلاة

اللحم،يغشهنلمخفاف!،ذاكإذوالنساء:عائشةقولومنهقلت)2(:

يعلقماوهو،التعلقمناللفظةصلو)3(.الطعاممنالعلقةياكلنإنما

الغذاء.منوالنفسالقلب

منهم:قائلونفقال،الحديثهذامعنىفيالعلماءواختلفقال)4(:

لمإذشهداء،غيرامكانواشهداء،الجنةفياللهعندالمؤمنينأرواح

لهم.والرحمةعنهمبالعفوربهموتلقاهم،دينولاكبيرةلجنةاعنيحبسهم

شهيد.غيرمنشهيدافيهيخصلمالحديثهذابانواحتجوا:قال

بياقصةانظر.لذالوبالدال،وعدوفةعدوفا:يةوالرو.والاستذكارالتمهيدفي

93(0)المنطقإصلاحوانظر:)عدف(.اللسانفينيالشيبامزيدبنيزيدمععمرو

322(.2/)لمستقمىو(281)والمراثيوالتعازي

.علاقفيهاالرجيعإلاليس:المشهورةوالرواية55(.)2/ديوانهقيقصيدةمن(1)

"فيهاق(:)أ،وفي124(.)1/لمحكمفيوكذاإلا...".فيها"ليسالتمهيد:وفي

فيكما([الرجيعمنفيها":يعني.صحعلامةمعلا"من:الاصلطرِةوفي.لاالرجيع

المؤلفاصلفياكاندريولا.أثبتناكما"الرجيع"غير:الاخرىالنسخوفي)غ(.

بزيادةالنساخفاكمل-التمهيدلمصدر:و-الاصلمنإلا""سقطتأمهكذا،

المعنى!وصح،الوزنفاستقام"غير"،

لقيم.ابن:والقائل)2(

277(.0)ومسلم266(،1)البخارياخرجه)3(

6(.1-11/95)التمهيد(4)
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عليين،فيالابرارارواحإن(:1)هريرةبياعنرويبماايضاواحتجوا

ذلك)4(.مثلعمرو)3(بناللهعبدوعن)2(.سجينفيالفجاررواحو

نقله،صحةفيمدفعلاماالسنةمنيعارضهقولوهذاعمر:أبوقال

نا،والعشيبالغداةمقعده[ب61]عليهعرضأحدكمماتاذا":قولهوهو

النار.أهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنةأهلفمنالجنةأهلمنكان

")5(.القيامةيوماليهاللهيبعثكحتى،مقعدكهذا:لهيقال

لان،غيرهمدونالشهداءفيالحديثهذامعنىإنما)6(:اخرونوقال

تخسبنولا>:تعالىفقولهالقرآنأما.ذلكعلىيدلانإنماوالسنةالقران

ءاتيهمبمآفرحنن!ورزمونربهغعندأحيآ!بلأمواتاأللهسبملفىقتلوأالذين

.[916،017:عمران]اللاية<-فضلهمنالله

بنبقيطريقمن)7(الخدريسعيدأبيحديثفذكرالاثار،ماو

قناديلالىماواهميكونثم)8(،ويروحونيغدون"الشهداء:مرفوغامخلد

منأفصلكرامةتعلمونهل:وتعالىتباركالربلهمفيقول،بالعرشمعلقة

."لقا":دةزيا(،غق،أ)عدافيما(1)

التمهيد.غيرفيأجدهلم)2(

عمر".ابن"التمهيد:وفي.النسخجميعفيكذا)3(

(".لحديثاهذامثل")أ،غ(:4()

28(.0)صقليلقبلتقدم)5(

".الاخرون"،ج(:ن،ط،)ب)6(

".الخدريسعيدبياعن"دد،ج(:ط،)ب)7(

".الجنةرياضلىإ"التمهيد:فيبعده)8(
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فيأرواحناأعدتأتلكوددناأناغيرلا،:فيقولونأكرمتتكموها؟كرامة

عنهناد،عنرواه(".سبيلكفيفنقتل،أخرىمرةنقاتلحتىأجسادنا

عنه)1(.،عطيةعنالمختار،بنإسماعيل

اخوانكمأصيبلفا"ع!ياله:اللهرسولقال:قالعباسابنحديثساقثم

الجنة،نهارأتردخضرطيرأجواففيأرواجهماللهجعل-أحديوميعني-

فلما.العرشظلفي2()مذللةذهبمنقناديللىإوتأويثمارها،منوتاأكل

م!3(أحيااناإخواننايبلغمن:قالواومقيلهمومشربهمماأكلهمطيبوجدوا

اللهفقال:قالالجهاد؟فييزهدواولا،الحربعنينكلوالئلانرزقالجنةفي

أللهسبيلفىقتلوأالذينتحسبنولا>:لىتعااللهفانزل،عنكمأبلغهمأنا:لىتعا

.(4[")961:عمران]آل<ينزفونربهغعندأخيآوبلأئوتا

داود)5(.أبيوسننأحمد،مسندفيوالحديث

فيحاتمابيابناخرجهطريقهومن(.1)56الزهدفيالسريبنهناداخرجه(1)

سيئفيالعوسعدابنوهوعطية:علتانفيه،ضعيفواسناده(.1141)تفسيره

وقال،يعرفلاالمختاربنإسماعيلهنادوشيخ،عنعنوقدمدلسوهوالحفظ

نظرفيهالسريبنهنادمنهسمع،عطية"عن374(:/)1الكبيرالتاريخفيالبخاري

)قالمي((.1/438)الميزانلسانوانظر:."حديثهيصحلم

اثبتناماوصوابها"مدللة":غيرهمافيو."مدلاة":بهاصواولعل،""مدلية(:)ا،غفي2()

لذل!(قالوفها>وذللت:لىتعاقال.عناقيدهدليت:الكرمذللمن-التمهيدفيوكذا-

.[41:لانسان]ا

(.)ا،غمنساقطأحياء"")3(

(.)نمنساقط"يرزقون...الاثارواما"(4)

.(121)صالخامسةالمسالةفيسبقوقد252(.0)داودابو2(،18)4/المسند)5(
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سالناقال:مسروقعنمرةبناللهعبدعنالاعمشحديثذكرثم

فياموتاللهسبملفىقتلوالذينتخسبنولا>الايةهدهعنمسعودبناللهعبد

ذلك،عنسالناقدانااما:فقال[916:عمرانل11(<)1ززفونرنهغعندأخابر

ثم،شاءتأيهافيالجنةفيتسرحخضرطيرجوففي"أرواحهم:فقال

شيئا؟تشتهونهل:فقال،اطلاعةربكإليهمفاطلع.القناديلتلكالىتأوي

ففعلنشاء!حيثالجنةمننسرحأ[]62ونحن،نشتهيشيء)2(وافيقالوا:

ياقالوا:يسالواأنمنيتركوالمأنهمرأوافلما،مراتثلاثذلك)3(بهم

فلما.أخرىمرةسبيلكفينقتلحتىأجسادنافيأرواحناتردأننريدرب

)4(.مسلمصحيحفيتركوا".والحديثحاجةلهمليسأنرأى

-البراءبنتالربيعأمأنأنسعن)5(البخاريصحيحوفي:قلت

تحدثنيألا،اللهنبيئيا:فقالتع!ج!،النبيأتت-سراقةبنحارثةأموهي)6(

لجنةافيكانفان-غرب)7(سهمأصابهبدر،يومقتلوكان-؟حارثةعن

انها،حارثةأم"يا:فالالبكاء.فيعليهاجتهدتذلكغيركانوان،صبرت

".الأعلىالفردوسأصابابنكوان)8(،جنان

>امواتا<هلىإ(،غق)أ،عدافيماالاية(1)

الواو.دونشيء"أي"،غ(:ق)ا،عداما2()

بهم"."ذلك)ق(:)3(

.(211)صالخامسةالمسالةفيتقدموقد()1887برقم(4)

028(.)9برقم)5(

.()طمنساقطلاوهي"(6)

راميه.يدرىلاالذيوهو)7(

الجهاد.كتابفيالصحيحفيوكذا."لجنةافي")ق(:فيبعدها)8(
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ابنثناالحميد،عبدبنيحيىثنامخلد،بنبقيطريقمنساق)1(ثم

الشهداءأرواح:يقولعباسابنسمعيزيد،بيأبن)2(اللهعبيدعن،عيينة

ثمرالجنة.فيتعلقخضرطيرأجواففيتجول

طيرصورفيالشهداءأرواحنبلغنا:قالقتادةعنمعمر،عنذكرثم

الجنة.ثمارمنتاكلبيض

،معدانبنخالدعنيزيد،بنثورعن،النبيلعاصمبيأطريقومن

يتعارفونكالزرازيرطيرفيالشهداءرواح"عمرو)4(:بن)3(اللهعبدعن

".لجنةاثمرمنويرزقون

غيرهم.دونالشهداءأنهمعلىتدلكلهاالاثاروهذهعمر)5(:أبوقال

بعضها:وفيطير،أجواففيبعضها:وفيطير،صورفيبعضها:وفي

خضر.كطير

:قالمنقول)6(القوليكونأن-أعلموالله-عندييشبهوالذي:قال

بنكعبحديثيريدالمذكور.لحديثنا)8(لمطابقتهطير؛صوروكطير)7(،

التمهيد)64-11/63(.)1(

تصحيف."،"عبدالله)أ،ن،غ(:)2(

تصحيف."،"عبيدالله)ط(:)3(

"أن".)ط(:فيزاد)4(

64-65(.)11/التمهيد)5(

تصحيف."العدل"،)ب،ج(:)6(

خضرلا.طيرصور"او)ط(:فيوبعدهخضر"."كطيرط(:)ب،)7(

"حديثنا".ط،ج(:)ب،)8(
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.(طائر)1جوففي:يقلولمطائر،المؤمننسمة:فيهوقوله،مالك

عنالاعمش،عنمسعود)2(ابنحديثيونسبنعيسىوروى:قال

خضر"."كطير:اللهعبدعن،مسروقعنمرة،بناللهعبد

خضر(".طيرأجواففي":مسلمصحيحفيوالذي:قلت

منالمؤمننسمة"إنما:قالجم!يوكانه،التأويلهذافعلىعمر:ابوقال

".لجنةاشجرفييعلقطائر)3(الشهداء

شجرفييعلقب[]62طائرالمؤمن"نسمة!ك!ي!:قولهبينتنافيلا:قلت

نإ،والعنيبالغداةمقعدهعليهعرضماتإذاأحدكم"إن:قولهوبين"الجنة

أهلفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنةأهلفمنالجنةأهلمنكان

قوله:انكماوالشهيد،فراشهعلىالميتيتناولالخطابالنار(".وهذا

كونهومع.وغيرهالشهيديتناول("الجنةشجرفييعلقطائرلمؤمنا"نسمة

ثمارهاءمنوتأكل،لجنةاأنهارروحهتردوالعشيبالغداةمقعدهعليهيعرض

القيامة.يوميدخلهإنمافانه،لهأعدالذيوالييتبهالخاصالمقعدوأما

لهماللهأعدالتيوقصورهمودورهمالشهداءمنازلأنعليهويدل

فهمقطعا،اليرزخفيحهمأروإليهاتأويالتيالقناديلتلكهي)4(ليست

(،)نمنساقططائر"...لمو"(1)

صح.علامةمع"منصور":الطرةفيوكتبمسعود""علىبعضهمضربالاصلفي)2(

فيمنصور"ابن"وكذا!الاعمشعنيرويهنامسعود""ابنانظنإذمنهغلطوهو

)غ(.

خطا0وهو(.)ططرةفيالنسخةهذهلىإواشار.كطائر""،ج(:)ب)3(

تحريف."،"من،ج(:ط،)ب(4)
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القناديلتلكفيمستقرهمويكون،لجنةامنومقاعدهممنازلهميرون

ودخول،القيامةيوميكونإنماالكاملالتامالدخولفان،بالعرشالمعلقة

ذلك.دونأمرالبرزخفيلجنةاالارواح

فإذاوعشيا،غدواالنارعلىأرواحهمتعرضالشقاءأهلهذا:ونظير

فيعليهايعرضونكانواالتيومقاعدهممنازلهمدحلواالقيامةيومكان

يومبهاالابدانمعوتنعمهاشيء،البرزخفيلجنةباالارواحفتنعم.البرزخ

بدنهامع1(غذائها)دونالبرزخفيلجنةامنالروحفغذاءاخر.شيءالقيامة

تمامواما،العلقةتأكل:اي("،الجنةشجرفي"تعلق:قالولهذا.البعبيوم

يومأجسادهالىإردت)3(إذايكونفانما)2(والتمتعواللبسوالشربالاكل

تعاضدهوانماشيء،السنةمنالقولهذايعارضلاأنهفظهر)4(.القيامة

وتوافقه.السنة

غيرهم،دونالشهداءفيكعبحديثإن:قالمنقولماو

أقلعلىالعاماللفظحملوهو0عليهيدلمااللفظفيليسفتخصيص

علق!ي!والنبيجدا،قليلالمؤمنينعموملىإبالنسبةالشهداءفان،مسمياته

.الشهادةبوصفيعلقهلم،لهالمقتضيفهو،الايمانبوصفلجزاءاهذا

،الشهادةبوصفعلقبالشهداءأ[]63اختصالذيالحكمأنترىألا

:خصالستاللهعند"للشهيد:معديكرببنالمقدامحديثفيكقوله

"عذابها".)ق(:(1)

إنما"."،ج(:ط،)ب2()

".الارواح")ق(:فيزاد)3(

"وظهر".)ق(:(4)
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،الايمانحلةويحلى،الجنةمنمقعدهويرى،دمهمندفعةأولفيلهيغفر

الاكبر،الفزعمنويامنالقبر،عذابمنويجار،العينالحورمنويزؤج

ويزؤجفيها،وماالدنيامنخيزمنهالياقوتةالوقار،تاجرأسهعلىويوضع

منإنسانا)2(سبعينفيويشفع(،1)العينالحورمنوسبعيناتنتين

يقل:ولم،للشهيد""إن:قالبالشهيد)4(يختصهذاكانفلما)3(."اقاربه

للمؤمن.5()إن

ستالشهيد"يعظى:الجذاميقيسحديثفيقولهوكذلك

لجزاءافيهاعلقالتيوالنصوصالاحاديثسائروكذلك)6(."خصال

كانشهيدا،مؤمنكليتناولفانه،بالايمانلجزاءافيهعلقماوأما.بالشهادة

شهيد.غيرأو

وكونالشهداءرزقفي)8(ذكرتالتيوالاثار)7(النصوصوأما

)ن(.منساقطةالخصلةهذه(1)

(.)أ،غفي"إنسانا"يردلم2()

233(.)صالعاشرةالمسالةفيتخريجهتقدم)3(

".تختص"هذه)ط(:)4(

)ط(.منساقطة)5(

فيوالبيهقي2(،40)الشاميينمسندفيوالطبراني(،)17783احمدالامامأخرجه)6(

الرحمنعبدطريقمن(161)القبرعذابإثباتوفي(،24،5324)52الإيمانشعب

الجذامي.قيسعنمرة،بنكثيرعن،مكحولعن،أبيهعن،ثوبانبنثابتابن

فيهالدمشقيثوبانبنثابتبنالرحمنعمدالشواهد؛فيبهبأسلااممنادوهذا

)قالمي(.ثقاترجالهوبقية،حفظهقبلمنضعف

.فالاثار"":()ق)7(

."ذكر":()نعداما)8(
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أرواحدخولانتفاءعلىتدللاوهيحق،فكلها،لجنةافيأرواجهم

)1(نزاعبلاالشهداءمنأفضلهمالذينالصديقينولاسيما،لجنةاالمؤمنين

الجنةفيهيهل،الصديقينأرواحفيتقولونمالهؤلاء:فيقال.الناسبين

فثبت:قيل-القولهذاغيرلهميسوغولا-لجنةافيإنهاقالوا:فإنلا؟أم

بذلك.الشهداءأرواحاختصاصعلىتدللاالنصوصهذهأن

ساداتأرواحتكونأنذلكمنلزمهم،لجنةافيلي!ستقالوا:وان

وأبيمسعود،بناللهوعبد،كعببنوأبي)2(الصديقبكركأبيالصحابة

شهداءوأرواح؛لجنةافيليستوأشباههماليمانبنوحذيفةالدرداء،

.ضرورةالبطلانمعلوموهذا.لجنةافيزماننا

الموجبفمابالشهداء،يختصلاحكم)3(هذاكانفإذا:قيلفإن

؟النصوصهذهفيبالذكرلتخصيصهم

علىالتنبيهعلى)4(دلالنصوصهذهفيبالذكرتخصيصهم:قيل

منهالهموأنبد،ولالاهلهامضمونهذاوأندرجتها،وعلوالشهادةفضل

غيرهمنصيبمنأكملالبرزخفيالنعيمهذامن)5(فنصيبهم.نصيبأوفر

تصحيف.،"نزاع"فلاط(:)ب،)1(

332(.)صفيياتيماوانظروعمر".بكر"كابي)ق(:)2(

.إصلاحانهالظاهرولكن"حكما"،)ج(:وفي.النسخجميعفيكذا)3(

)غ(.فيالمتنصلبوفي،ناسخهبخطالاصلطرةفيمستدركدذ"..."قيل)4(

متنوفي.قلت""لىإ""علىغئر)ط(قراءبعضانإلاغيرهما،منساقطةوالعبارة

.الكلامفاستقام"قلعا("،:موضعهافي()ن

تصحيفء"فيصيبهم"،ط(:)ب،عداما)5(
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مندرجةأعلىفراشهعلىالميتكانوان،فرشهمعلىالامواتمن

دونه.هومنفيهيشاركهلابه،يختصنعيمفله،منهمكثير)1(

أجواففيالشهداءأرواججعلسبحانهاللهأنهذاعلىب[]63ويدل

أعاضهمفيهأعداوهأتلفهاحتىلله)2(أبدانهمبذلوالمافانهمخضر،طير

تنعمهاويكون.القيامةيوملىإفيهاتكونمنها،خيراأبداناالبرزخفيمنها

كانتولهذا.عنهاالمجردةالارواح)3(نعيممناكملالابدانتلكبواسطة

طير.جوففيالشهيدونسمةكطير،أوطيرصورةفيالمؤمننسمة

الشهيديعمفهذاطير"،المؤمن"نسمة:قالفانه،الحديثينلفظوتامل

كانتإذاأنهاومعلومطير"،جوففي"هي:قالبانالشهيدخصثم.وغيره

يصدقمنعلىوسلامهاللهفصلواتطير.نهاعليهاصدقطيرجوففي

منأحسنلجمعاوهذا.اللهعندمنحقأنهعلىويدلبعضا،بعضهكلامه

بل.خضر("كطير"أرواحهم:روىمنروايةوترجيحهعمربيأجمع

خضر.طيرأجواففيوخضر،كطيرفهي،وصوابحقالروايتان

فصل

ثمارهامنياأكلونولكن،الجنةفيهيليسمجاهد:قولوأما

)4(مسندهفيأحمدالامام5روبماالقوللهذايحتجفقدريحها.ويجدون

)ط(.منساقطكثير""من(1)

".أنفسهم")ق(:)2(

"تععم".)ا،غ(:عداما)3(

في-نيوالطبرا74(،2/)لحاكموا(،4)658حبانابنواخرجه923(.0)برقم(4)
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عنلبيد،بنمحمودعنعمر)1(،بنعاصمعن،إسحاقابنحديثمن

الجنة،ببابنهر)2(بارقعلى"الشهداء:سبهفي!اللهرسولقال:قالعباسابن

".وعشيةبكرةالجنةمنرزقهمعليهميخرجخضراء،قبةفي

ورزقهم،لجنةامنالنهرذلكفان،لجنةافيكونهمينافيلاوهذا

منها.مقاعدهمعلىيصيروالموإن،الجنةفيفهم،الجنةمنعليهميخرج

الاحاطةعنيقصروالتعبير،وجهكلمنالكاملالدخولنفىفمجاهد

!ص،اللهرسولعبارةالمرادعلىدلهاوالعبارةوأكملهذا.منهذابتمييز

نزلتوكلماوالنور،لهدىواالشفاءرايتعلوتوكلما.الصحابةعبارةثم

علم.بلاوالقوللدعاوىولحيرةارايت

ابنطريقمنكلهمالقبر،عذابإثباتفيوالبيهقي(،1)8250الكبيرالمعجم

حسنوإسناده(هشامابنسيرة1-91)2/إسحاقابنسيرةفيوهو.به،إسحاق

وغيرهما.حبانوابناحمدوعندالسيرةفيبالتحديثصرحوقدإسحاقابنلاجل

جيد".إسناد"وهو:(2461/)تفسيرهفيكثيرابنوقال،لحاكماوصححه

(.لمي)قا

لابنالاهوالفيكماالانصاريقتادةبنعمربنعاصموهو.النسخجميعفيكذا(1)

فضيلبنلحارثاعنإسحاقابنطريقمنالمسندفيالروايةولكن)69(.رجب

عاصم.طريقمناجدهولم.الانصاري

الموضعبهالمرادلعل":السنديوقالبالاضافةنهر"بارق"وغيرهالمسندفيضبط)2(

الانفالروضفيلفظهولكن.ويطهر"لجنةاببابالذيالنهرمنهيبرقلذي

وفي.."..لجنةابابعند،بارق:لهيقال-نهرعلىاو-بنهروالشهداء"3(:70)3/

."...بارق:لهيقاللجنةاببابنهرعلىالشهداءارواح"(:414)5/القرطبيتفسير

تاجوانظر:."..قبةفي-لجنةاببابنهر-بارقعلى":هكذايضبطأنيقتضيوهذا

.(برق)العروس
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بناللهعبدعن)2(،عبيدةبنموسىوروى)1(:مندهبناللهعبدأبوقال

)3(
فسالناهجمي!النبيعلينادخل:قالتالمعرور)4(بنتكبشةامعن،يزيد

أرواحان":فقال،البيتاهلابكى)5(صفةفوصفها.الارواحهذهعن

ثمارها،منوتاكل،الجنةفيترعىخضرطيرحواصلفيأ[641المؤمنين

ربنا:تقول،العرشتحتذهبمنقناديللىاوتاويمائها،منوتشرب

سودطيرحواصلفيالكقارارواحوانوعدتنا.ماواتنااخواننابناالحق

ربنا:يقولونالنار،فيحجر)6(لىاوتاويالنار،منوتشربالنار،منتأكل

وعدتنا".ماتؤتناولااخواننا،بناتلحقلا

صالح،بناللهعبدثنا،الدمشقيزرعةأبوحدثنا)7(:الطبرانيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)61

)7(

أيضا.31(0)الصدورشرحفيوالسيوطي(401)الاهوالفيرجبابنإليهوعزاه

عبيدةبنموسىأنهعلىرجبابننصوقد.عبيد"")ط(:."عبدة"،غ(:ق)أ،

المناكيرفكثرت،الحديثحفظعنالعبادةشغلته،صالحشيخوهو:قال.الربذي

356(./01)التهذيبتهذيبفيترجمتهوانظر.حديثهفي

تصحيف."،بريدة":()ن

ولم386(./01)المتقينالسادةوإتحافالصدور،وشرح،النسخجميعفيكذا

الإصابةانظر:معرور.بنالبراءبنتمبشرأمأنهاوالظاهر.ترجمةلهااجد

/8(00.)3

صفة""أنراواإذالنساخإصلاحمنوصفا""ولعل،"أسكن"وصفا(:ط،)ب

فيو.تحريف"أسكنو".مصدرنهااعليهموخفي.مذكربعدهاوالفعل،مؤنث

".أبكىلكنه"صفةالصدور:شرح

الجيم.قبلبالحاءجميعاغيرهاوفي.الاصلفيينقطلم

الثلاثة.جمهمعافيأجدهلم
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عنلمجمالنبيسثل:قال،حبيببنضمرةعن)1(،صالحبنمعاويةحدثني

قالوا:".شاءتحيثالجنةفيتسرحخضبرطيرٍ"في:فقال،المومنينأرواح

سجيز(".فيمحبوسة":قالالكفار)2(؟أرواح،اللهرسوليا

ورواه.صالحبناللهعبدعن،يونسبنهشامعنالشيخأبوورواه

)4(.حبيببنضمرةعن،مريمابيبنبكرأبيعن)3(،المغيرةأبو

عن،الثوريعنغنجار،حديثمن)5(مندهبناللهعبدأبووذكر

)2(

)3(

)4(

)5(

)أ،غ(.منساقط"صالحبنمعاوية"حدثني

الكفار".حرو"و)ن(:

(.ج،ط،)بمنساقط"ابو"

الصدورشرحفيوالسيوطي،مندهابنلىإ(01)5الاهوالفيرجبابنعزاه

الشيخ.وابيالطبرانيلىواإليه3()70

)قالمي(..الثامأهلتابعيثقاتمنحبيببنضمرة.مرسلانهلولاحسنواسناده

اخذلكننفسهفيثقةوهوالمخاري،موسىبنعيسىلقبوهوغنجارإسنادهفي

التهذيبمنترجمتهفيكما،والمجهولينالضعفاءعنيةالرووكثرةالتدليسعليه

الاسعاد.هذافيأيضاخولفوقد233(،)8/

به،الثوريعنموسفبنمحمدطريقمن(1)69الايمانشعبفيالبيهقيفرواه

غيرالموقوفالوجههذاعلىالثورفيتابعوقد.قولهمنعمروبناللهعبدعن

بنيونسبنوعيسى4(،)46لهالزهدكتابفيالمباركبناللهعبدمنهمواحد،

صفةفينعيمأبوطريقهومن)78933(شيبةابيابنعاندالسبيعيإسحاقأبي

928(.)1/الحليةفينعيمابيعندمخلدبنالضحاكعاصمبوو)133(،الجنة

"رواه:قالأنهعنهونقلأيضامندهلابن2(40)صالقبورأهوالفيرجببنوعزاه

والصواب":رجبابنقالعمرو[ابناللهعبدعلىيععيموقوفا.الثوريعنجماعة

(.لمي)قا."وقفه
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قال:قالعمروبناللهعبدعن،معدانبنخالدعنيزيد)1(،بنثور

لجنة"اثمرمنتاكلكالزرازير،طيرفيلمؤمنينا"أرواح؟لمجم!ماللهرسول

موقوفا.غيرهورواه

،الداريتميمعنالشامي)2(اللهعبدوابو،انسعنالرقاشييزيدوذكر

استقبلهالسماءلىإلمؤمنابروحلموتاملكعرج"إذا:ع!يمالنبيعن

السماءمنببشارةياتيه)3(منهمكل،الملائكةمنألقاسبعينفيجبريل

وجلعزاللهفيقولساجدا،خرالعرشلىإبهانتهىفاذا.صاحبهبشاررسوى

وظلمخضود)4(،سدرفيفضعه،عبديبروحانطلق:لموتالملك

عنعمرو،بنضرارعن)5(،خنيسبنبكررواه(".مسكوبوماءممدود،

)6(.اللهعبدبيوايزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خطا.،يزيد"عنالثوري":()ن

خطا."اللهعبد"ابي)ق(:

)ن(.منساقطةوهي"كلهن"،ج(:ط،)ب

الناسخ.بخطوليست.صحعلامةمعمنضود""وطلح:الاصلطرةفيبعدهزاد

المتن.في)غ(ناسخادخلهاوقد

نسخةفيليستانهااوحذفهايعنيالسطرفوقإلى"و""لا"بين)ط(متنفيوهي

.اخرى

،ج(5)بمنأثبتناماوالصواب."حنبش")ط(:".حبيش"،غ(:ق)أ،

بنضرارعن،خنيسبنبكرروايةمنالاول:حديثانانهماالسياقهذامنويفهم

بنضرارعن،خنيسبنبكرروايةمن:نيلثاو.انسعن،الرقاشييزيدعنعمرو،

.الداريتميمعن،الشامياللهعبدبياعنعمرو،

كما.يعلىأبوأخرجهجداطويلحديثمنجزءوهوفينظر،السياقبهذااجدهولم

بن=محمدثنا،الدورقيإبراهيمبناحمدحدثنا:قال-(4)558العاليةالمطالبفي

203



فصل

لازمامرهذاانارادفإنقبورها،أفنيةعلىالأرواح:قالمنقولوأما

الكتابنصوص)3(تردهخطافهذاابداالقبورأفنية)2(تفارقلا(1لها)

نإنذكرهلممامنهاوسنذكربعضها،ذكرناقد)4(،كثيرةوجوهمنوالسنة

الله.شاء

قبورهاعلىإشراف!لهااووقتا،القبورأفنيةعلىتكونأنهاارادوإن

القبور.أفنيةمستقرها:يقاللاولكنحق،فهذامقرها)5(،فيوهي

البر.عبدبنعمرأبومنهم،جماعةالمذهبب[]64هذالىإذهبوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

منوكان،البصرةأهلخيارمنوكان،الحبطيعاصمإبوقال:قال،البرسانيبكر

عمرو،بنضرارعن،خنيسبنبكرحدثنا:قالمطيعبيأبنوسمحزمأصحاب

تباركاللهايقول:قالسك!يدلنبيعن،الداريتميمعن،انسعن،الرقاشييزيدعن

والضراء،بالسراءجربتهقدنيفإ،بهفاتنيولييلىإانطلق:الموتلملكلىوتعا

بطوله.فساقه"فلأريحنهبهائتني،احمثحيثفوجدته

ثبتممالكثيرشاهدوهو،السياقعجيبحديثهذا":عقبهحجرابنالحافظقال

نعرفلا،غريبالإسنادهذاولكنالمشهور،الطويلعنهاللهرضيالبراءحديثفي

ويزيد،الوجههذامنإلاعنهمااللهرضيالداريتميمعن،إنسعنروىأحدا

شيءكلبأنسفيلزقالاسناديضبطلاكانالمناكير،كثيرجذا،الحفظسيئالرقاشي

)قالمي(.ضعفا"اشداومثلههومنايضاودونه،غيرهمنيسمعه

ن،ج،غ(.)ب،منساقط"لها"

تصحيف."يفارق"،ن،ج(:)ب،في

"رده".ط(:،)ب

"وقد".ط(:،)ب

"منزلها".ط،ج(:،)ب
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عليهعرضماتاذاأحدكم"انعمر:ابنحديثشرحفي(1)كتابهفيقال

أفنيةعلىالارواحأنلىإذهبمنبهالستدلوقد:"و[لعشيبالغداةمقعده

نأترىألاالاثر،طريقمنذلكفيإليهذهبماأصجوهو)2(القبور.

القبور.علىالسلامأحاديثوكذلك،متواترةثابتةذلكعلىالدالةالاحاديث

حديثومثلهذا،عمرابنحديثمثلالمتواترةبالاحاديثيريد:قلت

يوماللهيبعثكحتىمقعدك"هذا:وفيه)3(،تقدمالذيعازببنالبراء

أصحابهعنهوتولىقبرهفيوضعاذاالعبد"ان:أنسحديثومثل"،القيامة

يفسحنهووالنار،لجنةامنمقعدهيرىأنه:وفيه"،نعالهمقرعليسمعانه

جابر:حديثومثلالكافر)4(؛علىويضيقذراغا،سبعينقبرهفيللمؤمن

أصحابهعنهوتولىقبرهلمؤمنادخلفاذاقبورها،فيتبتلىالأمةهذه"ان

أبشردعوني":فيقوللجنةامنمقعدهيرىنهو،لحديثا."..ملكأتاه

عذاباحاديثسائرومثل)5(.ابدا"مقعدكفهذا،اسكن:لهفيقال،أهلي

القبور،اهلعلىالسلامأحاديثومثل)6(،تقدمتالتيونعيمهالقبر

كله)8(.ذلكذكرتقدموقدلهم)7(.الاحياءبزيارةومعرفتهم،وخطابهم

التمهيد)14/901(.)1(

."اوهذ":(ن)(2)

البراء.عناجدهولمعمر،ابنحديثمناللفظهذا)3(

.(571)صبالسادسةالملحقةالمسألةفيسبق)4(

اللفظ.بهذا674()4المصنففيالرزاقعبدأخرجه)5(

بالسادسة.الملحقةالمسالةفي)6(

)ن(.منساقطة"لهم!)7(

الاولى.المسالةفي)18

403



تقذموقدلها،مدفعلاالتيوالاثارالصحيحةالسنةتردهالقولوهذا

لجنةافيهيالتيالارواحيتناولفهو،الادلةمنذكرهماوكلذكرها.

وأالجنةمنعليهالميتمقعدعرضأنبيناوقد.الاعلىالرفيقوفيبالنمق

،الوجوهجميعمندائمافنائهعلىولاالقبرفيالروجأنعلىيدللاالنار

.مقعدهعليهيعرضمنهاالقدروذلك،وفنائهبالقبرواتصالشرافلهابل

ولها،عليينأعلىفيالاعلىالرفيقفيتكوناخر:شاعصناللروجفإن)1(

روحه،عليهاللهردالميتعلىالمسلمسلمإذابحيث،بالبدناتصال

الاعلى.الملأفيوهي،السلامعليهفيرد)2(

جنسمنالروجأنيعتقدحيثالموضعهذافيالناسأكثريغلطوإنما

وهذا.غيرهفيتكونأنيمكنلممكاناشغلتإذاالتيالاجساممنيعهدما

لىإوترد)3(،عليينأعلىفيالسمواتفوقتكونالروجبلمحض،غلط

.هناكمكانهافيوهي،بالمسلموتعلم،السلامفتردالقبر،

سبحانهالله(ويردها)4دائما،الأعلىالرفيقفيع!يماللهرسولوروج

وقد)5(.كلامهوتسمع،عليهسلممنعلىالسلامفتردالقبر،لىإلىوتعا

وأالسادسةالسماءفيوراه،قبرهفييصليقائماموسىلمجواللهرسولرأى

نأوإماالبصر،كلمحوالانتقاللحركةاسريعةتكونأنفاما)6(.السابعة

.شانللروج:بعدهكتبصحففلماً.تصحيف"،"قال)ن(:(1)

"فردإ.،ج(:ط)ب،2()

الورود.من"ترد"(:)طفيضبطه)3(

يردها".وانما"الاعلى(:)ن(4)

دا.سلامه":(ج،ن،ط،)ب(5)

.(251)صالسادسةالمسالةفيتقدم)6(
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فيوجرمها،الشمسشعاعبمتزلةوفنائهبالقبرمنها)1(المتصليكون

السماء)2(.

للهوتسجد،الطباقالسبعتخترقحتىتصعدالنائمروجأنثبتوقد

الميتروجوكذلك.زمانأيسرفيجسدهلىإتردثم،العرشيديبين

الله،يديبينوتقفها،السبعالسمواتتجاوزحتىالملائكةبهاتصعد

ثم،الجنةفيلهااللهعدماالملكويريها)3(.قضاءهفيهاويقضيله،فتسجد

ودفنه.وحملهغسلهفتشهد)4(،تهبط

حتىبهايصعدالنفسأنعازببنالبراءحديثفي)5(تقدموقد

أعيدوهثم،عليينفيعبديكتاب"اكتبوا:لىتعافيقول،اللهيديبينتوقف

صرجفقد.وتكفينهتجهيزهمقدارفيوذلكالقبر،لىإفيعاد(".الأرضإلى

غسلهمنفراغهقدرعلىبه)6("فيهبطون:قالحيثعباسابنحديثفيبه

(")7(.وأكفانهجسدهبينالروحذلكفيدخلون،وأكفانه

ابنثنا،الرحمنعبدبنعيسىحديثمنمندهبناللهعبدأبوذكروقد

:قالأبيهعن،اللهعبيدبنطلحةبنإسماعيلعنسعد،بنعامرثنا،شهاب

خطا.وهو،بها""،ج(:ن،ط،)ب(1)

المثل.هذاعلىالاسلامشيخردمن(128)صالسادسةالمسالةفيسبقماانظر)2(

"."قضاوه(:)ق)3(

وتشهد"."،ج(:ط،)بوفي.معاوالياءبالتاءنقطهالاصلفي4()

السادسة.المسالةاولفي)5(

)ق(.منساقط"به")6(

.(421)صالسادسةالمسألةفيتقدم)7(
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بنعمروبناللهعبدقبرلىإفاويت،الليلفادركني)1(،بالغابةليمااردت

رسوللىإفجئتمنها،أحسنسمعتماالقبرمنقراءةفسمعت)2(،حرام

قبضاللهأنتعلمالم،اللهعبد"ذلك:فقال،لهذلكفذكرتلمج!،الله

فإذا.لجنةاوسطعلقهاثم،وياقوتزبرجدمنقناديلفيفجعلها،أرواجهم

ردتالفجرطلعاذاحتىكذلكتزالفلا،أرواجهماليهمردتالليلكان

")4(.بهكانت)3(الذينهممكاالىأرواجهم

)1(

)2(

)3(

)4(

المطابةالمغانمانطر:.معروفايزاللا،الشامناحيةمنالمدينةأسفلموضع

.)992(

".حرامبناللهعبد")غ(:ناسخفأثبتعمرو"،"بنعلىبعضهمضربالاصلفي

."حزم"لى!()نفي"حرام"وتحزف

خطا.،"التي":(ن،،غ)افي

:البخاريقال،الانصاريعبادةأبوفروةابنهوالرحمنعبدبنعيسىإسنادهفي

روىأعلملا،بالمتروكشبيهلحديثاضعيف:حاتمأبوقالوكذالحديثامنكر

مناكير.أحاديثالزهريعنيروي:عديابنوقالصحيخا.حديثاالزهريعن

2(.18)8/التهذيبتهذيبانظر:

.الزهريوقاصأبيابنهوسعدبنوعامر،الزهريالإمامهوشهابوابن

ذكرهولا،المتوفرةالرجالكتبفيذكرالهاجدفلمطلحةبنإسماعيلوأما

رضيالتيميالقرشياللهعبيدبنطلحةلجليلاالصحابيولدفيالمدينيبنعلي

اسمهابنلهلكن37(،)ص"العشرةاولادمنعنهرويمنتسمية"جزئهفيعنهالله

ابنوثقات2(،40)9/والتعديللجرحافيجمةترله،لحديثارواةمنهويعقوب

554(.)5/حبان

وضعفايضامندهلابن85(84،)صالقبورأهوالفيرجبابنعزاهوالحديث

يعني-هذاعبادةوأبومنكر،وهو"(:18)صزباخرموضعفيوقال.إسناده

)قالمي(..جذا"ضعيف-لرحمنعبدبنعيسى
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لىإالعرشمنأرواجهمب[]65انتقالسرعةبيانالحديثهذاففي

منوغيرهمالكقالولهذا(.1مكانها)لىإالثرىمنانتقالهاثم،الثرى

أرواحمنالناسيراهوما)2(.شاءتحيثتذهبمرسلةالروجإن:الائمة

يشكونولا،الناسعامةيعلمهأمرالبعيدالمكانمنإليهمومجيئهمالموتى

أعلم.والله.فيه

ليستأرواجهمأنعلىيدلفلاوخطابهمالقبورأهلعلىالسلامماو

أعلىفيروحهالذيآدمولدسئدفهذاالقبور،أفنيةعلىوأنهاالجنةفي

عليه.المسلمسلامويرد،قبرهعندعليهيسلمالاعلىالرفيقمععليين

ويسلم،لجنةافيالشهداءأرواحأنعلىاللهرحمهعمرأبووافقوقد

نسلمأنلمخ!النبيعلمناكما،غيرهمعلىيسلمكما،قبورهمعندعليهم

أرواجهمأنثبتوقدأحد،شهداءعلىيسلمونالصحابةكانوكما؛عليهم

)3(.تقدمكماشاءتحيثتسرحلجنةافي

لجنةافيتسرحالاعلىالملأفيالروجكونعنعطنك)4(يضيقولا

عليهتردحتىوتدنوقبرها،عندعليهاالمسفمسلاموتسمع،شاءتحيث

اللهصلواتجبريلوهذا.البدنشأنغيرآخرشانفللروج)5(،السلام

لا.ماكنهاا":(ج،ط،ب)(1)

المسالة.هذهاولفيتقدم2()لا

لجنة.افيالمؤمنينأرواحبأنالقائلونبهاحتجماضمنمسعود،ابنحديثمن1ا3(

الحديثفيكما،الطلببمعنىلخبروالياء.بإثباتيضيق"":النسخجميعفيكذا)/4(

احد".عناحديصومولااحدعلىاحديصليلا"372(:)صفيالاتي

"."وللروج(:)نعداما)5(
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بهما)1(سدقدجناحانمنها،جناحستمائةولهغ!يم،النبيراهعليهوسلامه

ركبتيهيضعحتى!شي!النبيمنيدنو)2(وكان.لمغربوالمشرقبينما

..كسه)3( فيحينئدكانأنهبطانكيتسعظنكوما.فخذيهعلىويديه،-.ربين

هذاع!ي!مالنبيمندناوقد-مستقرههوحيث-السمواتفوقالاعلىالملأ

يتسعلمومن.لمعرفتههلتولهحلقتقلوبلهبهذاالتصديقفإنالدنو،

الدنياسماءلىإالإلهيبالتنزل)5(للايمانيتسعأنضيق)4(فهولهذابطانه

هوبل)6(،البتةشيءفوقهيكونلا،عرشهعلىسماواتهفوقوهو،ليلةكل

ذاته.لوازممنوعلوهشيء،كلعلىليالعا

يوم)8(مجيئهوكذلك)7(.الموقفاهلمنعرفةعشيةدنوهوكذلك

الارضلىإمجيئهوكذلك.بنورهالارضواشراق،خلقهلمحاسبةالقيامة

وكذلك.منهايرادلماوهياهاأ[]66وبسطها،ومدها،وسواها،دحاها،حين

كماأحد؛بهايبقىولاعليها،منيقبضحين)9(القيامةيومقبلإليهامجيئه

)ق(:"قدمدهما".)1(

)ق(.منساقط"يدنو")2(

)ق،ن(:"على".)3(

)ا،غ(:"ضيق"،خطأ.)4(

تصحيف.وكلاهما)ق(:"بالنزل".)ج،غ(:"بالتتزيل".)5(

)ن(.منساقط""البتة)6(

عائسة.حديثمن()1348مسلمأخرجه)7(

(.)بمنساقط"يوم..."ذاته)8(

".حتى"(:ج،ط،)ب()9
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قال

هذا

)1(

(1البلاد(")عليهخلتوقد،الأرضفييطوفربك"فاصبح:لمجي!النبي

عرشه.علىسماواتهفوقوهو

بنإبراهيمعن)636(السنةفيعاصمأبيابنبطولهأخرجهحديثمنقطعة

بنالاسودبندلهمعن،الأنصاريعياشبنالرحمنعبدثنا،الحزاميالمنذر

بنعامربنلقيطعمهعن،اللهعبدجدهعن،العقيليالمنتفقبنحاجببناللهعبد

المنتفق.

نأعامر:بنلقيطبنعاصمعن،اللهعبدبنالاسودأبيأيضاوحدثني:دلهمقال

بننهيكلهيقاللهصاحبومعهجمتناللهرسوللىإوافداخرجعامربنلقيط

الحديث....المنتفقبنمالكبنعاصم

وفي(0162)6المسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهعبداخرجهالوجههذاومن

".جدهعن"بدل"أبيهعن":قالنهإلا(0121)السنةكتابه

بندلهمعن":قالأنهإلا91)477(جالكبيرفيالطبرانيأخرجهالثانيوبالاسناد

بالمجاهيل؟مسلسلواسناده".أبيهعن"منهوسقط"لقيطبنعاصمعنالاسود

لحديث،ابهذاإلايعرفونلابوهوالأسود،بنودلهم،عياشبنالرحمنعبد

لممنتوثيقفيقاعدتهعلى32(71/6،192/4،)7/ثقاتهفيحبانابنوذكرهم

جميعاأوردهمولذلك؛لحديثاأهلعامةعندمردودةقاعدةوهي،جرحفيهيعرف

الاسود:بندلهمفيوقال256(/2،281/،058)2/الميزانفيالذهبيالحافط

الثقاتفيحبانابنيذكرهفلمالعقيليحاجببناللهعبدجذهوأما."يعرف"لا

منفيهماعلىعلاوةنيالثاوالاسناد."مجهول":التقريبفيلحافطاقالولذا

مرسل.فهومجاهيل

قالثم82(-08)5/والنهايةالبدايةفيكثيرابنوطولهبتمامهساقهلحديثوا

)قالمي(.."نكارةبعضهافىلفاظهوجدا،غريبحديث"هذا:عقبه

في()536الأرواحوحادي677()3/المعادزادفيالمصنفقالهماوانظر

.(لاصلاحي)ا.تصحيحه
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فصل

حالبحسبيختلفالروجشانمن5ذكرناماأنيعلمأنينبغيومما

العظيمةفللروجوالصغر.والكبر،لضعفوالقوة(1من)،الأرواح

فيالارواحأحكامترىوأنتدونها)3(.هولمنليسماذلكمن)2(الكبيرة

تها،كيفيافيالارواح4()تفاوتبحسبتفاوتأعظمتتفاوبكيفالدنيا

لها.6()ونةلمعاوا،سراعهاوا(5ئها)وبطا،وقواها

والقوةالتصرفمنوعوائقهوعلائقهالبدنأسرمنالمطلقةفللروح

المهينةللروحليسمابادلهوالتعلقاللهلىإالصعودوسرعةوالهمةوالنفاذ

بدنها،فيمحبوسةوهيهذاكانفاذا.وعوائقهالبدنعلائقفيالمحبوسة

شأنهاأصلفيوكانتقواها،فيهاواجتمعت،وفارقته،تجردتإذافكيف

شأن)7(البدنمفارقةبعدلهافهذه،عاليةهمةذاتكبيرةزكيةعليةروحا

اخر.وفعلاخر،

موتهابعدجالاروفعلعلىادمبني)8(اصنافمنالرؤياتواترتوقد

".)1()ب،ط،ن،ج(:"في

.()نمنقطسا"الكبيرة"(2)

هو"."بإسقاطدونها"لمن")ن(:)3(

)ا،غ(.منساقط)4(

إبطائها".":غيرهماوفي.كالبطءمصدروالبطاء)ا،غ(.الاصلفيكذا()5

تصحيف.وهذا،"العارف":()ن.لمانعا:وهو"لمعاوقا":(ج،)ب(6)

."للبدنمفارقتها":()ن)7(

.()نمنقطسا"فصناأ"8()
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الكثيرةلجيوشاهزيمةمن،بالبدناتصالهاحالمثلهعلىتقدر)1(لاما

بكرأبوومعه!صالنبيرئيقدوكم.ذلكونحوالقليللعددووالاثنينبالواحد

بجيوشهمفإذا،والظلمالكفرعساكرأرواحهمهزمتقدالنومفيوعمر

وقلتهم.لمؤمنيناوضعف)3(،وعددهمعددهمكثرةمع،مكسورة2()مغلوبة

وبينهاتتلاقىالمتعارفينالمتحائينالمؤمنينأرواحأنالعجبومن

كانهبعضابعضهافيعرف،وتتعارف)4(،فتتشامبعدها،ومسافةأعظم

رويته.قبلروحهبهعرفتهكانماذلكطابقراهفاذا.وعشيرهجليسه

ومايوم،مسيرةعلىتتلاقىالمؤمنينأرواحإنعمرو:بناللهعبدقال

مج!ي!)5(.النبيلىإبعضهمورفعه.قطصاحبهأحدهمارأى

)ن(:"يقدر"هفيضبط)1(

"."مفلولةغيرها:وفي)أ،غ(.فيكذا2()

(.،ج)بمنساقط""وعددهم)3(

ولكن)ب(فيوكذا(.)طمناثبتناماوالصواب."فتتسالم"ن،غ(:،ق)أ،في(4)

التقارب:والتشام.""هشام(:)جوفي.الميمقبلمفتوحةهمزةزادبعضهم

.تقدمحديثفيوردوقد.والتعارف

الادبفيلبخاري1و7(،480)6636.المسندفياحمدالامامأخرجهالمرفوع)5(

طريقمن7363(7362،)لمهرةالخيرةاإتحاففيكمايعلىوابو26(،1)المفرد

اللهرضيعمروبناللهعبدعن،الصدفيهلالبنعيسىعن،السمحأبيدراج

ععهما.

وقالمنكر،حديثهحمد:االامامفقاللجمهور،اوضعفه،معينابنوثقهودراج

حديثهفي:حاتمابووقال،الحديثمنكر:موضعفيوقال،بالقويليس:النسالي

تهذيب:انطرهمتروك:اخرموضعفيوقال،ضعيف:الدارقطنيوقال،ضعف

)قالمي(.(.1)479الضعيفةالسلسلةوانظر:2(.90-802)3/التهذيب
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فيهتجريسببالهفإنالانسانب[]66نامإذاومجاهد:عكرمةوقال

ذاهبادام)2(فما.اللهشاءحيثفتبلغالجسد،في(1صله)و،الروج

شعاعبمنزلةوكان.الانسانانتبهالبدنلىإرجع)3(فإذا،نائمفالانسان

)4(.بالشمسمتصلصلهو،بالأرضساقطهو،الشمس

نإ:قالأنه)6()5(العلمأهلبعضعنمندهبناللهعبدبوذكروقد

خرجفلو،بدنهفيصله)8(وومركبه،الانسانمنخرمنتمتدالروج)7(

ألا.لطفئتالفتيلةوبينبينهفرقلوالسراجأنكما؛لماتبالكليةالروج

فكذلك؟البيتيملأوشعاعهاوضوؤها،الفتيلةفيالنارمركبن)9(ترى

فيوتجولالسماء،تأتيحتىمنامهفيالانسانمنخرمنتمتدالروج

بأرواحالموكلالملك(01)أراهفإذا،الموتىأرواحمعوتلتقي،البلدان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

تصحيف.،،داخله":(ج،ن،ط،)ب

)357(.الصدوروشرح،الفتاوىمجموعوغيرهامنلمثبت1و."دام"ما(:،غق)ا،

.""راجع:(ط،)ب

مصدرهولعل،النزولحديثشرحفيالاسلامشيخنقلههذاومجاهدعكرمةقول

.(574)5/الفتاوىمجموعانظر:.ماندهلابنوالروحالنفسكتاب

بصروله،والادبالعلمأهلمنوكان:مندهابنقال.السمرقندييزيدبنعليهو

.(574)5/الفتاوىمجموعوالتعبير.بالطب

(.،جط،)بمنساقطة"أنه"

لا.الارواحقال":()ب

تحريف.،داخلهدا":(ج،ن،)ب

)ط(.منساقطة"ان"

"."راهق(:)ن،(
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يلتفتلاصدوقاذكياعاقلااليقظةفي(المرأ)1وكان،يريهأنأحبماالعباد

مماالصدققلبهلىإفأدى،روحهإليهرجع=الباطلمنشيءلىإيقظتهفي

والنظرالباطليحبنزقاخفيفاكانوان.خلقهحسبعلىوجلعزاللهأراه

رأىفحيثما،إليهروحهرجعتشر=أوخيرمنأمرااللهوأراهنامفإذا،إليه

يقظته،فيتقفكما،عليهروحهوقفتالباطلأوالشيطانمخاريقمنشيئا

فلا،بالباطللحقاخلطلانه؛رأىمايعقلفلا،قلبهلىإ)2(يؤديفكذلك

)4(.بالباطلالحقحلطوقدله،يعبرأنمعبرا)3(يمكن

وبصيرته)5(قائلهمعرفةعلىدليلوهو،الكلامأحسنمنوهذا

أنفعهووماوالحكمةالعلميسمعالرجلترىنتووأحكامها.بالارواح

فيصغي،غيرهأوزورأو)6(شبهةأوغناءمنولهوبباطليمرثمله،شيء

مع)8(سمعهالذيذلكعليهفيتخبط،إليهيتأدى)7(حتىقلبهلهويفتح،إليه

بالباطل.الحقعليهويلتيس)9(،لحكمةواالعلم

."ئيلرا":(ق)(1)

.الفتاوىومجموعغيرهامنلمئبتو."يؤدي"لان(:ق،)ا،)2(

خطا0وهو،معبر""(:)جعداما)3(

الفتاوىمجموعفيالنصوانظر)ب(.منساقط("بالباطل...يمكنفلا")4(

/5(.)357

"!دابليته"لىإبعضهمغيرن(،)طفي5()

الباء.وتشديدبالمهملة)ط(وفي"،شبه")ب،ج(:في)6(

تصحيف.هماوكلا"ينادى"(:)ن."يبادر"،ج(:ط،)ب)7(

.""يسمعه:(،جن،)ب)8(

".يلبس")ن(:9()
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بتلكتعذبفإنهاالمفارقةبعدوأما1(.)النومعندالارواحشأنفهكذا

.بالبدنلهااتصاحالحظها)2(كانتالتيالباطلةوالشبهالاعتقادات

بينها)3(حيلالتيوالشهواتالاراداتبتلكعذابهاذلكلىإوينضاف

الاعمالمنولبدنهالهااللهينشئهاخرعذابذلك)4(لىإوينضافوبينها.

والزاد،البرزخفيأ[]67الضنكالمعيشةهيوهذهفيها.معهاشتركتالتي

إليه.تزودته)5(الذي

ذلكبضدتألفهولاالباطلتحبلاالتيالمحقةالعلوية]لزكيةوالروج

منتلقتها)6(التيوالمعارفوالعلومالصحيحةالاعتقاداتبتلكتنعم.كله

أعمالهامنلهااللهوينشئ.الزكيةوالهممالاراداتوتلك،النبوةمشكاة

لجنة؛ارياضمنروضةلهافتصير)8(،البرزخفيبهينعمها)7(نعيما

النار.حفرمنحفرة)9(وكذلك

غيرها.منثبتناماذكر()ططرةوفي."النومفي"،غ(:ق)ا،عداما(1)

"جنتهالا.)ن(:)2(

الثانية."بينها")ق(منوسقط"بينه"(:)ط)3(

".ذلك..."عذابها)ب(:منسقطوقد."ذلكلىإويضاف"(:)ط(4)

،)طمنالمثبتوالصواب."بهتردد":()ق."بهتزود":()ب."بهيزود"(:،غج)ا،5()

(.)نمنساقطبعده"إليهو"ن(

مضبوطا.هكذا،بلغتها"":()نوفي.تصحيف،تلقيها"":()ا،غ)6(

."تنعم":)ن(."يتنعم":()ج.""تتنعم(:ط،)ب)7(

وفي.البرزخيعنييصير""،غ(:ن،ط،)بوفي.الاعماليعني"تصير"(:)ق)8(

جميعا.والياءبالتاءالأصل

المبطلة-السفليةالروجاعمالمناللهينشئوكذلك:يعني.النسخجميعفيكذا)9(
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علىيزدولم،تعالىاللهعندالمومنينأرواحقال:منقول)1(وأما

عند4أخيا>بل:وجلعزاللهيقولحيث،القرانلفظمعتأدبفإنهذلك؛

.[916:عمرانل11<ينزفونربهم

إسحاقبنمحمدرواهمامنها:،بحججالقولهذاأرباباحتجوقد

أبيبنالرحمنعبدبنمحمدثنابكير)3(،أبيبنيحىثناالصغاني)2(،

،هريرةأبيعنيسار،بنسعيدعنعطاء)4(،بنعمروبنمحمدعنذئب،

حتىالسماءالىبهايعرجنفسهخرجتاذالميتا"ان:قاللمجمالنبيعن

يعرجالسوءالرجلكانواذا.وجلعزاللهفيهاالتيالسماءإلىبها)5(ينتهى

السماء،منفترسلالسماء،أبوابلهايفتحلافانهالسماء،إلىبها

القبر".لىإفتصير)6(

التيالمطبوعةالنسخوفيالنار.حفرمنحفرةلهافتصير،البرزخفيبهيعذبهاعذابا

.""ولتلك:يدقيبين

(.ن،،جط،)بمنساقط""قول(1)

الصفار.لىإالنسخجميعفيقملمنتحرفوقد.تحريف"،"الصنعاني)أ،غ(:قي)2(

تحريف.،بكر"بي"أ(:ن،ط،،ج)ب)3(

خطا.وهوعطاء"،"عن:بعده(ط)ب،فيزاد(4)

)ب،ج(.منساقطة"بها")5(

وقي.فيصير"..."فيرسل:الاصلوفين(.،،ج)طفيكذافتصير"..."فترسل)6(

فيصير"...."تر)ب(:
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)2(.وغيرهحمدأمسندفيوهو،صحتهعن(1)تسأللاإسنادوهذا

بهدلة،بنعاصمعن:سلمةبنحمادثنا)3(:الطيالسيداودأبووقال

أطيب)4(المؤمنروحتخرح:قالالاشعريموسىأبيعن،وائلبيأعن

)6(الملائكةفتتلقاه،يتوفونهالذينالملائكةبها)5(فتنطلق،المسلشريحمن

وكيت-كيتيعملكان،فلانبنفلانهذا:فيقولونالسماء،دونمن

بهفيصعد،منهمفيقبضونها!وبهبكممرحبا:فيقولون-عمله)7(لمحاسن

ولهات)9(السماوفيفتشرق)8(،عملهمنهيصعدكانالذيالبابمن

.العرشلىإ(01)ينتهيحتى،الشمسكبرهانبرهان

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

الإسناد.فينعيمأبيقولمنسبقماوانظر".يسأل"ن(:،ط،)ب

ابيابنعنفديكابيبنطريقمن(141)صالسادسةالمسألةفيالحديثتقدم

يجه.تخروئم،ذئب

(12)187المصنففيشيبةابيابنواخرجه.مسندهمنالمطبوعفيليس

وعزاه.مختلفوبلفظالطريقهذاغيرمن(1)99القبرعذابإثباتفيوالبيهقي

اللالكائيلىإ(401)الصدورشرحفيلسيوطي1و(01)6الاهوالفيرجبابن

.المطبوعكتابهفيوليسايضا.

ايضا.()طحاشيةفيالنسخةهذهلىإواشير."المؤمن"نفس)ا،غ(:عداما

ينطلق".")ن(:

".فيتلقاهم"ج(:،)ن."ملائكةفتلقاهم"(:ط)ب،..".."فيتلقاه)1،غ(:

"."بمحاسنن(:،ط،)ب

)ن(.منساقط"عمله..."فبقولون

)ب(.منساقطةفي"و".السماء"")ن(:

ق(.)ب،فياولهيعقطولم"تنتهي".)غ(:(
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:فيقولونهذا؟ما:فيقولون،بروحهانطلققبضفإذاالكافر،ماو

عمله-لمساوي)2(-وكيتكيتيعملكان،فلانبنفلانهذا)1(

.الثرىلىإ)3(الارضاسفللىإ5ردو!مرحبالا!مرحبالا:فيقولون

:قال)5(،الاودييزيدب[]67بنداودعن،إبراهيمبن)4(المكيوقال

عندموقوفة1جالارو:قالأنه،اليمانبنحذيفةعن،الشعبيعامرعنأراه

فيها)7(.ينفخحتىموعدها)6(تنتظروجلعزالرحمن

ابندخلانه)8(امهعن،صفيةبنمنصورعن،عيينةبنسفيانوذكر

فقاليعزيها،أسماءفأتى،مصلوبوهوالزبير،ابنقتل)9(بعدالمسجدعمر

لارواحوانمابشيء،ليمستالجثثهذهفإنوالصبر،اللهبتقوىعليكلها:

لىإزكريابنيحيىرأسأهديوقدالصبر،منيمنعنيوما:فقالت.اللهعند

ء(01)إسرائيلبنيبغايامنبغي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

".روج":()جفيومكانها.(ن،ط،)بمنساقطهذا""

."بمساوي":(ن،ط،)ب

."رضينالأ":(،غق،)اعداما

التعريف.لامدون"،مكي"،غ(:ق)ا،عداما

تصحيف.،""الازدي:()ق

.موعودها"فتنظر":(،غق،)اعداما

الأهوالفيرجبابنإليهعزاه.مندهابناخرجهوالاثر.الصور"في"(:ط،)ب

لصدور)331(.شرحوانظر:.ضعيفإسنادهذا:وقال)115(

،ج(.ط،)بمنساقط"انه"

قتل".!انن(:ط،)ب،

.(123)صالسادسةالمسالةفيتخريجهسبق
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)1(،يسافبنهلالعن،عطيةبنشمرعنالاعمش،عنجرير،وذكر

فيعرعرةبنوخالد)2(،خثيمبنوالربيعكعب،إلىجلوساكناقال:

)3(فجلسله،فأوسمع:قال.نبيكمعمابنهذا:فقالعئاسابنفجاء،أناس

عنهن:فأخبرنيأشياء،أربعةغيرعرفتقدالقرانفيماكلكعب،يا:فقال

لإدريس:اللهقولوما؟المنتهىسدرةوما؟)4(عليونوماسخين؟ما

؟[57:]مريم(علام!نا>ورفعئه

سجين،وأما.المؤمنينحأروفيها،السابعةفالسماء،عليونما:قال

)5(.إبليسخدتحتالكفارحروو،السفلىالسابعةفالارض

اللهفان57[،]مريم:علا(م!نا>ورفعتهلإدريسسبحانهاللهقولماو

منلهصديقاوكلم.ادمبنيأعمالمثليومكللكرافعأنيإليهأوحى

بينفحملهعملا،يزدادحتىفيؤخره،الموتملكلهيكلمأنالملائكة

فكلمه،الموتملكلقيهالرابعةالسماءفيكانإذاحتى.بهفعرج،جناحيه

أنيفالعجبقال:.جناحيبينذاهوقال:هو؟ينو:فقال،حاجتهفي

)6(.روحهفقبض.الرابعةالسماءفيروحهأقبضأنأمرت

تحريف.،ر"يسا":()ن(1)

تصحيف.،"خيثم":(ن،ب،ق)(2)

".المجلس"في)ق(:)3(

"عليين".)ا،غ(:)4(

المسألة.هذهاولفيسبققدلجوابمنالجزءهذا)5(

-1562/)5تفسيرهفيالجزءهذاالطبريخرجو)ن(.منساقط"روحهفقبض")6(

ابن-روى"وقدعيا<:م!نا>ورفغته:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنوقال563(.
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إليهاينتهيالعرلش،حملةرووسعلىسدرةفانهاالمنتهىسدرةماو

)1(.المنتهىسدرةسميتفلذلكعلم،وراءهالاحدليسثم،الخلائقعلم

عنالقمييعقوبورواه،ابيهعنجرير،بنوهبورواه:مندهابنقال

ما11،اللهعمدخالد51ر)2(. بنالقاسمعنحوشببندعوعن.بنووسمر

أ[.]68فذكرهكعب،عندجلوشاكنا:قال،خثيمبنالربيععنعوف،

روجقبضإذاقال:الضحاكعنالاجلح،عنعبيد،بنيعلىوذكر

السماءإلىالمقربونمعهفينطلقالدنيا،السماءإلىبهعرجالمؤمنالعبد

حتى،السابعةثم،السادسةثم،الخامسةثم،الرابعةثم،الثالثةثم،الثانية

:قال؟المنتهىسدرةسميتلم:للضحاكقلت.المنتهىسدرةلىإبهينتهى

ربي)3(:فيقوليعدوها.لاوجلعزاللهامرمنثدءكلإليهاينتهيلانه

منبامنهمختومبصأإليهاللهفيبعث)4(،منهمبهأعلموهو،فلانعبدك

ماسكفيؤنرنكإ!وماعليتلفىالائزارنكنف>كل:قولهوذلك،العذاب

21[)5(.-18:]المطففين<ائمقربون!كهدم!دؤم!كناب

سدرةعندلجنةافإن،الجنةفيهم:قالمنقوليناقيلاالقولوهذا

الاحباركعبأخبارمن"هذاقال:اوردهماوبعدعجيبا"غريباثراهناجرير=

.(231)3/كثيرابنتفسير."نكارةبعضهوفي،الإسرائيليات

33(.)22/تفسيرهفيالطبريأخرجهلجزءاهذا(1)

تحريف."شمس"،)ق(:)2(

".رب:"فيقولون)ط(:"رب".)ب،ج(:)3(

)ن(5منساقط"منهم...اللهأمر"من4()

2(.4/290)تفسيرهفيالدباخرجهلاثر1و.الاولىالايةبإثباتادم)ن(في5()
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وقدوقق،وأسلمالعبارةهذهأنرأىقائلهوكأن.اللهعندلجنةوا،المنتهى

فيتسرحنهالمجمالنبيخبرو،عندهالشهداءأرواحأنسبحانهاللهأخبر

.شاءتحيثلجنةا

فصل

الكفاروأرواح،لجابيةبالمؤمنيناأرواحإن(:1قال)منوأما

)3(.الرافضةقولمنهذا:حزمبنمحمدأبوفقالببرهوت)2(؛بحضرموت

السنة.هلمنجماعةقالهقدبلقال،كماوليس

نأوالتابعينالصحابةمنجماعةعنوروي:مندهبناللهعبدأبوفال

حدثنا،يونسبنمحمدبنمحمد)4(أنا:قالثم،لجابيةباالمؤمنمنأرواح

،قتادةحدثني،همامثناداود،بنسليمانداودأبوثنا،عصامبنحمد

نإ:قالنهعمرو،بناللهعبدعن،المسيببنسعيدعنرجل،حدثني

)5(سبخةفيتجتمعالكفارأرواحوان،لجابيةباتجتمعالمؤمنينأرواح

)6(.برهوتلها:يفالبحضرموت

".قالمن"قول،غ(:ق)أ،عداما(1)

".ببرهوتبئر"بحضرموت:()ن2()

32(.0)2/لنحل1والمللفيالفصل)3(

خطا.محمدلا،أبو"قال)ق(:4()

الشجر.بعضإلاتنبتتكادولاالملوحةتعلوهاالتيالارضوهي"."بسبخة)ط(:)5(

دمشقتاريخفيعساكروابن5(44)الموتذكرفيالدنيابيأابناخرجه)6(

المسيبابنعنقتادةعنابيهعنهشامبنمعاذورواه.همامطريقمن334()2/

حبانابنصحيحوانظر:.الدنيابياابنطريقمنعساكرابنخرجه.قولهمن

13(0.)3
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عن،عطيةبنالجليلعبدعن،سلمةبنحماد)1(طريقمنساقثم

عليهالناستكاب)2(وقدعمرو،بناللهعبدراىكعباأن،حوشببنشهر

الكفار؟وأرواحالمؤمنينأرواحأينسلهرجل)3(:لهفقال،يسألونه

)5(.ببرهوتالكفاروأرواح،لجابيةباالمؤمنينأرواح:فقال)4(فسأله

لجليل.اعبدعنوغيرهداودأبوورواه:مندهابنقال

عليعن،الطفيلبيأعنالقزاز،فراتعن،سفيانحديثمنساقثم

فيبئر،برهوتالارضفيبئروشر،زمزمالارضفيبئرخير:قال

الذي[ب]68والوادي،مكةواديالارضفيوادوخير)6(.حضرموت

فيوهو،الاحقافالارضفيدووشر.طيبكممنه)7(بالهند،ادمفيهاهبط

الكفار)8(.حأروترده،حضرموت

بنيوسفعنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادوروبد:مندهابنقال

وادالارضفيبقعةأبغض:فالعلي،عن،عباسابنعن،مهران

)1()ن(:"حديث".

".تكابت"،ج(:)بوفي.عليهازدحموااي2()

".لرجل"فقال)ن(:)3(

)ب(.منساقط"فساله..."فقال(4)

.مندهابنإلى(11)4لاهوالفيرجبابنعزاه)5(

".حضرموتفيبئر"،ج(:)بمنسقطوقد.""بحضرموت)ن(:)6(

".فمنه")ن(:)7(

فيالرزاقعبداخرجهالاسنادبهذالخبروا)ن(.منساقطهنالىإ""تردهمن)8(

بيا.لابنالموثذكروانظر:(0111)مكةاخبارفيوالفاكهي(،91)18المصنف

هنا.كمامندهابنلىإ(211)الاهوالفيرجبابنوعزاه(.145،245)الدنيا
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أسودبالنهارماوهابئروفيه.الكفارأرواحفيه،برهوت:لهيقالبحضرموت

)2(.الهوامإليه)1(ياوي،قيحكانه

ثنا،اللهعبدبنعليثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلطريقمنسادتىثم

-برهوتوادييعني-فيهبت)3(:رجلقال:قالتغلببناصهلانثنا،سفيان

قال)4(،دومةيا!دومةيا:يقولونوهم،الناسأصواتفيهحشرتفكأنما

أرواحعلىالذيالملكهودومةأنالكتابأهلمنرجلفحدثنا:أبان

)5(يبيتأنأحديستطيعلافقالوا:الحضرميين،وسألنا:سفيانقالالكفار.

)6(.بالليلفيه

بالجابيةعمروبناللهعبدأرادفان.القولهذافيعلمتهماجملةفهذا

وطيبلسعتهالجابيةيشبهفسيحمكانفيتجتمعوأنها،والتشبيهالتمثيل

يعلملافهذا،الارضسائردونالجابيةنفسأرادوإن.قريبفهذا،هوائه

.الكتابأهلبعضعنتلقاهمماولعله)7(.بالتوقيفإلا

."ويتأ":(،غن)(1)

فيالفاكهيالاسنادبهذاواخرجه.مندهابنعن(211)الأهوالفيرجبابناورده2()

.(111)مكةأخبار

رم.،"رايت":()ق)3(

الدالى.ضبطعلىنصااجدولم.واحدةمرة)ن(في(4)

وتصحيف.سقط"،يثبترجل":()ق(5)

مكةاخبارفيالفاكهيواخرجه.مندهابنعن(211)الأهوالفيرجبابناورده)6(

.سفيانعنعمرابيابنطريقمن(11)12

".التوقيتو"""التوفيقلىإالمطبوعةالنسخبعضفيتحرف)7(
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ولقد>فيها:اللهقالالتيالأرضفيتجتمعانها)1(:قالمنقولواما

الضلحوت<عبادييرثهاالأرضأنكربعدمنألربورفى!تئنا

لها.تفسيراهوفليس،للايةتفسيرا)2(قالهكانإنفهذا[501الانبياء:1

عنجبيربنسعيدفقالهنا.المذكورةالارضقيالناساختلفوقد

المفسرين.اأكثرقولوهذا)3(.لجنةاأرضهي:عباسابن

محمدأمةعلىاللهفتحهاالتيالدنياإنهااخر:قول)4(عباسابنوعن

عفرو)5(.

للهوعد>النور:سورةفيلىتعاقولهونظيره،الصحيحهوالقولوهذا

ستخلف!ماالأرضفىليستخافنهمالضنلشتوصعملؤامنكؤامنو0الذين

.[55:النور1<قئلهممنالذدى

مشارقهاالأرضلي"زويت:قالع!النبيعنالصحيحوقي

منها")6(.ليزويماامتيملكوسيبلغومغاربها،

(.،ج)بمنساقطةإنها""(1)

".قاله"قد(:)ن2()

.(641،41641)13حاتمبياوابن(1/435)6تفسيرهفيالطبريأخرجه)3(

(.)طمنساقطلاعباس..."هي(4)

.(16141)5حاتمبيأوابن(1/435)6الطبريأخرجه(5)

.ثوبانحديثمن()9288مسلماخرجه)6(
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)2(المقدسبيت(1أرض)بذلكالمراد:المفسرينمنطائفةوقالت

بها.مختصةالايةوليمست،لحينالصاعبادهاللهأورثهاالتيالارضمنوهي

فصل

السابعة،السماءفيعليينفيلمؤمنيناأرواحإن)3(:قالمنقولوأما

منجماعةقالهقدقولفهذا؛السابعةالأرضفيسجيزفيالكفارو[رواح

الرفيق"اللهم:موتهعندلمجيمالنبيقولعليهويدل.لخلفواالسلف

.(4)"الأعلى

بهاعرجروحهخرجتاذالميتا"ان:هريرةبيأحديث)5(تقدموقد

".وجلعزدده1فيهاالتيالسابعةالسماءلىإبهاينتهىحتىالسماءالى

وقول.العرشلىإتنتهيحتىتصعدإنها:موسىبيأقول)6(وتقدم

الارواحهذهإنعمر:بناللهعبدوقول.الرحمنعندموقوفهبانها:حذيفة

الله.عند

-)7(--
تحتقناديلالىتاويالشهداءأرواحان":بم!ي!النبي!ولولمدم

(.)نمنساقط"أرض"بذلك(1)

زادوقي.عباسابنلىإأيضاالقولهذانسب3(41/10)القرطميتفسيرفي)2(

الكلبي.يعني.السائبابنقاله793(:)5/المسير

(.،جن،ط،)بمنساقطة""إن)3(

222(.)صالثامنةالمسالةاخرفيتخريجهسبق)4(

31(.6)صالمسالةهذهفي)5(

318(.317،)صالمسالةهذهقيكلهاالثلاثةالاقوال)6(

92(.1)صالمسالةوهذه(211)صلخامسةاالمسالةفي)7(
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."العرش

سماء،لىإسماءمنتصعدنها"أ:عازببنالبراءحديث(1)وتقدم

وفي".السابعةالسماءإلىبهاينتهىحتىمقربوهاسماءكلمنويشيعها

".وجلعزاللهفيهاالتيالسماء"الى:لفط

هناكلىإبهايصعدبلدائما،هناكاستقرارهاعلىيدللاهذاولكن

عليين،اهلمن:كتابهويكتب،أمرهفيهافيقضيوجل،عزربهاعلىللعرض

الذيمقرهالىإترجعثم،للمسالةالقبرلىإتعودثم.سجينأهلمنأو

فيالكفاروأرواح،منازلهمبحسبعليينفيالمؤمنينفارواح.فيهأودعت

منازلهم.بحسبسجين

فصل

علىدليلفلا،زمزمببئرتجتمعلمؤمنيناأرواحان:قالمنقولواما

يوثقصاحبقولولالها،التسليميجب)2(سنةولا،كتابمنالقولهذا

وهو.جميعهمالمؤمنينجأروتسعلاالبئرتلكفان)3(،بصحيحوليس.به

شجرفييعلقطائرالمؤمننسمةأنمنالصريحةالسنةبهثبتتلمامخالف

الجنة.

:قالمنقولمنافسدوهووأفسدها.الاقوالأبطلمنفهذالجملةوبا

السادسة.المسالةاولفي(1)

خطا،وهذا"،يجبولاسنة"ولا،غ(:ق)أ،)2(

تصحيف.،""بانط(:،)ب)3(
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)4(.الضيقةالبئربخلاففضي)3(متسع)2(مكانذلكفان)1(،لجابيةباإنها

فصل

حيثتذهبالأرنرمنبرزخفيلمؤمنيناأرواحإن:قالمنقولوأما

بينلحاجزاهو:والحبرزخ)5(.الفارسيسلمانعنمرويفهذا،شاءت

والاخرة،ب[]96الدنيابينأرض)6(في:بهاأرادسلمانوكأن،شيئين

.شاءتحيثتذهبهناكمرسلة

فيهيبل،الاخرةتلجولمالدنيا،فارقتقدفانهاقوي،قولوهذا

والنعيم،و]لريحانالروجفيهواسعبرزخفيالمؤمنينفأرواحبينهما.برزخ

ورايهم>ومن:تعالىقال.والعذابالغمفيهضيقبرزخفيالكفاررواحو

،والآخرةالدنيابينماهنا)7(:فالبرزخ[،001:]المؤمنون<يئعتونيومكبزخ
ٌءِ

الشيئين.بينالحاجز:صلهو

)1()ب،ط،ج(:"وان"،تصحيف.

)ق(.منساقط)2(

تثبتولم.اتسعوفضؤا:فضاءيفضوالمكانفضامن)ط(.إلاالنسخجميعفيكذا)3(

المطبوعة:النسخوفي.تصحيف،بالقاف""قصي)ط(:وفي.المعجماتفي

الناشرين.إصلاحمنولعلهفضاء""

)ن(.منساقطبرمتهالفصلهذا4()

المسالة.اولفيتخريجهسبق)5(

:يكونانقرائهابعضواقترح("بالارض..."(:)ط."الارضفينهاا"اراد(:ن،)ب)6(

وغيرهالاصلمنوالمثبت.الدنيا"بينانها")ج(:وفي.انها،بالارض"اراد

صحيح.

تصحيف.بها"،"ط(:،)ب)7(
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فصل

عنالكفاروأرواح،ادميمينعنلمؤمنيناأرواحإن:قالمنقولوأما

حديثوهو.الصحيحالحديثيؤيدهقولاقاللقد،اللهفلعمر(؛)1يساره

تعادلهمعلىذلكيدل)3(لاولكن)2(؛كذلكراهم!يرالنبيفإنالإسراء،

عنوهؤلاء،والسعهالعلوفييمينهعنهؤلاءيكونبل،والشمالاليمينفي

والسجن.السفلفييساره

اللهرسولفيهراهاالذيالبرزخذلكإن:حزمبنمحمدأبوقالوقد

العناصر)5(.منقطععندوذلك:قالالدنيا.سماءعندبه)4(اسريلملةيك!يم

وهيالعناصر،تنقطعحيثالسماءتحتعندهأنهاعلىيدلوهذا:قال

لاقولاقالمنعلىيشنعدائماوهووالهواء)7(.والناروالترابالماء)6(

إشباعوسيأتي؟سنةأوكتابمنالقولهذاعلىلهدليلفأي،عليهدليل

لى.تعااللهشاءإنإليهانتهيناإذاقولهعلىالكلام

سماءفيوادم،ادميمينعنالسعادةأهلأرواحكانتفاذا:قيلفإن

السماءفوقوالعرش،العرشظلفيالشهداءارواحأنثبتوقدالدنيا،

".)1()ن(:"شماله

)263(.ومسلم)934(،البخاريفيانسحديثانظر)2(

(.)طمن""ذلكبعدهوسقط.تصحيف"،"يدرك)ق(:)3(

"إنه".ن،ج(:ط،)ب،فيبعدهد1ز)4(

322(.)2/والنحلوالاهواءالمللفيالفصل)5(

(.،جن،ط،)بفيلماء1بعدلهواءا)6(

.المطبوعالفصلفيأجدهلمالنصهذا)7(
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السماءفيهناك!ك!يوالنبييراهاوكيف؟يمينهعنتكونفكيف،السابعة

الدنيا؟

:وجوهمنلجوابفا

أرواحكانتكماالعلو،جهةفييمينهعنكونهايمتنعلاأنه(:1أحدها)

السفل.جهةفييسارهعنالاشقياء

كانوانالدنيا،سماءفي!شعيمالنبيعلىتعرضأنممتنعغيرانه:الثاني

ذلك.فوقمستقرها

:قالبل،هناكجميعا)2(السعداءأرواحرأىأنهيخبرلمأنه:الثالث

إبراهيمروحنقطعاومعلوم."أسودةيسارهوعنأسودة،يمينهعن"فاذا

الرفيقوكذلك.والسابعةالسادسةا[107السماءفيذلكفوقوموسى

بعضمنعلىبعضهاالسعداء)3(وأرواح.ذلكفوقأرواحهمالاعلى

بح!سببعضمن)4(أسفلبعضهاالاشقياءأرواحأنكما،منازلهمبحسب

أعلم.والله5(.)منازلهم

)ن(:فيبعضهمواصلح!الثلاثةالوجوهذكرمعاحدهما""وجهين(:،جن،ط،)ب(1)

."هماأحد"رب،!وجره"

جميعها!.السعداء"رأى،ج(:ط،)ب.جميعها"")ن(:2()

"الشهداء".(:)ن)3(

"."أعلى)ط(:(4)

،ج(.ن،)بمنساقط"منازلهم...ن"كما)5(
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فصل

خلققبلكانتحيثمستقرهاان:حزمبنمحمدأبيقولوأما

مخلوقةالارواحانوهو،اختارهالذيمذهبهعلىمنهبناءفهذاأجسادها،

الاجساد.قبل

بعدخلقتجالاروانعلىوجمهورهم.للناسقولانفيهوهذا

.دجسالاا

مندليلذلكعلىمعهمليس1(،الاجساد)قبلخلقتإنهاقالوا:والذين

وأذلك،علىتدللانصوصمنفهموهماإلا،إجماعولاسنة)2(ولاكتاب

خذ>وإذ:تعالىقولهمنحزمبنمحمدابوبهحتجكماتصح؛لاأحاديث

بكقالوأجمرئبهمألمتتأنفسهمعكوأقهدهمذئيئخهمظهوره!منءادمبنىمنرئك

ثمظقنض>ولقذ:تعالىوبقوله172[،]الاعراف:)3(الايةشهذنة<

.[11:]الاعراف(قسجدوالادماشجدوللمليهكةقلناثمصوزنبهم

وكذلك.الانفسوهي)5(،جملةجالاروخلقاللهأنفصحقال)4(:

)ن(.حاشيةفيومستدرك،ج()بمنساقطالاجساد"...فيه"وهذا(1)

"."وسنة)ط(:)2(

ان"ج(:،ط،)بفيوزاد.لماتهم"ذريا:غيرهافيو.()قفيالايةوردتكذا)3(

انظر:يقولوا"."فيوالياءلما،الذريات"فيلجمعباعمروبيقراءةوهذهيقولوا".

65(.1)الباذشلابنلإقناع

ن،ج(.،ط)ب،منساقط)4(

"هن".)ن(:)5(
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وما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندةجنود"الارواحانالسلامعليهاخبر

.(1")اختلفمنهاتناكر

عاقلة،مصورةمخلوقةوهيوشهادتها،عهدهاوجلعزخذو:قال

الاجساد،فييدخلهاانوقبل،لادمبالسجودالملائكةيأمرأنقبل

.ترابيومئذلاجسادوا

التعقيبتو.*نبالتي"ثم"بلفظةذلك]ذكر[)2(لىتعااللهلان:وقال

عند)3(إليهترجعالذيالبرزخوهوشاء،حيثسبحانهاقرهاثم.والمهلة

)4(.الموت

عنالسائلسؤالجوابعند)5(الاستدلالهذافيماوسنذكر

علىالكلامهناالغرضإذقبلها؟امالابدانمعمخلوقةأهي)6(:الارواح

.الموتبعدالارواحمستقر

مبنيالاجساد"خلققبلفيهكانتالذيالبرزخفيتستقر"إنها:وقوله

277(.)صفيتخريجهسبق(1)

:-مطبوعةاوكانتخطية-جميعاالاخرىالعسخوفي."حلف"،ج(:)بفي)2(

بنكتابمناثبتناهماتحريفأنهوالظاهرهثم""بلفظةللخلقمعنىولا"حلق".

،)بناسخاواسقط."بلطفه"لىإ"بلفظة"غير)ط(ناسخعلىاشكلولما.حزم

".بلفظة"ذلكج(:

الاصل.منساقط""إليه)3(

32(.1)2/حزملابنالفصل(4)

خطأ."عن"،،ج(:ط،)ب)5(

"."أهيموضع""هل)ق(:)6(
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.()1اعتقدهالذيالاعتقادهذاعلى

"يسارهعنالاشقياءرواحو،آدميمينعنالسعداءأرواحإن":وقوله

غ!يد.النبيبهأخبركماحق،

كتابمنعليهدليللاب[]07العناصر"منقطععندذلكإن":وقوله

نأعلىتدلالصحيحةوالاحاديث.الاسلامأهلأقواليشبهولا،سنةولا

علىتدل)2(القرآنوأدلة.لىتعااللهعندلجنةافيالعناصر؟!قالارواح

ذلك.

نأومعلوم،لجنةافيالشهداءأرواحأنعلىمحمدأبووافقوقد

بناللهوعبدبكرالصديقبيروجتكونفكيف،منهمأفضلالصديقيهن

العناصر-منقطععندوأشباههماليمانبنوحذيفةالدرداءبيومسعود

أرواحوتكون-الدنياالسماءوتحت)3(،الادنىالفلكهذاتحتوذلك

؟السمواتوفوقالعناصرفوقوغيرهمزمانناشهداء

أنهراهويهبنإسحاقعنالمروزينصربنمحمدذكرقد:قولهماو

قول)5(وهو،العلمأهلجميعهذاوعلى:قال.بعينه)4(قلناهالذيهذاذكر

)6(.الاسلامأهلجميع

."وهعتقدا":(غ،ق،1)(1)

."لكتد":(غ،أ)(2)

(".العلوي"العالم)ج(:."الادنىلم"العاط(:،)ب)3(

"قلعا".،ج(:ن)ب،4()

،ج(.ط،)بمنساقط"قول...جميع")5(

322(.)2/الفصل)6(
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قتيبه"ابنعلى"الردكتابفيذكر)1(المروزينصربنمحمد:قلت

وألثهدهمذربخهمظهورهممنءادمبنىمنرئكأخذ>رإذ:لىتعاقولهتفسيرفي

منالسلفذكرهاالتيالاثار172[]الاعراف:<)2(برلبهخألمتتأنفسهمعلى+

نهو،صلبهفيوردهمعليهمالميثاقأخذثم،صلبهمنآدمذريةاستخراج

وكتبوسعيد،شقيإلىذاكإذقسمهمسبحانهوانهالذر،مثلأخرجهم

"قالقال)3(:ثموشر.خيرمنيصيبهموماعمالهم،ووأرزاقهمآجالهم

شهدهمو،استنطقهمالاجساد،قبلالارواحأنهاالعلمأهلأجمع:إسحاق

وأغافلينهذاعنكتاإنايقولوا)4(:لاأن؟ربكمألست:أنفسهمعلى

."قبلمنآباؤناشركأإنما:يقولوا

ذكرماحالارومستقرأنعلىيدللا-ترىكما-وهو.كلامهنصهذا

علىيدلولابل)6(،الوجوهمنبوجيماالعناصر)5(منقطعحيثمحمدأبو

سبحانهأنهعلىيدذإنمابلالاجساد.خلققبلكائنةالارواحأن

.(ج،ن،ط،ب)منقطسا"المروزي"(1)

"ذرياتهم"غيرها:وفيكثير.وابنالكوفيينقراءةعلى""ذريتهم)ق(:فيايضاهنا)2(

السبعة.منالباقينقراءةوهي

)ب،ج(.من"قال"سقطوقدنصر".بنمحمد")ن(:فيبعدهزاد)3(

وحذفها،"لا"علىالاصلفيبعضهمضربولكن،ج(.ق،)ب،الاصلفيكذا)4(

وقد،"القيامة"يوم:()نفيوزاد.()طفيوكذا.يقولوا"ان":وكتب)غ(،ناسخ

الاية.نصالمقصودأنهؤلاءتوهم

العناصر"."ينقطع)ن(:)5(

)ن(.منسافطة)6(
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.ادمصلبلىإردهاثمفخاطبها،حينئذ،استخرجها)1(

فالقول،والخلفالسلفمنجماعةقالهقدكانوانالقولوهذا

جوابفيالغرضليسإذ)2(؛اللهشاءإنعليهستقفك!ما،غيرهالصحيح

حتىلا؟أمالاجسادقبلمخلوقةهيهل:الارواحفيالكلامالمسالةهذه

منقطعحيثمستقرهاأنعلىدليلفيهيكنلمكلههذامحمدلابيسلملو

أولا.مستقرهاكانالموضعذلكنولاالعناصر)3(،

فصل

:قالمنقولفهذا،المحضالعدممستقرهاان)4(:قالمنقولوأما

ومنالباقلانيابنقولوهذا.لحياةاهو،البدنأعراضمنعرضإنها

،الاعراضمنعرضالنفس:العلاف)6(الهذيلأبوقالوكذلك)5(.تبعه

كسائرعرضهيقال)7(:ثم.الباقلانيابنعينهكما،الحياةبأنهيعينهولم

تعدمكماروحهعدمتماتإذالجسماأنعندهموهؤلاء.لجسماأعراض

.لحياةباالمشروطةأعراضهسائر

."خرجهاا":(،غأ)اعدما(1)

.عشرةالثامنةالمسألةفي2()

العناصر"."تعقطعق(:،)ب)3(

و)غ(.الاصلعدافيما"إن"تردلم(4)

فيتيوستأ2(،41،217)3/حزملابنالفصلمنوغيرهالقولهذاالمؤلفنقل)5(

النفس.حقيقةفيعشرةالتاسعةالمسألة

لهذيل".أبي"قول)ب،ج(:)6(

".قالثمإومن)ن(:."قال"بل،ج(:ط،)ب)7(
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اكثر(1)يقولهكما-زمانينيبقىلاالعرضإن:منهميقولومن

لاوهوقبل،روحهغيرهيالانالانسانروجإن:قولهمفمن-الأشعرية

ألفلهفتحدلألدا،هكذا)2(،-."ور،8"."ور،-. ..لعيرلموجلملعيرلموجلهلحد!ينمك

روج)4(فلاماتفإذا.دونهافماالزمانمن)3(ساعةمقدارفيفأكثرروج

لهاويستفتحون،الملائكةوتقبضهاالقبرلىإوتعودالسماء،لىإتصعد

شاءإذالجسد.اويعذبينعموانما.تعذبولا،تنعمولا،السماواتأبواب

فلاوالا،وعذابهنعيمهيريدوقتفيالحياةإليهرد)5(وعذابهتنعيمهالله

البتة.بنفسهاقائمةهناكروج

الذيفهو،الذنبعجبلىإلحياةاترد:القولهذاارباببعضوقال

الصحابة،جماعوا،لسنةوالكتابيردهقولوهذا.حسبوينعميعذب

روجعنفصلا،روحهيعرفلممنقولوهووالفطر)6(.العقولدلةو

ودلت،والخروجوالدخولبالرجوعالنفسسبحانهاللهخاطبوقد.غيره

وتمسك،وتقبض،وتنزلتصعدانهاعلى)7(الصريحةالصحيحةالنصوص

)1()ط(:"يقول".

الموضعين.في"تفنىثم"32(:0)2/حزمابنالفصلفي)2(

خطأ.،""ساعاته:()ط)3(

)ا،غ(.فييردلم""روح4()

".وتعذيبه"نعيمه)ن(:."وتنعيمهتعذيبه"،ج(:ط،)ب."دي"تنعيمه،غ(:)ق)5(

ثم"الفطن"لىإتحرفالفطر""انوالظاهر.والفطر"و"الفطن(:،جط،)بعداما)6(

ما.جمع

فيأخرىمرةتاتيثم،سبقتقدياتيفيماإليهاالمصنفاشارالتيلعصوص)7(

.عشرةالتاسعةالمسالة
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كماتسيلتخرجنهاو.وتتكلموتسجدالسماء،أبوابلهاويستفتحوترسل

الموتملكوأنالنار.أولجنةااأكفانفيوتحنطويمفن،القطرةتسيل

مسك،نفحةكأطيبلها1()ويشتم،يدهمنالملائكةتتناولهاثم،بيدهيأخذها

معالارضلىإتعادثمسماء،لىإسماءمنوتشيعب[،]71جيفةنتنأو

ودل.خارجةوهييراهابحيثالبصرتبعهاخرجتإذاوأنها.الملائكة

حركتها.فيالحلقومتبلغحتىمكانلىمكانمنتنتقلأنهاعلىالقران

نهاووتعارفها،الارواحتلاقيعلى)2(الدالةالادلةمنذكرناماوجميع

!ك!ي!النبيشاهدوقد.القولهذا)3(يبطل=ذلكغيرلىإ،مجندةأجناد

المؤمننسمةإنع!مالنبيوأخبر.وشمالهادميمينعنالاسراءليلةالأرواح

خبروخضر.طيرحواصلفيالشهداءأرواحوأن،الجنةشجرفييعلقطائر

وعشيا.غدواالنارعلىتعرضأنهافرعونالأرواحعنلىتعا

هذايخرج:وقال،الجوابفيلجالباقلانيابنعلىذلكأوردولما

منجزء)5(أقلفيلحياةامنعرضيوضعبأنإما:وجهينأحدعلى)4(

اخر.جسد)6(والعذابوالنعيملحياةالتلكيخلقأنواما،لجسماأجزاء

"يشم".)أ،ق،غ(:عداما)1(

،ج(.ط)ب،منساقطة""الدالة)2(

"."تمطل،غ(:)ن)3(

)ن(.منسافطةبعده"احد"وكلمةسهو.ولعلههذا""علىق،غ(:)4،1()

كتابفيلماموافقغيرهامنوالمثبت.تحريفولعلهجزء"."أولق،غ(.)1،)5(

32(.0)3/الفصلكتابأيضاوانظر.النقللهذاالمصدروهو2(17)2/لفصل1

"جسدا".)ق(:)6(
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منقولمنأفسدقوليو.كثيرةوجوهمنالفسادغايةفيقولوهذا

منالوفاساعةكلتتبدلالاعراضمن(1عرضا)الانسانروحيجعل

،تعذبولاتنعمروحالمفارقةبعديكنلمالعرضهذافارقهفإذا،المرات

ترسل؟ولاتمسكولا،تنزلولاتصعدولا

وهو.والفطرةوالسنةالكتابونصوصللعقلمخالفقول)2(فهذا

نفسه.يعرفلممنقول

هذامنموضعهفيالقولهذابطلانعلىالدالةالوجوهذكروسيأتي

منالامةسلفمنأحدبهيقللمقولوهو)3(.اللهشاءإنالجواب

.الاسلامئمةولا)4(والتابعينالصحابة

فصل

هذهغيرأخرأبدانلموتابعدمستقرهاإن:قالمنقولوأما

وباطل.حقفيهالقولفهذا)5(،الأبدان

أنهاالشهداء،أرواحعنالمصدوقالصادقبه)6(أخبرفما،لحقافاما

)1()ب،ط(؟"عرض"،خطأ.

خطا."،اقوال"فهذه(:)ق2()

.عشرةالتاسعةالمسالةانظر)3(

".والتابعينالصحابةمن"ولا)ق(:."لتابعين1"ولان(:،ط)ب،4()

)ن(.منساقط)5(

"."المصدوقبعد)غ(وفيق(.)1،في""بهيردلم)6(
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كالاوكارلهاهي،بالعرشمعلقةقناديللىإتاويخضرطيرحواصلفي

خضر(".طيرأجواففيأرواحهمالله"جعل:قولهفيبذلكصزحوقدللطائر.

)1(يحتمل"،شجرالجنةفييعلقطائرالمؤمن"نسمة!ك!ي!:قولهماو

المؤمنينلبعضذلكويكونلها،كالبدنللروجمركباالطائرهذايكونأن

بيأاختياروهذاأ[]72طائر.صورةفيالروجيكونأنويحتملوالشهداء.

البر)2(.عبدبنعمروأبيحزمبنمحمد

)3(.عليهوالكلامعمر،بيأكلامتقدموقد

هو("يعلقطائرالمؤمن"نسمةع!يم:قولهمعنى:قالفانهحزم،ابنماو

(4طائر)المؤمننسمةأنع!يطأخبروإنما.لجهلاأهلظنعلىلا،ظاهرهعلى

ا)5(.
الطير.صورةفي)6(تمسخأنهالا،الجنةفيتطيرنهابمعى،

أنهفصيحعربيعنصحقدقلنا:)7(،مؤنثةالنسمةإن:قيلفان:قال

."فهذا":قبله()نفيزاد(1)

لىإفذهبحزمابناما.عمرابياختيارهذاانوالظاهر.النسخجميعفيوردكذا2()

المصنف.عنهنقلكما،الجنةفيستطيرالتيهيالنسمةأن

بعدها.فما2(39)صانظر)3(

ولم،النسخجميعفي"طائر"بعد"يعلق"وكذا)ن(.منساقططائر"...على"هو)4(

كلمةتفسيرارادحزمابنلان؛السياقهذافيالافضلوهو،الفصلكتابفييرد

لحديث.اإعادةلاطائر""

النقل.مصدرفيلماموافقغيرهامنوالمثبت".يعني"ن،ج(:،ط)ب،)5(

"تعسخ".:الفصل)6(

الحديث.فيكماطائرلا،طائرة:يقالنتأنيثهامقتضى؟يعني)7(
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أوليس:قال؟الكتابأتؤنث:لهفقيلبها.فاستخففت،كتابيأتتك:قال

لذلك.فتذكر)2([،]روجالنسمةوكذلك(1؟)صحيفة

تلكصفةفانهاخضر،طيرحواصلفيأنهافيهاالتيالزيادةماو:قال

واحد)3(.حديثمعالحديثانوا.إليهاتأويالتيالقناديل

"نسمة:حديثفإن،ومعنىلفظاالفسادغايةفيقالهالذيوهذا

فيالشهداء"أرواح:حديثغير"الجنةشجرفييعلقطائرلمؤمنا

.الاولالحديثفيمحتملذكرهوالذيخضر(".طيرحواصل

فيارواحهماناخبر!ي!فإنه.بوجه4()يحتملهفلا،نيالثالحديثاوأما

"بيضر(")7(،:لفظوفي.خضر"طيرأجواففي"لفط)6(:وفيطير)5(،حواصل

لغوب،فلان:يقولاليمنمنرجلاسمعت:قالعمروابيعنالأصمعيحكاه(1)

بصحيفة؟اليس،نعم:قال!كتابيجاءته:اتقول:لهفقلتفاحتقرها،،كتابيجاءته

74(.1/2)الغب(العربولسان2(،1/94)جنيلابنالخصائصانظر:

يقتضيه.السياقلان،منهزدناهالمعقوفينبينوما.الفصلكتابفيبالفاءكذا)2(

وتذكرتؤنث"(:)طوفي."ولذلك"(:)بوفي."لذلكتذكر"(:،غن،ق)أ،وفي

."وكذلك

2(.17)2/الفصلكتاب)3(

تحريف.،"يحتملهلاما"،ج(:ط،)ب()4

خضر".طير"ن(:،)ق)5(

اخر"."لفظ،ج(:ط،)ب)6(

طريقمننيالأصبهاالشيخبيلا(185)صالقبوراهوالفيرجبابنعزاه)7(

=:بلفظمرفرغا،مالكبنانسعن،سليمبنمصعبعفهعن،ميمونبناللهعبد
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أنهارها،منوتشربثمارها،منفتأكل،لجنةافيتسرح(1الطير)تلكوأن

"إن:وقولهللطائر.كالاوكارلهاهي،العرشتحتقناديللىإتأويثم

بلقطعا،خطاإليها"تاويالتي)2(القناديلصفةهيالطيرتلكحواصل

لحديث:ابهاصرحأمورثلاثةفهاهناالطير.لتلكمأوىالقناديلتلك

والقناديلالطير.لتلكمأوىهيوقناديلأجوافها،فيهيوطير،أرواح

والارواحتجيء،ووتذهبتسرحلطيرو،تسرحلاالعرشتحت)3(مستقرة

أجوافها.في

ب[]72تركبأنهالاطير،صورةفينفسهاتجعلأنيحتمل:قيلفان

ويدل8[،]الانفطار:(كبثشاماصورقرى>فى:تعالىقالكماطير،بدنفي

أبيابنرواهكذلك.خضر"كطير"أرواجهمالاخر:اللفطفيقوله)4(عليه

،مسروقعنمرة،بناللهعبدعنالاعمش،عن،معاويةأبوحدثنا)5(،شيبة

القوليكونأن-أعلموالله-عندييشبهوالذيعمر:أبوقال.اللهعبدعن

".بالعرشمعلقةقناديلفيكانوابيضطيرحواصلمنالشهداءالله"يبعث

عنةالروفي27()28/الكمالتهذيبفيالمزيذكرهميمونبناللهوعبد

)قالمي(.بترجمةلهاظفرولم،الطيالسةبصاحبووصفهسليمبنمصعب

"الطيور".:()نوفي(.)أ،غفي"الطير"كلمةتردلم(1)

.""للقناديل:()ط(2)

."معلقة":()ن)3(

.الصورةفيتظهرولمطرتهافياستدركتأو،الاصلمنساقطة!"عليه(4)

)73191(.المصنففي)5(
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يعنيالمذكور)2(.لحديثنالمطابقتهطير)1(،صورأوكطير،:قالمنقول

المؤمن.نسمةفيمالكبنكعبحديث

مسلمرواهوالذي.اللفظينبهذينرويقدلحديثاهذاأن:لجوابفا

طيرجوففي"أرواحهم:مسروقعن،الأعمشحديثمنالصحيحفي

نهاحديثهمايختلففلم،مالكبنوكعبعباسابنرواهقد)4(خضر")3(

خضر.طيرأجواففي

بناللهعبدحدثنا:شيبةأبيبنعثمانققال،عباسابنحديثفأما)5(

الزبير)6(،أبيعن،أميةبنإسماعيلعن،إسحاقبنمحمدعن،إدريس

أصيب"لما!ك!ي!:اللهرسولقالقال:عباسابنعنجبير،بنسعيدعن

تردخضرطيرأجواففيأرواحهماللهجعل-أحديوميعني-إخوانكم

ظلفي)7(مذللةذهبمنقناديللىإوتأويثمارها،منتأكلو،الجنةنهارأ

يبلغمنقالوا:ومقيلهم،ومشربهمماأكلهمطيبوجدوافلما.العرش

فييزهدواولا،الحربعنينكلوالئلا،نرزقالجنةفيأحياءأبناعناإخواننا

تخسبنولا>:تعالىاللهفأنزل.عنكمأبلغهمأنا:تعالىاللهفقالالجهاد،

طير"."صورة:(ن،ق،)ط(1)

ايضا.392()صفيسبقوقد64(1/)1التمهيد)2(

292(.)صالمسالةهذهفيتقدم)3(

"وقد".،ج(:ط،)ب4()

"وأما".،غ(:ق)أ،)5(

،غ(.ق)ا،منساقطالزبير"بيأ"عن)6(

.مدلاة:المطبوعةالنسخوفي.تصحيف،بالدال""مدللة)ن(:عداما)7(
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.(1[(")916:عمران]ال<ينزفونربهغاعنداخيا"بلأثولااللهسبيلفىقتلوأالذين

احمد.ومسندالاربعهالسننفيفهو،مالكبنكعبحديثوأما

خضرطيرفيالشهداءأرواح"إن:قال!ك!ي!اللهرسولانللترمذيولفظه

حسنحديثهذا:الترمذيقال"الجنةشجرأوالجنةثمرفيتعلق

)2(
صحيح

يخالفولا،الشرعقواعدمنقاعدةيبطلولاهذا،فيمحذورولا

اللهإكرامتماممنهذابل.ع!ي!اللهرسولعنسنةولااللهكتابمننصا

منها،خيراأبدانا)3(للهمزقوهاالتيأبدانهممنأعاضهمأنللشهداءلىتعا

القيامةيومكانفإذاتنعمهم)4(.كمالبهاليحصل،لارواجهممركباتكون

الدنيا.فيفيهاأ[]73كانتالتيالابدانتلكلىإجهم)5(أرورد

ابدانهاغيرأبدانفيالارواحوخلولبالتناسخالقولهوفهذا:قيلفان

لأفيها.كانتالتي

.اعتقادهيجبحقالصريحةالسنةعليهدلتالذيالمعنىهذا:قيل

والنقلالعقلعليهدلماإثباتأنكماتناسخا،:لهالمسميتسميةيبطلهولا

112(.)صلخامسةالمسألةفيتخريجهسبق)1(

منالترمذيلفظانعلىوالتنبيهيجهتخر(211)صفيسبقوقد(.1461)الترمذي2()

ويونسومعمركمالكالزهرياصحابسائرواما،الزهريعنديناربنعمرورواية

(.لمي)قا."المسلماوالمؤمننسمة"ذكرواوإنماالشهداء،يذكروافلموالاوزاعي

."خرااناابد":(ج،ن،ط،)ب)3(

."نعيمهم":(،غ)ن."تنعيمهم":()ق(4)

.()بمنساقط"أرواحهم..هيحصل"(5)
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تسميةيبطلهلاحقالحسنىأسمائهوحقائقوجلعزاللهصفاتمن

إثباتمنوالنقلالعقلعليهدلماوكذلكوتجسيما.تركيبالها:المعطلين

القيامةيومومجيئهالدنيا،سماءلىإليلةكلونزوله،بمشيئتهوكلامهأفعاله

.حوادثحلول:لهالمعطلين)1(تسميةيبطلهلاحق=عبادهبينللفصل

لهم)2(،ومباينتهحلقهعلىاللهعلومنوالنقلالعقلعليهدلماأنوكما

،عندهمنونزولهاإليهوالروحلملائكةاوعروج،عرشهعلىواستوائه

قابصارحتىممهودنوهإليهرسولهوعروج،إليهالطيبالكلموصعود

حيزا:لهالجهميةتسميةيبطلهلاحق=الادلةمنذلكوغير،أدنىأوقوسين

وتجسيما.وجهة

شناعةلاجلصفاتهمنصفة)3(اللهعننزيللاأحمد:الامامقال

لالقاببالهموأقواالسنةأهليلقبون،البدعأهلشأنهذافان.(4المشنعين)

عرنرويسمونتجسيما.ووتركيباحشواويسمونها:،الجهالمنهاينفرونالتي

حلقهعلى)5(علوهنفيلىإبذلكليتوصلوا،وجهةحيرا:لىوتعاتباركالرب

اصلح.ثمالاصلفيكان".ـوكذا"المعطل)غ(:(1)

(.،ج)بمنساقطوهو."له":()ط2()

)ق(،منوالمثبت."صفةعناللهتزللا"(:)ا،غوفي...".تزيللا"ن(:،ط،)ب)3(

.الاخرىللمصادرالموافقوهو

السالكينومدارج(044)المرسلةالصواعقفياللفطبهذاالمؤلفاوردها(4)

نزيل"ولا:حعبلروايةفيولفظه.وغيره(2584/)السعادةدارومفتاج2(95)3/

وانظر(.1/44)يعلىلابيالتأويلاتإبطال."شنعتلشناعاتصفاتهمنصفةعنه

)322(.الاسلاميةلجيوشااجتماعفيحنبلعنونحوه792(.)2/ايضا

عن".")ا،غ(:)5(
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ع!اللهرسولأصحابموالاةالرافضةتسميكما؛عرشهعلىواستوائه

إثباتالمجوسيةالقدريةتسميوكمانصبا،لهموالدعاءمحبتهمو،كلهم

الحقائق.فيالشانوإنما،الالقابفيالشانفليسجبرا)1(.القدر

جأروجعلمنالصريحةالسنةعليهدلتماتسميةأنوالمقصود:

التناسخوانما.المعنىهذايبطللاتناسخاخضرطيرأجواففيالشهداء

ينكرونالذينوغيرهمالملاحدةمنالرسلأعداء)2(يقولهماالباطل

لحيواناأجناسلىإالابدانمفارقةبعدتصيرالارواحإنالمعاد:

الأبدانهذهفارقتفاذاوتشاكلها،تناسبها)3(التيوالطيورلحشراتوا

فيوتحلتفارقهاثم،وتعذبفيهافتنغمالحيواناتتلكأبدانلىإانتقلت

معادهافهذا.أبداوهكذاوأخلاقها؛لهاأعماتناسبب[]73أخرأبدان

التناسخهوفهذا.ذلكغيرعندهملهامعادلاوعذابها،ونعيمهاعندهم

آخرهم،لىإأولهممنوالانبياءالرسلعليه)4(اتفقتلماالمخالفالباطل

الاخر.)5(وباليومبادلهكفروهو

لحيواناتاأبدانالمفارقةبعدالارواحمستقرإن:تقولالطائفةوهذه

خبثه.وقولأبطلوهوتناسبها.التي

هناكتبقىولا،بالموتجملةتعدمالارواحإن:قالمنقولويليه

.(144-438)صالمرسلةالصواعقايضا:المعنىهذافيانظر(1)

ق(.)ا،فينقطههملو"تقوله".)ن(:)2(

"."كانت:""التيبعدزيادة،ج(ن،ط،)بفي)3(

"."أنفق)ط(:(4)

"."واليومن(:،)ب)5(
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علىأولجسداأجزاءعلىيقعوالعذابالنعيمبل،تعذبولاتنعمروح

إما،واللذةلمالأفيهاللهفيخلق؛غيرهأو)1(الذنبعجبإما:منهجزء

لحياةاردبدونأو،القولهذاأرباببعضقال)2(كماإليهلحياةاردبواسطة

علىإلاالبرزخفيعذابلا:عندهمفهؤلاء)3(.منهمآخرونقالهكما

لجسد)4(.ا

تتصلولابوجبماالجسدلىإتعادلاالروجإن:يقولمن)5(ومقابلهم

فقط.الروحعلىوالنعيموالعذاب،به

العذابأنوتبينوهؤلاء،هؤلاءقولترد)6(المتواترةالصريحةوالسنة

)7(.ومنفردينمجتمعينلجسدواالروجعلى

فما،وماخذهمالأرواحمستقرفيالناسأقوالذكرتمفقد)8(:قيلفان

)9(؟نعتقدهحتىالاقوالهذهمنالراججهو

:تفاوتأعظمالبرزخفيمستقرهافيمتفاوتةالارواح:قيل

".الذنب"عجم(:،جن،ط،)ب(1)

"."قاله)أ،غ(:عداما2()

"وهؤلاءإ.)ق(:)3(

"الاجساد".)أ،غ(:عداما(4)

."لأومقابله:(ط،)ب(5)

.()نمنساقط"لمتوانرةا"(6)

."متفرقين":()ط)7(

.قد"":(ج،ط،)ب)8(

."نعتقد":()ن."يعتقد":(ج،)ط(9)
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الانبياءأرواحوهي.الاعلىالملأفيعليينأعلىفيأرواحفمنها

!يمالنبيرآهمكمامنازلهمفيمتفاوتونوهم،عليهموسلامهاللهصلوات

الإسراء.ليلة

.شاءتحيثالجثةفيتسرحخضرطيرٍحواصلفيأرواحومحها

روحهتحيسمنالشهداءمنبل،جميعهملاالشهداءبعضأرواح(وهي)1

بنمحمدعنالمسند)2(فيكما،غيرهأوعليهلدينالجنةدخولعن

نإليما،اللهرسوليا:فقالع!ي!النبيلىإجاءرجلاأنجحترب!اللهعبد

بهسارني،الدين"الا:قالولىفلما"."الجنة:قال؟اللهسبيلفيقتلت

آنفا")3(.جبريل

الاخرالحديثفيكما،الجنةبابعلىمحبوسايكونمنومنهم

")4(.الجئةبابعلىمحبوشاصاحبكم"رأبت:أ[]74

".)1()ب،ط(:"هم

.(13/034)(77091)قمور(82/194)(35271)قمبر(2)

بنمحمدثنابشر،بنمحمدثنا:قال)17253(مسندهفياحمدلاماماخرجه)3(

جح!ش.بناللهعمدبنمحمدعنالليثيين،مولىكثيرابوثنيعمرو،

ابيابنطريقهومن(1012)9مصنفهفيشيبةبيأابناخرجهالوجههذاومن

247(.)91/الكبيرمعجمهفيوالطبراني039(،)لمثانيوالاحادفيعاصم

حسنفإنهالليثيوقاصبنعلقمةابنوهوعمروبنمحمدلاجلحسنواسناده

لحديث.

مسلمصحيحفيعنهاللهرضيالانصاريقتادةبياحديثمنهاشواهدوله

(.)قالمي(.)1885

طريق-منوغيرهما52()2/لحاكموا2(،4210،25710)حمداالامامأخرجه(4)
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غلهاالتيالشملةصاحبكحديث،قبرهفيمحبوسايكونمنومنهم

نفسيوالذي"كلا،:!ك!ي!النبيفقال،لجنةالههنيئا:الناسفقالاستشهد،ئم

.((")1قبرهفيناراعليهلتشتعلغلهاالتيالشملةان،بيده

1ء"الشهد:عباسابنحديثفيكما،الجنةببابمقرهيكونمنومنهم

الجنةمنرزقهمعليهميخرجخضراء،قبةفي،الجنةببابنهبربارقعلى

حيثطالببيأبنجعفربخلافوهذاحمد)2(.أرواه"وعشيةبكرة

شاء)3(.حيثلجنةافيبهمايطيرجناحينيديهمناللهأبدله

)1(

)2(

)3(

واسناده.بنحوه،جندببنسمرةعن،الشعبيعامرعنخالد،بيابنإسماعيل

(.)قالمي.صحيح

.(917)صبالسادسةالملحقةالمسالةفيتخريجهتقدم

.(992)صيجهتخرتقدم

من(902)3/لحاكموا64(،46)الموصلييعلىوابو)3763(،الترمذياخرج

،هريرةابيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءثنا،المدينيجعفربناللهعبدطريق

الملائكةمعيطيرملكاطالببيابنجعفررايت"!شرو:اللهرسولقال:قال

وبه،المدينيبنعليوالدوهوجعفربناللهعبدلاجلضعيفواسناده."بجناحين

حديثمنإلانعرفهلاهريرةبياحديثمنغريبحديث"هذا:فقالالترمذياعله

إسنادهصححلماولذلك."غيرهومعينبنيحيىضعفهوقدجعفربناللهعبد

طرقهبمجموعصحيحلحديثاولكن.("واهالمديني":بقولهالذهبيتعقبهلحاكما

مالهيشهدكما(.1)226رقمالصحيحةالسلسلةفيمخرجةوتراها،وشواهده

كانعنهمااللهرصدعمرابنانالشعبىعن037()9صحيحهفيالبخارياخرجه

لمي(.)قا."لجناحيناذيابنياعليكالسلام":قالجعفرابنعلىسلمإذا
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الملألىإروحه(تعل)1لم،الارضفيمحبوسايكونمنومنهم

تجامعلاالأرضيةالأنفسفإن؛أرضيةسفليةروحاكانتفإنها،الاعلى

فيتكتسبلمالتيوالنفسالدنيا.فيتجامعهالاكما،السماويةالانفس

أرضيةهيبل،إليهوالتقرببهوالانسوذكرهمحبتهوربهامعرفةالدنيا

التيالعلويةالنفسأنكما.هناكإلالبدنهاالمفارقةبعدتكونلا=سفلية

به)2(والأنسإليهوالتقربوذكرهاللهمحبةعلىعاكفةالدنيافيكانت

فيأحبمنمعفالمرءلها.المناسبةالعلويةالارواحمعالمفارقةبعدتكون

فيببعضبعضهاالنفوسيزوج)4(لىتعاوالله)3(.القيامةويومالبرزخ

يعني-روحهويجعل":لحديثافي)5(تقدمكماالمعاد،ويومالبرزخ

فالروح.لروحهالمشاكلةالطيبةالارواح:أي".الطيبالنسممع-المؤمن

معهمفتكونعملها،وأصحابوإخوانها)6(لهابأشكاتلحقالمفارقةبعد

.هناك

تسيحالدمنهرفيوأرواحلزواني،والزناةتنورفيتكونأرواحومنها

)7(.لحجارةاوتلقم،فيه

تصحيف."يعد"،)ب(:وفين(.،)طفيهكذاضبط(1)

)ن(.منساقط"والانس..هي"بل)2(

التانية.المسالةفيسبقماانظر)3(

".لىتعا"فالله)ق(:(4)

الملحقةالمسالةفيالحديثتقدموقد."قوله"من،ج(:ن،ط،)بفيبعده)5(

.(651)صبالسادسة

."اخدانها":(ج،ن،ط،)ب6()

.(017)صبالسادسةالملحقةالمسالةفيالمتقدمالحديثفيكما)7(
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أعلىفيروحبلواحد.مستقر-وشقيها)1(سعيدها-للأرواحفليس

السننتاملتإذانتو،الارضعنتصعدلاسفليةرضيةوروج،عليين

ذلك.صحة)2(عرفتاعتناء،فصلبهالكوكان،البابهذافيوالاثار

حقكلهافإنهاتعارضا،البابهذافيالصحيحةالاثاربينأنتظنولا

حكامها،والنفسومعرفةفهمهمافيالشأنلكنبعضا)3(،بعضهايصدق

السماء،فيفهيالجنةفيكونهامعنهاو،البدنشأنغيرشا!ئا)4(لهانو

وصعوداوانتقالاحركةشيءسرعأوهي،فيهوبالبدنالقبربقناءوتتصل

بعدولها.وسفليةوعلوية،محبوسةومرسلةلىإتنقسموأنهاوهبوطا،

اتصالهاحاللهاكانمماأعظملمو،ونعيمولذة،ومرضصحةالمفارقة

وهناك،لحسرةواوالمرضوالعذابلموالاالحيسفهنالكبكثير.بالبدن

بحالالبدنهذافيحالهاأشبهوما.والاطلاقوالنعيموالراحةاللذة

لىإالبطنمنخروجهبعدبحالهالمفارقةبعدوحالهاأمه،بطنفي)5(البدن

الدار!هذه

قبلها:التيمنأعظمداركلدور)6(أربعالانفسفلهذه

."وسعيدهاشقيها":(ط،)ب(1)

تصحيف.ولعلها،"حجة":(،غق،)أ(2)

234(.)المصريةالفتاوىمختصر:انظر)3(

بعضهم.فاصلحه،الاصلفيكانوكذا،"شان")ق(:)4(

تصرفمنولعله"الولد!.:المطبوعةالنسخبعضوفي.النسخجميعفيكذا)5(

الماشرين.

.دوو""أوبعة،ج(:ن،ط،)ب)6(
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والظلمات،والغموالضيقلحصراوذلك،الامبطنفي:لىالاوالدار

.الثلاث

الخيرفيهاواكتسبتوألفتها،فيهانشأتالتيالدارهذه:الثانيةالدار

.والشقاوةالسعادةوأسبابوالشز

نسبتهابل،وأعظمالدارهذهمنأوسعوهي.البرزخدار:الثالثةوالدار

.(1)لىالاوالدارلىإالدارهذهكنسبةإليها

بعدها.دارفلاالنار،أولجنةاوهي.القراردار)2(:الرابعةالدار

لاالتيالداريبلغهاحتىطبق،بعدطبقاالدورهذهفيينقلهالىتعاوالله

للعملوهيئتلهاخلقتالتيوهيسواها.بهايليقولاغيرها،لهايصلح

الدارشأنغيروشأنحكمالدورهذهمنداركلفيولهاإليها.لهاالموصل

ومسعدهاومحييها،ومميتهاومنشيها،فاطرهااللهفتبارك.الاخرى

فاوتكماوشقاوتها،تهاسعاددرجاتفيبينهافاوت)3(الذيومشقيها،

.(وأخلاقها)وقواهالهاوأعما4(علوها)مراتبفيبينها

لهالذي،لهشريكلاوحدهددهإلاإلهلاأنشهدينبغيكماعرفهافمن

".الأولىلىإ")أ،غ(:عداما(1)

في)غ(فيوهيالسطر.آخرفيبعدفيمازيدتوكأنها"،"هي:الأصلفيبعده)2(

المتن.

أصلح.ثمالاصلفيكانوكذا""التي،ج(:ق،ط،)ب)3(

"علومهالما.:غيرهاوفي،غ(.ق)1،فيكذا(4)

(.،ج)بمنساقطواخلاقها""وقواها(5)

053



وله،كلهالأمريرجعواليهكله،الخيروبيده،كلهلحمداوله،كلهالملك

منالمطلقوالكمالكلها،لحكمةوا،كلهوالعزكلها،والقدرةكلها،القوة

بهجاؤوالذيوأن،ورسلهأنبيائهصدقنفسهبمعرفةوعرف؛الوجوهجميع

وبالله.الباطلفهوخالفهوماالفطر؟بهوتقر،العقولبهتشهدالذيالحقهو

التوفيق.

!!!
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فصل

(1)عشرةالسادسةلمسألةا

لا؟امالأحياءسعيمنبثصيءلموتىاارواحتنتفعهل:وهي

بينعليهمامجمعبامرينالاحياءسعي)2(منتنتفعانها:لجوابفا

والتفسير.الحديثوأهلالفقهاءمنالسنةأهل

حياته.فيالميتإليهتسببماأحدهما:

علىلحجواوالصدقةلهواستغفارهملهالمسلميندعاء:نيوالثا

العمل؟ثوابأوالانفاقثوابهوهل:ثوابهمنإليهيصلالذيما)3(:نزاع

ثوابيصلإنماالحنفيةبعضوعند،نفسهالعملثوابيصلالجمهورفعند

.(4)الانفاق

.والذىالقرانوقراءةوالصلاةكالصوم،البدنيةالعباداتفيواختلف

أصحاببعضقولوهووصولها،السلفوجمهورأحمدالامامفمذهب

)5(.حنيفةأبي

."لةلمساا"قبل"ماوا":(ج،ب،ق)فيو.لتذكيربا"عشر":(ن،ق)في(1)

.([بسعي":(،غا)(2)

."فيه":دةزيا(ن)في(3)

283(،265،)4/للسرخسيالمبسوطانظر:.الحسنبنمحمدعنذلكروي)4(

.(4)58الطحاويةوشرح2(،21)2/الصنائعوبدايع

منوطائفةحنيفةوابياحمدمذهب"وهذا366(:2/)4الفتاوىمجموعفي)5(

.(4)58الطحاويةشرح.الصحيحهووهذا."والشافعيمالكاصحاب
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)2(.الكحاليحيىبنمحمدروايةفياحمد)1(الامامهذاعلىنص

واصدقةاوصلاةمنالخير،منالشيءيعملالرجل:اللهعبدلأبيقيل:قال

إليهيصلالميت:وقالارجو.:قال؟لامهاولأبيهنصفهفيجعل،ذلكغير

،مراتثلاثالكرسيايةاقرأأيضا:وقالغيرها)3(.اوصدقةمنشيءكل

المقابر)4(.لاهلفضلهإناللهم:وقل(،أحدهوالئه>قلو

يصل)6(.لاذلك)5(انومالكالشافعيمذهبمنوالمشهور

شيءالميتلىإيصللاأنه:الكلاماهلمنالبدعاهلبعضوذهب

)8(.غيرهولادعاء)7(لا،البتة

فيمسلمرواهماحياتهفيإليهتسبببماانتفاعهعلىفالدليل

الإنسانمات"إذا:قالع!يواللهرسولانهريرةبىأحديثمن)9(صحيحه

وأ،بهينتفععلمأو،جاريةصدقةمنالا:ثلاثمنالاعملهعنهانقطع

،ج(.ط،)بفي"الامام"كلمةتردلم(1)

".الكحالبنمحمد"،ج(:ط،)ب)2(

.(1)477الفوائدبدائعفيالقولينانظر)3(

الحنابلةطبقات:انظرأحمد.الامامعنالمروروذياحمدبنمحمدرواه)4(

..(..<أحدادلههو>قلمراتوثلاثالكرسيآية...":وفيه.2(242/)

."كلهإذاك(:)ط(5)

صحيحوشرح99(0)3/للقرافيوالفروق62(،25/)لجليلامواهبانظر:)6(

2(.1/50)للنوويمسلم

(".قرآن"لا)ن(:فيموضعهوفي،ج(.)بمنساقطدعاء("لا")7(

2(.1/50)للنوويمسلمصحيحشرح)8(

.(6311)برقم)9(
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انهاعلىيدلعملهمنالثلاثهذهفاستثناء."لهيدعوصالحولدب[]75

إليها.تسببالذيهوفانه،منه

لمجم!ر:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن1()ماجهابنسننوفي

وأ،ونشرهعلمهعلماموتهبعدوحسناتهعملهمنالمومنيلحقمما)2("ان

،بناهالسبيللابنبيتاأو،بناهمسجداأو،ورثهمصحفاأو،تركهصالحاولدا

بعدمنتلحقهوحياتهصحتهفيمالهمناخرجهاصدقةأو)3(،اكراهنهراأو

".فب

34(.)48الإيمانشعبفيلبيهقيو)3922(،خزيمةابنخرجهو2(،)42برقم(1)

قال،فيهضعفوقد،الزهريعنبهتفردالدمشقيالهذيلأبيبنمرزوقسندهوفي

لهااصوللاالتيبالمناكيرالزهريعن"ينفرد38(:)3/المجروحينفيحبانابن

مننفرد1فيمافهو،وهمهفكثرلحفظاسوءعليهالغالبكان،الزهريحديثمن

".اللهشاءإنحجةالثقاتوافقوفيما،بهالاحتجاجساقطالاخبار

كتابفيداودابيبنو)9728(،مسعدهفيالبزارأخرجهان!حديثمنوروي

عبيدبنمحمدسندهوفي34()94الإيمانشعبفيوالبيهقي)815(،المصاحف

التقريب.فيكمامتروكوهوالعرزميسليمانأبيبنالله

وهذا"جارية"صدقة:وفيه؟السابقمسلمصحيحفيهريرةأبيحديثعنهماويغني

للأيتامالدوروبناءالاباروحفرالمساجدكبعاءمنفعتهاتبقىوصدقةوقفكليعم

البيهقيقالولذا؛لجاريةاالصدقاتووجوهالبرأعمالمنذلكوغيرلمساكين1و

منالافيهقالفقدالصحيحالحديثيخالفانلا"وهما:المذكورينالحديثينعقب

)قالمي(.".الزيادةمنبهجاءقدماتجمعوهيجاريةصدقة

الاصل.طرِةفيبعضهموصححه"إنما"،:النسخجميعفي)2(

ابنصحيحوفي"."أجراه:ماجهابنسننوفي.النسخجميعفي""اكراهكذا)3(

نأيبعدولاحفر.بمعنى"أكرى"اللغةكتبقيأصبولم.حفرهأي"كراه":خزيمة

368(.)صفيياتيماوانظر"أجراه"تصحيف"أكراه"يكون
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قال:قالاللهعبدبنجرير)2(حديثمنأيضا)1(مسلمصحيحوفي

بهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنةالإسلامفيسن"من!م!م:اللهرسول

سيئةسنةالإسلامفيسنومنشيء.أجورهممنينقصأنغيرمن،بعده

منينقصانغيرمن)3(،بعدهمنبهاعملمنووزروزرهاعليهكان

".شيءاوزارهم

.وحسانصحاجوجوهعدةمن!شمروالنبيعنرويالمعنىوهذا

لمجم،اللهرسولعهدعلىرجلسال:قالحذيفةعنالمسند)4(وفي

سنمن"!شمرو:النبيفقال.القومفاعطى،اعطاهرجلاإنثم.القومفامسك

أجورهممنمنتقصغير)5(يتبعهمنأجورومناجرهلهكانبهفاستنخيرا

منتقصغيريتبعهمنأوزارومنوزرهعليهكانبهفاستنشزاسنومنشيئا،

شيئا".أوزارهممن

ادمابنعلىكانالاظلمانفستقتللا"!ح:قولههذاعلىدلوقد

)1701(.برقم)1(

الناسخ.منسهوولعله"جابر"،)أ،غ(:)2(

".بعدهبها"عمل)أ،غ(:عدما)3(

لحاكموا(،451)2الاثارمشكلفيوالطحاوي2(،)639والبزار)92328(،برقم(4)

:(1/167)الزوالدمجمعفيالهيثميالحافطوقال.اسنادهوصحح5(16)2/

بنعبيدةأباإلاالصحيحرجالورجالهالأوسطفيوالطبرانيلبزار1وأحمد51"رو

".حبانابنوثقهوقدحذيفة

".ثقةتابعيفي"كو:فقال2(1)99الثقاتكتابهفيالعجليأيضاووثقه:قلت

)قالمي(.

"تبعه".:الأخرىالنسخوفي.يأتيوفيماهنالمسند1وق،غ(،)1،فيكذا)5(
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)2(العدلفيهذاكانفاذا(.1")القتلسنمنأوللأنهدمها؛منكفلالأول

وأحرى.أولىوالثوابالفضلففي،والعقاب

ضر

،جماعوالا،والسنة،القران:فيهتسببمابفيرانتفاعهعلىوالدليل

.الشرعوقواعد

ا[]76يقولوتبعدهتممنجاو>والذلرن:تعالىفقوله،القرانما

اللهفاثنى01[،]الحشر:<باقيلمنسبموناالذيفوصلاخواشافااغفررنجا

باستغفارانتفاعهمعلىفدل)3(،قبلهمللمؤمنينباستغفارهمعليهمسبحانه

الأحياء.

الايمانلهمسنوالانهمباستغفارهمانتفعواإنما:يقالنيمكنوقد

قدلكن.لهمحصولهفيكالمتسببين)4(كانوافيهاتبعوهمفلما،إليهبسبقهم

.لجنازةاصلاةفيلهالدعاءعلىالامةجماعإبالدعاءالميتانتفاععلىدل

إذا":جمماللهرسولقال:قالهريرةابيحديثمن")5("السننوفي

الدعاء".لهفأخلصواالميتعلىصليتم

.()1677ومسلم)3335(،البخاريأخرجهمسعود.بناللهعبدحديثمن(1)

تحريف.وهو"العذاب":لمطبوعةاوالنسخ()غفي2()

".فيدل"(:ط،)ب)3(

مغثر.ولعله""كالمس!ببين:الاصلوفي.تصحيف"."كالمستنين،غ(:)ق4()

حسنواسناده3(0)77حبانبنو(41)79ماجهوابن31()99داودابواخرجه5()

)قالمي(.حبانابنعندبالتحديثصرحوقد،إسحاقابنلاجل
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رسولصلى:قالمالكبنعوفحديثمن")1(مسلم"صحيحوفي

وارحمه،لهاغفر"اللهم:يقولوهودعائهمنفحفظت،جنازةعلى!ك!ممالله

والثلجلماءباواغسله،مدخله2()ووسع،نزلهواأكرم،عنهواعفوعافه

داراوأبدله.الدنسمنالأبيضالثوبنقيتكمالخطاياامنونقهوالبرد،

الجنة،وأدخله.زوجهمنخيراوزوجا،أهلهمنخيراوأهلا،دارهمنخيرا

النار".عذابومنالقبرعذابمنوأعذه

على!اللهرسولصلى:قالالاسقعبنواثلةعن)3(""السننوفي

وحبلذمتكفيفلانبنفلانان"اللهم:يقولفسمعته،المسلمينمنرجل

فاغفر،والحقالوفاءأهلوأنتالنار،وعذابالقبرفتنةمنفقه4(،)جوارك

".الرحيمالغفورأنتانك،وارحمهله

الميت،علىبالصلاةالمقصودهوبل،الاحاديثفيكثيروهذا

الدفن.بعدله)5(الدعاءوكذلك

)639(.برقم)1(

."سعوا":(،غن،ق)(2)

وابن(061)18حمدالإمامو(،41)99ماجهوابن32(،20)داودابوأخرجه)3(

بنيونسحدثني،جناحبنمروانحدثنا،مسلمبنالوليدطريقمن)7403(حبان

.فذكرهالاسقعابنواثلةعن،خلبسبنميسرة

التقريب،فيكما،بهباسلافإنه،الدمشقيجناحبنمرواناجلمنحسنواسناده

)قالمي(.بالتحديثصرحانهغيرمدلسمسلمبنلوليدو

()ق"وجواركحبكو":()ا،غ."وجواركوحيك"لىإ(،ج)طعدافيماتحرت(4)

.ونحوه

.(ج،ن،)بمنساقط"له"(5)
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فرغإذا!شي!النبيكان:قالعفانبنعثمانحديثمن)1("السنن"وفي

فإنه،التثبيتلهواسالوالاخيكم،استغفروا":فقالعليهوقفالميتدفنمن

".يسالالأن

من)2(مسلمصحيحفيكما،قبورهمزيارةعندلهمالدعاءوكذلك

إذايعلمهمجمي!اللهرسولب[]76كان:قالالحصيببنبريدةحديث

لمومنينامنالديارأهلعليكمالسلام"يقولوا:أنالمقابرلىإخرجوا

(".العافيةولكملنااللهنسال،لاحقونبكماللهشاءإنوائا،لمسلمينوا

كيفجمي!النبيسالتعنهااللهرضيعائشةأن")3(مسلم"صحيحوفي

منالديارأهلعلىالسلام:"قولي:قالالقبور؟لاهلاستغفرتإذاتقول

نإوانا،لمستاخرينوامنالمستقدمناالله)4(ويرحم،لمسلمينوالمؤمنينا

".للاحقون5(بكم)اللهشاء

آخرمنليلتهافيخرج!ك!ميماللهرسولأنأيضاعنها")6(صحيحه"وفي

توعدونماوأتاكم،مومنينقومدارعليكمالسلام":فقال،البقيعلىإالليل

بقيعلأهلاغقراللهم،لاحقونبكماللهشاءانص!انامؤخلون)7(،غدا

33(.)صفيتخريجهسبق(1)

.(817،)صالاولىالمسألةفيبعدهوماهذاتقذموقد)759(،برقم)2(

749(.)برقم)3(

)ب(.منلجملةاهذهسقطتوقد"."ورحم)أ،غ(:4()

الاصل.منساقطة""بكم)5(

749(.)برقم)6(

(.)نمنساقطةهنالىإ""واتاكملجملةوا.تحريفإ،"ترحلون)ب(:)7(
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."الفرقد

و]لتابعينالصحابةودعاءوتعليما،فعلاللأموات!م!مالنبيودعاء

ينكر.أنمنشهرويذكر،أنمنأكثرعصربعدعصراوالمسلمين

:فيقالهذا؟لياانى:فيقول،لجنةافيالعبددرجةيرفعاللهأنجاءوقد

.(1لك)ولدكبدعاء

فصل

رجلاأنعائشةعن)2(""الصحيحينففي،الصدقةثوابوصولوأما

لوظنهاوتوص،ولمنفسهاافتلتتأميإن،اللهرسوليا:فقالمحك!يمالنبيأتى

"."نعم:قالعنها؟تصدقتإنجرأفلها،تصدقتتكلمت

نأعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدعن)3("البخاري"صحيحوفي

رسوليا:فقاللمجم،النبيفاتىعنها،غائبوهوأمهتوفيتعبادةبنسعد

:قالعنها؟تصدقتإنينفعهافهلعنها،غائبناوتوفيتأميإن،الله

عنها.صدقة""المخرافحائطيأنأشهدكنيفا:قال.""نعم

الكبرىالسننفيلبيهقيو(،12)94الدعاءفيوالطبراني9(،20)4المزارأخرجه(1)

اللهرسولعن،هريرةابيعن،صالحابيعن،بهدلةبنعاصمطريقمن78()7/

-شهرو.

بلفظ:الوجههذمن(06101)احمدلامامو366(،0)ماجهابنخرجهو

ذكوانهوصالحوابو،بهدلةبنعاصملاجلحسنواسناده."لكولدكباستغفار"

.(لمي)قا.السمان

.(4001)ومسلم(،1)388البخاري2()

.(527)6برقم)3(
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بياإنع!يو:للنبيقالرجلاانهريرةبياعن(1)"مسلم"صحيحوفي

"."نعم:قال؟عنه)3(أتصدقانعنه2()يكفيفهل؛يوصولممالا،وترك،مات

يا:قالأبهعبادتبنسعدعنأحمد")4(،و"مسندأ[]77""السننوفي

بئرا،فحفر"الماء".:قال؟افضلالصدقةفاي،ماتتسعدامإن،اللهرسول

سعد.لامهذه:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)0163(.برقم

يكفر"."29(:)6/النوويشرحمعالمطبوعالمتنفي

".تصدقتإن":(ط،)ب

شعبة،عن،حجاجطريقمن)3668(والنسائي2(،542)9برقمحمدأالاماماخرجه

بنسعديدركلملحسنوا.عبادةبنسعدعنيحدبلحسناسمعت:قال،قتادةعن

.بالشاموعشرينخمسسنةعمرخلافةفيماتسعدالان؟عنهاللهرضيعبادة

طريقمن(1/414)لحاكموا2(،4)69خزيمةوابن(،0681)داودابوواخرجه

عنكلاهما.والحسنالمسيببنسعيدعن،قتادةعن،شعبةعنعرعرةبنمحمد

القصة.دونعبادةبنسعد

ابن)هوهشامطريقمن)3348(حبانابنوعنه2(4)89خزيمةابنواخرجه

به.قتادةعنالدستوائي(اللهعبد

غيرفانه"لا:بقولهالذهبيفتعقبه،"الشيخينشرطعلى"صحيح:الحاكموقال

لسنتينولدلانهأيضا؛سعدمنيسمعلمالمسيببنسعيدلان؟كذلكوهو"متصل

ترجمتهفيكما.سنينلاربع:وقيل،عنهاللهرضيالخطاببنعمرخلافةمنمضتا

بقوله:لهفترجم،بصحتهخزيمةابنيجزملمولذلك67(./11)الكمالتهذيبفي

الخبر".صحإنالماءسقيفضل"باب

رضيأنسعن8(610)الاوسطفيالطبرانيخرجهماوهوبهيتقوىشاهدلهلكن

افينفعها،توصولمتوفيتأفيإن،اللهرسوليا:فقالجم!روالنبياتىسعداأنعنهالله

الزوائدمجمعفيالهيثميقال.بالماء"وعليك،"نعم:قالعنها؟أتصدقأن

)قالمي(.."الصحيحرجال"رجاله(:138)3/
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ينحرأنلجاهليةافينذروائلبنالعاصأنعمرو،بناللهعبدوعن

النبيسألعمراوأن،خمسينحصتهنحرالعاصبنهشاموأن،بدنةمائة

نفعهعنهوتصذقتفصمتبالتوحيدأقرفلو،أبوك"أما:فقال،ذلكعنلمجي!

.(1أحمد)الامامرواه."ذلك

فصل

اللهرضيعائشةعن")2("الصحيحينففي،الصومثوابوصولوأفا

(".وليهعنهصامصياموعليهماتمن":قالغ!ي!اللهرسولانعنها

النبيلىإرجلجاء:قالعباسابنعنأيضا")3("الصحيحينوفي

عنها؟أفأقضيهشهر،صوموعليها،ماتتأميإن،اللهرسوليا:فقال!يط،

".يقغىأنأحقاللهفدين"نعم،:قال

أميإن،اللهرسوليا:فقالت!ياله)4(النبيلىإامرأةجاءت:روايةفيو

أمكعلىكانلو"أفرأبت:قالعنها؟)5(أفاصومنذر،صوموعليها،ماتت

عن"فصومي:قال،نعم:فالت"عنها؟ذلك)6(يؤدياكان،فقضيته،دين

عن،شعيببنعمروروايةمن(12)780شيبةابيبنو67(،40)برقمالمستندفي(1)

واسعاده،بنحوه،شعيببنعمروعناخروجهمنداودأبوواخرجه،جدهعن،أبيه

(.لمي)قا.حسن

.(11)47ومسلم(،5291)البخاري2()

.(551-411)8ومسلم(،91)53المخاري)3(

".الله"رسول)ا،غ(:عداما()4

."افاقضيه":()ط(5)

".يؤدي"ذلك(:،جن،ط،)ب)6(
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.(1تعليقا)وحدهللبخارياللفظوهذا(".أمك

فقالت:امرأةاتتهإذ!يم،اللهرسولعندجالسنابينا:قالبريدةوعن

وردها،أجركوجب":فقال.ماتتوانها،بجاريةأميعلىتصدقتنيإ

قأصومشهر،صومعليهاكانإنه،اللهرسوليا:قالت."لميراثاعليك

:قالعنها؟افأحجقط،تحجلمإنها:قالت.عنها"صومي":قالعنها؟

)3(.شهرينصوم:لفظوفي)2(.مسلمرواه.عنها""ححي

تصومأن)4(اللهنجاهاإنفنذرتالبحر،ركبتةامرنعباسابنوعن

رسوللىإختهاأوبنتهافجاءت.ماتتحتىتصمفلم،اللهفنجاهاشهرا)5(.

حمد)6(.أوالامامالسننأهلرواه.عنهاتصومأنفأمرهاع!يم،الله

ففي.الاطعاموهو،الصومبدلثواب!سوصولعنهرويوكذلك

شهر،صياموعليهمات"من:لمجم!ماللهرسولقال:قالعمرابنعنالسنن

ولا:الترمذيقال.ماجهوابن،الترمذيرواه."مسكينيوبملكلعنهفليطعم

موقوفا)7(.قولهعمرابنعنوالصحيح،الوجههذامنإلامرفوعانعرفه

.(156-11)48مسلمصحيحفياللفطهذابل1()

.(571-11)94برقم)2(

.(581-11)94مسلمصحيح)3(

نخاها".الله"إنغيرهما:وفيداود.ابيلفظوهو)1،غ(.فيكذا4()

"تر".ط(:،)ب)5(

الكبرىفيلبيهقيو33(،)80داودابوخرجهو(،1186)برقمالمسندفي)6(

صحيح.واسناده2(4/56)

في=لبيهقي1و2(،0)56خزيمةبنو(،)1757ماجهوابن)718(،الترمذياخرجه)7(
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فيالرجلمرضإذ:قالعباسابنعن1()داود"ابي"سننوفي

وليه.عنهقضىنذروانقضاء.عليهيكنولم،عنهأطعميصمولمرمضان

عباسابنعن)3("البخاري"صحيحففي،الحجثواب)2(وصولوأما

فلم،تحبئأننذرتأميإن:فقالت!ر،النبيلىإجاءتجهينةمنامرأةأن

اسمكعلىكانلوأرأبتعنها."حجي:قالعنها؟أفاحج.ماتتحتىتحج

عمر.ابنعن،نافععنمحمد،عن،أشعثطريقمن25(4)4/الكبرىالسنن

جاءومحمد.التقريبفيكماضعيفوهوالكنديسوارابنهوأشعثإسنادهوفي

وهو"227(:)6/التحفةفيالمزيقال".سيرينابن"ماجهابنفيونسبمهملا

ويؤيده"ليلىأبيبنالرحمنعبدابنعندي"هو:الترمذيقالهماوالصواب."وهم

.بنحوه،به،نافععنليلىابيبنالرحمنعمدبنمحمدعنرواهالقاضيشريكاأن

علةوهذه"ليلىبيأابن":قالنهإلا2(0)57خزيمةابنوكذا،البيهقيأخرجه

الحفظسيئفهوصدوقاكانوإنليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدلان؛أخرى

منالقلبفيفإنالخبر،ثبتإن":خزيمةابنقالولذلك.التقريبفيكما،جداً

منعنهرووهفقد،الثقاتنافعلأصحابمخالفتهوهيثالثةعلةوثمة.الإسناد"هذا

الله.رحمهالمصنفعنهونقلهالترمذيذلكلىإأشاركماموقوفا،عمرابنقول

ابنعلىموقوفالصحيحهو"هذا:قالثم25(4)4/البيهقيخرجهلموقوفو

ساقثم.فيه"فأخطأنافععنليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدرواهوقدعمر،

السابقة.روايته

)قالمي(لمج!رو.اللهرسولعلىباطلالمرفوعباناللهرحمهالمصنفقولتيوسيا

2(.104)برقم(1)

،ج(.ن،)بمنساقط""وصول)2(

5()1852برقم)3(
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بالقضاء(".أحقفالله(1)اللهاقضوا؟قاضممهاكنتدين،

عنها؟افاحج،قطتحجلمأميإن:وفيه،بريدةحديث)2(تقدموقد

عنها"."حجي:قال

رسول)3(سالتالجهنيسلمةبنسنانامراةإن:قالعباسابنوعن

لو"نعم:قالعنها؟)5(أحجأنأفيجزئ،تحجولمماتتأمها)4(أنءيخوالله

)6(.النسائيرواهعنها؟".يجزئيكنألمعنها،فقضتهدين،أمهاعلىكان

أبيها)8(عن!رالنبيسالتامرأةأنعباسابنعنأيضا)7(وروى

".أبيكعن"حجي:قال.يحجولممات

يحج،ولمماتأبيإن،اللهنبييا:رجلقال:قالعنهأيضا)9(وروى

:قال.(("01)قاضيهأكنت،دينأبيكعلىكانلو"ارايت:قال؟عنهافأحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

".الله"حق)ن(:

السابق.الفصلفي

."نسألارسدت":(ن،ط،)ب

".امي":(،جط،)ب

عنها"تححانبنتها"ن،ح(:،ط)ب،.عنها""تحح)ق(:

أفها،.عنفلتحبئعنها؟يجزئيكنلم"اوزاد:،السياقبهذا2632()برقم

)قالمي(.صحيحوإسناده.قصةاولهوفيمطرلأ2(5)18احمدالامامخرجهو

)قالمي(.صحبحبإسناد2()633برقم

تصحيف.،"ابنك..."ابنها:تيياوفيماهعا(ن،)قفي

ابنعنآخروجهمن2993()حبانابنوصححه.صحيحبإسناد)2638(برقم

)قالمي(.عباس

".وصيته")ق(:فيبعده
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".أحقالله"فدين:قال.نعم

منكانولو،ذمتهمنيسقطهالدينقضاءانعلىالمسلمونجمعوأ

ضمنحيث،قتادةابيحديثعليهدلوقد.تركتهغيرمنأو،أجنبي

(1)عليهبردت"الانع!و:النبيلهقالقضاهمافلما،الميتعنالدينارين

")2(.جلدته

فاحله،الحقوقمنحق)3(الميتقبللهكانإذاالحيانعلىجمعواوأ

ذمةمنسقطفاذا.لحياذمةمنيسقطكمامنه)4(،ويبرا،ينفعهآنهمنه=

بلبه)5(،يرضلمولو،بنفسهلهادائهإمكانمع،جماعوالابالنصلحيا

واحرى.اولىأدائهمنيتمكنلاحيثبالابراءالميتذمةمنفسقوطه=رده

)6(فرقولاوالاهداء.لهبةباينتفعفكذلكوالاسقاطبالابراءانتفعوإذا

)ط(.منساقط"عليه(")1(

58()2/لحاكموا(،)1778الطيالسيداودبوو(،41)536حمداالاماماخرجه)2(

عقيل.ابنلحالحسنإسنادوهذاجابر.عنعقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمن

.إسنادهلحاكماوصحح

،(1691)والنسائي)3343(،داودوابو(،5141)9ايضاحمداالامامواخرجه

مختصرا،نحوهجابر،عن،الرحمنعبدبنسلمةابيروايةمن03()64حبانوابن

لمي()قا.صحيحوإسناده."جلدتهعليهبردتالان":قولهفيهوليس

".الميت"على)ق(:)3(

كمامنه"العبارةفكان"،لحياذمةمنوتبرا":الاصلوفي."ذمته"وتبرا(:)ن(4)

منها.ساقطة"يسقط

الأصل.منساقطة""به)5(

فرق[(."فلاط(:،)ب)6(
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للميتجعلهفإذا،الواهب(1)للمهديحقالعمل]178[ثوابفانبينهما،

محضهو-وغيرهالدينمن-الحقوقمنالميتعلىماأنكما.إليهانتقل

حقفكلاهما)2(،ذمتهمنوسقط،إليهالابراءوصلأبرأهفاذا،لحياحق

وصوليوجبالشرعقواعدمنقاعدةأوقياسأونصفأي)3(،للحي

الاخر؟وصول(4)ويمنعأحدهما،

إذاالميتلىإالاعمالثوابوصولعلىمتظاهرة)5(النصوصوهذه

وهبهفإذا،للعاملحقالثوابفإن،القياسمحضوهذا.عنهالحيفعلها

لهحياتهفيمالههبةمنيمنعلمكماذلاش،منيمنعلمالمسلملاخيه

موته.بعدمنهله!ابرائه

ونيةتركمجردهوالذيالصومثواببوصولع!يوالنبينبهوقد

على)8(*7(=الجوارحبعملوليس،اللهإلاعليهيطلعلا،بالقلب)6(تقوم

"."المهدي)ق(:(1)

"وكلاهما".)ق(:2()

(.ط)ا،منساقط"للحي...ابراه"فاذا)3(

"."ومنع،غ(:ن)أ،(4)

"."متظافرة(:)ط)5(

"."تقرب)ا،غ(:)6(

"."للجوارح،ج(:ن،ط،)ب)7(

)غ(:وفي.زائدةلواوو.""وعلىن(:،ق)ا،وفي)ج(.فيالصوابعلىالنصكذا)8(

الناسخين.منإصلاحولعله."علىذلكدل"(:ط،)بوفي."ذلك"وعلى

بطريقالقراءةثوابوصولعلىالصومبثوبوصول-لمجد!العبينبه"وقد:والسياق

.(614)الطحاويةشرحفيالقيمابنلكلامالعزأبيابنتلخيصانظر".الاولى
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بطريقالعينوتراهالاذنتسمعهباللسانعملهيالتيالقراءةثوابوصول

لى.الاو

أوصلوقد،المفطراتعنللنفسوكفمحضةنيةالصومأنيوضحه

لىإتفتقرلابل،ونيةعملهيالتيبالقراءةفكيف،الميتلىإثوابهالله

سائروصولعلىتنبيهفيه،الميتلىإ1()الصومثوابفوصول!النية

.الاعمال

)2(ثواببوصولالشارعنبهوقد.وبدنية،مالية:قسمانوالعبادات

الصومثواببوصولونبه.الماليةالعباداتسائرثوابوصولعلىالصدقة

لحجاثواببوصولوأخبر)4()3(.البدنيةالعباداتسائرثوابوصولعلى

وباللهوالاعتبار،بالنضثابتةالثلاثة)5(فالانواع.والبدنيةالماليةمنالمركب

التوفيق.

ماإلال!دنسنلتسوأن>:تعالىاللهقال:الوصولمنالمانعونقال

]يس:<تعملون!نتمإلاماتجزون>ؤلا:وقال93[.]النجم:(سعى

286[.:]البقرة<ماكتسبمثوعليهاماكسبت>لها:وقال54[.

منإلاعملهانقطعالعبدمات"إذا:قالنه!كقب!مالنبيعنثبتوقد

سهو.وهو،"الصدقة":الاصلفي(1)

".بشواب"الشارع:(،ج)ب2()

5()نمنساقط"البدنية..."ونبه)3(

."فاخبر":(،غ)أ(4)

.""والانواع:(،غق)أ،عداما(5)
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منبهينتفحعلمأو،لهيدعوصالحولداو،عليهجارية(1)صدقة:ثلاث

قديكنلموما،الحياةفيإليهتسببكانبماينتفعإنماأنهفاخبر")2(.بعده

عنه.منقطعفهوإليهتسببب[]78

الميتيلحقمما)3("ان:قولهوهو،لمتقدمهريرةابيفحديثوأيضا

ينتفعإنماأنهعلىيدل)4(،الحديث"نشرهعلماموتهبعدوحسناتهعملهمن

فيه.تسمببقدكانبما

)6(،أجرهنالعبدعلىيجرى"سبع:يرفعهأنس!حديث)5(وكذلك

وأبئرا،حفرأونهرا،أكرى)7(اوعلما،علممن:موتهبعدقبرهفيوهو

لحاصاولداتركاومصحفا،ورثأومسجدا،بنىأونخلا،غرس

(")9(.موتهبعدلهيستغفر)8(

يكنلموإلاثوابمنهلهيحصللاذلكعداماانعلىيدلوهذا

صحيح.هماوكلا.لجزبا()قوفي،بالرفع()طفيضبط(1)

المسالة.اولفيتخريجهسبق)2(

ما"."إن)ا،غ(:عداما)3(

المسألة.هذهفيتخريجهسبق)4(

(.،جط،)بفييردلم""كذلك(5)

اجرها"."،ج(:ط،)ب)6(

"."اجرى34(:4)2/الحليةوفي)9728(.البزارمسندفيوكذا.""كرى)ب(:)7(

كتبتثبتولم.(201)7/لمنيراالبدرفيوكذا.""أكرى:الاخرىالعسخوفي

35(.4)صفيسبقماوانظرحفر.أيكرىبمعنى"اكرى9اللغة

فيستغفر".")ق(:)8(

.هريرةبياحديثمعيجهتخرمضى)9(
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للحصر)1(معنى.

لاوالاعمال.لازمبحقتكونإنمالحوالةوا،حوالةوالاهداءقالوا:

علىالعبديحيلفكيف.واحسانهاللهتفضلمجزدهووإنما،الثوابتوجب

وهو.يؤتهلمشاءوان،اتاهشاءإنبل،اللهعلىيجبلاالذيالفضلمجرد

إهداوهيصحلاهذاومثل،عليهيتصدقنيرجومنعلىالفقيرلةحونظير

حصولها.يتحققلاملكمنترجىكصلة،وهبته

،بالقربالايثاروهو،مكروهالثواببأسبابفالايثار)2(يضاوقالوا:

فالغاية،بالوسيلةالايثاركرهفاذا!غايةهوالذيالثواببنفسالايثارفكيف

واحرى.لىأو

لما،بهالغيروايثار،الاولالصفعنالتأخرحمدأالامامكرهولذلك

عنسئلوقد،حنبلروايةفيأحمدقال)3(.الثوابسببعنالرغبةمنفيه

يعجبني،ما:قال)4(.موضعهفيأباهويقدم،الاولالصفعنيتاخرالرجل

هذا)5(.بغيرأباهيبرأنيقدرهو

و]لإهداءالثوابنقللساغالميتلىإالاهداءساغلويضا:وقالوا:

منه.وقيراطوربعهالثوابنصفإهداءلساغذلكساغلويضاو.الحيلىإ

)1()ب(:"للخير"،تحريف.

تحريف.،"ثايرلاظ":(ط،ب)(2)

".الامام"قال)ق(:)3(

)ن(.منساقط"موضعهفي"(4)

الصباحبنالفرجابيمسائلمن2(1/11)المحررفيالدينمجدالشيخذكره)5(

البرزاطي.
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إنه:قلتموقد.لنفسهيعملهأنبعدإهداوهلساغذلكساغلووأيضا:

ساغفإذا،إليهيصللموالاالميتلىإ)1(إهداءهالفعلحالينويأنلابد

؟بعدهاوالفعلقبلينويأنبينفرقفأي،الثوابنقلله

علىالواجبات)2(ثوابأ[]97إهداءلساغالاهداءساغلويضا:و

بها.يتطوعالتيالتطوعاتثوابإهداءيسوغكما،الحي

منهاالمقصودفإن،البدلتقبللاوابتلاء،امتحانالتكاليفوإنقالوا:

.بغيرهالممتحنالمكلفيبدلفلا،المنهيالمأمورالعاملالمكلفعين

ولو.وعبوديتهنفسههوطاعتهالمقصودإذ،ذلكفيعنه)3(غيرهينوبولا

أولىاكرمينأكرملكانمنه)4(عملغيرمنلهغيرهبإهداءينتفعكان

خلقهفيتعالىسنتهوهذه.بسعيهإلاينتفعلاأنهسبحانهحكموقد،بذلك

فيغيرهعنهينوبلاالمريضفان.وشرعهأمرهفيسنتههيكما،وقضائه

الاكلفيغيرهعنهينوبلاوالعاريوالظمانلجائعواالدواء،شرب

عنه)5(.توبتهلنفعهغيرهعملنفعهولو:قالوا.واللباسوالشرب

)6(.صلاتهعنصلاتهولاأحد،عنأحدإسلاماللهيقبللاولهذا:قالوا

فروعها؟فكيف،ثوابهإهداءيصحلاالعباداترأسكانفاذا

.للمجهولمبنيا"ينوى"فيكون،ولوابا"وهاهدإ":(ق،أ)في(1)

"هذه".)ط(:فيبعدهزاد)2(

".غيره"عمه)ط(:)3(

"."عمله)ن(:وفي"سنة".ق،غ(:)ا،)4(

،ج(.)بمنساقط"عنهتوبته...لساغالاهداءساغلو"وأيضا)5(

".عنهصلاته"ولا،غ(:ق)أ،عداما)6(
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،(1)الميتعلىيتفضلأناللهلىإورغبةسؤالفهوالدعاء،وأماقالوا:

إليه.لحياعملثوابإهداءغيروهذا.عنهويعفو،ويسامحه

كالصدقةالنيابةيدخلها)2(التيالعباداتوصولعلىلمقتصروناقال

،لصلاةو،كالإسلامبحالالنيابةيدخلهلانوع:نوعانالعبادات:والحج

ينقلولا،يتعداهلا،بفاعلهثوابهيختصالنوعفهذا.والصيام،لقرآنوقراءة

.غيرهفاعلهعنفيهينوبولاأحد،عنأحديفعلهلاالحياةفيأنهكما؛عنه

الصدفة،واخراج،الديونوأداء،الودائعكردالنيابةيدحلهونوع

غيرهعنالعبدويفعله،النيابةيقبللانه؛الميتلىإثوابهيصلفهذا.والحج

والاحرى.لىالاوبطريقموتهفبعد،حياتهفي

منفجوابه".وليهعنهصامصياموعليهمات"منحديثوأماقالوا:

:وجوه

:قالأحد.عنأحديصوملا:قال.موطئهفي)3(مالكقالهماأحدها:

فيه)5(.خلافلاعندنا،عليه)4(مجتمعأمروهو

وقد.الميتعنالصومحديثروىالذيهوعباسابنأن:الثاني

حجاجثنا،زريعبنيزيدثنا،الاعلىعبدبنمحمدأبنا:النسائيعنهروى

تحريف."الميتعن":الاصلفي(1)

"."تدحلهبعد:فيماوكذا.تدحلها""ق(:،ط،)ب2()

".مالك"الامام)ق(:)3(

الاستذكار.فيلماموافقلمثبتو."مجمع"ق،غ(:)ا،عداما)4(

فينحوهانظرولكنالموطا،فياللفظبهذااجدهولم933()3/الاستذكارفيكذا)5(

34(.)2والقعنبي322(/1)مصعببيارواية
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قالعباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،موسىبنيوبثنا،الاحول

.(1أحد)عنأحديصومولاأحد،عنأحديصليلا:ب[]97

فيالمفهمصاحبقالهكذا.إسنادهفياختلفحديثأنه:الثالث

)2(
مسلم.سرح

لتسوأن>:تعالىقولهمنتقدمكماالقرآنبنصمعارضأنه:الرابع

93[.:]العجم(سعىماإلاللأفسن

أنه!مالنبيعنعباسابنعنالنسائيرواهبمامعارضأنه:الخامس

مكانعنهيطعمولكنأحد،عناحديصومولاأحدعنأحديصلي"لا:قال

")3(.حنطةمنمدايومكل

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدبحديثمعارضأنه:السادس

4(.")عنهيطعمرمضانصوموعليهمات"من:!شيمالنبيعنعمرابنعن،نافع

لتوبة،ووالاسلامالصلاةعلىلجليابالقياسمعارضأنه:)5(السابع

احد)6(.عنيفعلهالاأحدّافإن

27(.)9/التمهيدوانظر:2(.039)الكبرىفيالعسائياخرجه(1)

.(902)3/المفهم:وانظر65(6)تالقرطبيعمربنحمدأالعباسابووهو2()

رواهإنماالنسائيانعليهالردفيوسياتي.المفهمصاحبقولمنايضاالوجههذا)3(

لىإالمرفوععزاوقد.الثانيالوجهفيسبقكما،عباسابنعلىموقوفاالكبرىفي

.(401)4/المعلمإكمالفيعياضالقاضي:المفهمصاحبقبلالانسائي

قريبا.تقدم(4)

سادسا.السابعفجعل،بتمامهالسادسالوجه)ن(ناسخاسقط)5(

منهما.السابعالوجهفسقط."..الشافعيقال:"السابع،ج(:)بفي)6(
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عباسابنيسملم)2(:عباسابنخبرعلىبهتكلمفيما)1(الشافعيقال

فامره،صدقةاوعمرةاوحجنذريكونانفاحتملسعد،ائمنذر)3(كانما

فيعنهيكفرفانه،ماتثمصياما،او،صلاةنذرمنفاماعنها.بقضائه

.الصلاةفيعنهيكفرولا،عنهيصلىولا؛عنهيصامولا،الصوم

عن)4(يصوماناحداامرلمجراللهرسولانفروي:قيلفإن:قالثم

مج!نه!)5(.النبيعنعباسابنروى،نعم:قيلاحد؟

ابنعن،اللهعبيدعن،الزهريحديث:قيلبه؟تاخذلافلم:قيلفان

مجالسةوطولالزهريحفظمع،يسمهولم"نذرا("،لمجر:النبيعن،عباس

ما)7(بغير)6(عباسابنعن،رجلعنغيرهجاءفلما.عباسلابناللهعبيلم

محفوظا.يكونلااناشبهاللهعبيلمحديثفي

".لىتعاادلهرحمهالامام")ق(:فيزاد(1)

نأ(1)638ومسلم2761()والبخاري(01)70الموطأفيمالكأخرجهمايعني2()

عنرو:النبيفقالنذر.وعليهاماتتاميإن:فقاللمجيبماللهرسولاستفتىعبادةبنسعد

تي.وسيأعنها"اقضه"

(.ط)أ،منالضبط)3(

"."يصلي(:،جط،)ب(4)

أميإن:قالت،عباسابنعنجبيربنسعيدعنالبطينمسلمحديثلىإيشير)5(

وصولفصلفيسبقوقد،الشيخانأخرجه،الحديث..شهر.صوموعليهاماتت

.الصومثواب

منأثبتناماوصوابه.للمعنىمحيلتصحيفوهو"يعني"،:النسخجميعفي)6(

لمصادر.ا

لا.جاء"":فنادة(ط،)بفيبعدها)7(
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ابنعن(1)يغلطالحديثبهذاجاءالذيالرجلفتعرف:قيلإن

لابنقالانهعباسابنعنعباسابنأصحابروىنعم:قيل؟عباس

متعةأنهاعباسابنعنهذافروى،الحجمتعةمنحلالزبيرإنالزبير:

)2(.فاحشغلطوهذاالنساء،

ثوابمنهيصل)3(فانماالحجفعلماو،الصومفعلعنالجوابفهذا

عنتقعإنما،الصلاةكافعالفهيالمناسكأفعالوأماأ[08].الإنفاق

فاعلها.

أدلةيعارضماذكرتممما)4(شيءفيليس:الوصولأصحابقال

نجيبونحن.الشرعقواعد)5(ومقتضى،الامةسلفواتفاق،والسنةالكتاب

.والانصافبالعدلذكرتموهماكلعن

فقد93[،]النجم:<سعىماإلال!فشنلتسوأن>:تعالىقولهأما

الكافر.هاهنا:الإنسان:طائفةفقالت.بالايةالمرادفيالناسطرقاختلفت

وغايةقالوا:ذكرناها)6(.التيبالادلةله،سعيوماسعىمافله،المؤمنماو

الدليل.عليهدلإذاجائزوهو،التخصيصهذا:فيما

النص.مصدرمن]ئبتناماللسياقالمناسبوصوابه""فغلط:الانسخجمعفي(1)

وانظر:(.611-511)2/الامكتابذيلفيللشافعيلحديثااختلافكتاب)2(

5(614)6/المهذبشرحلمجموعو703(،)6/للبيهقيوالاثارالسننمعرفة

"."ير،غ(:ق)ا،)3(

فيما"."ليس،ج(:ط،)ب(4)

)ن(.منساقط""مقتضى5()

عنالتأويلهذانقلوقد.928(/1)لهوالتذكرة(0/255)القرطبيتفسير:انطر)6(

ان!.بنالربيع
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بل،وحدهالكافربهيرادلاالعامهذاومثلجدا،ضعيفالجوابوهذا

وزروازرتزرلا>:قولهوهوقبلهالذيكالعاموهووالكافر.للمسلمهو

]النجم:38[.<أخرى

لقوله:العمومإرادةفيكالصريحاخرهإلىأولهمنكله)1(والسياق

وهذا41[.0،4]العجم:(الاوقىالجزاءثحزدهثم!يريسؤف-سغيهوأن>

كقولهوالكافر؛والمؤمنوالفاجر،البرويتناولقطعا،والشرالخيريعم

محقالغمرومنيره،!خثراذرةشقاليعمل>من:نعالى

انماعبادي"يا:الإلهيالحديثفيوكقوله8[.7،:]الزدزدةيره-<شراذرؤ

الله،فليحمدخيراوجدفمناياها.أوفيكمثملكم،أحصيها،أعمالكمهي

لإلمحشن>يأيها:كقولهوهو(")2(.نقسهالايلومنفلاذلكغيروجدومن

6[.]الانشقاق:فملميه<ربككدحاإلىإنككاح

:القرانفي"الانسان"لفظفيالمفسرينمنكثيربقولتغتر)3(ولا

والإنسان،معيطأبيبنعقبةهاهناوالانسانجهل،أبوهاهنا)4(الانسان

الانسانهوالانسانبلذلك،منأجلفالفران)5(.المغيرةبنالوليدهاهنا

.(ج،)بمنساقطيا"كله(1)

2(.)577مسلماخرجه2()

"يغتريا.(:،غن،)قعداما)3(

(.،جن،ط،)بمنساقط"هاهعالا(4)

-396)صللمصعفالمرسلةالصواعق:للعمومالتخصيصهذامشلفيانطر)5(

.)807
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الإدنمن>إن:تعالىكقوله،بعينهبواحداختصاصغيرمنهو،حيثمن

و>إن6[]العاديات:لكنو!و(لرئهءالإنسنو>إن2[.]العصر:خ!تر<لنى

]العلق:<استغني51رأن!مالطغالإدنسننو!ان.[91:]المعارج<هلوعاخلقالالن!نن

لالنمنو>وحملها34[.]إبراهيم:(!فارلظلوالافمئنو!ات6-7[.

72[.(]الاحزاب:ظلوماجهولاإنه؟ن

الصفاتهذهعنوخروجه.ونفسهذاتهحيثمنالانسانشانفهذا

هذهإلاذاتهمنلهفليس(؛1)ذاتهمنلا،عليهومنته،لهوتوفيقه،ربهبفضل

عبدهلىإحببالذيفهوب[،]08وحدهاللهفمننعمةمنبهوما.الصفات

الذيوهولعصيان،ووالفسوقالكفرإليهوكره،قلبهفيوزينه،الايمان

وهو،دينهعلىولياءهوورسلهانبياءهثبتالذيوهو.الايمانقلبهفيكتب

)3(النبييديبينيحدى)2(وكانوالفحشاء.السوءعنهميصرفالذي

لمج!ي!:

صلينا)4(ولاتصدقناولاهتدينامااللهلولاوالله

]يونس:<اللهبإذنإلاتؤمفأنلنفس>وماكان:تعالىقالوقد

تشآءون>وما56[.]المدثر:اللهح(يشاءانإلأيذبهرون>وما:لىتعاوقال[.001

".ذاتهحيث"من)ن(:(1)

تصحيف."،يجري")ق(:."يحتدي")ن(:)2(

".الله"رسول،غ(:ق)ا،عداما)3(

ومسلم(14)69البخارياخرجهخيبر.غزوةفيالاكوعبنعامرالرجزبهذاحدا4()

الاكوع.بنسلمةحديثمن(018)2
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العالمجميعربفهو92[.]التكوير:()1(العنصينربللهلمجث!اءانالا

.وأحوالوأفعالذواتمن)3(العالمفيمالحميعشاملة-)2(ر بوبيه

علىشرعنادذوقدقبلنا،منشرععنإخبارالاية)4(:طائفةوقالت

منأو،الأولمنأضعفأيضاوهذاله)6(.سعيوماسعى،مالهأن)5(

مبطلإخبارلابه،محتجلهمقررإخباربذلكأخبرسبحانهاللهفإن.جنسه

هذاكانفلو36[.]النجم:(موسىصحففيسايخبالمام>قال:ولهذاله.

به.محتجلهمقررإخباربهيخبرلمالشريعةهذهفيباطلا

ماإلاالانسانعلىوليسأي:على،بمعنىاللام:طائفةوقالت

و)7(
لىإ)8(الكلامموضوعقلبفإنه،الأولينالقولينمنأبطلوهذا.سعى

نحو:وأما.اللغةتحتملهولاهذا،مثليسوغولا.منهالمفهوممعناهضد

وحظهم.نصيبهمهي:أيبابها)9(،علىفهي[ه2]غافر:<اللعنة>ولهم

ن،ج(.ط،،)بفيالآيةهذهتردلم1()

".ربوبيته"ن(:،)بوفي)ق(.فيمضبوطةكذا)2(

(.)طمنساقط"لمالعا...رب"فهو)3(

".اخرىطائفة":()ن(4)

"."أنه(:ط،)ق5()

81(.)8/لمسيراوزاد(531)9/والبيانالكشف:انظر.عكرمةقولوهو)6(

527(.)تالزاغونياللهعبيدبنعليشيخهحكاهائهوذكر81()8/المسيرزاد)7(

لكلام".موضوع"قلب)ط(:وفي.الاصلمنالضبطهذا)8(

البحر231(،)7/لمسيرزادانظر:)على(.بمعنىفيهااللامفسرلمنخلافا)9(

694(.)7/المحيط
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فكلا!،درهمعلي:بمعنى،درهملي1(:لغاتها*فيتعرفالعربأنوأما

سعىماإلاللانسانليسوأن:تقديره،حذفالكلامفي:طائفةوقالت

السياقيدللاماحذففانه،الاولالنمطمنايضاوهذاله*2(.سعيأو

علم.بلاوكتابهاللهعلىوقول،بوجهعليه

ءامنوا>والذين:تعالىبقولهمنسوخةالاية*3(:أخرىطائفةوقالت

عنمنقولوهذا2[.1]الطور:(4(*تهمذريابهمالحمبنابإيميتهمذرياوأتبعناهم

ابنقولبمجردالايةحكم*6(يرفعولاأيضا.ضعيفوهذا*5(.عباسابن

منسوخة.إنها:غيرهولاعباس

فيالاباءتبعواالابناءفإن،ممتنعولامتعذرغيرالايتينبينلجمعوا

كرامةمنهيالتبعيةوهذهالدنيا.فيلهمتبعاكانوا*7([]81كما،الاخرة

الدرجةفيبهملحقواالابناءكونوأما.يسعيهمنالوهالذيوثوابهمالاباء

لحاقبإأعينهماللهأقرللاباء،هووإنما،لهمهوليسفهذا،منهمسعيبلا

تفضلكمالهم،يكنلمبندءالابناءعلىوتفضل،الجنةفيبهمذريتهم

لغتها".في"يعرفط(:)ب،()1

قالله.علىاقفلم)2(

".أخرى"وقالت(:)ط)3(

بلادفيالسائدةهيوكانتعمرو،ابيقراءةعلىالنسخجميعفيالآيةوردتكذا4()

المؤلف.عهدفيالشام

جعفربوو08()22/تفسيرهفيالطبريواخرجه.طلحةابيبنعليعنهرواه)5(

23(.0)والمنسوخالناسخفيالنحاس

.("نرفع"ولا:الاصل)6(

وتحريف.سقطقالوا"كماالاخرةفي"الابماء(:)ب)7(
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،أعمالبغيرللجنةينشئهمالذينوالخلقالعينوالحورالولدانعلىبذلك

.عملوهعملولاقدموهخيربلالجنةايدخلهمالذينوالقوم

لثسوأن>:وقوله38[،]النجم:<وبئرأخرىواززٌنزرلا>:لىتعافقوله

الربعدليقتضيهما،محكمتانايتان93[]النجم:<سعئماإلال!دنسن

بهما.شاهدانوالفطرةوالعقل؛المقدسوكماله)1(،وحكمته،تعالى

إلايفلحلاانهتقتضيوالثانية،غيرهبجرميعاقبلاانه)2(تقتضيفالاولى

ملوكيفعلهكما،غيرهبجريرةأخذهمنالعبدتؤمنفالاولى.وسعتهبعمله

كما،ومشايخهوسلفهآبائهبعمل)3(نجاتهمنطمعهتقطعوالثانيةالدنيا.

الايتين!هاتيناجتماعحسنفتأفل.الكاذبالطمعأصحابعليه

ينرفانماضلومنلنفسهلطضهتديفانماآقتدىمن>:تعالىقولهونظيره

15[.]الاسراء:رسولا<نبعثحئئمعذبينوماكناأخرئوزروازر!تزرولاعليها

والحكمة:العدلغايةهيأحكامبأربعةلعبادهسبحانهفحكم

.لغيرهلا،لنفسهالصالحوالعملبالايمانالعبدهدىأنأحدها:

.غيرهعلىلا،نفسهعلىعنهوتخلفهذلكبفواتضلالهأن:الثاني

.غيرهبجريرةيؤاخذلاأحداأن:الثالث

برسله.عليهالحخةإقامةبعدإلاأحدايعذبلاأله:الرابع

.(ط،)بمنساقط"وحكمته"(1)

العقل.لا،الايةالمقصود:فإنخطا،"،يقتضي"فالاول(:ط،ب،)ق2()

.""لحاقه:()أ،غ.""نجائه:()ق)3(
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وعدلهلىتعاحكمتهمنالاربعةالاحكامهذهضمنفيمافتامل

باللهلجهلاأهلوعلى،الكاذبةوالاطماعالغرورأهلعلىوالرد،وفضله

وصفاته.وأسمائه

.(1)الميتدونلحيا:هاهنابالانسانالمراد:أخرىطائفةوقالت

اللفطفيالتصرفسوءمنكلهوهذاالفساد.فيالاولالنمطمنأيضاوهذا

وحملهاالالفاظدلالاتفيتصرفهينفذ)2(لاالتصرفهذاوصاحب.العام

فاسدتصرفوهومنها.الذهنلىإيتبادروماب[]81موضوعهاخلافعلى

هذاوسبب.وعرفهوأدلتهالشرعوقواعدوالاعتبار،،السياقيبطلهقطعا

بأي،خلافهعلىدلماكليردثمقولا،يعتقدصاحبهأنالسيئالتصرف

لاالصاصئل)3(،بابمنعندهاعتقدهلماالمخالفةفالادلة.لهاتفقتطريق

بعضهايصدقبل،تتناقضولاتتعارضلالحقاوأدلة!دفعهشيءبأيلييبا

بعضا)4(.

لجوابا:قال)5(،عقيلبنالوفاءبيأجوابوهو،أخرىطائفةوقالت

الاصدقاء،اكتسبعشرتهوحسنبسعيه)6(الانسان:يقالانعنديلجيدا

فترحموا،الناسلىإوتوددالخير،واسدى،الازواجونكحالاولاد،واولد

.القولهذاعلىاقفلم(1)

متلئبة.غيرواراها،النسخجميعفيالجملةهذهوكذا.بالدال)ق(في)2(

لىإجرت"دفع"زيادةولعل."لييبالابل":وبعده."الصائل"دفعج(:،ط،)ب)3(

".بل"زيادة

بعضا".بعضها"ويؤيد:زيادة(ج،ن،ط،)بفي(4)

الزاغوني.ابنشيخهحكاهبما231()7/المسيرزادفيلجوزياابننحوهذكر)5(

".للانسان":(،غق)ا،6()
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"إن!و:النبيقالكما،سعيهاثرذلك(1)فكانالعبادت؛لهوأهدوا،عليه

فيقولهعليهويدذ")2(.كسبهمنولدهوان،كسبهمنالرجلأكلماأطيب

."نوكا":(ن)(1)

حبانوابن2(،3204)حمداوالامام(،444)9والنسائي3(،5)28داودأبواخرجه2()

النخعي،إبراهيمعنالمعتمر،بنمنصورطريقمن46()2/لحاكمو)9425(،

يتيمحجريفي:عنهااللهرضيعائشةسالتانها،عمتهعنعمير،بنعمارةعن

علىصحيح:لحاكماوقال(.)فذكره!ي!اللهرسولقال:فقالت؟مالهمنافآكل

الشيخين.شرط

ابنقالهكماتعرفلاعميربنعمارةعمةلأن؟جهالهإسنادهفيأنمع!فالكذا

546(.)4/والايهامالوهمبيانفيالفاسيالقطان

عليه:واختلف،الاعمشفرواهايضا،كثيراختلافسندهفيثم

،(0544)النسائياخرجه.منصورروايةبمثل،به،النخعيإبراهيمعن،عنهفروي

الأعمش،عن،عيينةبنسفيانعن)246(والحميدي2(،4)135احمدوالامام

الترمذياخرجه.النخعيإبراهيميذكرولم.بهعمير،بنعمارةعن،عنهوروي

حسن.حديث:وفال()1358

النسائياخرجه.بنحوه،عائشةعنالاسود،عن،النخعيإبراهيمعن،عنهوروي

،(1264)حبانوابن2(،14)48حمداوالامام2(،)137ماجهوابن(،5244)

غيرالاسنادبهذاوهو:البيهقيوقال.به،الأعمشطريقمن(048)7/والبيهقي

.محفوظ

-1/025)4لعللفيالدارقطنيالاماماوردهاالاختلافمناخرىاوجهوهناك

عنعمتهعنعمارةعنإبراهيمعنمنصورحديثوالصحيح":فالنم252(

".عائشة

بناللهعبدحديثمنهابهايتقوىشواهدلهلكن.سبقكما،جهالةإسنادهوفي

-البابفيو،حسنبإسنادوغيره)6678(حمداالاماماخرجه،عنهرضي.اللهعمرو
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منبهينتفععلم:ثلاثمنالاعملهانقطعالعبدماتإذا"الاخر:لحديثا

قالهناومن")3(.لهيدعوصالحولدأو)2(،عليهجاريةوصدقة(،1)بعده

)5(الحجلوجوبسبباذلككانالحجطاعةولدهلهبذلإذا)4(:الشافعي

الاجنبي.بذلبخلاف)6(،وراحلةزادمالهفيكأنهحتى،عليه

للهوطاعتهبإيمانهالعبدفان.تماملىإيحتاجمتوسطجوابوهذا

ينتفعكما،عملهمعالمؤمنينإخوانهبعمل)7(انتفاعهفيسعىقدورسوله

بعملبعضهمينتفعالمؤمنينفإن.عملهمعالدنيا)8(الحياةفيبعملهم

كلفان)9(،جماعةفيكالصلاةفيها،يشتركونالتيالاعمالفيبعض

(11)لمشاركةضعفا،(01)وعشرينسبعلىإصلاتهتضاعفمنهمواحد

)قالمي(33(.0-932)3/الغليلإرو[ءفييجهاتخريراجعاخرىأحاديث

)ق(.فييردلم"بعده"من(1)

الاصل.فيعليهامضروبوهي)ن،غ(.في""عليهتردلم)2(

المسألة.أولفيتخريجهتقدم)3(

".عليهادلهرحمةالشافعي"الامام)ق(:(4)

".الحجوجوب"سبب)ق(:)5(

"!وراحلة"زادا(:ن،)ق6()

أثبتهكمابعضهمفغيره،الصوابعلىالاصلفيوكان".بانتفاعهعملهفي")غ(:)7(

.""ينتفعلىا""سعىتحزف()نفيو.()غناسخ

)أ،غ(.عد]فيما"الدنيا"لفظيردلم)8(

".لجماعة"ا)أ،غ(:)9(

عمرابنحديثفيذلكوجاء".وعشرين"سبعة)ق(:وفي.صلاةأودرجة:يعني(01)

65(.0)مسلماخرجهالذي

.""بمشاركة:(ن،ج،ط،)ب(11)
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سببعملهأنكما،أجرهلزيادةسبباكانغيرهفعمل.الصلاةفيلهغيره

المصلين.بعددثوابهايضاعفالصلاةإن:قيلقدبلالاخر.أجرلزيادة

المنكرعنلنهيوبالمعروفلامروو]لحجالجهادفياشتراكهموكذلك

كالبنيانللمؤمنلمؤمن"ا:ع!يمالنبيقالوقد.والتقوىالبرعلىوالتعاون

الدينبامورهذانا[]82ومعلوم(.1)أصابعهبينوشبك،بعضا"بعضهيشد

الدنيا.بامورمنهأولى

أعظممنالاسلامعقدفيالمسلمينجملةمعالمسلمفدخول

وبعدحياتهفيصاحبهلىإالمسلمينمنكلنفعوصولفيالاسباب

حملةعنسبحانهاللهأخبروقد.ورائهممنتحيطالمسلمينودعوة،مماته

دعاءعنوأخبر،لهمويدعونللمؤمنينيستغفرونأنهمحولهومنالعرش

قدبايمانهفالعبدلمجو.ومحمدوابراهيمكنوح،للمؤمنينواستغفارهمرسله

)2(.سعيهمنفكأنه،إليهالدعاءهذاوصوللىإتسبب

بدعاءصاحبهلانتفاعسببا)3(الايمانجعلسبحانهاللهأنيوضحه

يوصلالذيالسببفيسعىفقدبهأتىفاذا،وسعيهمالمؤمنينمنإخوانه

لوأباك"إن:العاصبنلعمروع!يمالنبيقولذلكعلىدذوقد.ذلكإليه

فلو.موتهبعدعنهفعلالذيالعتقيعنيذلك(")4(.نفعهبالتوحيدأقركان

الاشعري.موسىبياحديثمن2()585ومسلم(481)البخاريأخرجه(1)

3(.4/270)الفتاوىمجموعانظر:2()

بعضهم.بخطتصحيحالأصلطرةوفي.تحريفوهو"،"الإعادة:،غ(ق)ا،)3(

الصدقة.ثوابوصولفصلفيسبق)4(
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طريقة(1)وهذه.العتقثوابإليهيوصلعملفيسعىقدلكانبالسببأتى

جدا.حسنةلطيفة

وانما،غيرهبسعيالرجلانتفاعينفلمالقرآن:أخرىطائفةوقالت

تعالىفاخبر.يخفىلاماالفرقمنالامرينوبين)2(،سعيهلغيرملكهنفى

يبذلهأنشاءفإن،لساعيهملكفهوغيرهسعيوأما،سعيهإلايملكلاأنه

سعى.بماإلاينتفعلا:يقللمسبحانهوهو.لنفسهيبقيهأنشاءوان،لغيره

ويرجحها)3(.الطريقةهذهيختارشيخناوكان

ماإلاخمزوت>ولا:وقوله[،286:]البقرة(ماكسبث!لفا:قولهوكذا

نأعلىالدلالةفيأصرحالايةهذهأنعلى54[،]يس:<تعملون!نت!

سبحانه)4(فإنه.بجريرتهوأخذهغيرهبعملالعبدعقوبةينفيإنماسياقها

]يس:<تعملون!نتوماإلابخزوتولاشعانفممىقظلملافاتؤم>:قال

وا)5(،حسناتهمنينقصاو،سيئاتهفيعليهيزادبانيطلمانفنفى54[

فانالجزاء،وجهعلىلا،غيرهبعملينتفعانينفولم.غيرهبعمليعاقب

بهااللهتصدقصدقةهووانما،عملهعلىجزاءليسإليهيهدىبماانتفاعه

لا.فهذه":()قعداما(1)

".غيره"لسعي)ن(:)2(

31(.4/22)الفتاوىمجموعانظر:)3(

".اللهفان"،ج(:ط،)ب(4)

"."سيئاته(:ط،)ب)5(
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بعضيدعلىذلكوهبهبلمنه؛سعيغيرمنب[]82عليهبهاوتفضل،عليه

الجزاء.وجهعلىلا،عباده

فصل

،(1")...عملهانقطعالعبدمات"اذا:مج!ي!بقولهاستدلالكموأما

انقطاععنأخبروانما،انتفاعهانقطع:يقللمع!ي!فإنه،ساقطفاستدلالى

عملثوابإليهوصلفقدله)2(وهبهفان،لعاملهفهوغيرهعملواما.عمله

اخر.شيءإليهوالواصلشيء،لمنقطعفا.هوعملهثوابلا،العامل

حسناتهمنالميتيلحقمما"إن:قولهوهوالاخر،الحديثوكذلك

وحسناته.غيرهعملمنذلكغيريلحقهأنينفيفلا.")3(...وعمله

فصل

فهذه؛لازم(4بحق)تكونانمالحوالةوا،حوالةالاهداء:قولكموأما

فامر،الخالقعلىالمخلوقحوالةوأما)5(.المخلوقعلىالمخلوقحوالة

إلاهذا)6(وهل.بعضعلىبعضهمالعبيدحوالةعلىقياسهايصحلااخر

وافسده!القياسابطلمن

المسألة.أولفيتخريجهسبق(1)

)أ،غ(.منساقط"له")2(

المسألة.اولفيتخريجهسبق)3(

".لحق"(:ط،)ب)4(

،ج(.ط،)بمنساقط"المخلوق"على)5(

الامر"."هذا(:)ق)6(
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،الحقوقمنعليهومادينهبأداءانتفاعهعلىالامةجماعإ:يبطلهوالذي

ردهلىإسبيللاالذيبالنص،عنهوالحبئوالصدقة،لذمتهالمستحقوابراء

.الصوموكذلك؟ودفعه

.وقواعدهالشرعنصوصتعارضلا)2(الفاسدةالاقيسة(1)فهذه

فصل

-بالقربالايثارمسالةوهومكرو!-الثواببسببالايثار:قولكموأفا

باجوبة.عنه)3(أجيبفقد!الغايةهوالذيالثواببنفسالايثارفكيف

يرتدأنلجواز،العاقبةبسلامةفيهايوثقلاحالالحياةحالأنأحدها:

.بالموتأمنقدوهذاأهلها؛غيربالقربةآثرقدفيكون،الحي

فلاباطنا،الاسلامعلىماتيكونلاقدأيضاإليهوالمهدى:قيلفإن

جنسمنلهالاهداءفان،البطلانغايةفيسؤالفهذا.إليهيهدىبماينتفع

بهانتفعوالاأهلا،كانفإن)4(.لهو]لدعاء،لهوالاستغفار،عليهالصلاة

.وحدهالداعي

والتأخيرفيها،الرغبةقلةعلىيدلبالقربالايثارأن:الثانيلجوابا

والتكاسلأ[]83عنهاالتقاعدلىإلافضىبهاالايثارساغفلوفعلها)5(.عن

."وهذه":(ف)(1)

)ن(.منساقطة"الفاسدة")2(

تصحيف.،"أجبت"ن(:،ط،)ب)3(

"فاذا".(:ط،)ب(4)

"ععها".،غ(:ق)أ،عداما)5(
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ثوابها،لاجل(1عليها)يحرصالعاملفانثوابها،إهداءبخلافوالتاخر،

ظاهر.فرقفبينهما)2(.المسلمأخاهبهينفعأو،بهلينتفع

خدمته،لىإوالمسارعةالمبادرةيحبسبحانهاللهأن:الثالثالجواب

المسارعةتحبالملوكفإن،العبوديةفيأبلغذلكفإنفيها،والتنافس

فإن.العبوديةلمقصودمنافبذلكفالإيثاروخدمتها؛طاعتهافيوالمنافسة

ماتركبهااثرفإذااستحبابا،واماإيجاباإماالقربةبهذهعبدهأمرسبحانهالله

أرسلثم،وقربةطاعةبهأمرمافعلإذامابخلاف،غيرهوولاهبه)3(،أمر

وجنهرليهومنمغقرهإلى>سابموا:تعالىقالوقد.المسلمأخيهإلىثوابه

الخثرلق(>فاستبقوا:وقال2[.1لحديد:]ا(4<)والازضقالسماءعرنهاكعرض

والمسارعة.إليهاالاستباقفيينابهاالايثارأنومعلوم[.481:]البقرة

منهمالرجليؤثرولا،بالقرببعضابعضهميسابقالصحابةكانوقد

حتى)5(،إليهسبقنيإلاخيرلىإبكرأبوسابقنيماواللهعمر:قالبها.غيره

أبدا)6(.خيرلىإأسابقكلاوالله:قال

.()نمنساقط"عليها...والتأخر"(1)

.وبينهما"":(،غق،)أعداما(2)

بعد.فيمامزيدةالهاءأنيطهرلكن،الاصلفيوكذا.دا"أمره)غ(:)3(

اخرىايةفإنهاسهو،وهولارض"والسمواتعرضها"...ج،غ(:ق،)أ،في)4(

.()133عمرانالسورةفي"<الذينمغفرؤإك>-سارعوأولها:

(.ط،)بمنساقط""إليه()5

داودوأبو)3662(،مسعودابنعنلمسندافيحمداالاماماخرجهماانظر)6(

عنه.اللهرضيعمرعن)3675(لترمذي1و(1)678
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:يقال26[.]المطففين:المننمفسون(فليمنافسذلك>وفى:تعالىقالوقد

هذاومن.المباراةوجهعلىفيهرغبتإذاويفاسا،،منافسةالشيءفينافست

أنفسوهذا.فيهويرغبفيهيتنافسأنأهلهو:أي،نفيسشيء:قولهم

كلهوهذافيه)1(.أرغبنيأي:كذافيفلاننفسنيوإلي.أحبهأي:مالي

عنه.والرغبةبهالإيثارضد

فصل

منفجوابه؛الحيالىلساغلميتاالىالاهداءساغلو:قولكموأما

وجهين:

حمدأأصحابمنالفقهاءبعضذلكلىإذهبقدانهأحدهما:

فإنه،بالميتالتخصيصيقتضيلاأحمد)2(وكلام:القاضيقال.وغيرهم

)4(،يفرقولم،مه"ولابيهنصفهويجعلالخير"يفعلقال)3(:

تلاعبوهوبعد.فيههذا:وقالعقيلبنالوفاءأبوعليهواعترض

علىبثوابسبحانهاللهعلىوإسجال،الله)5(امانةفيوتصرف،بالشرع

إيصاللىإطريفا)7(لناجعلقدالموتوبعد.غيرهلىإ)6(ينقلهعمل

عنه.صادرالمصنفوكان859()نفسللجوهريالصحاج:انظر(1)

حمد".أ"الامام(:)ق2()

"قد".:مكانها()طفيو(.)نمنساقط"قال")3(

.(034)3/الفروع:انظر(4)

)ط(حاشيةفيواشير."إثابة"(:ط،)بوفي.""ايات)ا،غ(:وفين(.،)قفيكذا)5(

"."أمانة:نسخةفيانلىإ

"."يفعله،غ(:ق)ا،)6(

".طريق"،ج(:ن،ط،)ب)7(
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الميت.علىوالصلاةكالاستغفارالنفعب[831

وتحملالديونقضاءأليس:قيلفإنوهو:سؤالانفسهعلىأوردثم

لحياةاضماناستوى(1فقد)؟الموتبعدكقضائهالحياةحالالكل

الديونقضاءوصلفإذا.عنهالمطالبةيزيلانأنهمافي)2(الموتوضمان

وبعدلحياةاحالواصلاالاهداءثوابفاجعلوا،لحياةاوحالالموتبعد

.الموت

الحيعنتكفرالذنوبتكونأنوجبهذاصحلوبأنهعنه)3(جابو

.واستغفارهغيرهبعملالاخرة4(ماثم)عنهويندفح،عنهغيرهبتوبة

واستغفاره،لهغيرهبدعاءلحياانتفاعذلكطردبل،يلزملاوهذا:قلت

اداءفي)5(غ!والنبيأذنوقد.حقوهذا.ديونهوقضاء،عنهوتصدقه،له

.حيانوهماوالعاجز،المعضوب)6(الحيعنالحجفريضة

العاقبة،بسلامةنثقلالحياةاحالبأنالاصحابمنغيرهاجابوقد

إليه.يهدىبماينتفعفلا،لهالمهدىيرتدانخوفا

نأيؤمنلافانهلحياهذا)8(بإهداءباطلعذر)7(وهذا:عقيلابنقال

)1()ب،ط(:"فان".

".لحياةاوضمانالموت"ضمان،غ(:ق)ا،عداما)2(

ط(.،)بمنساقط""عنه)3(

"مأثم".)ط(:وفين(.)أ،فيبالمدكذا)4(

)أ،غ(.منساقطة"في")5(

لحركة.افمنعه،المزمنالمرضلازمهالذي:المعضوب)6(

."عندي"،غ(:ق)أ،عداما)7(

".للميت":"لحي"ابعد،غ(ق)ا،عداوفيما.ن(،ط،)بمنساقط"هذا")8(

983



الميت.لىإأهدىماثوابجملتهومن،كلهعملهفيحبط،ويموتيرتد

النبيفإن،وتردهتبطلهوالإجماعالنصوموارد،يلزمهملاهذا:قلت

منذمتهبراءةعلىالناسجمعوأ!الميتعنوالصومالحجفيخمأذن

.الاحتمالمنذكرماوجود)1(مع،الحيعنهقضاهإذا،الدين

ملكاصارفقدالميتلىإالبرأعمالمنأهداهما:يقالأنلجوابوا

قبلتصرفهاالتيكتصرفاته،ملكهعنخروجهبعدفاعلهبردةيبطلفلاله،

لمذلكبعدارتدثم،معضوبعنحجلوبل)2(،وكفارةعتقمن،الردة

والثالثالثانيفييؤمنلافانهعنه،يحجغيرهيقيمأنالمعضوبيلزم

ذلك.

)3(بمحتاجليسالحيأنأ[]84والميتالحيبينالفرقأنعلى

اكتساب)4(فعليه،نظيرهأوالعملذلكيباشرأنيمكنهذ،الميتكحاجة

الميت.بخلاف،وسعيهبنفسهالثواب

مفسدةوهذهبعض،علىالاحياءبعضايماللىإيفضيقإنهوأيضا

يفعلمناستأجرواواستشعروهذلكفهمواإذاالاموالأربابفإن،كبيرة

العباداتإسقاطلىإيفضيوذلك،معاوضاتالطاعاتفتصير،عنهمذلك

عنفيخرجالادميين،لىإبه)5(يتقرباللهلىإبهيتقربماويصير،والنوافل

.()نمنقطسا"وجود"(1)

."جارةا":()ق(2)

."يحتاج":(ج،ط،)ب)3(

."فيمكنه":(ج،ط،)ب(4)

."متقربا":(ج،ط،)ب(5)
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الاجرةأخذمننمنعونحنمنهما.لواحدالثوابيحصلفلا،الاخلاص

العلاموتعليموالفتياكالقضاءعليها،الاجرةبأخذونحبطها،قربةكلعن

أحلص)1(لمخلصإلاعليهااللهيثيبفلاوغيرها،القرانوقراءةوالصلاة

فلالمستأجر.ولاالفاعلعليهيثبلمللأجرةفعلهفاذا)2(لوجههالعمل

بهايقصدمعاملاتلهالخالصةالعباداتيجعلأنالشرعبمحاسنيليق

فانهاوضمانها،الديونقضاءوفارق.الدنيويةوالاكسابالمعاوضات

الحياةفيجازتفلذلكبعض،عنفيهابعضهمينوبالادميينحقوق

)3(.الموتوبعد

ضر

لميت،الىإوربعهالتوابنصفإهداءلساغذلكساغلو:قولكموأما

وجهين:منلجوابفا

مجردإلادليلاعليهاتذكروالمفإنكم،الملازمةمنعأحدهما:

.الدعوى

روايةفيحمدأالامامعليهنمق،بهوالقولذلكالتزام:الثاني

يهديهأنفلهله،ملكالثوابأنهذاووجه)4(.الكحاليحىبنمحمد

)ب(:وفيط،غ(.)ق،فيبالكسرالصادبتنوينوضبط،النسخجميعفيباللامكذا()1

الناسخ.منإصلاحانهوالظاهر"،"المخلص

".لىتعاالله"لوجه،ج(:ط)ب،)2(

.(434-433)3/الفروعكتابفيعقيلابنكلاممنمفلحابننقلبماقارن)3(

353(.)صفيسبق4()
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يحصلمثلاأربعةلىإأهداهلوأنه:يوضحه.بعضهيهديأنوله،جميعه

لىإأهداهلوكماجاز،الباقيلنفسهبقىوالربعأهدىفإذا،ربعهمنهملكل

.غيره

فصل

قلتم:وقد.لنفسهيعملهأنبعداهداؤهلساغذلكساغلو:قولكموأما

يصل.لموإلا،الميتلىإ(إهداوه)1الفعلحالينوىنلابدإنه

ب[]84هذاولاأحمد)2(،عنمنصوصةغيرالمسألةهذهأن:بلجوفا

كالقاضي،المتاخرونذكرهوانما،أصحابهمنالمتقدمينكلامفيالشرط

تباعه.و

بأنهداهاوقرانوقراءةوصيامصلاةمنطاعةفعلإذا:عقيلابنقال

تتقدمأنبشرط،وينفعهذلك)3(إليهيصلفإنه،المسلمللميتثوابهاجعل

تقارنها)4(.أوالطاعةعلىالهديةنية

صدقةمنبقربةتطوعومن":"رعايتهفيحمدانبناللهعبدأبووقال

تدخلهابدنيةعبادةمنذلكوغيروعتقوقراءةوعمرةوحجوصياموصلاة

!ر،النبيحتىمسلملميتبعضهأوثوابهاوجعل،ماليةعبادةأوالنيابة

تدخلهجبوأوشرعيحقمنعليهماقضىأو،لهاستغفرأو،لهودعا

."ؤهاهدإ":(ط،ب)(1)

".عنهاللهرضيأحمد)(الامام)ق(:)2(

(.)نمنساقط""ذلك)3(

عقيل.ابنمفرداتمن(425)3/الفروعفينقله4()
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وصلقبلهأوفعلهحالنواهإن:وقيل.أجرهإليهووصل،ذلكنفعه=النيابة

فلا.والا،إليه

وااولا،لهاهديلمنيقعانالثوابحصولشرط)1(انالمسالةوسر

قملينويأنسترطفمن؟غيرهلىاعنهينتقلت،للعا"أنز)2( لمءمليمعيجو

)3(يقبلولا،للعاملالثوابوقعينوهلملو:قالوصولهمنهالفرااغأوالفعل

مؤثره.علىالاثرترتبالعملعلىيترتبالثوابفان،غيرهلىإعنهانتقاله

بعدغيرهلىإولاءهنقلفلو،له5ولاوكاننفسهعنعبداأعتقلوولهذا

عنه.للمعتقيكونولاءهفإنالغير،عنأعتقهلومابخلاف؛ينتقللمالعتق

يكنلمغيرهعنيجعلهأنالاداءبعدأرادثم،نفسهعنديناأدىلووكذلك

نأأراد)5(ذلكبعدثم4(،)لنفسهصلىأوصامأوحجلووكذلك.ذلكله

ذلك.يملكلمغيرهعنذلكيجعل

ثوابإهداءعنيسألوهلمذلكعنع!ي!النبيسألواالذينانهذاويؤيد

أينفعهاسعد:قالكما)6(،الميتعنيفعلونهعماسألوهوإنما،بعدهالعمل

نفسي.عنبهتصدقتماثوابلهاأهديأن:يقلولمعنها؟تصدقتإن

افأحجالاخر:الرجلوقولعنها؟أفاحج)7(:الاخرىالمراةقولوكذلك

".شرطاوانأن":المطبوعةوالنسخغيرهماوفي،ج(.)بفيكذا(1)

خطأ.هماوكلا.يجوز""(:)ط.يجوز"و")ب(:2()

."يقبلفلا":،غ(ن،)ق)3(

."نفسهعن":،ج(ط،)ب(4)

."ذلكبعداراد":)ن(5()

364(.935،)صفيالاتيةالاحاديثسبقت)6(

حذفه.ناسخهاولعل)ن(،منساقط""الاخرى)7(
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ماثواببإهداءلاأ[]85،الميتعنالفعلفيبالإذنفأجابهمأبي؟عن

يعرفولا،قطعنهسئللمج!ي!أنهيعرفلافهذا.موتاهملىإلانفسهمعملوه

عمليثوابلفلاناجعلاللهم)1(:وقال،فعلهأنهالصحابةمنأحدعن

لنفسي.عملتهماثوابأو،المتقدم

الثواب:يقولذلكيشترطلمومن.أفقهوهو،الاشتراطسرفهذا

ماله.من)2(إليهيهديهمابمنزلةكانغيرهلىإوأهداهبهتبرعفإذا،للعامل

فصل

تجبالتيالواجباتثوابإهداءلساغالاهداءساغلو:قولكموأما

الحي.على

نيةالوصولفيشرطمنأصلعلىمحالالإلزامهذاأن:لجوابفا

واجبهذافإنالغير،عنيفعلهأنيصحلاالواجبفإن،الميتعنالفعل

الله.لىالقربةبهينويأنعليهيجبالفاعلعلى

يجعلأنعندهيسوغفهلالغير،عنالفعلنيةيشترطلممنوأما

فروضه؟منفرضثوابللميت

فرضثوابلهجعلإن:وقيل:حمدانبناللهعبدأبوقال.وجهانفيه

فاعله.وأجزأجازغيرهماأوصومأوصلاةمن

ونفلفرضمنأعمالهمثوابجعلواأنهمجماعةعننقلوقد:قلت"

."قال"او(:،غق)أ،عداما(1)

)ن(.منساقط)2(
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تمنعلاوالشريعة(!المجرد)1والافلاسبالفقراللهنلقىوقالوا:،للمسلمين

عليهحجرفلا،لغيرهيجعلهأنشاءفان)2(العاململكفالاجر،ذلكمن

أعلم.والله.ذلكفي

فصل

لمقصودااذ؛البدل)3(تقبللاوابتلاء،امتحانالتكاليفان:قولكمواما

اخره.الىالعاملالمكلفعينمنها

بشيءأخاهينفعأنللمسلمالشارعإذنيمنعلاذلكأن:عنهلجوابفا

هذهكمالومن،لعبادهورحمتهالربإحسانتماممنهذابل.عملهمن

)4(.والتعاون،والاحسان،العدلعلىمبناهاالتيلهم،شرعهاالتيالشريعة

المومنين،لعبادهيدعونعرشهوحملةملائكتهأقاملىتعاوالرت

)6(رسلهخاتموأمر.السيئاتيقيهمأنلهم)5(ويسالونهلهم،ويستغفرون

بحقوقوبصبرةبنفسهبصيرةلهمنأنالسالكينمدارجفياللهرحمهالمصنفذكر(1)

لفقروالمحضبالإفلاسإلااللهيلقىفلا،البتةحسنةسيئاتهفينظرهلهيبقلمالله

لهتصلحلاأنهاعلمعملهوعتوبنفسهعتوبعنفتشإذالانه؛الصرف

منأنهموالظاهر-جماعةعنهنانقلهماأما.عليهغبارلاوهذا22(.11/)

بالافلاس،اللهليلقواالمسلمينلىإبإهدائهاأعمالهمعنالتخليمن-المتصوفة

.أغربلهمالمؤلفوتاييد،غريبفامر

."الفاعل":(ج،ط،)ب."للعامل":()ن(2)

)ق،غ(.منلمثبت1".و"لايقبل)ب،ط،ج(:)3(

"التعارف"،تصحيف.)ق(:)4(

)ن(.منساقط)5(

".الرسل"خاتم)أ،غ(:)6(
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(1)يشفعمحمودامقاماالقيامةيومويقيمه،والمؤمناتللمؤمنينيستغفرأن

اصحابهعلىيصليانلىتعاامرهوقد)2(.سنتههلواتباعهمنالعصاةفي

لهم.فيدعو،قبورهمعلىيقوموكان.مماتهموبعدحياتهمفيب[]85

بتركلجميعاعلىالذي)3(المأثمأنعلىالشريعةاستقرِتوقد

واحد.ولو،بفعلهالمقصوديحصلمنفعلهإذيسقطالكفاياتفروض

دينلحيابضمانالقبرفيالجلود)4(وحرارةالارتهانسبحانهسقطو

)5(.المكلفحقفيامتحاناالوجوبذلككانوان،عنهوأدائهالميت

فيامتحاناالوجوبكانوان،الميتعنوالصيامالحجفيع!يمالنبيذنو

منوخلوهاالامامصلاةبصحةالسهوسجودالمامومعنسقطو.حقه

سهوهالمأمومعنيتحملفهولها.الإمامبتحملالفاتحةوقراءةالسهو،

له.وسترهبخلفهلمنقراءةوسترتهالامامفقراءة،وسترتهوفراءته

بإحسان)7(تألسإلاإليهالثواببإهداءالمكلفلىإالإحسانوهل)6(

أنفعهماليهفاحبهم،اللهعيال"والخلق.المحسنينيحبوالله؟لىتعاالرب

لبن،ومذقةماء،بشربةعيالهينفعمنيحبسبحانهكانواذا")8(.لعياله

.يديبينالتيالنسخلجميعخلافا""ليشفع:المطبوعةالنسخفي(1)

انس.عن)326(ومسلم74(04)البخارياخرجه.الشفاعةحديثلىإيشير2()

"."الإثمج(:،ط،)ب)3(

القبور".في")ن(:فيوبعده.تصحيف،الخلود""ط(:،ب)ق،)4(

الميت.لىإلحجاثوابوصولفصلفيالمذكورلحديثاانظر)5(

"."فهل،ج(:ط،)ب)6(

ط(.،)بمنإلا""سقطتوقد.تصحيف("،"يأتي:ج)7(

عن-،عطيةبنيوسفطريقمن3478(331.)5يعلىوابو)4796(،البزاراخرجه)8(
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وانقطاع،وفقرهم،ضعفهمحالفيينفعهممنفكيفخبز؛وكسرة

الخلقفاحب!إليهكانوامااحوجإليهميهدىشيءلىإوحاجتهم،أعمالهم

.الحالهذهفيعيالهينفعمناللهإلى

بر:مرةسبعينيومكلقالمنانه:السلفبعضعناثرجاءولهذا

لهحصل،لمؤمناتووالمؤمنينوالمسلمينوللمسلمينولوالديلياغفر

هذا،تستبعد)2(ولا(.1)ومؤمنةومؤمنومسلمةمسلمكلبعددالاجرمن

المحسنين.اجريضيعلاوالله،إليهماحسنفقد،لاخوانهاستغفرإذافإنه

فصل

فهذه،عنهواسلامهعنهتوبتهلنفعهغيرهعملنفعهلوانه:قولكموأما

)3(:صورتينعلىتوردالشبهة

،اللازمانتفاءيبينثم،الامرينبيناللزومفيهايدعىتلازمصورة

يوسف"وفيه(:191)8/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.مرفوعا،انسعن،ثابت

بهتفرد")779(:العاليةالمطالبفيلحافظاوقال."متروكوهوالصفار،عطيةبن

)قالمي(.(.0091)الضعيفةالسلسلةجذا".ـوانظر:ضعيفوهويوسف

كانالسلفبعضانالسعادةدارمفتاحفيذكرالمصعفلكنالاثر،هذااجدلم(1)

وردامنهلهفيجعل،مرةسبعينيومكلالدعاءهذاعلىيداومأناحدلكليسشحب

الصامتبنعبادةعنجيدبإسنادالطبرانيخرجوقد892(.)1/بهيخللا

قاله"حسنةومؤمعةمؤمنبكللهاللهكتبوالمومناتللمؤمنيناستغفرمن":مرفوعا

352(.0/1)الزوائدمجمعفيالهيثمي

"يستبعد".،ج(:)ط)2(

".صورتينعليك":()نوفي.تصحيف،"ضربين":()ط)3(
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وتوبتهإسلامهلنفعهعنهالغيرعملنفعهلوهكذا:وصورتها.ملزومهفينتفي

الغير.عملينفعهفلاذلك،ينفعهلالكنعنه،

أ[]86فلا،عنهوتوبتهالغيربإسلامينتفعلا:يقالأن:الثانيةوالصورة

عنه.وقراءتهوصيامهبصلاتهينتفع

قطعا.باطلوالاقترانالتلازمهذانومعلوم

)1(جمعتوأالنصوصبهتظاهرتلمامصادمقياسفلأنهأولا،أما

الامة.عليه

بينفرقسبحانهاللهفإن،بينهاللهفرقمابينجمعفلأنهثانيا،وأما

)2(المسويفالقياسعنه،وعتقهوحجهصدقتهوبين،غيرهعنالمرءإسلام

البيع.علىوالرباالمذكىعلىالميتةقاسواالذينقياسجنسمنبينهما

بعضهمالمسلمينلنفعسبباالإسلامجعلسبحانهاللهفإنثالثا،ماو

لمالمسلمينبعملانتفاعهبسببيأتلمفإذا،الموتوبعدالحياةقيبعضا

أقركانلوأباكإن":لعمروع!ع!والنبيقالكما؛النفعذلكلهيحصل

)3(."ذلكنفعه=عنهتصدقتأو،فصمتبالتوحيد،

خير،منعملبماالعبدلانتفاعسبباالإسلامسبحانهجعلكماوهذا

الإخلاصجعلكمامنه،يقبلولمعملهخيرينفعهلمالسببهذافاتهفإذا

جعلوكما.الاعمالتقبللمفقدافإذا،الاعماللقبولسبباوالمتابعة

)1()ط(:"اجتمعت".

."لمستويا":(ط،)ب(2)

361(.)صفيتخريجهسبق)3(
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الصحة.فقدت()1فقدتفاذالصحتها،سبباالصلاةشروطوسائرالوضوء

فمن،والحسيةلعقليةوالشرعيةمسئباتهامعالأسبابسائرشأنوهذا

مبطل.فهو،وعدمهالسببوجود)2(:حالينبينسوى

فيلقبلتالعصاةفيالشفاعةفبلتلو:يقالأن)3(الهوسهذاونظير

لخرجالنارمنالموحدينمنالكبائرأهلخرج)4(ولو.المشركين

معدنجاساتمنهي)6(التيالأفيسةمنذلكمثالومنها،الكفار)5(

أفواههم!ورجيعبهاأصحا

هذهبدفعالاشتغالعنالاعراضالعلمبأهلفالأولىلجملةوبا

بينالتيوالصحفالاعمالصحفبهاسودوافدنهملولا،الهذيانات

!الناس

فصل

إهدائهثوابفيصل،النيابةتدخلهنوع:نوعانالعبادات:قولكمواما

ثوابه.يصلفلاتدخلهلاونوع،الميتإلى

الحاشية.فياستدركتالنسخبعضوفي)ب(.منساقطة(1)

"."حالتي،غ(:ق)أ،عداما2()

".الشبهة"هذه)ج(:وفي)ب(.منساقط""الهوس)3(

خرج"."ط(:،)ب(4)

لخرج:"لعلهظنا:طرتهافيبعضهمفاستدرك،الاصلمنساقطالكفار!لخرج")5(

)غ(.ناسخالمتنفيأثبتهوكذا".المشركون

ط،ج(.)ب،منساقط)6(
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لكمأينومن؟بهتحتجونفكيف،والدعوىالمذهبنفسهوفهذا

المصيريجبحتىعليهدلاعتبارأيأم،سنةأيأم،كتابفأي؟الفرقهذا

إليه.ب[]86

النيابة.تدخلهلاالصومأنمعالميتعنالصوملمجيمالنبيشرعوقد

فعلهفإذا،الكفايةفرضأداءفيبعضعنبعضهمينوبأنللأمةوشرع

الطفللقيموشرع.المأثمعنهموسقط،فعلهفيالباقينعننابواحا

بالاجرلهوحكم،المناسكوأفعالالإحرامفيعنهينوبأنيعقللاالذي

فجعلوا،عليهالمغمىعنالرفقة)2(يحرم:حنيفةأبوقالوقد(.)1نائبهبفعل

إسلامبمنزلةالأبوينإسلامالشارعوجعل)3(.إحرامهبمنزلةرفقتهإحرام

المنصور)4(.القولعلىلمالكوالسابيإسلاموكذلكأطفالهما،

لىإفاعلهامنالبرأفعالالكاملةالشريعةهذهعدتكيفرأيتفقد)5(

ورحمهوالديهينفعأنالعبدعلىتحجرأنبها)6(يليقفكيف،غيرهم

والبرلخيرامنبشيء،تهمحاجاأوقاتأعظمفي،المسلمينمنواخوانه

.()1336مسلماخرجهالذيعباسابنحديثلىإيشير(1)

".تحرم"ن(:،)ط2()

.(1/151)لهدايةاانظر:)3(

"المنصوص":المطبوعةالنسخبعضوفي96(.-67)2/الموقعينإعلامانظر:(4)

الناشرين.تغييرمنولعله"المنصور[(،موضع

"وقد".)ق(:)5(

".أيليق"(:)جوفي)ب(.منساقط""فكيف)6(



منعلىيحجرأوواسعا،العبديتحجر)1(وكيفلهم؟ثوابهويجعليفعله

منشاءمنلىإشاءمامنهيصرفأنعملهثوابفيالشارععليهيحجرلم

الذيبعينههووالعتقوالصدقةالحجثوابوصلوالذي؟المسلمين

المهدى)2(إسلاموهو:.والاعتكافوالقراءةوالصلاةالصيامثوابيوصل

بل،الاحسانفيعليهالشارعحجروعدم،وإحسانهالمهديوتبرع،إليه

طريق.بكلالاحسانلىإ)3(ندبه

الامواتإخبارعلىتواتراعظموتواترتلمؤمنينرؤياتواطاتوقد

ولو.وغيرهوحجوصدقةوصلاةقراءةمنإليهميهدونهمابوصوللهم

جدا.)4(لطالذلكمنقبلناعمنبلغناوماعصرنااهلمنلناحكيماذكرنا

العشرفينهاأعلىتواطاتقدرؤياكم"أرى:غ!م!هالنبيقالوقد

تواطؤيعتبركماوهذا.لمؤمنينارؤياتواطؤ!ك!يمفاعتبر)6((،هلأواخر(")ا

إذا)7(رؤياهمفيولاروايتهمفييكذبونلافهم،شاهدوهعماروايتهم

.تتواطا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

(.ج،)بمنساقطوهو.""فكيف:()ق

خطا.وهو،""الاسلام(:)ق

)ن(.منالمثبتوالضبط.اندبه")ب(:فيضبط

لكثر".")ن(:

2(.0)صالاولىالمسألةفيتخريجهسبق

فزادعنه""كمالىإق()ا،في"فاعتبر"تحرِفوقد".النبي":زيادة)ط(فيبعده

!"روي":كما""بعد()غناسخ

".رويتهمفيولاتهمروايا"(:ج،ط،)ب
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فصل

ا[]87صياموعليهماتمن":قولهوهو!ك!رر،اللهرسولحديثردوأما

اللهرسوللحديثننتصرفنحنتموها،ذكرالتيالوجوهبتلك"وليهعنهصام

فيكفينا)2(منهاالباطلوأما.الوجوهتلكمنللصحيحفقتهموولبين.ِ(،1)ا-كا

ولا،قناتهتغمزلاالذيالصريحالصحيحللحديثمعارضتهمنبطلانه

بعدهلناوليس.والقبول)3(والاذعانوالظاعةبالسمعإلامقابلتهلىإسبيل

بينمنخالفهولو،بهوالقوللهالتسليمفيالخيرةكلالخيرةبل)4(،الخيرة

.والمغربالمشرق

عنأحديصوملا:"موطئه"في)6(مالكبقولنرده:قولكمفأما)5(

فايلمجم)8(.النبيئبقولهذامالكقولنردبل:يقولونفمنازعوكم)7(أحد،

ردا؟وأحسن،بالصوابأحقالفريقين

رحمهفمالكفيه،خلافلاعنلمناعليهمجمحأمروهو)9(:قولهوأما

)1()ن(:"للحديث".

)2()ب،ج(:"فتلقينا"،تصحيف.

."دنقيالاوا":(ج،ط،ب)3()

تحتها.الإهمالعلامةمعالمهملةالحاءبفتح)ط(فيهذهضبطت)4(

."وأما":()ط(5)

"."الإمام:زيادة)ق(فيبعده)6(

."فمنازعيكم":(ن،ط،)ب)7(

-لمجرو".اللهرسول"بقول،ج(:ط،)ب)8(

خطأ.وهو،"قولكم":(ج،ط،)ب(9)
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أهلقولحكىوإنماوغربها،الارضشرقمن)1(الامةجماعإيحكلمالله

علىاللهرحمهاطلاعهوعدم،بينهمخلاف!يبلغهولم،بلغهفيماالمدينة

)2(أجمعلوبللمجرو.اللهرسوللحديثمسقطايكونلاذلكفيالخلاف

الاخذمنأولىالمعصومبالحديثالأخذلكانكلهمالمدينةأهلعليه

ولم،الامةدونقولهمفيالعصمةلنا)3(تضمنلمالذينالمدينةأهلبقول

اللهقالبلإليها.التنازععندالرديجبحجةأقوالهمورسولهاللهيجعل

لاخرواليؤمباللهلؤمنوننكنغوالرسول)للهالىفردوهشئءٍفيتنزعتم>فان:تعالى

95[.لنساء؟11(تأوللاوأخسنخئرذلك

فقدأحد،عنأحديصوملاقالوا:قدالمدينةهلومالككانوان)4(

ابنعنجبير،بنسعيدعن،كهيلبنوسلمة)5(عتيبةبنالحكمروى

وهذاعنه)6(.يصامالنذر:وقي،عنهيطعم:رمضانقضاءفيأفتىأنهعباس

أبووقالعبيد.بيأقولوهو،لحديثاأهلمنوكثيرٍأحمدالاماممذهب

".)1()ب،ط،ج(:"في

)2()ب،ط،ج(:"اجتمع".

جميعا.لتاءواءليابا()نفيو."يضمن":(ج،ط،ب)3()

."ولو":(ج،ط،ب)(4)

"عيينة".)ب،ط،ج(إلىفيتصحف)5(

بنسعيدعنحصينبياية1رومن2(104)داودابواخرجهاهذهعباسابنفتوى)6(

الصومثوابوصولفصلفيداودبيالىإقبلمنالمصنفعزاهاوقد.عنهجبير

أدريولاالسعن،فيرواهاالاثرمان84()3/المغنيصاحبوذكر.الميتلىإ

.بغيرهمهناالمؤلفذكرهالذيابالاسعاد
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يصومالنذر:فيصالحبنالحسنوقال)2(.وغيرهالنذرعنه)1(يصامثور:

)3(.وليهعنه

لا:قالوقد،لميتاعنالصومحديثروىهوعباسابن:قولكموأما

مابخلافأفتىقدالصحابييكونانهذافغايةاحد؛عنأحدب[]87يصوم

معصومة.غيروفتواه،معصومةروايتهفإن،روايتهفييقدجلاوهذا.رواه

ظئهفيراجحامعارضالهاعتقدأو،تاولهأو،الحديثنسييكونأنيجوزو

للحديث،معارضةغيرعباسابنفتوىأنعلى؛الأسبابمنذلكلغيرأو

يصامأنهالنذرفيوأفتىأحد،عناحديصوملاانهرمضانفيأفتىفانه

النذر.علىالحديثحملبل،لروايتهبمخالفهذاوليس.عنه

منثابتهو("وليهعنهصام،صياموعليه،مات"من:حديثإن)4(ثم

لاعباسابنفخلافماذا؟فكان،خالفهعباسابنأنفهب،عائشةرواية

درمناولىعائشةبروايةعباسابنقولردبل،المؤمنينأمروايةفييقدج

بقوله.رو]يتها

(.)بمنساقط"عنه...مذهبوهذا"(1)

28(.-27)9/لتمهيدو27(،)7/للمؤلفالسننتهذيبانظر:)2(

قضاءفيالإطعاميرىصالحبنالحسنانعلىيدلالتمهيدفيالبرعبدابنكلام)3(

يطعممايوجدلمإذاانهإلاوالشافعيوالثوريحنيفةكابيجميعاوالنذررمضان

وليه.عنهصامعنه

".من":بعدهاأقحم(ط،)بفي(4)
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فليس،روايتانوعنهذلك،فيعنهاختلفقد)1(عباسابنفانيضاو

الاخرىيةبالروإسقاطهامنأولىعنهلهالمخالفةيةللروالحديثإسقاط

لحديث.وبا

فصل

لامجازففكلاماسناده)3(،في)2(اختلفحديثانه:قولكموأما

صاحبا5رو)4(،صحتهعلىمتفقثابتصحيحفالحديث،قولهيقبل

.إسنادهفييختلفولم)5(الصحيح

صيامعوعليه،مات"من:قالأنهمج!ي!النبيعنثبت)6(البر:عبدابنقال

الشافعيوعلق.إليهوذهبحمد،االاماموصححه")7(.وليهعنهصام

الميتعنالصومفي!ك!ي!النبيعنرويوقد:فقال،صحتهعلىبهالقول

فهوشك،بلاثبتوقدعنه)8(.يحجكماعنهصيمثابتاكانفانندء،

بعدإلبيهقيقال.اصحابهائمةمنحدوغيرقالكذلك.الشافعيمذهب

".عباسفابنيضا"وو)غ(:الاصلعداما(1)

"."مختلف)ن(:)2(

الميت.لىإالصومثوابوصولفصلفيسبقوقد،الاتيعائشةحديثيعني)3(

".ثابتعليهمتفقفالحديث"،ج(:ط،)بفي)4(

".الصحيح"صاحبن(:،ط،)ب)5(

(.)طمنساقط""ثبت)6(

34(.0)3/الاستذكار)7(

(903)6/والاثارالسننمعرفةفيكما،القديمفيالمناسككتابفيالشافعيقاله)8(

2(.4/56)للبيهقيالكبرىوالسنن
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بروايةالميتعنالقضاءجوازثبتقد:الشافعيعناللفظهذاحكايته

أكثرهم:روايةوفي.عباسابنعنوعكرمةوعطاءومجاهدجبيربنسعيد

بعضهمروايةوفي(.سعد)1أمقصةغيريكونأنفأشبه،سألتامرأةأن

")2(.امكعن"صوميأ[:]88

الله.رحمهكلامهعنلجواباعندذلكتقريرتيوسيأ

إلال!فممنليسوأن>:قولهوهو،القرانبنص)3(معارضانه:قولكم

وقد.المعنىفيعظيموخطأ،اللفظفيدبإساءة93[]النجم:<سعىما

تعاضدهابل)4(.القرانلنصوصسنتهتعارضأنع!يورسولهاللهعاذ

علىالكلاممنتقدموقدالتقليد!ونصرةالتعصبيصنعما)5(وددهوتؤيدها،

لمجماللهرسولستةوبينبينهاتعارضلاأنها)7(وبينا،كفايةفيهما)6(الاية

وهي،ذميمةوخيمةطريقةوهذه.الفهمسوءمنالتعارضيطنوإنما،بوجه

السننتتزيلالعلمكلوالعلم.القرانظاهرمنيفهمبماالثابتةالسننرد

أنهالاله،بيانوهي.بهجاءعمنومأخوذةمنه،مشتقةفانها،القرانعلى

خطأ.سعيد"،"أم)أ،غ(:()1

3(.90)6/والاثارالسننمعرفة2()

."..نصم!."يعارض(:)ن.""يعارض(:،ج)ب)3(

.باللام...""لنصوص:النسخجميعفيكذا)4(

"فلله".)ط(:)5(

ولم"،"مناستدركتثم.".بما.الكلام"تقدم:فيهالسياقوكان."بما":الأصلفي)6(

الباء.تحذف

"."أنه(:،غق)1،عداما)7(
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له.مناقضة

يصليلا":قالأنه!النبيعنالنسائيرواهبمامعارضانه:قولكم

منمديومكلعنهبطعمولكنأحد،عنأحديصومولااحد،عنأحد

بنمحمدأخبرناهكذا:رواهالنسائيفإن)1(،قبيحفخطأ"حنطة

عن،موسىبنيوبثنالاحول،حجاجثنا،زريعبنيزيدثنا،الاعلىعبد

يصومولاأحد،عنأحديصليلا:قالعباسابنعنرباج،أبيبنعطاء

حنطة.منمديومكلمكانعنه)2(يطعمولكنأحد،عنأحد

قوليعارضفكيف.لمجيماللهرسولقوللا،عباسابنقول:رواههكذا

ابنعنالخلافثبوتمع،عليهيقدمثم،عباسابنبقولجميماللهرسول

؟عباس

عنهثبتوقد،يقولهوكيف)3(.قطالكلامهذايقللملمجيماللهورسول

")4(؟وليهعنهصام،صياموعليه،ماتمن":قالأنه("الصحيحين"في

صحيحه""فيمسلمرواهالذيبريدةحديثفيقالوقد،يقولهوكيف

عن"صومي:قالشهر؟صوموعليها،ماتتأميإن:لهقالتامرأةأن

")5(.أمك

)ط(.حاشيةفيبعضهمصححهوقد.تحريفوهوقيه"،"مخطيا،ج(:ط)ب،في1()

)1،غ(.منساقط"عنه")2(

)ق(.منسافطة"قط")3(

قريبا.ـسبق4()

.الصومثوابوصولفصلفيسبق)5(

704



صوموعليه،مات"من:عمرابنبحديثمعارضإنه:قولكموأما

اللهرسولعلىباطلحديثفانه،النمطهذافمن(،1)"عنهيطعم،رمضان

ع!ي!.

نافع،عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدحديث:البيهقيقال

لا"-عنهبطعمرمضانصوموعليهمات"من:ع!ي!النبيعنعمر،ابنعن

عننافعأصحابرواهوإنما،الوهمكثيرالرحمنعبدبنومحمديصح)2(.

)3(.قولهمنعمرابنعننافع

والتوبة،والاسلامالصلاةعلىالجليبالقياسمعارضإنه:قولكموأما

والفساد؛البطلانجليلقياس!)4(إنه،اللهفلعمرأحد؛عنيفعلهالاأحدافإن

ببطلانه.وشهادتها،لهالصريحةالصحيحةع!ماللهرسولسنةلرد

انتفاعوبين،موتهبعدالكافرعنالاسلامقبولبينالفرقأوضحناوقد

ولعمر.صلاةأوصدقةأوصيامثوابمنالمسلمأخوهإليهيهديهبماالمسلم

انتفاعقياسمنأفسدالقياسفيوهل.يخفىانمنأوضحبينهماالفرقإنالله

على)5(،عملهثوابمنالمسلمأخوهإليهيهديهبماموتهبعدالمسلمالمرء

موته؟بعدالمجرمعنالتوبةقبولأو،موتهبعدالكافرعنالإسلامقبول

فصلفيالحديثتخريجسبقوقد(.)بمنساقطالحديثنصثم"قولكمماو"(1)

.الصومثوابوصول

.("عنه"زيادة(ج،ط،)بفي(2)

31(.1)6/والآثارالسننمعرفة)3(

".القياسإن")ب(:(4)

".عمل"(:ط،)ب5()
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طر

نأعباسابنحديثراويتغليطفياللهرحمهالشافعيكلام(وأما)1

ونحن،البيهقيوهو،لهالناسأنصرعنهأجابفقدصوما؛كانسعدأمنذر

بلفظه.كلامهنذكر

القضاءجوازثبتقد:كلامهحكىأنبعد)2(""المعرفةكتابفيقال

ابنعن،وعكرمةوعطاء،ومجاهد،جبير،بنسعيدبروايةالميتعن

ماقصةغيريكونانفاشبه،سالتامراةان:اكثرهمروايةوفي.عباس

(".أمكعن"صومي:بعضهمروايةوفيسعد.

حدثني:قالالمدنيعطاءبن)3(اللهعبدروايةبالصحةلهويشهد:قال

،امرأفالته،لمج!النبيعندكنت:قالأبيهعنالاسلمي)4(بريدةبناللهعبد

وبقيت،فماتت،ميعلىبوليدةتصدقتكنتنيإ،اللهرسوليا:فقالت

قالت:."لميراثافيإليكورجعت،أجركوجب)5("قد:قال.الوليدة

ماتت،وانها:قالت".أمكعن"صومي:قالشهر؟صوموعليها،ماتتفانها

اوجهمن""صحيحهفيمسلمرواه".أمكعن"فحجي:قالتحج؟ولم

انتهى.عطاء)6(0بنا[]98اللهعبدعن

."ملاماا":()قفي"مكلا"بعدوزاد."فاما":(ج،)ب(1)

31(.0-903)6/والاثارالسننمعرفة)2(

)ط(.حاشيةفيوصحح".الملك"عبدط(:،)ب)3(

".بريدةبنعبد")ا،غ(:(4)

".وقع"،ج(:ط،)ب)5(

فصل=فيبريدةحديثتخريجسبقوقد(.4151/)للبيهقيالكبرىالسننوانظر:)6(
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الاعمشعنمعاويةأبوحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوروىوقد:قلت

النبيلىإرجلجاء:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعنالبطينمسلمعن

عنها؟أفأقضيهشهر،صياموعليها،ماتتأمين،اللهرسوليا:فقالغ!ي!

.(1")يقضىأنأحواللهفدين":قال

الاعمش.عن،زائدةثناعمرو،بنمعاويةحدثنا:خيثمةأبيابنورواه

الأعمش،عنعبثر،ثناسعيد،بنقتيبةعن)3(النسائيورواه)2(.فذكره

.(4)فذكره

مالك،رواهاسعدأمقصةفان.ومتناإسناداسعدأمحديثغيرفهذا)5(

بنسعدأن:عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن

النبيفقالنذر،وعليهاماتتأميإن:فقالع!،اللهرسولاستفتىعبادة

)6(."الصحيحين"فيأخرجاهوهكذا.عنها"اقضه"جم!ي!:

يسم،لممطلقنذرأنهالحديثهذافي)7(المحفوظهوهذاأنفهب

.الصومبثووصول

معاويةأبيطريقومن.الصومثوابوصولفصلفيسبقوقد،الشيخانأخرجه(1)

.(4005)البزاراخرجه

.(1)539والبخاري)2336(المسندفياحمدخرجهعمروبنمعاويةطريقمن)2(

292(.4)الكبرىفي)3(

)ن(.منساقط"فذكره...النسائي"ورواه(4)

سهوا.الاصلفي"فهذا"كلمةتكررت)5(

.(1)638ومسلم،(1672)لبخاريا(6)

!يد4".اللهرسول"عن:زيادة،ج(ط،)بفي)7(
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بنسعيدعنالبطينمسلمعنالاعمشحديثفيعلة)1(هذايكونفهل

كانهلالنذر:فيلسعد!يخ!النبياستفصالتركأن)2(على؟عنهجبير

يدلوهذا)4(=وهذاهذاينذرقدالناذرأنمعصياما)3(؟أوصدقةأوصلاة

النذر؟هوما:لهلقالوالا،والصلاةالصيامنذرقضاءبينفرقلاأنهعلى

يقبله،لاونذر،الميتعنالقضاءيقبلنذر:قسمينلىإانقسمإذاالنذرفان

الاستفصال)5(.منبديكنلم

فصل

فيأنيتوهملئلا،الميتعنالصومفيالعلماهلأقوالنذكرونحن

بخلافه.جماعاإالمسألة

قضاءفيعنهويطعمالنذر،فيعنهيصام:عباسبناللهعبدقال

أحمد.الاماممذهبوهذا.رمضان

عليبنداودقالوكذلك.والفرضالنذرعنهيصامثور:أبووقال

فرضا.أوكاننذراعنهيصام:صحابهو

عنه.صاميجدلمفان،صدقةالصوممكانوليهيجعل:الاوزاعيوقال

عنه.الروايتينإحدىفيالثوريسفيانقولب[]98وهذا

ايضا.هذا""()نمنوسقط(.،غق)أ،منساقط""علة(1)

)ق(.منساقط"أن...الاعمش"حديث2()

".صدقةو"صياما،ج(:ط،)ب)3(

فقط.مرتينج(،)بفي"هذا"وردت(4)

.الاستفسار"":سبقوفيماهنا()نفي5()
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فيعنهويطعمالنذر،عنهيصام)1(:سلامبنالقاسمعبيدابووقال

2(.)الفرض

يومارجلاثلاثونعنهفصامشهر،صيامعليهكانإذا:الحستنوقال

.جاز)3(،واحدا

فصل

أفعالدونالنفقةثوابالحجفيإليهيصل4(إنه):قولكموأما

"حج:قالغ!ي!)5(فانهتردها،والسنة.برهانبلامجردةفدعوى،المناسك

عننفسهالحجانفاخبر(")7(.أمكعن"حجي:للمراةوقال")6(.أبيكعن

عنه.يقعالذيهوالانفاقإن:يقلولم)8(،الميت

عنحجثم،نفسكعن"حج:شبرمةعنيلبيسمعهللذيقالوكذلك

حح؟الهذا:فقالتمعها،الذيالطفلعنالمرأةسألتهلما"")9(. سبرمهو

."يضاا":()نفي5بعددزا(1)

والمغني2()7/والمحلى28(-27)9/التمهيدفيالمذكورةالاقوالانظر2()

السابقة.الفصولفيبعضهاتقدموقد2(.4/64)المسائلوجامع84()3/

ابنوقال.صوموعليهماتمنباب،الصومكتابفيالبخاريذكرهلحسناقول)3(

الذبح.كتابفيالدارقطنيوصلهالاثرإن(391)4/الفتحفيحجر

(.ج،)بمنساقط"إنه"(4)

."النبيفانبرهان")ب،ج(:فيالسياق()ه

364(.)صتقدموقد،عباسابنحديثفيكما)6(

363(.362،)صعباسوابنبريدةعنتقدمكما)7(

،ج(.)بمنساقط"الميتعن")8(

خزيمة-وابن(،4)99لجاروداوابن2(،9)30ماجهوابن(،1118)داودابواخرجه)9(
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لهأنأخبر)2(بل،الانفاقثوابلهإنما:يقلولم(.1أجر")ولك"نعم،:قال

المناسك.أفعالفيعنهينوبوليهبلشيئا،يفعللمأنهمعحجا،

فما،مقامهنفقةغيرحجتهفيشيئاينفقلاقدالميتعنالنائبإنثم

بل؟الحجعلىينفقهالموهو،عنهللمحجوجمقامهنفقةثوابيجعلالذي

أعلم.والله.و]لقياسالسنةتردهالقولفهذاسافر.أمأقام،نفقتهتلك

يكفيأم،بلفظهي!ديهأنالثوابوصولفيتشترطونفهل)3(:قيلفان

الغير؟إلىيكديهأنالعاملنيةمجردوصولهفي

!وأطلقبلواحد،حديثفيبالاهداءالتلفظتشترطلمالسنة:قيل

قل::ذلكلفاعليقلولم،والصدقةلحجواكالصومالغير،عن)4(الفعل

فإن،بعملهوقصدهالعبدنيةيعلمسبحانهوالله.فلانبنفلانعنهذااللهم

نيحتاجولا،إليهوصلوالقصدبالنيةواكتفىذكرهتركوإنجاز،ذكره

اللهرضيعباسابنحديثمن336(/4)والبيهقي)8893(،حبانوابن3(،)930

عنهما.

ابنإسنادهصححوكذا".منهاصحالبابفيليس،صحيحإسناد"هذا:البيهقيقال

انظر:وللمزيد327(.)12/الفتحفيحجروابن46(،)6/المنيرالبدرفيالملقن

(.لمي)قا.(499)الغليلوارواء(،2422/)لحبيراالتلخيص

،ج(.ط،)بفياجر"ولك"يردولم(.)1336عباسابنحديثمنمسلماخرجه(1)

أخبر".بل"موضعفي"فأخبر"،ج(:ط،)بفي2()

".وهل")ق(:)3(

"."بالفعل،ج(:ط،)ب(4)
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اشترط-أعلموالله-ولهذا.فلانبنفلانعنغداصائمإنياللهم:يقول

إذافأما.الميتعنبالقصدواقعاليكون،قبلهالغيرعنالفعلنيةاشترطمن

بمجردللغير)1(يصرلمللغير،ثوابهيجعلا[]09أننوىثم،لنفسهفعله

بمجردذلكيحصللميتصدقأويعتقأويهبأننوىلوكما،النية

)2(.النية

مدرسةأومسجدايجعلهأن)3(بنيةمكانابنىلوأنهذلكيوضحومما

)5(،تلفظلىإيحتجولم،النيةمعبفعلهوقفاصارذلكونحو)4(سقايةأو

)6(يتلفظلموان،الزكاةعنهسقطتالزكاةبنيةمالاالفقيرأعطىلووكذلك

بها.

لموإن،ذمتهمنسقطميتا،أوكانحيادينا،غيرهعندىلووكذلك

.فلانعنهذا)7(:يقل

قبلتكنتإناللهم:يقولبأنالاهداءتعليقعليهيتعينفهل:قيلفان

لا)8(؟أم؛لفلانثوابهفاجعل،عليهوأثبتني،العملهذا

)ب(.منساقط"للغير")1(

ن(.،)بمنساقط"النية...ثوابهيجعل"2()

"."نبته)ط(:)3(

".مدرسةأو"سقاية،ج(:ط،)ب(4)

".مغانيحتج"،ج(:ط،)ب(5)

"."يلفظ(:،جط،)ب)6(

."إن"اللهم(:)طوفي،"اللهم":"هذا"قبل(ج،)بفي)7(

(.)ب،جمنساقطلا""أم)8(
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اللهفإن،الشرطهذافيفائدةلابلقصدا.ولالفظاذلكيتعينلا:قيل

غيريفعلسبحانهكانفلو.يشرطهلمأوشرطهسواءهذا،يفعلإنماسبحانه

.فائدةالشرطفيكانالشرطبدونهذا

بناءفهو؛لفلانثوابهفاجعلهذا،علىأثبتنيكنتإناللهم:قولهوأما

بل،كذلاثوليس.لهأهدىمنلىإمنهينتقلثم،للعامليقعالثوابأنعلى

لوكما.لهالمعمولعنأولأالثوابوقعفلانعنأنهالفعلحالنوىإذا

لىإعنهينتقلثم،للمعتقيقعالولاءإن:نقوللاغيرهعن)1(عبدهأعتق

)2(.الموفقواللههذا.فهكذا،عنهالمعتق

المبت؟إلىي!دىأنالأفصلفما:قيلفان

منافضللصدقةوعنهفالعتق.نفسهفي)3(انفعكانماالافضل:قيل

علبه،المتصدقمنحاجةصادفتماالصدقةفضلوعنه)4(.الصبام

.مستمرةدائمةوكانت

موضعفيوهذا)5(.الماء"سقيالصدقةأفصل":!ك!يمالنبيقولومنه

لالقني)6(والانهارعلىالماءفسقيوإلا؛العطشفيهويكثرالماء،فيهيقل

لحاجة.اعندالطعامإطعاممنأفضليكون

5".)1()ب،ط،ج(:"عميد

)ن(.فيشيءيردولم".التوفيقوبالته")ا،غ(:عد]ما)2(

تحريف."من"،ط(:،)ب)3(

،ج(.ط،)بمنساقط4()

عنه.اللهرضيعبادةبنسعدحديثمنتخريجهسبق)5(

.للقناةالجمعجمعوهوط(.)ا،غ،فيمضبوطاكذا)6(
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الداعيمنبصدقكانإذاله(1والاستغفار)ب[09]الدعاءوكذلك

علىكالصلاة،عنهالصدقةمنأفضلموضعهفيفهو،وتضرعوإخلاص

.قبرهعلىللدعاءوالوقوف،جنازته

و]لاستغفار،والصدقة،العتق:الميتلىإيهدىمافأفصل،لجملةوبا

عنه.لحجوا،لهوالدعاء،له

كما،اليهيصلفهذا،اجرةبغيرتطوعالهوإهداؤهاالقرانقراءةواما

)3(.والحجالصومثوابيصل)2(

واحدعننقلهيمكنولا،السلففيمعروفايكنلمفهذا:قيلفان

وقد4(.)إليه!ي!مالنبيأرشدهمولالخير،اعلىحرصهمشدةمعمنهم

ثوابكانفلو،لصيامولحجواوالصدقةوالاستغفارالدعاءلىإرشدهم

يفعلونه.ولكانوا)5(،إليهلارشدهميصلالقراءة

لحجاثواببوصولمعترفاكانإنالسؤالهذاموردأن:لجوابفا

وصولمنعتالتيالخاصيةهذهما:لهقيلوالاستغفار،والدعاءو]لصيام

بينتفريقإلاهذاوهل،الاعمالهذهثوابوصولواقتضت،القرآنثواب

محجوجفهوالميتلىإالاشياءتلكبوصوليعترفلموإن!المتماثلات

."لدعاءوالاستغفارا":(ج،ط،ب)(1)

"."إليه:زيادة(ط،)بفيبعده)2(

ملخضا،بنصهالمسألةهذهفيالقيمابنكلام(465-)464الطحاويةشارحاورد)3(

إليه.إشارةدون

(.)نمنساقط"إليه"(4)

."وكانوا":()ط(5)
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.الشرعوقواعدجماعوالاوالسنةبالكتاب

يكنلمانهمفهو،السلففيذلكيظهرلملاجلهالذيالسببوأما

البتة،ذلكيعرفونكانواولا،الموتىلىإويهدييقرأمنعلىأوقافلهم

أحدهمكانولا،اليومالناسيفعلهكماعندهللقراءةالقبريقصدونكانواولا

ولابل،الميتلفلانالقراءةهذهثوابأنعلىالناسمنحضرهمنيشهد

!والصومالصدقةهذهثواب

:قالأنهالسلفمنواحدعنتنقلأنكلفتلو:القائللهذايقالثم

علىندءأحرصكانواالقومفإن،لعجزتلفلانالصومهذا(1)ثواباللهم

لىإثوابهابإيصالاللهعلىليشهدواا[]19يكونوافلمالبر،أعمال)2(كتمان

تهم.أموا

دون)3(والحجوالصدقةالصوملىاأرشدهم!ي!اللهفرسول:قيلفان

.القراءة

لهم،الجوابمخرجمنهذلكخرجبل،بذلكيبتدئهملم!صهو:قيل

وهذا،لهفأذن،الصيامعنسألهوهذا،لهفأذن،ميتهعنلحجاعنسألهفهذا

وصولبينفرقوأي.ذلكسوىممايمنعهمولم،لهفأذنالصدقةعنسأله

والذكر؟القراءةثوابوصولوبين،هـامساكنيةمجردهوالذيالصومثواب

فإن،بهلهعلملاماقائلذلكيفعللمالسلفمنأحداإن:والقائل

:اي"اجعل"السطر:فوقالاصلفيبعضهموكتب."ثوابإن"،ج(:ط،)ب(1)

(.)غفيوكذا."ثوابجعل"

(.،جط،)بمنساقط"كتمان"2()

".والصدقةلحج"ا،ج(:ط،)ب)3(
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ذلك،يفعلونكانواالسلفأنيدريهفما.يعلمهلممانفيعلىشهادةهذه

علىالغيوبعلاماطلاع()1يكفيبل،عليهحضرهممنيشهدونولا

.تقدمكما،يشترطلاالاهداءبنيةوالتلفظسيمالا،ومقاصدهمنياتهم

اخيهلىإهداهوبهتبرعفاذا،للعاململكالثوابأن:المسالةوسر

وحجر،لقرانقراءةثوابهذامنخصالذيفما.إليهاللهأوصلهالمسلم

فيالمنكرينحتىالناسعملوهذا)2(؟اخيهلىإيوصلهانالعبدعلى

.(العلماء)4مننكيرغيرمنوالامصارالاعصار)3(سائر

ع!يم؟اللهرسعولالىالاهداءفيتقولونفما)5(:قيلفان

وراه،يستحبهلممنومنهم.استحبهمنالمتاخرين)6(الفقهاءمن:قيل

عملمنكلاجرلهلمجيروالنبينو،يفعلونهيكونوالمالصحابةلان)7(؛بدعة

امتهدلالذيهولانهشيء؛العاملأجرمنينقصأنغيرمن،أمتهمنخيرا

".)1()ط(:"كفى

."لمسلما":دةزيا(ط،)بفي(2)

.لاعصار"ولاقطارا":(ج،ط،ب)في3()

لمنارتفسير:الفصلهذافيالمؤلفكلامتعقبفيوانظر.العلماء""بين)إ،غ(:)4(

/8(-226.)232

ما"."،ج(:ط،)ب)5(

طائفةإليهذهب"254(:)4/لمسائلجامعوفي."المتأخرين"من،ج(:ط)ب،)6(

بنعليععهذلكبلغنامنقدمو.وغيرهمإحمدإصحابمنوالعبادالفقهاءمن

حمدإإدركوقد.وطبقتهالجنيدمنإقدمكان.المشهورينالشيوخأحدالموفق

."بعدهوعاش،وعصره

السابق.المصدر."بهالمقطوعالصواب"وهو:الاسلامشيخقال)7(
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الأجرمنفله،هدىالىدعا"منو.إليهودعاهم،رشدهموخير،كلعلى

وكل(.1)شيء"أجورهممنينقصأنغيرمن،اتبعهمنأجور[ب19]مثل

لمأوإليهأهداه،ائبعهمنأجرمثلفله،يدهعلىأمتهنالهفانماوعلمهدى

)2(.أعلموالله.يهده

!!!

.هريرةبيأحديثمن2(674)مسلمأخرجه(1)

الفتاوىومجموع2(99-4/432)المسائلجامعالمسألةهذهفيانظر)2(

()465الطحاويةشارحالمصنفكلاملخصوقد(،561)327/26(،،1/191)

منهجه.حسب
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فصل

)1(عشرةالسابعةلمسالةاوأما

مخلوقة؟محدثةأمقديمةالروحهل:وهي

اللهأمريكونفكيف،اللهأمرمنوهي،مخلوقةمحدثةكانتواذا

الاضافةفهذه،روحهمنادمفينفخأنهسبحانهأخبروقدمخلوقا؟محدثا

اخبرفقد)3(؟الاضافةهذهحقيقةومالا؟أمقديمةأنها)2(علىتدلهلإلته

إضافةإليهوالروحاليدفأضاف،روحهمنفيهونفخ،بيدهخلقهأنهادمعن

.واحدة

اللهوهدى.ادمبنيمنطوائففيهاوضل،عالمفيهازلمسألةفهذه

الرسل-جمعتفأ.المستبينوالصوابالمبينللحقفيهارسولهأتباع

مربوبةمصنوعةمخلوقةمحدثةأنهاعلى-عليهموسلامهاللهصلوات

عليهم-وسلامهاللهصلوات-الرسلدينمنبالاضطرارمعلومهذا.مدبرة

واقع،الابدانمعادنو،حادثلمالعاأندينهممنبالاضطراريعلمكما

له.مخلوقسواهماوكل)4(،الخالقوحدهاللهوأن

القرونوهم-وتابعيهموالتابعينالصحابةعصرانطوىوقد

مخلوقةوأنهاحدوثها،فيبينهماختلافغيرمنذلكعلى-)5(المفضلة

وأما"."فصلفيهايردولم."عشرةالشامنة"المسألة(:)ن(1)

(.)قمنساقطأنها""2()

تحريف.،"الاوصاف"(:)ن)3(

."خالق"(:)ط(4)

)ن(.منساقطة"لمفضلةالقرونو"لا.الفضيلة")ق(:في)5(
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غيرقديمةأنهافزعم،والسنةالكتابفيفهمهقصرممننابغةنبغتحتى

وبأن،مخلوقغيرمره)2(و،اللهأمرمنبانهاذلك)1(علىواحتج.مخلوقة

وبصرهوسمعهوقدرته)3(وكتابهعلمهإليهاضافكماإليهأضافهالىتعاالله

4(.)مخلوقةغيرولامخلوقة:نقوللاوقالوا:،اخرونوتوقف.ويده

بعد،أما)5(:فقال،مندهبناللهعبدابوأصبهانحافظذلكعنوسئل

الخلقأنفس)6(قوامسبحانهاللهجعلهالتيالروجعنسألنيسائلافان

مخلوقة،غيرأنهاوزعموا،الروجفيتكلمواأقواماأنوذكر،بدانهمو

الله.ذاتمننهاو،القدسأرواحمنهابعضهموخص

مناقاويلهميخالفمابينو،متقدميهماقاويلاختلافاذكروانا:قال

ذلكبعدواذكر!العلمهلووالتابعينالصحابةوأقاويلوالاثرالكتاب

بغيرالروجفيالمتكلمخطأبه)7(وأوضحو]لاثر،الكتابمنالروحوجوه

التوفيق:وبادثهفنقول.وأصحابهجهم)8(قوليوافقكلامهمنو،علم

بعضهم:فقال،النفسمنمحلهاوالارواحمعرفةفياختلفواالناسإن

فقط.)أ،غ(منذلك""على)1(

."الله"امر)ط(:)2(

"حياته".)ب،ج(:)3(

)ب(.منساقط"مخلوقةغيرو"لا)ط(.منساقط"مخلوقة..."وتوقف)4(

.مندهلابنوالنفسالروحكتابمقدمةمنالنقلأنوالظاهر.(["قال)1،غ(:)5(

"."نفسن(:،،ج)ب)6(

)ط(.منساقط""به)7(

".صفوانبن":قلادة()نفي)8(
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بقولواحتجتوالاثر.لجماعةاأهلمذهبوهذا.مخلوقةكلهاالارواح

منهاتناكروما،ائتلفمنهاتعارففما،مجندةجنود"الأرواح:ع!م!مالنبي

مخلوقةهإلاتكونلالمجندةالجنودوا(.1")اختلف

عنوعلمهاحقيقتهااللهأخفى،اللهأمرمنالارواح:بعضهموقال

]الإسراء:<ربأمرمنالروح>فل:لىتعا)2(اللهبقولواحتجت.لخلقا

.]85

)3(.حياتهمنوحياةلىتعااللهنورمننورالارواح:بعضهموقال

منعليهمألقىثم،ظلمةفيخلقهخلقالله"ان:ع!ي!النبيبقولواحتجت

)4("
لوره

معتعذبوهللا؟أمتموتهل،الارواحفيالخلافذكرثم

غيرها؟أوالنفسهيوهل،الموتبعدمستقرهاوفي؟البرزخفيالاجساد

.عشرةالرابعةالمسالةفيتخريجهسبق(1)

"."بقولهن(:،)ب)2(

)ب(.منساقط"حياته...اللهبقولو"احتجت)3(

السنةفيعاصمبياوابن685(،4)أحمدلإمامو264(،)2الترمذياخرجه(4)

بناللهعبدعنطرقمن0617(،)9616،حبانبنو244(،242،243،)241،

سمعت:قالععهما،اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدعن،الديلميفيروز

ضل،اخطأهومن،اهتدىالنورذلكمنأصابهفمن"وزاد:()فذكرهيقولاللهرسول

".حسنحديث"هذا:الترمذيوقال".اللهعلمعلىالقلمج!:اقولفلذلك

طويل،حديثفيالوجههذامن03(/1)لحاكمو664(،4)حمداالإماموأخرجه

)قالمي(.قالكماوهو"الائمةتداولهقدصحبح"هذا:لحاكماوقال

224



الزنادقةمنصنفتاول)1(:كتابهفيالمروزينصربنمحمدوقال

روجفيالنصارىتاولت)3(ماادمروجفيفضالرومن)2(وصنف

فيب[]29فصار،اللهذاتمنانفصلالروجانمنقومتاولهوما،عيسى

عيسىلانجميعاومريمعيسىالنصارىمنصنففعبد)4(.المؤمنذات

)5(.عندهممخلوقغيرفهو،مريمفيصاراللهمنروجعندهم

أنهذلكمثلادمروجإن:الروافضمنوصنفالزنادقةمنصنفوقال

92[.]الحجر:(روحىمنفيه>ونفخت:تعالىقولهوتاولوا)6(.مخلوقغير

ادمروجأنفزعموا9[.:لسجدة]<روحه!منفيهوذفخثمسوله>:وقوله

ثموقالوا:،مخلوقغيرالربمنالنورإن:قالمنتاولكما،بمخلوقليس

فيصارانإلىووصيئنبيكلفيهوثم،بعدهالوصيفيادمبعدصار

كلالإماميعلمفبه.واماموصيكلفيثم،والحسينالحسنفيثمعلي،

فيعشرةالخامسةالمسألةفيقبلمننقلوقد.الكتابباسمالمصنفيصرحلم(1)

الفتحفيالحافظنصوقدهقتيبةابنعلىالردفيكتابهمنالارواحمستقر

كونعلىجماعالاالمروزيعننقللهالروحكتابفيمندهابنأنعلى(404)8/

همندهابنكتابمنكسابقهالنقلهذايكوننيبعدفلا.مخلوقةالروح

،ج(.)بمنساقط""وصنف2()

.""تأولته)ا،غ(:عداما)3(

المحجةبيانفيالحجةكتابفيالتيمينقله."المؤمنفي")ا،غ(:عداما)4(

فيفصاراوجلعزاللهت1ذمنانفصلاوالروحالنورأن":بلفط(1/964)

".لمؤمنا

(.)طمنساقط""عندهم()5

)ن(.منساقط"مخلوقغير"أنه)6(
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أحد.منيتعلمان)1(يحتاجولاشيء،

ومنوعيسىوبنيهادمفيالتيالارواحانالمسلمينبينخلافولا

واخترعها؛وكونها،وانشاها،خلقها)2(،،للهمخلوقةكلهاادمبنيمنسواه

فىماوسخرل!>:لىتعاقال.خلقهسائرإليهاضافكمانفسهلىإاضافهاثم

[)3(.13:]الجاثية<مئهجميعاالارضفىوماالسمؤت

)5(مبتدعةمخلوقةالادميروح)4(:تيميةابنالاسلامشيخوقال

علىالعلماءجماعإحكىوقد.السنةاهلوسائروائمتهاالامةسلفباتفاق

المروزينصربنمحمدمثل،المسلمينأئمةمنواحدغيرمخلوقةانها

.والاختلافبالإجماع)6(زمانهاهلاعلممنهوالذيالمشهورالإمام

،الروحعلىتكلملما")7("اللفظكتابفيقالقتيبةبنمحمدأبووكذلك

فالقهولىتعااللهأنعلىالناسجمعوأ:قال.الأرواح:النسم:قال

".لىإ":بعده()طوفي.قبلهالعطفواودون()ا،غفي(1)

خلقها".ادله.مخلوقة":الحجةكتابفيالسياق)2(

الحجةكتابفيالتيميالقاسمابونقلوقد.المروزيكتابمنالنقلنتهى1هنا)3(

منصتف"وقال:قولهدون،الاولىالفقرةثم،لفقرةهذه5(605-70/)1

احد".منيتعلم...لزنادقة

022(.216-)4/لفتاوىمجموعانظر:)4(

لا.مبدعة":(،غ)اعداما(5)

".منأعلمهو")ط(:وفي،ح(.)بمنساقط"اهل")6(

()66الرايةدارطبعةانظر:.الجهميةعلىوالرداللفطفيالاختلافكتابوهو)7(

.()56العلميةوطبعة
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.الروجخالق:أي،النسمةوبارئ(،1)لحبةا

سألت-:المسألةهذهفيبهاجابفيماشاقلا)2(ابنإسحاقأبووقال

لامماوهذا:قال؟مخلوقةغيرأوهي،مخلوقةالروجعن-اللهرحمك

المخلوقة.الاشياءمنالروجأنللصوابوفقمنفيهيشك

لمشايخ،والعلماءأكابرمنطوائفالمسألةهذهفيتكلمأ[]39وقد

مندهابناللهعبدأبوالحافظوصنف.مخلوقةغيرأنهايزعممنعلىوردوا

والشيخ،وغيرهالمروزينصربنمحمدالاماموقبلهكبيرا.كتاباذلكفي

يعلى.أبولقاضي1و)3(النهرجورييعقوببووالخراز،سعيدأبو

ذلكيقولمنعلىنكيرهمواشتدالكبار،الائمةذلكعلىنصوقد

فيماأحمدالامامذكرهكما!غيرهبروجفكيف،مريمابنعيسىروجفي

(:")هوالجهميةالزنادقةعلى"الردفي)4(محبسهفيكتبه

علىيدلممااللهكتابفيايةأجدأنا:فقالأمرا،ادعىالجهميإن"ثم

ادلهرسو!م!يمبنعبالمسيحنما!:لىتعااللهقول:مخلوقالقرآنأن

".الاروج...النسموبارئلحبافالق")ن(:وفي."والنوىلحبا"فالق،ج(:)ب(1)

تحريف."،لجناخالق":الرايةدارطبعةوفي

99(.)صفيسبقماوانظرصح،علامةمعالقافبسكون)ق(فيضبطايضاهنا)2(

اصحابمن33(0)تيعقوبوابو،النونذياصحابمن927()تسعيدابو)3(

منالاسلامشيخذكروقد378(.)228،للسلميالصوفيةطبقاتانظر:الجنيد.

22(.1-4/022)الفتاوىمجموع.الروحعلىكلامهما

(091)5/السنةمنهاجانظر:.تصحيفمعناهصحةمعوهو،"محنته"ن(:)ب،في4()

.(1/021)التعارضودرء

32(.-13)ص()5
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قلنا.مخلوقوعيسى171[.]النساء:(منهوروحم!يمكأثقنها،وكلمته

تجريلاألفاظعليهتجريعيسىإن.للقرانالفهممنعكتعالىاللهإن:له

وهو،ويشربيأكلوغلاماوصبياوطفلامولودانسميهلانا،القرانعلى

منهوثموالوعيد،والوعدالخطابعليهيجري،والنهيبالامرمخاطب

فينقولماالقرانفينقولأنلنايحلفلا.إبراهيمذريةومننوحذرية

عيسى؟فيقالماالقرانفييقولاللهسمعتمفهلعيسى

اللهرسو!صيمبنعيسىآلمسيحتما!:تعالىقولهفيالمعنىولكن

فكانكن،:لهقالحين)1(مريمإلىألقاهاالتيفالكلمة(:ؤوكلمته

اللهمنف"كن"."كن"بكانولكن"كن"،هوعيسىوليسبكن،هوعيسى

مخلوقا.""كنوليس،قول

نأوذلك.عيسىأمر)2(فياللهعلىلجهميةواالنصارىوكذبت

:النصارىوقالت.مخلوقةكلمتهنإلا،وكلمتهاللهروحقالوا:الجهمية

منالخرقةهذه)4(:يقالكما،ذاتهمن)3(فالكلمة،وكلمتهاللهروحعيسى

.الثوبهذا

الكلمةوإنما،الكلمةهوعيسىوليسكان،بالكلمةعيسىإن:نحنقلنا

تعالى:كقوله،فيهالروجكانأمرهمن:يقول(منه>وروح:وقوله.اللهقول

.()قمنقطسا"مريم...لكلمةفا"(1)

.()نمنقطسامر"ا"(2)

.(،غأ)من"لكلمةفا"3()

."نقول":()ن(4)
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:يقول13[.]الجاثية:<منهجميعاالارصفىومالسمواتفىماب[>وسخرلكم]39

الله،عبد:يقالكماخلقها،اللهبكلمةمعناها:إنمااللهروجوتفسير.امرهمن

.(1")اللهرضو،اللهوسماء

وقد!جالأروبسائر)3(فكيف،مخلوقةالمسيحروجبأنصرح)2(فقد

ورسوله،)4(عبدهوهو،مريملىإأرسلهالذيالروجإليهسبحانهاللهأضاف

روحناإلتها>فأزسلنآ:لىتعافقال،مخلوقغيرقديمأنهعلىذلكيدلولم

ئماقال!لميانكنتنكبالرخنأعوذإقسويا!قالتلهابث!إفتمثل

روجهوالروجفهذا[.1791-:]مريم<زكياغئمالكلأهبربكرسولاثا

ورسوله.5()عبدهوهو،الله

صفةالمضافيكونوانى،اللهلىإالمضافأقساماللهشاءإنوسنذكر

ذلك؟ضابطومامخلوقا؟يكونوألى؟قديمةله

فصل

:وجوهخلقهاعلىيدذوالذي

لفظفهذا63[.]الزمر:(شئبط-خلقالله>:تعالىاللهقولأحدها:

فيداحلةفانها،صفاتهذلكفييدخلولاما.بوجهفيهتخصيصلاعام

لجهمية.واالزنادقةعلىالردكتابمنالنقلانتهى(1)

2(.4/02)الفتاوىبمجموعوقارنحمد.االاماميعني2()

!سائر".(:،جط،)ب)3(

".الله"عبد:()ط(4)

".الله"عبد:()ط(5)
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فعلمه،الكمالبصفاتالموصوفالإلههوسبحانهفالله.اسمهمسمى

اسمه،مسمىفيداخلصفاتهوسائروبصرهوسمعهوإرادتهوحياتهوقدرته

بذاتهسبحانهفهوفيها.ذاتهتدخللمكما،المخلوقةالأشياءفيداخلاليس

الله،هيليستالروجنقطعاومعلوم،مخلوقسواهوما،الخالقوصفاته

الخلق)1(فوقوع؛مصنوعاتهمنمصنوعهيوانما،صفاتهمنصفةولا

والاذس.لجنواالملائكةعلىكوقوعهعليها

تكولؤفثلمنظقتائ>وقدلزكريا:تعالىقوله)2(:الثانيالوجه

البدنفان.فقطلبدنهليس،وبدنهلروحهالخطابوهذا9[.]مريم:<شئا

ويخاطبويعقليفهمالذيوإنما؛يعقلولا،يخاطبولا،يفهملاوحده

.الروحهو

.[69:]الصفات<تعملونوماظقكموالله>:لىتعاقوله:الثالث

اسجدوللدهبلاثمصوزنبهخ9ثم>ولقذمنما[:]49قوله:الرابع

كماجسادنا،وأرواحنايتناولنإماالإخباروهذا11[.]الاعراف:(لادم

كماالاجساد،حلققبلالارواحعلىواقعايكوننوإماالجمهور؛يقوله

.الارواححلقفيصريحفهوالتقديرينوعلىذلك)3(.يزعممنيقوله

الاولينابائناوربربناسبحانهأنهعلىالدالةالنصوص:لخامسا

لهمربوبةفالارواحوأبداننا،لارواحناشاملةالربوبيةوهذه.شئكلورب

تصحيف.،"قوعهبو":(ب)(1)

.(ن)منقطسا"جهلوا"(2)

الآتية.المسألةفيالايةعلىالكلامسيأتي)3(
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.مخلوقفهومملوكمربوبوكل،كذلك)2(الاجسامانكما(،1)مملوكة

الارواحانعلىتدل-تحةالفاوهي-القرانفيسورةاول:السادس

وجه:عدةمنمخلوقة

منوالارواح(.لمحلمب1لتلله>الحف:تعالىقولهاحدها)3(:

ربها.فهو،العالمجملة

له،عابدةفالأرواح(.فتعينئاكولقد!انجاك:تعالىقوله:الثاني

بها.مستعانامعبودةلكانتمخلوقةغيركانتولو.بهمستعينة

صراطهيهديهاانتسالهوربها،فاطرهاهدايةلىإفقيرةانها:الثالث

المستقيم.

)4(.شقيةوضالةعليهاومغضوب،مرحومةعليهامنعمأنها:الرابع

.المخلوقغيرالقديمشأنلا،المملوكالمربوبشأنوهذا

بجملته،عبدالانسانانعلىالدالةالنصوص)5(:السابعالوجه

أصل،الروحعبوديةبل،روحهدونبدنهعلىواقعةعبوديتهوليمست

وتستعمله،تحركهالتيوهي،الاحكامفيلهاتتعانهكما،تتعالبدنوعبودية

بعد"له"ورد)ن(وفي.الناسخسهومنولعله،"مخلوقة")أ،غ(:فيبعده(1)

".مملوكة"

الاجساد".")ن(:)2(

".الأول")ن(:)3(

)ن(.منساقط"شقية..."صراطه4()

)ا،غ(.منساقط"الوجه")5(
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العبودية.فيلهاتبعفهو)1(

شثاليهنلتمالدهرمنحينالألنننعلىق>هل:تعالىقوله:الثامنالوجه

شيئايزللمالانسانلكانقديمةروحهكانتفلو1[.]ا!نسان:مدبهورا(

قيل)2(:كما،فقطببدنهلا،بروحهإنسانهوإنمافانهمذكورا،

)3(إنسان،لجسمبالا،بالروجفأنتبخدمتهتشقىكملجسماخادميا

ولم،كانسبحانهاللهأنعلىالدالةالنصوص:التاسعالوجهب[]49

بنعمرانحديثمن")4(البخاري"صحيحفيثبتكما،غيرهشيءيكن

ونسألك،الدينفيلنتفقهجئناك،اللهرسولياقالوا:اليمنأهلأنحصين

علىعرشهوكان.كيرهشيءيكنولم،الله"كان:فقالالامر،هذاأولعن

قديمةنفوسولاارواحاللهمعيكنفلم.شيء"كلالذكرفيوكتبالماء،

،وحدهالاولهوبلكبيرا،علواذلكعناللهلىتعا،وجودهوجودهايساوي

.الوجوهمنبوجهأوليتهفيغيرهيشاركهلا

حأرووهم.الملائكةحلقعلىالدالةالنصوص:شرالعاالوجه

)1()أ،ق،غ(:"وهو".

شعر".":الاصلفيبعده)2(

74()3/السالكينرجومد362(/1)السعادةدارمفتاجفيالمولفأنشدهكذا)3(

علىووردا(.)183ديوانهفيوهما.البستيالفتحلابيبيتينمنملفقوهو

)68(:للمؤلفالصابرينعدةفيالصواب

خسرانفيهفيماالربحلتطلببخدمتهتشقىكملجسماخادميا

إنسان،لجسمبالا،بالنفسفانتفضائلهافاستكملالنفسعلىاقبل

31(.19)برقم(4)

043



وروحه،الإنسانخلققبلمخلوقونوهمبها،تقوم(1أجساد)عنمستغنية

مخلوقا،بنفختهادمابنجسدفيالروجيحدثالذيالملككانفلدا)2(

)3(؟قديمةبنفخهالحادثةالروجتكونفكيف

أزليةقديمةبروجلجنينالىإيرسلالملكأنيظنونالغالطونوهؤلاء

ضلالوهذاهإياهيلبسهالإنسانلىإبثوبالرسوليرسلكما،فيهينفخها

الروجلهتحدث،نفخةفيهفينفخ،الملكإليهسبحانهاللهيرسلوإنماوخطأ،

له،وحدوثهاالروجحصولسببهيالنفخةفتكون.النفخةتلكبواسطة

فمادة.نموهسببلغذاءو،جسمه4()تكوينسببوالانزالالوطءكانكما

مادةفهذه.الرحمفيالماءصبمنلجسماومادة،الملكنفخةمنالروج

السماوية،المادةعليهتغلبمنالناسفمن.أرضيةمادةوهذه،سماوية

المادةعليهتغلبمنومنهم.الملائكةتنالسبشريفةعلويةروحهفتصير

فالملك.السفليةجالاروتناسبمهينةترابيةسفليةروحهفتصير،الارضية

وجسمه.لبدنهأبوالتراب،لروحهأب

"البخاري"صحيحفيالذيهريرةبيأحديث:عشرالحاديالوجه

ائتلف،منهاتعارففماا[]59،مجندةجنود"الأرواح:!ك!ييهالنبيعنوغيره

مخلوقة.إلاتكونلاالمجندةلجنودوا)5(."ختلف1منهاتناكروما

."لتيادهاجساا":()ن."دهااجسا":(ط)(1)

لا.ذا!ا":(،غأ)(2)

خطا.وهو.مضبوطتينكذا"قديمة"بنفخة،غ(:)قفي)3(

لا.تكون":(ج،)ب(4)

277(.)صفيتخريجهسبق)5(
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المؤمنين،أئموعائشة،هريرةأبوع!ي!النبيعنرواهلحديثاوهذا

بناللهوعبدمسعود،بناللهوعبد،عباسبناللهوعبد،الفارسيوسلمان

عبسة.بنوعمرو،طالبأبيبنوعليعمر،

والامساكوالقبض)1(بالوفاةتوصفالروجأنعشر:التانيالوجه

تعالى:اللهقال.المربوب)3(المحدثالمخلوقشأنوهذالارسال)2(،و

التى!سكمنا!هافىتمتلموالتىموقهاحينلأنفسيتوفىألله>

لقؤملأيمتىذلثفىإنمسمىأجلإلىالاخرئوديزسلألموت!اقضئ

قطعاهالارواحهيهاهناوالانف!س[.42]الزمر:<ينفكرون

عنالانصاريقتادةأبيبناللهعبدحديثمن")4("الصحيحينوفي

الله،رسوليافقلنا:،ليلةذاتسفرفيع!يطاللهرسولمعسرينا)5(:قالأبيه

فقال.")6(؟للصلاةيوقظنافمنتناموا،أنأخافني"إ:فقالبنا،عرستلو

لىإ)7(بلالستندوفاضطجعوا.،بالقومفعرس:قال.اللهرسولياأنا:بلال

)8(،الشمسحاجبطلعوقدجم!اللهرسولفاستيقط.عيناهفغلبته،راخلته

"."بالحياة)ط(:(1)

لا.لامساكوالارسالا":()ط(2)

(.)نمنساقطداالمحدث")3(

.(186)ومسلم،(595)ريلبخاا(4)

."سرنا":(ن،ط)(5)

."للغداة":(ج،ب)(6)

".ظهرهبلال"واسندن(:،،ج)ب)7(

".الشمسجانب"ن(:،،جط،)ب)8(
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عليئلقيتما،بالحقبعثكوالذي:فقاللنا؟"قلتماأين،بلاليا":فقال

وردهاشاء،حينأرواحكمقبضالله"ان:!ك!ي!اللهرسولفقالمثلها!نومة

شاء".حين

وفيموتهاحيناللهيتوفاهاالتيالنفسهيلمقبوضةالروجفهذه

اللهرلسلتتوفاهاالتيوهي(،1)الموتملكيتوفاهاالتيوهيمنامها،

بدنهمنويخرجها)2(صاحبها،رأسعندالملكيجلسالتيوهي.سبحانه

فتصليالسماء،لىإبهاويصعدالنار،أولجنةامنبكفنويكفنها)3(كرفا،

تعادثم.مرهفيهافيقضيربها،يديبينوتوقفتلعنها،أوالملائكةعليها

وتنم.وتعاقبوتمتحنفتسأل،وأكفانهالميتبينفتدخلالارضلىإ

وهي.لجنةامنوتشربتاكلالخضرالطيراجواففيتجعلالتيوهي

وعشيا)4(.غدواالنارعلىتعرضالتي

وهيبالسوء،الامارةوهي.وتعصيوتطيعوتكفر،تؤمن)5(التيوهي

)6(،وتنعمتعذبالتيوهي.وذكرهوأمرهربهالىإالمطمئنةوهي،اللوامة

وتخاف،ل!وتاوتلذ،وتسقموتصح،وترلسلوتحبس،وتشقىوتسعد

.تحزنو

.()نمنساقط"لموتا...وهي"(1)

."ليخرجها":()ن2()

."يلفها":(ج،)ب)3(

السادسة.المسألةفيتقدمتقدالمذكورةالامورعلىالشواهدالاحاديث4()

،ج(.)بمنساقط"التي"5()

".وتعذبتنعم":()ط)6(
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وأحكام،مخترعمنشأوصفات،مبدعمخلوقسماتلاذاكوما

وبارئه.وفاطرهخالقهمشيئةتحتمصرفمدبرمربوب

وأنتنفسيخلقتأنت"اللهم:نومهعنديقولعفي!اللهرسولوكان

أرسلتهاوإنحمها،فارأمسكتهافإنومحياها،تهاممالك(.1توفاها)

")2(.الصالحينعبادكبهتحفظبمافاحفظها

أصاب>ئا:تعالىقالالاجساد.بارئهوكماالنفوسبارئتعالىوهو

ننبزأهأأنمبلمن!تففىإلاأ!سكمفىولاالأرضفىشصيبممن

وقيل:.المصيبةنبرأ)3(أنقبلمن:قيل22[.]الحديد:يسلإ<اللهعلىذلف

لانه؛أولىوهو،الانفسنبراأنقبلمن:وقيل.الارضنبرأأنقبلمن

نبرأأنقبلمن:أيالثلاثةإلىيرجع:قيلولوالضمير.إلىمذكوراقرب

.(4)أوجهلكانوالانفسوالأرضالمصيبة

."تتوفاها":()ط(1)

اخرجهالذيعمرابنحديث:حديثينمنمركباللفظوهذا.النسخجميعفيكذا)2(

اللهملها.فاغفرامتهاوانفاحفظهااحييتها"إن:محياها""بعدوفيه)2712(مسلم

3973(،0632)البخارياخرجهالذيهريرةأبيوحديث."العافيةاسألكنيإ

نفسيأمسكتإن،ارفعهوبك،جنبيوضعتربي"باسمك:ولهو271(4)ومسلم

."...أرسلتهاوانفارحمها،

وكذلك"المصيبةنبراها.")ب(:وفي."يبرا":الاتيةالمواضعوفيهنا،غ()قفي)3(

بعد.فيما

علىلضميرعودجوازلمهدويعننقلوقد268()5/الوجيزانظرالمحرر)4(

ذكر.ماجميع
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الفقروشواهدلها،مبدعمحدثخالقعنمستغنيةقديمةتكونوكيف

نو،مصنوعةمربوبةمخلوقةأنهاعلىشواهدأعدلوالضرورةلحاجةوا

إلانفسهامنلهاليسوفاطرها،ربهامنلهاوأفعاوصفاتها1(تها)ذواوجود

ولاحياةولاموتاولانفعاولاضزاا[]69لنفسهاتملكلافهي)2(؟العدم

إلاالشرمنتتقيولاعطاها،ماإلاالخيرمنتاخذأن)3(تستطيعلانشورا.

ولا،بهداهإلاوأخراهادنياهامصالحمنشيءلىإتهتديولا.وقاهاما

ماتتعدىولاعلمها،ماإلاتعلمولاإياها.واصلاحهلهابتوفيقهإلاتصلح

سبحانهفأخبروتقواها.فجورهالهمهاوأفسواها،خلقهاالذيفهولهمها.

:يقوللمنخلافا،لتقوىوالفجورمنلهاأفعاوخالقومبدعهاخالقهاأنه

خالقافليس،مخلوقةكانتوانإنها)4(:يقولولمن،مخلوقةليستإنها

لغي.والصلاللاهلقولانوهماأفعالها،تخلقالتيهيبللافعالها،

فيبنفسهامستغنيةلكانتمخلوقةغيرقديمةكانتلوأنهاومعلوم

سبحانهإليهفقرهافان،الباطلأبطلمنوهذاوكمالها.وصفاتهاوجودها

أحمرفانه،بعلةمعللاليسذاتها،لوازممنهووصلاجهاوكمالهاوجودهافي

معللاليس،ذاتهلوازممنومبدعهاوفاطرهاربهاغنىأنكمالها،ذاتي!

فيسبحانهيشاركهفلا.بالذاتإليهالفقيرةوهي،بالذاتالغنيفهو)5(.بعلة

تصحيفه،"تهارفا":()ق(1)

."وهي":(ج،)ب(2)

."تستطيعولا":()ط3()

.("فيها":()ط(4)

تحريف.،"يعلمه":()ق(5)
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وكمالهالتاموملكهلهيتهواوربوبيتهقدمهفييشاركهلاكما،مشاركغناه

علىكشواهدهالأرواحعلىوالحدوبالخلقفشواهد.مشاركالمقدس

ثغنئهوواددهاللهإلىألفقراءأنتملناس>يأ!ا:تعالىقال.الأبدان

هوليس،والأبدانللأرواحإليهبالفقرالخطابوهذا1[.ه]فاطر:الحمد(

)1(.غيرهفيهيشركهلاوحدهللهالتامالغنىوهذا.فقطللائدان

إذا>فلؤلا:بقولهذلكعلىدليلأوضحلىإعبادهسبحانهاللهأرشدوقد

ن!ب!رونلاولبهنمنكئمإلةفرب!ونخنشظرونجعنيؤوأنتر!الحلقومبلغت

83-87[.<]الواقعة:صندقيننكنتم!ترتجحونهامديينغئر!فلولاإنكنتم

باعمالكم،ومجازينومربوبينومقهورينمملوكينغيركنتمإنفلولا،:اي

تعلموناولا!الموضعهذاإلىوصلتإذاالأبدانإلىالارواحتردون

بعملها.مجزيةمحاسبةمربوبةمملوكةمدينةأنهابذلك

وشأنهاالروجأحكاممنلجواباهذافيذكرهتقدمب[]69ماوكل

،مدبرةمربوبةمخلوقة)2(محدثةأنهاعلىدليلفهو،الموتبعدومستقرها

من)3(ضلاللولاعليهالادلةتساقأنمنأوضحالأمروهذا.بقديمةليست

منفأتي،رسولهوسنةاللهكتابفيفهمهقصرومن،البدعهلوالمتصوفة

أنهمعلىدلبماوأرواحهمأنفسهمفيتكلموا؛النصمنلا)4(الفهمسوء

.(1)2للمؤلف"الهجرتين"طريقمنالاولالفصلانظر(1)

ن(.،،ج)بمن"محدثة"2()

مضبوطا.الأصلفيكذا)3(

يضا:وفيها(.)طفيفإن""إلىفأتي""تصحفوقد.اتي"الفهمسوءفمن")ن(:)4(

".النصسوء"من
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بها.الناسأجهلمن

نفسهعليهبهيشهدأمراينكرأنعقلمنمسكةأدنىلهمنيمكنوكيف

والارضالسماواتبه)1(تشهدبل،عضاؤهووجوارحهفعالهووصفاته

مخلوقأنهعلىتدلاياتبل)2(،ايةسواهماكلفيسبحانهفلله؟والخليقة

عليهشاهافمعه،ذلكجحدولو.ومليكه)4(وربهخالقهنه)3(ومربوب،

به)5(.

فصل

متشابهاتباعمنبهآلوامافاما:الطائفةهذهبه)6(احتجتماوأما

فمحكم)8(-مبتدعضاذكلشانوهذا-محكمه)7(عنوالعدول،القرآن

ومبدعها.الارو]حخالقلىتعااللهانعلىيدلاخرهلىإاولهمنالقران

قطعافمعلوم85[.]الاسراء:<ربئأمرمنالروح>قل؟لىتعاقولهوأما

المرادفيكون،الكلامأنواعأحدهوالذيالطلببالامرهاهناالمرادليسأنه

عرف!وهوالمأمور.هاهنا:بالامرالمرادوانما،بهيأمرالذيكلامهالروحأن

له".")ط(:(1)

)ن(.منساقطبل""آية)2(

"."والله)ط(:)3(

."وباريه":فنادةبعده()قفي(4)

)ق(.منساقط"به")5(

)ط(.منساقط)6(

تحريف.،"محله"ن(:،ج،)طعداما)7(

تحريف.،"فحكم"ن(:)ط،)8(
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مر>أق+:تعالىكقولهكثير،منهالقرانوفي)1(،العربلغةفيمستعمل

وكذلككن)2(،:لهوقال،وقضاهقدرهالذيماموره:أي[1النحل:1<الله

ضجاءئضاشئشمناللهدونمنيدعونالتيءالهتهمضهمأغنت>فما:قوله

قوله:وكذلك.إهلاكهممنبهامرالذيماموره:أي101[.أهود:(رئبث

77[.]النحل:اتجصر(إلامممحافماعةأمر>وما

هذا>:كقولهكثيرا)3(،المخلوقبمعنىيستعملالخلقلفظوكذلك

)5(،بالرحمةالمخلوقبمعنى)4(تستعملوالرحمة11[.]لقمان:<الله!ق

")6(.رحمتي"انت:للجنةكقوله

يدلما8[هالإسراء:1<ربئأثرمنالروح>ول:تعالىقولهفيفليس

تفسيرها:فيالسلفبعضقالوقدما.بوجهمخلوقةغيرقديمةأنهاعلى

استقر)7(.وبقدرته،الخلقأجسادفياللهأ[719بأمرجرى

مجموعو65(،4/)(،581)2/الصحيحلجوابو26(1)7/التعارضدرءانظر:(1)

.(02/394)الفتاوى

.()نمنقطسا(2)

.()طمنقطسا"كثيرا")3(

.()نمنقطسا"نستعمل...بمعنى"(4)

(162)7/التعارضودرء)676(ئدالفوبدائعوانظر:(.)ا،غفي"بالرحمة"يردلم5()

.(891)2/الصحيعلجوابوا

.هريرةابيحديثمن)2846(ومسلم(0485)البخارياخرجه)6(

عليه.أقفلم)7(
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ذلكوفي.الإنسانروحالايةفيبالروجالمرادأن(1على)بناءوهذا

المسؤولالروجأنعلىكلهمبلالسلفكثرو،والخلفالسلفبينخلاف!

كتابهفيعنهاللهأخبرالذيالروجهوبل.ادمبنيأرو]حليستالايةفيعنها

عظيم.ملكوهو)2(.الملائكةمعالقيامةيوميقومأنه

عنعلقمةعنإبراهيمعنالاعمشحديثمن)3(الصحيحفيثبتوقد

متكئوهو،المدينةحرث)4(في!ك!يماللهرسولمعمشيانابينا:قالاللهعبد

.الروحعنسلوه:لبعضبعضهمفقالاليهود،مننفرعلىفمررناعسيب،على

بعضهم:وقال.تكرهونهبشيءفيهيجيء)5(انعسى،تسالوهلا:بعضهموقال

لمج!،اللهرسول)6(عنهفسكت؟الروجما،القاسمأبايا:فقالرجل،فقام،نساله

قلألزأخعنولمجتئلونف>:قالعنهتجلىفلما،فقمت،إليهيوحىانهفعلمت

85[.:]الاسراء<قليلأإلاآلع!مناؤتيتمومارباضرمنلروح

هووذلك،بالوحيإلايعرفلاامرعنسالوه)7(إنماأنهمومعلوم

وتحريف.سقط"انبيانوهذا")ق(:في(1)

.(صفاوالملبهةللروحيقوميوم>)38(:النباسورةفيلىتعاقولهلىإيشير2()

.(4927)ومسلم72(21،1472،79)5البخارياخرجه)3(

وكذا(.21)5البخاريصحيحمنالعلمكتابفيوكذا.""خربط(:،)دتىفي(4)

منالأخرىالمواضعوفي.بالعكسويجوز(،)طفيثانيهوفتحاولهبكسرضبط

.وغيرهلأصلمنأثبتناماالصحيح

".فيه"موضع"عنه"بعده)ن(وفي."يخبر")1،غ(:عداما)5(

)ط(.منساقط"عنه")6(

لا"."إلى"إنما"تحرف)ب،ج(وقي."يسالونه")ن(:."يسالوه")ق(:)7(
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منفليستادمبنيارواحوأما.الناسيعلمهالا،اللهعند)1(التيالروح

يكنفلم،وغيرهمالمللأهلمنالناسمنطوائففيهاتكلموقد،الغيب

.النبوةأعلاممنعنهالجوابا

إبراهيم،بنمحمدبنالحسينحدثنا:الشيخأبوقالفقدقيل:فان

ابنعنمالكأبيعنالسديعنأبيهعنالحكمبن)2(إبراهيمأخبرنا

المغيرةبنأميةأبيبناللهوعبدمعيطأبيبنعقبةقريشبعثت:قالعباس

فيناخرجقدإنهلهم:فقالوا!ي!)3(،النبيعنيسألونهمالمدينةيهودإلى

)4(؟تبعهفمنقالوا:.دينكمعلىولادينناعلىوليسنبي،أنهيزعمرجل

فلمقومهأشرافوأمافيه،خيرلاومنوالعبيدوالضعفاءسفقتناقالوا:

منتصفونماعلىوهو،يخرجنبيزمانأظلب[]79قدإنهفقالوا:.يتبعوه

فانبهن.نامركم)5(خصالثلاثعنفاسالوهفاتوه،،الرجلهذاامر

عنسلوه:كذابفهوبهنيخبركملموإن،صادقنبيفهوبهناخبركم

كيف:لهفقولواالله،منهي:لكمقالفان.ادمفيلىتعااللهنفخلتيالروج

وجل:عزاللهفانزلعنها،جبريلفسألمنه؟هوشيئاالنارفياللهيعذب

خلقهو:يقول8[.ه]ا!سراء:(ربئامرمنألروحقلالزوحعنولمجئئلونف>

."الذي"(:)ا،غ(1)

(.،غب)ا،منساقط"إبراهيماخبرنا"(2)

".فأتوهم"،ج(:)بفيبعده)3(

".معه"،ج(:)ب(4)

اثبتنا.ماوالصواب."يخبركم:"لعله(:)طحاشيةوفي،"يامركم":النسخجميعفي)5(



)2(.الحديثباقيذكرثم)1(.اللههوليس،اللهخلقمن

مالك،ابيعنالسديتفسيرمنفانه،بهيحتجلاالإسنادهذامثل:قيل

والمساند)3(الصحاحمنالسؤالفيالقصةهذهوسياق،منكرةاشياءوفيه

.السديسياقيخالفكلها

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،مقسمبنوالمغيرةالاعمشرواهاوقد

عنفسألوهمعه،امشيوانااليهود،منملأعلىع!ي!النبيمرقال:اللهعبد

عنو!ئلونث>:فنزلت.إليهيوحىانهفظننت،فسكتقال:.الروح

()4(لمجلاإلاآلع!وتوامنوماربىأفرمنألروح>قلاليهوديعني(ألزأخ

ناالتوراةفيمثلهنجدكذلكفقالوا:)5(-اللهعبدقراءةفيهيوكذلك-

)6(.المغيرةعنوغيرهلحميداعبدبنجريررواه.وجلعزاللهامرمنالروح

".اللهمنشيء"،ج(:)بوفي".الله"منن(:،ط،)قوفيو)غ(.الاصلفيكذا(1)

ابوكذبهجلد،شيعي،الكوفيظهيرابنهولحكمابنإبراهيمآفته.تالفإسناده)2(

ابوهوكذا.(1/94لميزاناولسان،59-249/والتعديللجرح)ا.الرازيحاتم

والسدي."معينابنواتهمه،بالرفضرمي"متروك:لحافظاقالظهير،بنالحكم

مالكابووشيخهضعف،فيهالكوفيكريمةابيبنالرحمنعبدبنإسماعيلهو

لمي()قا.التهذيبرجالمنثقةالغفاريغزواناسمه

المسانيد"."(:ط،)ق)3(

يقتضيالسياقولكن<أوتيتم>وماالمشهورةالقراءةعلىالنسخجميعفيالايةوردت(4)

الاصل.طرةفيبعضهمعليهنبهوقد،الصحيحينفيلحديثاطرقبعضمناثبتناما

تحريف."،اللهعندقوله"(:)ط5()

"فقالوا::فيهوليس.الاعمشطريقمن927(4)ومسلم(21)5البخارياخرجه)6(

إلخ..".نجد.كذلك
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عنهند،أبيبنداودعن،زائدةأبيبن)1(زكريابنيحيىوروى

،الروحعنفسالوه!ي!م،النبيإلىاليهودآلت:قالعباسابنعن،عكرمة

قلألروحعنو!ملونف>وجلعزاللهفانزلبشيءلمجم!مالنبييجبهمفلم

85[.ء:]الاسر(قليلأإلاالعلمفناوتيتموماربئأفرمنآلزوح

هذافإن،بمكةكانالسؤالوأنالسديحديثضعفعلىيدلفهذا

من)2(مباشرةبالمدينةكانالسؤالأنصريحمسعودابنوحديثلحديثا

لمجيم،النبييسكتلمبمكةلجوابواالسؤالتقدمقدكانولواليهود.

عليه.أنزلومالهاللها[]89إعلاممنتقدمبماجوابهملىإولبادر

أعظمالايةهذهتفسيرفيعباسابنعنالرواياتاضطربتوقد

اضطربتقدأقوالهتكونأو)3(،الرواةقبلمنتكونأنفإما.اضطراب

ورواية،عنهمالكبيأعنالسديروايةذكرنافقد.ذلكنذكرونحنفيها.

هذههندأبيبنداودروايةوفيتخالفها.عنهعكرمةعنهندأبيبنداود

بنيحيىعنطالبأبيبنوإبراهيمالمرزبانبنمسروقفقال.اضطراب

غ!موو)4(.النبيابلتاليهودإن:عنهزكريا

أخبرنا،إبراهيمبنإسحاقثنا:المروزينصرمحمدبنوقال

"،خطأ.)1()ب(:"عن

."شرةبمبا":()ن(2)

."يةالرو":(،غأ)3()

ناوسيأتيهئدةزأبيبنزكريابنيحيىيةرومناللفظبهذاعليهأقفلم)4(

لروايةموافقا.".لليهود.قريش"قالت:بلفظعنهرواهالمرزبانبنمسروق

لمي()قا.لجماعةا
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قريشقالتقال:عباسابنعن،عكرمةعنداود،عنزكريا،بنيحيى

فنزلت.الروحعنسلوهفقالوا:.الرجلهذاعنهنسالشيئاأعطونالليهود:

.(1]ا!سراء[)الاية(آلزوحعنو!ملونف>

مسعود.ابنوحديثعنهالاخرى)2(الروايةيخالفوهذا

عنمجاهد،عنبشر،ابوثنا)3(:هشيمقال.ثالثةروايةعباسابنوعن

)1(

)2(

)3(

23(0)9احمدو]لامام(،41311)الكبرىفيوالنسائي31(،04)الترمذيأخرجه

سعيد.بنقتيبةطريقمن

طريقمن4()30العظمةفيالشيخبوو)99(،حبانابنوعنه25(.10)يعلىوأبو

.المرزبانبنمسروق

بنيحيىطريقمن926()2/النبوةدلائلفيالبيهقيوعنه531()2/والحاكم

بمثله..بهزكريا،بنيحيىعنثلاثتهملنيسابورييحيى

لحاكم.واالترمذيوصخحه،صحيحواسناده

،عباسابنعنالاخرىالروايةتخالفالروايةهذهبأناللهرحمهالمصنفقولماو

فيقريتزمنوقعالسؤالئنوهيزكريابنيحىعنلجماعةاروايةترجيحفيمكن

لدالذيمسعودابنحديثوبينهذاعباسابنحديثبينلجمعايمكنكما.مكة

وهذا،النزولتعددعلىبحملهماوذلكاليهود،منبالمدينةوقعالسؤالأنعلى

وتوهيمياتالروتضعيفمناولىوهو،النزولاسبابفيكثيرةنظائرلهالمسلك

هذالىإيميلحجرابنلحافظاوكأن.والتكلفالتعسفمنسلمإذاالثقات

الثانيةالمرةفيسكوتهبحملالنزوليتعددبأنلجمعاإويمكن:قالحيثالمسلك

الباريفتح".اصحالصحيحفيفماوالاهذاساغوإن،ذلكفيبيانمزيدتوقععلى

)قالمي((.104)8/

".للروايةمخالف"(:)ط

خطئ."،هشام":()ق
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وصور،اللهخلقمنوخلقوجل،عزاللهأمرمنأمرالروح:قالعباسابن

.(1)الروحمنواحدومعهإلاملكالسماءمننزلوما.آدمبنيصورمن

.آدمابنفيالتيالروحغيرانهاعلىيدلوهذا

عنحرب،بنالسلامعبد)2(وروى:مندهابنقال.رابعةروايةوعنه

منألروحقلالرأخصولخئلونف>:عباسابنعنمجاهد،عن،خصيف

الله:قالكماذقول"كن"،بمتزلةالقرآنمنذزلقد85[]ا!سراء:(ربىأفر

خصيف،طريقمنساقثم(.ربئأمرمنألروحولألرأخصولخملونث>

والغسلين،،الرقيمأشياء:اربعةيفسرلاكانأنه:عباسابنعن،عكرمةعن

ئئه<جميعاالازضىفىوماالسمؤتفىمال!>وسخر:تعالىوقوله،والروح

13[)3(.:]الجاثية

سالوااليهودأن:عنه،الضحاكعنجويبر،رواهاخامسةروايةوعنه

امرمنالروح>ولب[:]89تعالىالله"قال؟قال،الروحعن!اللهرسول

85[]ا!سراء:<قليلأ،آلع!مناوتيتم>ومآخلقيمنحلقا:يعني(.ربى

ومخرجهماوالشرابالطعاممدخلوعنأنفسكمخلقعنسئلتملو:يعني

لصفتها)4(.اهتديتموما،صفتهحقذلكوصفتمما

)977(.والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه(1)

قبله.الواودون"روى")أ،غ(:عداما2()

المنذر.ابنلىإ292(/)13المنثورالدرفيالسيوطيعزاه)3(

فيعباسابنعنتصحلمالتيالرواياتمنوهوالاسناد،بهذاعليهأقفلم(4)

-الأسباببيانفيالعجابكتابهمقدمةفيحجرابنالحافظذلكذكركماالتفسير،



بنموسىثناسعيد،بنالغنيعبدروى:سادسةروايةوعنه

عنمقاتلوعن)1(؛عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن،الرحمنعبد

ناوذلك(.آلروخعنولمجتئلونف>:قولهفي)2(عباسابنعنالضحاك

نشاولقد،يكذبمحمدكانماوالله:لبعضبعضهمفقال،اجتمعتقريشا

وكانوا.عنهفسالوهم)3(اليهودلىإجماعةفأرسلوا.والامانةبالصدقفينا

باذهموقنين،ذصرتهويرجون،ذبوتهويدعون،ذكرهويكثرون،بهمستبشرين

سلوهاليهود:لهمفقالت،عنهفسالوهمانصارا.لهويكونون،إليهمسيهاجر

إلاتفسيرهولاقصتهالتوراةفيليسانهوذلك.الروجعنسلوه:ثلاثعن

أفرمنألروحقلآلروخعنو!ئلونف>:لىتعااللهفانزل.الروجاسمذكر

وجل)4(.عزربيخلقمنيريد:]الإسراء:85[.(ربئ

)1(

)2(

)3(

)4(

بنجويبرومنهم...:عباسابنعنالضعفاءرواياتومن":قالحيث2(1/90)

،عباسابنعن.صدوقوهو.مزاحمبنالضحاكعنالتفسيرروى.واهوهوسعيد.

)قالمي(شيئا"منهيسمعولم

قال.عباسابنمنيسمعلمالخراسانيمسلمبياابنوهوعطاءلان؛منقطعإسناد

،عباسابنعن،رباحابيبنعطاءعن،جريجابنطريقومن"حجر:ابنالحافط

وهو،نيالخراساهوعطاءيكونذلكعداوما،عمرانوآلبالبقرةيتعلقفيمالكن

أبيبنعطاءبأنهجريحابنصرحإنإلامعقطعافيكون،عباسابنمنيسمعلم

لمي(قا).(902-1/902)العجاب("رباح

،ج(.)بمنساقط"عباس...مقاتل"وعن

النسخبعضوقراءة)ط(.فيالسينبفتحضبطوقد،النسخجميعفيرسمهكذا

."فاسألوهم":المطبوعة

سبق.كما،عباسابنمنالتفسيريسمعلممزاحمبنالضحاكأيضا.منقطعإسناده

)قالمي(
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أوجه:عدةعلىالقرانقي"و"الروح

ترناج(ضنروحاليكأؤجنما>كذلك:تعالىكقوله،الوحياحدها:

.[51]غافر:<-عبادهمنيشامنعلىأقزِ-منالزوح>يلقى:وقوله[.25:لشورى]1

والارواح.القلوبحياةمنبهيحصللماروحاالوحيوسمي

عبادهمنيشاءمنبهايؤيدالتيوالنصرةوالثباتالقوة:الثاني

بر،جوأيدهماقييننقلوبهمفى!حبولتك>:قالكما)1(،المؤمنين

22[.:لمجادلة]ا<منه

ققبك<عك!الأمينالرخبه>نزل:تعالىكقوله،جبريل:الثالث

علىنرلهوفإن!لجبرللعدوكات>من:لىتعاوقال[.491-391لشعراء:]

روحنزلصقل>:لىتعاقال،القدسروحوهو79[.:]البقرة<اللهباذنققبك

.[201:]النحل2(()لقدسا

الله.أمرمنمر)3(بأنهاقأجيبوااليهود،عنهاسألالتيالروح:الرابع

واتمبيكةألروحيقوم>يوم:لىتعاقولهفيالمذكورةالروحا[]99إنها:قيلوقد

تنزل>:لىتعاقولهفيالمذكورةالروحوانها38[،لنبا:]<سكمونلاصفا

4[)4(.]القدر:(رئهمبإد!فيهاوالروحالملمكة

2(.00)8/المسيرزاد.والحسنعباسابنعنروي(1)

(.)طمنساقط(القدس..."قال2()

و)غ(.الاصلفيإلايردلم"امر")3(

226(./4)الفتاوىومجموع(،21.391)9/المسيرزادانظر:(4)
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أئنعيسىالمسيح!انما:تعالىقالمريمابنالمسيح:الخامس

ءممموووءصس-وو)1(صء
ه[171]النساء:<منهوروحسضيمإكألقنهاؤو!لمتهاللهرسو!مسيم

لى:تعاقال.بالنفسإلاالقرآنفيتسميتهايقعفلم،آدمبنيرواحوأما

]القيامة:(مةاللؤبالنقساقئح>ولا:وقال27[.]الفجر:<المطمينهالئفسيايئها>

>أخرصا:وقال53[.]يوسف:<يالشولأفازهمالنفس>ان:وقال2[.

نجورهافاقمها!سؤلفاوما>ونف!مى:وقال39[.]الانعام:<أنقسم!م

.[185:عمران]آلألمولت(نيلقةنف!ى>ص:وقال8[.7،]الشمس:وتفولفا(

والروج.النفسبلفظفجاءت)2(السنةفيوأما

مخلوقة.غيروأنهاقدمهاعلىيدللااللهأمرمنكونهاأنلمقصودوا

روحى<منفيه>ونفخت:بقولهسبحانهاليهبإضافتهااستدلالهموأما

:نوعانسبحانهاللهلىإالمضافأنيعلمانفينبغي72[،:ص92،]الحجر:

فهذهوالبصر.والسمعوالكلاموالقدرةكالعلمبانفسها،تقوملاصفات

وحياتهوقدرتهوإرادتهوكلامهفعلمهبها.الموصوفلىإصفةإضافة

سبحانه.ويدهوجههوكذلك.مخلوقةغيرلهصفات

(.)قمنقطسا!مريم...قال"(1)

فيضمة""السنةعلىووضعفي""علىبعضهمضربوقد".السعةاوأما،غ(:)ن)2(

الاصل.
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لرسولو(1لعبد)ووالناقةكالبيت،عنهمنفصلةأعيانإضافة:والثاني

إضافةلكنها،صانعهلىإومصنوعخالقهلىإمخلوقإضاقةفهذه.والروج

"،الله"بيت!،غيرهعن)2(إليهالمضافبهيتميزوتشريفاتخصيصاتقتضي

ملكهكلهاوالنوق،"الله"ناقةوكذلك.لهملكاكلهاالبيوتكانتوإن

وتشريفه،وتكريمهلهامحبتهتقتضيإلهيتهلىإإضافةهذهلكن.وخلقه

.يجادهوإخلقه)3(تقتضيحيثربوبيتهلىإالعامةالاضافةبخلاف

الاختيار.تقتضيوالخاصةيجاد،والا)4(الخلقتقتضيالعامةفالاضافة

تحلق>ورئب:تعالىب[]99قالكما،خلقهمماويختاريشاءمايخلقوالله

الاضافةهذهمنإليهالروجواضافة68[.]القصص:وتخار()5(لمجثاءما

الموضع،هذافتأمل.الصفاتإضافةبابمنولا،العامةمنلا،الخاصة

*6(.الناسمناللهشاءمنفيهاوقعكثيرةضلالات!نيخلصكفانه

.()نمنقطسا"والعبد"(1)

والمقصود،اللههو"إليه"المضافانالناشرونفهمولما.اللهلىإالمضاف:يعني2()

محض.صوابوهو.إثباتهعلىالنسخاتفاقمع"،"إليهحذفوا،المضاف:هنا

تصحيف."،مقتضى"حسب(:)ط)3(

)ق(.منساقطو"الخلق")4(

،ج(.)بمنساقطيختار"...خلقهمما")5(

اهلمنالارضاهلمنكثيرفيهضل":الصحيحبالجوفيالاسلامشيخوقال)6(

المذكورالكتابفياللهإلىالمضافاتعلىلهمفصلاكلاماانظر".كلهمالملل

نالقرايمانفيالتبيانوانظر:2(.66-632)7/التعارضودرء(2551-611/)

للمصعف.36(0)الحيارىوهداية2()67
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فأضاف92[،]الحجر:<فيه>ونمخ:قولهفي)1(تقولونفما:قيلفان

>ظقت:قولهفيكماتعالىمنهالمباشرةيقتضيوهذا؟نفسهإلىالنفخ

فيالصحيحالحديثفيالذكرفيبينهماقرن)2(ولهذا7[.ه]ص:(بيدئ

ونفخ،بيدهاللهخلقكالبشر،أبوادمأنت:فيقولونادم،"فياتون:ع!ي!قوله

فذكرواشيء")3(،كلأسماءوعلمك،ملائكتهلكوأسجد،روحهمنفيك

إنمافيهالتيالروجكانتولو،غيرهعنبهااختص)4(خصائصأربعلادم

بل،المسيحبمنزلةوكان،بذلك)5(خصيصةلهيكنلمالملكنفخةمنهي

تعالى:قالوقد.الملكنفخةمنفيهمحصلتالروحفان،أولادهوسائر

وهو،بيدهسواهالذيفهو92[]الحجر:(روحىمنفيهونفختسولئه-ف!ذا>

روحه؟منفيهنفخالذي

الروج،بقدمقالتانالطائفةلهذهاوجبالذيهوالموضعهذا:قيل

إلىالمضافهالروحفأما.القرانمراديفهمواولم،اخرونفيهاوتوقف

كما،وتشريفتخصيصإضافةنفسهلىإأضافهامخلوقةروحفهي،الرب

فمخنافزجهااخصد!لتى>و:مريمفيتعالىقالفقدالنفخماو.بيناه

)1()ط(:"تقول".

تصحيف.،"فرق")ط(:وطزةو)غ(الأصلعداما)2(

بياحديثمن(491)ومسلم334(0)البخارياخرجه.الشفاعةحديثوهو)3(

.هريرة

."لخصا":(ط)(4)

."تخصيص":(ط)(5)
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أرسلأنهاخر)1(موضعفيأخبروقد19[.]الانبياء:زوضا<منفيها

والىذنا،واأمرااللهإلىمضافاالنفخفكانفرجها.فيفنفخ،الملكإليها

.مباشرةالرسول

:أمران2(هاهنا)يبقى

وهو،الملكجهةمنمريمفيحصلالنفخكانفاذا:يقالأنأحدهما:

وإذا؟اللهبروجالمسيحتسميةوجهفماالبشر،سائرفيجالأروينفخالذي

المسيح؟)3(خاصيةفما،الروجهذهمنأرواحهمتحدثالناسسائركان

هذانفخبواسطة)4(كانتبادمالروجتعلقفهل:يقالأن:نيالثا

هولىتعاالربأم،مريمفينفخهاكمااللهباذنفيهنفخهاالذيهو،الروج

؟بيدهخلقهكما)5(بنفسهنفخهاالذي

نأعنهلجوابفا)6(،الاولفأما.مهمانسؤالانإنهما،اللهلعمر:قيل

لنفسهاختصهالذياللهلىإالمضافالروجهومريمفينفخالذيالروج

الموكلبالملكوليس،الارواحسائربينمنخاصروجوهو،إليهضافهو

بشرالهافتمعلإلتهاروحنا>فأزسفنآ)17(:مريمسورةفيتعالىقولهإلىيشير)1(

سويا<.

هعا"."ولمقى)ط(:)2(

"خاصة".)ب،ج(:)3(

النسخ.جميعفيالتانيثبتاءكذا)4(

حا."،نفسه"في)أ،غ(:)5(

".الاول"السؤال،غ(:ق)ا،عداما)6(
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وكلسبحانهاللهفإنوالكفار.المؤمنينمنالحواملبطونفيبالنفخ

جله،والمولود،رزق)2(فيكتب،لجنينافي()1الروحينفخملكابالرحم

روحفهو،مريملىإالمرسلالروحهذاماو)3(.وسعادتهوشقاوته،وعمله

،النوعلسائرالاببمنزلةلمريمفكان،لنفسهالارواحمناصطفاهالذيالله

منللأنثىالذكر)4(لقاحبمنزلةذلككانفرجهافيدحلتلمانفختهفان

وطء.هناكيكونأنغير

ولا،أممنالمسيحكخلقةيخلقلمأنهفهو،آدمبهاختصماماو

هومنهفيهاللهنفخالذيالروحكانولا،وأمأبمنالنوعسائركخلقة

لآدميكنلمكذلككانولو.أولادهسائرفيالروحينفخالذيالملك

أربعةوهو،غيرهعلىبهاختصمالحديثافيذكروانما.اختصاصفيه)5(

وتعليمه،لهملائكتهواسجاد،روحهمنفيهونفخه،بيدهلهاللهخلقأشياء:

منه.ومنفوخاونفخا،نافخا،يستلزمروحهمنفيهفنفخهشيء.كلأسماء

آدم،طينةفيالنفخةسرتفمنها،اللهلىإالمضافةالروحهومنهفالمنفوخ

.الروحتلكمنطينتهفينفخالذيهوتعالىوالله

كماسبحانهمنهبمباشرةالنفخةكونواما.النصعليهدلالذيهوهذا

.(ط)منقطسا"الروح"(1)

."ويكتب":(ج،)ب(2)

ومسلم74(45)3332،البخارياخرجهمسعود.بناللهعبدحديثفيكما)3(

.)2643(

("."إلقاج)ب(:4()

ن(.،،جط،)بمنساقطوهو.""به)ق(:)5(
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لىإيحتاجفهذا؛مريمفيحصلتكمابأمرهحصلتنهاو)1(،بيدهخلقه

غيراليدأن:روحهمنفيهونفخه،بيدهلهاللهخلقبينب[01]0والفرق

فهل،النفخماو.الربأفعالمنفعلوالخلق.مخلوقةو]لروح،مخلوقة

بغيرهالقائمةمفعولاتهمنمفعولهوأو،بهالقائمةأفعالهمنفعلهو

دليل.لىإ)2(يحتاجمماهذاعنه؟المنفصلة

ضافهو.مفعولاتهمنمفعولفانه،مريمفرجفيالنفخبخلافوهذا

مره.وباذنهلانهإليه

التيفالروحتقدير،كلوعلى؟مفعولأولهفعلهوهل،ادمفيفنفخه

فروحه،ادمروحمادةوهي،قديمةغيرمخلوقةروجادم)3(فيمنهانفخ

المراد)4(.وهو،مخلوقةحادثةتكونأنلىأو

!!!

(.)طمنساقط"بيده...هذا"(1)

غلط.وهو".يحتاجلا":الطبعاتبعضوفي.يديبينالتيالنسخجميعفيكذا)2(

(".ادمفينفخها")ن(:وفي".آدمفيفيها"(:)طوفيادم"،منفيها"،ج(:ب،)ق)3(

".التوفيقوبالله"(:)طفيزاد(4)
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مل
(1)عشرةالثامنةلمسألةاوأما

عنها؟خلقهاتاخرأوالأجسادعلىالأرواحخلقتقدمهل)2(:وهي

)3(الاسلامشيخحكاهما،معروفانقولانفيهاللناس،المسألةفهذه

بووالمروزينصربنمحمدخلقهاتقدملىإذهبوممن.وغيره

جماعا)4(.إحزمابنوحكاه،حزمبنمحمد

.بالصوابمنهالىالاوهووما،الفريقينحججنذكرونحن

>ولقذ:تعالىاللهقال:البدنحلقعلىخلقهاتقدملىإذهبمنقال

]الاعراف:<فسجدولادماشجدوللملإمكةقلاثمصوزنبهمثمظضم

مقدمخلقنا)6(انالايةتضمنتفقد)5(،والمهلةللترتيب"ثم"قالوا:11[.

بعدحادثةابداننانقطعاالمعلومومن.لادمبالسجودللملائكةاللهأمرعلى

.الارواحأنهافعلم،ذلك

غيرها:وفي(.)طمنوالمثبت.ما"و"فصلفيهايردولمعشر"التاسعة")ن(:(1)

عشر".الثامنة"

القراء.بعضاضافها)ب(:وفي،ج(.ط،)قمنساقطة"هل"2()

.(414)8/التعارضدرء:وانظر.("تيميةابن":زيادة()نفي)3(

للمصنفالعليلوشفاء84(،/)18التمهيدوانظر:32(.22/)حزملابنالفصل4()

.(612)الطحاويةوشرح.(444)

32(.1)2/حزملابنالفصل)5(

فيكما"خلقها"لىإبعضهمفغيرهالأصلفيكانوكذا،ج(.ق،ط،)بفيكذا)6(

994(.)صفييأتيماالمثبتويؤيد.المطبوعةوالنسخ)ن،غ(
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طهوره!منءادمبنىمنرنكأخذ>وإذ:سبحانهقولهعليهويدلقالوا:

قالوا:[.172:]الاعراف<)1(بلىقالوابرئبكممألستتأنفسهمعكوأقهدهمذرياتهم

حينئذالابدانتكنلمإذلارو]حنا،كانإنماوالاشهادالاستنطاقوهذا

.جن

بنالحميدعبدأن،انيسةأبيبنزيدعن،مالكحدثنا"الموطا")2(:ففي

نا،الجهنييساربنمسلمعن،أخبرهالخطاببنزيدبنالرحمنعبد

منءادمبنىمنرنكأضذ>وإذ:الايةهذهعنا[]101سئلالخطاببنعمر

وابنعمرووأبينافعقراءةوهي>ذرياتهم(.النسخجميعفيالآيةوردتكذا)1(

التنبيهسبقوقد.65(1)الإقناع(.>ذريتهمبالافراد:الباقونوقرأ.السبعةمنعامر

لمؤلف.زمنفيالشامبلادفيالسائدةهيكانتعمروأبيقراءةأنعلى

فيوالنسائي3(،)750والترمذي(،47)30داودأبوطريقهومن(.1)395برقم2()

وأبو(،1)69السنةفيعاصمأبيوابن31(،1)أحمدوالامام(،09111)الكبرى

وابن)3886(،الاثارمشكلفيوالطحاوي)27(،القدركتابفيالفريابيبكر

وغيرهم.(1/72)لحاكموا(،6616)حبان

ذكروقدعمر،منيسمعلميساربنومسلم،حسنحديث"هذا:الترمذيوقال

.الطحاويقالوكذارجلا"عمروبينيساربنمسلمبينالاسنادهذافيبعضهم

وأبوحاتمأبوقاله"وكذا:قالثمالترمذيكلام(305)3/تفسيرهفيكثيرابنونقل

حاتمبيألابنالمواسيلوانظر:."ربيعةبننعيموبينهما:حاتمأبوزاد.زرعة

.786(.)787

صححهلماولذلك؟المصنفعندبيانهسيأتيكماالبرعبدبنعمرأبيقولوهو

".إرسال"فيه:بقولهالذهبيتعقبهلشيخينشرطعلىالحاكم

غيروهوالصحيحينرجالمنليسهذايساربنمسلمفإنأيضا؛وجهالة:قلت

)قالمي(..معينابنعنونقلهالبرعبدابنقالهكمامعروف

454



"خلق:فقالعنهايسال!ي!اللهرسولسمعت:فقال()1(،ذرياتهمظهوره!

للنارهؤلاءخلقت:فقال،ذريةمنهفاستخرج،بيمينهظهرهمسحثمآدم،الله

(".يعملونالجنةأهلوبعملللجنةهؤلاءوخلقت،يعملونالناراهلوبعمل

خلقإذاالله"انغ!ي!:اللهرسولفقال؟العملففيم،اللهرسوليارجلفقال

أعمالمنعملعلىيموتحتى،الجنةأهلبعملاستعملهللجنةالرجل

النار،أهلبعملاستعملهللنارالعبدخلقواذا.الجانةبهفيدخله،الجنةأهل

قالالنار(".بهفيدخلهالنار،أهلأعمالمنعملعلىيموتحتى

مسلم.شرطعلىحديثهذا)2(:الحاكم

أسلمبنزيدعنسعد)4(بنهشامطريقمنأيضا)3(الحاكموروى

فسقط،ظهرهم!مبحآدماللهخلقلما"مرفوعا:هريرةبيأعنصالحابيعن

بينجعلثمالذر)5(،أمثالالقيامةيومإلىخالقهاهونسمةكلظهرهمن

هؤلاءمن:فقال،آدمعلىعرضهمثمنور،منوبيصامنهمإنسانكلعيني

عينيه،بينماوبيصأعجبهمنهمرجلافرأى.ذريتكهؤلاء:قال؟ربيا

كم:قال.الأممآخرفييكونداود،ابنلشهذا:فقالهذا؟منربيا:فقال

آنفا.علقناماانظر.وغيرهعمروبيقراءةعلىالنسخجميعفيالآيةوردتكذا(1)

32(.)56المستدركفي2()

الطبقاتفيسعدوابن3(،0)76الترمذيوأخرجه32(.)57المستدركفي)3(

منكلهم(4)55التوحيدفيخزيمةوابن665(،4)يعلىوأبو28(،27،/1)

)قالمي(..بهسعد،بنهشامطريق

بن"هشام(:)طوفي"زيد".لىإغيرهاوفي"يزيد"،لىإ)ق(فيسعد""تحرف(4)

"!أسلمبنزيد

الذر".مثل")ط(:(5)
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سنةهأربعينعمريمنزدهربيا:قال،سنةستين:قالالعمر؟منلهجعلت

.يبدلفلاويختميكتبإذا:تعالىاللهفقال

عمريمنيبقلماو:قال.الموتملكجاءهادمعمرانقضىفلما

فجحدتفجحد،:قالداود؟لابنكتجعلهاأولم:فقال؟سنة(1)اربعون

شرطعلىهذا:قال."ذريتهخطئت،وخطئ.ذريتهفنسيت،وذسي.ذريته

مسلم.

صحيح.حسنحديثهذا:وقال،الترمذيورواه

نزلتلما:قال،عباسابنحديثمنأحمد)2(الإمامورواهب[1101

(".ادمجحدمنأول"إن:!ك!ي!اللهرسولقالالدينآية

مائةولداود،سنةالفلادماللهاكمل"ثمسعد:بنمحمدوزاد

")3(.سنة

حدثنا)5(،الرازيجعفرابيحديثمنأيضا)4(الحاكمصحيحوفي

إصلاحا.فيهانيبدوولكن،الاصلعداما""اربعين:النسخجميعفي(1)

سعدوابن281(،)5الطيالسيداودوأبو35(،1)9)2713(،(،0227)المسندفي2()

يعلىوابو2(،40)السنةفيعاصمابيوابن92(،28،/1)الكبرىالطبقاتفي

،مهرانبنيوسفعنزيد،بنعليعن،سلمةبنحمادعنطرقمن()28912

.عباسابنعن

)قالمي(..بالضعفمشهورجدعانابنهوزيدبنعلي؛ضعيفواسناده

وابي،نيالثاالموضعفيحمداالامامعندأيضاوهي92(./1)سعدابنطنقات)3(

(.)قالمي.يعلى

)3255(.برقم4()

تصحيف."الداري")ق(:)5(
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اخذ>وإذ:تعالىقولهفيكعببنابيعن،العاليةابيعنانس،بنالربيع

يومئذلهجمعهم:قال172[،:]الاعرافالايةظهوره!(منءادمبنيمنربك

صورهم،ثمأرواحا،فجعلهم،القيامةيومإلىكائنهوماجميغا

أنفسهمعك>وأسبهدهملميثاق،والعهدعليهمخذوفتكلموا،واستنطقهم،

غفين(هذاعن!ناإناالقيمةيؤمتقولواأتشهدنأبكقالوابرلبهمألستت

السبع،لارضينوالسبعالسمواتعليكمأشهدفاني:قال172[.]الاعراف:

.(غفل!فذاعن!ئاإناالقيمةيؤمتقولوا>أتآدمأباكمعليكمشهدو

وميثاقي،عهدييذكرونكمرسليإليكمأرسلفانيشيئا،بيتشركوافلا

.غيركلنارصثلالهنا،وإربناأنكنشهدفقالوا:.كتبيعليكموأنزل

وغير،الصورةوحسنوالفقير،الغنيفيهمفرأى،آدمأبوهملهمورفع

اشكر.أنأحبنيإ:فقال!عبادكبينسويتلورصث:فقال؛ذلك

.والنبوةبالرسالةآخربميثاقوخصوا،السرجمثلالانبياءفيهمورأى

7[.]الأحزاب:<ينيومنومنثميثمهماليسمنخرنا>وإذ:قولهفذلك

لاعلثهاذرالناسالتىاقفظرتحنيفاللذينفاف!وتجهك>:قولهوهو

]النجم:<الأوكالنذرئننذير>هذا:قولهوهو03[.:]الروم<اللهلضلقبديل

لقسقين<أكثرهصوخداوإنعهدمنلأتحثرهموذبا>وما:وقوله56[.

،الميثاقعليهاأحذالتيالارواحتلكمنعيسىروجوكان[.أ20:]الاعراف

شرقيا،مكانااهلهامنانتبذتحين،مريمإلىا[أ]20الروجذلكفأرسل

فيهاهمنفدخل

صحيح.إسنادوهذا
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الزبيديأخبرني:قالالوليدبنبقيةأخبرنا:راهويهبنإسحاقوقال

قتادةأبيبنالرحمنعبدعنسعد،بنراشدعنالوليد،بنمحمد

رسوليا:قالرجلاأنحزامبنحكيمبنهشامعن،أبيهعن)1(،النصري

ادمذريةأخرجلماالله"ان:فقالالقضاء)2(؟مضىقدأم،الاعمالآلبتدأ،الله

هولاء:فقال،كفيهفيبهم)3(أفاضثم،أنفسهمعلىأشهدهمظهرهمن

الناروأهل،لجنةاأهللعملميسرونلجنةافاهل.للناروهولاء،للجنة

4(.النار")اهللعملميسرون

)1(

)2(

)3(

)4(

علىالنسختفقتوقد.تصحيفوهو""البصري:عداهوفيما.منقوطغيرالاصل

والنص.قتادةبنالرحمنعبد:والصواب31(.)العليلشفاءفيوكذا"قتادةابي"

شاكر-الطبريتفسير:وانظر93(.1/0)الإكمالفيبالنون"النصري"ضبطعلى

المحقق.حاشية2(47/)13

".القيامةيوم":زيادةبعده()بفي

ءجالها.وبهاضربالميسر:بقداحالرجلافاضمن

طريقهومن)6292(،العاليةالمطالبفيكمامسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجه

قتادةابيبنالرحمنعبد"عنوفيهما:)696(،والصفاتالاسماءفيالبيهقي

."النصري

-0412)لبزاروتعليقا،(191،291)8/الكبيرالتاريخفيالبخاريواخرجه

المعجمفيوالطبراني562(،/01)تفسيرهفيالطبريجريروابنالاستار(،كشف

به.،بقيةعنطرقمن(916)22/الكبير

الوجه.هذامنعنهفرويسعد:بنراشدعلىاختلافإسنادهوفي

".ابيه"عنفيهوليس.حكيمبنهشامعن،قتادةبنالرحمنعبدعنعنهوروي

33(،0)الشريعةفيالاجريطريقهومن)22(،القدرفيالفريابيبكرابواخرجه

2(.460،)1855الشاميينمسندفيوالطبراني
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المقبريسعيدعنمعشر)2(،بواناالنضر،خبرناو)1(:إسحاققال

فذكر-ادميخلقاناللهرادلما:قال،هريرةأبيعنالزبير،مولىونافع

:فقالفيها؟ذريتكاريكاناحبيدياي،ادمياله)3(:فقال-ادمخلق

2(

3(

اخرجه.!ي!اللهرسولسمعت:قال،السلميقتادةبنالرحمنعبدعن،عنهوروي

)338(،حبانوابن26(،،)25القدرفيبيوالفريا(،01766)حمدأالإمام

وصححه.3(1/0)لحاكموا

ترجمةالاصابةفيكما،الصحابةفيهذاالرحمنلعبدترجمالروايةهذهعلىوبناء

.وغيره(025)7

عنهونقله.الروايةهذهبخطأ34(1)5/الكبيرالتاريخفيالبخاريجزملكن

وزاد:)643(السلميقتادةبنالرحمنعبدترجمةفيالمنفعةتعجيلفيالحافظ

ثبوتعدميعنيوهذا."هشامعن،الرحمنعبدعنراشد،عن:الصوابوأن"

.قتادةبنالرحمنعبدصحبة

انظر:.بالاضطرابلحديثاوالحسينيالبر،عبدوابن،السكنابنأعلوقدهذا

والإصابة.(،532)جمةتروالإكمال(،0541)جمةترالاستيعاب

لان؟جهالةإسنادهفييكون،البخاريقالهكمانيالثاالوجهبترجيحالقولوعلى

أحمدالإمامروايةعلىبناءفيهمذكروإنماصحبتهتصحلمقتادةبنالرحمنعبد

الروايةإثباتصحتهفي"ويكفي:جمتهتراخرفيالحافطقولوأماخطأ،وهي،وغيره

منلحديثاسمعكانإنذلكبعديضزفلا،الصحابةمنبأنهالتابعيفيهالهشهدالتي

،إسنادهفيعليهيختلفلملويستقيمهذاأنلجوابفا."واسطةفيهبينهمااو!شيورالنبي

فحقه.البخاريعنهونقلهكما0خطاهيبالصحبةالتابعيلهشهدالتيالروايةوأناما

لمي(.)قا.أعلموالله.هذامثلفيعادتههيكما،الرابعالقسمفيجمهيترأنحينئذ

خطأ.،"إسحاقابن":(،ج)ب

تحريف.،مسعر"ابو":()ق

ن(.،ط،)بمنساقط"له"
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هوماكلهمذريته(1فيه)وإذا،يمينهفبسط.يمينربييديوكلتا،ربييمين

والانبياء،هيئتهعلىوالمبتلى،هيئتهعلىالصحيح:القيامةيوملىإخالق

أشكر".أنأحببتنيإ:فقال!كلهمأعفيتهم)2(ألا:فقال.هيئتهمعلى

لحديث.اوذكر)3(

مريم،أبيبنسعيدثنا،يحيىبنمحمدحدثنانصر:بنمحمدوقال

المقبري،سعيدابيبنسعيدعن،عجلانابن)4(حدثنيسعد،بنالليثانا

فقبضهما.،بيديهقالثمادم،اللهخلق:قال،سلامبناللهعبدعن،أبيهعن

فبسطها،.يمينيديكوكلتا،ربييميناخترت:فقال.ادميااختر)5(0فقال

ذريتكمنأخلقأنقضيتمن:قال؟ربياهؤلاءمن:فقال.ذريتهفيهافإذا

)7(.الساعةتقومأنإلى)6(الجنةأهلمن

بنهشامأناعون)8(،بنجعفرحدثناب[1]20إسحاقوأخبرنا:قال

آدماللهخلقلما":قال!ييهالنبيعن،هريرةأبيعن،أسلمبنزيدعنسعد،

يوملىإذريتهمنخالقهاهونسمةكلظهرهمنفسقطظهرهمسبح

مؤنثة."اليمين"فان،الاتيالخبرفيكمافيها"":والوجه.النسخجميعفيكذا(1)

)32(.العليلشفاءفيلماموافقغيرهامنوالمثبت،اغنيتهم""،غ(:ط)ا،)2(

وانظر:32(0)العليلشفاءفيالاثرالمصنفاوردوقد)ق(.منساقطوذكر("")3(

)663(.بشرانابنلياما

(.)طمنساقط""ابن(4)

قال"."ئم)ط(:)5(

".الجعة"من)ط(:)6(

32(.)العليلشفاءفيايضاالمصانفأورده)7(

تصحيف."،"عوف)ق(:)8(
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.(1")القيامة

عنجبر،بنكلثومعن،إسماعيلانا،زرارةبنوعمروإسحاقوحدثنا

الاية(ءادمبنىمنرئكأخذ>رإذ:قولهفيعباسابنعنجبير،بنسعيد

هونسمةكلمنهفخرجتآدم،ظهرربك"مسحقال:172[.]الاعراف:

ميثاقهم:فاخذ)2(،عرفةوراءالذيهذابنعمانالقيامةيومإلىخالقها

(")3(.شهدنةبكقالوأبربكم>ألمتت

صالح،وابوثابتبيابنوحبيبومجاهد،،الضبعيجمرةابوورواه

)4(.عباسابنعنوغيرهم

بناللهعبدعنمجاهد،عنمنصور،عنجرير،اخبرنا:إسحاقوقال

)6(.الراسمنبالمشطيؤخذكما،اخذهم:قال)5(الايةهذهفيعمرو

بنسعيدعن،موسىبنالزبيرعن،جريجابنعن،حجاجوحدثنا

نفسكلفخرجت،الايمنمنكبهضرباللهإن:قالعباسابنعنجبير،

منكبهضرب)7(ثم.لجنةااهلهؤلاء:فقال،نقيةبيضاءللجنةمخلوقة

قريبا.يجهتخرتقدم(1)

.الاراكنعمان:يسمىالذيالواديوهو(2)

إسماعيل.عنيعقوبطريقمن(422/)13شاكر-تفسيرهفيالطبرياخرجه)3(

تفسيرهفيوالطبري31()الجهميةعلىالردفيمندهابناخرجهجمرةابيحديث)4(

صالحبيأوحديث227(./)13الطبرياخرجهحبيبوحديث22(.9/)13

)37(.الجهميةعلىالردفيمندهابنأخرجه

(.)طمنساقط"الاية"(5)

233(./)13تفسيرهفيالطبرياخرجه)6(

(.)نمنساقطلاضرب...منكبه")7(

461



ثمالنار.أهلهؤلاء:فقالسوداء،للنارمخلوقةنفسكلفخرجتالايسر،

بنيمنوبأمرهلهوالتصديق،ولامرهلهوالمعرفةبه،الايمانعلىعهدهأخذ

.(1وأقروا)وعرفوا،وصدقوا،فامنوا،.أنفسهمعلىشهدهمو،كلهمادم

أبيوعنمالكأبيعن،السديتفسيرمننصر)2(بنمحمدوذكر

منأناسوعنمسعود،ابنعن،الهمدانيمرةوعن؛عباسابنعن،صالح

الاية(ظهوره!منءادمبنىمنربكأخذ>رإذ:قولهفيجم!النبيأصحاب

مسحالسماءمنيهبطأنقبلالجنةمنادماللهاخرجلما172[.]الاعراف:

وكهيئةاللؤلؤمثلبيضاءذريةمنهفأخرج،اليمنىادمأ[]301ظهرصفحة

،اليسرىظهرهصفحةومسحبرحمتي.الجنةادخلوالهم:فقالالذر،

لي.أباولاالنار،ادحلوا)4(:لهمفقالالذر)3(،كهيئةسوداءذريةمنهفأخرج

ا!ال(>وا!ئب27[،]الواقعة:(افمين>وأمحب:يقولحيث)5(فذلك

4[.1:]الواقعة

طائفةفاعطاه(بكقالوابرليهم)ألمست:فقالالميثاقمنهماخذثم

>شهدنأ:والملائكةهوفقال.التقيةوجهعلىكارهينوطائفة،طائعين

ءاباؤناأشركنمآنقولوااو!غفلينهذاعنكئاإئالقيمةيؤمتقولواأت

237(./)13تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

".المروزي":()طفيزاد2()

ن(.،ج،ط)ب،منساقطالذر""كهيئة)3(

)ا،غ(.منلهم"")4(

حين"."ن(:،ج،)ب)5(
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.[-172173:]الاعراف1(<)بعدهممأذرثةو!ناقبلمن

إلا)3(مشركولا)2(،اللهربهانيعرفوهوإلاادمولدمناحافليس

بنىمنرئكأخذ>وإذ:قولهفذلك.امةعلىاباءناوجدناإنا:يقولوهو

و!رها<طوعاوالازضرراالئممؤدزفيمنسئلم->وله:وقوله(،ءادم

أتجعين(لهدلبهمشافلوالنلغةاطضةطثه>قل:وقوله83[،:عمران]ال

)4(.الميثاقعليهماخذيوميعني:قال[ه914:]الانعام

الربذي)5(عبيدةبنموسىثنا،عبادةبنروحخمرناو:إسحاققال

منرئكأخذ>وإذ:الايةهذهفييقولالقرظيكعببنمحمدسمعت:قال

يخلقانقبلالارواح،والمعرفةبالايمانلهاقروا:الاية(ءادمبنى

اجسادها)6(.

الاية،هذهفيعطاءعن،الملكعبدعن،موسىبنالفضلوثنا:قال

فيو.عمروبيأقراءةوهيبالياء،يقولوا"اوو"يقولوا"،ان":(،غج،ط،)بفي(1)

ق(.)ا،فيالمضارعةحرفينقطولم.السبعةمنالباقينقراءةعلىبالتاء)ن(

".ربه"الله:(ط،)ق2()

".يشرك":(،غق)ا،عداما)3(

-422/)13الطبريتفسيروانظر:07(./)18التمهيدفيالبرعبدابناخرجه)4(

43.)2

"."الزيدين،غ(:ب،)ق،فيتصحف)5(

المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه08(./)18التمهيدفيالبرعبدابناخرجه)6(

الشيخ.بيواجريرابنلىإ653()6/

463



فيردواثم،الميثاقمنهمأخذحتى)1(ادمصلبمنأخرجوا:قال

)2(.صلبه

منأخرجاللهإن:قالالضحاكعنالاجلح،بنعليواخبرنا:إسحاققال

:فقالالذزمثلفأخرجهم)3(الساعةتقومأنإلىيكونماخلقهيومادمظهر

إناالقيمةيؤمتقولوأأت>شهدنأ:الملائكةقالت(.بكقالوأجمريبهم>ألست

:فقال*ه(،بيمينهقبضةقبضثم172[.]الاعراف:()4(غفلينهذاعنكنا

النار*6(.فيهؤلاء:فقال،أخرىوقبض.لجنةافيهؤلاء

ثناقالا:الملائينعيموأبوالعقديعامرأبووأخبرنا:إسحاققال

المسيبلابنقلت:قال->7(سعيدبابنوليس-يحيىعنسعد،بنهشام

اللهإنحق*8(:هوحديثاحدثتلششئتإن:قال؟العزلفيتقولماب[:]301

هونسمةكلاراه:حلقهمنأحا>9(يرهالمكرامةأراهادمخلقلماسبحانه

.الطبريتفسيرفيلمامطابقوالمثبت."حين")ط(:عداما(1>

2(.14)13/التفسيرفيالطبرياخرجه)2(

".القيامةيوملىإ"(:)ن)3(

انفا.نحوهسلفوقد.عمروبياقراءةعلىبالياءيقولوا""،غ(:،جط،)بفي(4)

".يمينهفي"(:)ط)5(

حميدبنعبدلىإالسيوطيعزاهوقد)8538(.التفسيرفيحاتمابيابناخرجه)6(

672(.*6/المنثورالدر.ايفا

وهب.لابنالقدركتابفيبهصزحكما،البكريحسانبنيحيىهوبل)7(

موجزا.حديثاالقدر:كتابمطبوعةفي)8(

احدّا".يرهالم"،ج(:)ب)9(
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ينقصاوشيئافيهميزيدانهحدثكفمن.القيامةيوملىإ()1ذريتهمنخالقها

)2(.باليتماسبعونليكانولو.كذبفقد،منهم

>وله-:العاليةابيعنانس،بنالربيععن"عيينةابن"تفسيروفي

)3(أخديوم:قال83[.:عمران]ال<طوعاوالازضاالسممودزفيمنأستلم

)4(.الميثاق

وجلعزاللهانوذلك.مقرينالوقتذلكفيكانوافقد:إسحاققال

يخاطبلالىتعاوالله172[]ا!عراف:(بكقالوابرلبهملستت>:قالانهانجر

إياهفاجابتهم.السؤالفهممنإلايجيبولا،المخاطبةعنهيفهممنإلا

استشهادهعنهوعقلواوجلعزاللهعنفهمواقدانهمعلىدليلبقولهم

:بانلهاوفهمللمخاطبةمنهمعقلبعدمنفاجابوه(،جمرلبهم!ألستت:إياهم

بالربوبية.لهفاقروا<بلى>قالوا

".يديهبين"القدر:كتابفي(1)

سعد.بنهشامعن(41)القدركتابفيوهبابنأخرجه)2(

اخذ".")ق(:)3(

لى:تعاقولهتفسيرفينحوهالعاليةبيأعنالربيععن8781()حاتمأبيابنأخرجه4()

منلمذكورةاالايةتفسيرفياما[.201:]الأعراف<عهدمنلاثحزهموجدناوما>

أبيعنالربيععن565()6/والطبري)3776(،حاتمبياابنفأخر!،عمرانال

فيأشركفمن5،عبدواناربياللهبأننفسهعلىاقرقدآدمي"كل:قولهالعالية

هذاطوغا".اسلمالذيفهذاالعبودةلهاخلصومنكرفا،أسلمالذيفهذاعبادته

أبيعنهنارويمانحوعباسابنعنالاثرهذابعدأخرجوقد.الطبريلفظ

العالية.
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بنمحمدأخبرنا،مندهبناللهعبدأبورواهبماأيضاواحتجوا

ثنا،الهرويسعيدبنالمنذربنمحمدثنا،البخاريصابربنمحمد

بنأرطاةثنا،السكنبنعتبةثناالمصيمي،هارونبنمحمدبنجعفر

عبسةبنعمروعنحلبس)1(،بنيونسعن،عجلانبنعطاءثناالمنذر،

بالفيالعبادقبلالعبادأرواحخلقالله"إن:يقول!ك!م!واللهرسولسمعت:قال

")2(.اختلفمنهاتناكروماائتلفمنهاتعارففما،عام

هؤلاء.بهاحتجمابعضفهذا

مقامين:فيمعكمالكلام:الاخرونقال

.الابدانخلقبعدخلقتإنماالارواحعلىالدليلذكر:أحدهما

به.استدللتمعماالجواب:الثاني

بمروأنثى(منخلندإناالاسيايها>:لىتعاقالققد،لاولالمقامافأما

نأعلىفدل،وبدنروحهوالذيللانسانخطابوهذا13[.:]الحجرات

الابوين.خلقبعدمخلوقةجملته

"حبيب".إلى)ن(وفي"جليس"،إلىب()ق،فيتصحف)1(

يصج؛لاإسنادهان-تيسياكما-اللهرحمهالمصنفبينوقدجدا؛ضعيفإسناده)2(

ابنقالالمنذربنارطاةوشيخه،متروك:الدار!طنيعنهقالالسكنبنعتبةفيهلأن

غلط.اخدبعر:عدي

بل،متروك":التقريبفيلحافظاقال،الحنفيعجلانبنعطاءأيضاإسنادهوفي

متنهمنالأوللجزءااعلثم."الكذبوغيرهماوالفلاسمعينابنعليهاطلق

(.)قالمي.الروجقبللجسداخلقعلىدلتالتيالصحيحةللأحاديثبمخالفته
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وا!ؤنفمسىمنظقكليارلبهماتقوأالتاس>يايها)1(:قولهمنهصرحو

نافيصريحوهذا[.1]النساء:(ولنسآبررجالاكثيرامثهماودبزوجهائنهاوظق

أصله.ا[]401حلقبعدالانسانيالنوعجملةحلق

خلقتواناجسادها،علىالارواححلقتقدمينفيلاهذا)2(:قيلفإن

المتقدمة.الاثارعليهدلتكماالبشر،بيأحلقبعد

الأرواحسبقعلىتدللاالمذكورةالآثارأن-اللهشاءإن-سنبين:قيل

ناعلىوثبوتهاصحتهابعدتدلأنوغايتها.ثابتامستقراسبقاالأجساد)3(

عمالها،ولهاواجاخلقهاوقدر،النسمصورسبحانهوفاطرهابارئها

فردكل4()خروجوقدرإليها،اعادهاثمتها،مادمنالصورتلكواستخرج

ثممستقرا،خلقاحلقتانهاعلىتدلولا.لهالمقدروقتهفيافرادهامن

ترسلثمواحد.موضعفيكلها،ناطقة)6(عالمةحية)5(موجودةاستمرت

فهلحزم،بنمحمدابوقالهكما،جملةبعدجملةالابدانلىإمنها

بعدجملةمنهايخلقسبحانهالربنعمبه؟لهاطاقةلاماالآثار)7(تحتمل

مطابقاالخارجيالخلقفيجيءاولا،التقديربهسبقالذيالوجهعلىجملة

(.)ا،غفي"قوله"يردلم(1)

.فهذا"":)ا،غ(عداما2()

.للأجساد""(:ن،،ج)ب)3(

سهو.ولعله"،خروجدر"،غ(:ق)ا،4()

".حره"ن(:،ط،)ق)5(

".عالمة"معه)ن(منوسقط،ج(.)بمنساقط"حية")6(

".تحمل"ن(:،،ج)ب)7(
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واجالاأقدارالهاقدرفانه،مخلوقاتهجميعفيلىتعاكشأنه؛السابقللتقدير

قدرهالذيالتقديرلذلكمطابقة(1الوجود)لىإأبرزهاثم،وهيئاتوصفات

منه.تنقصولاعليهتزيدلالها،

علىيدلوبعضها،السابقالقدرإثباتعلىتدلإنماالمذكورةفالاثار

.الشقاوةأهلمنالسعادةأهلوميز،وصورهمأمثالهماستخرجسبحانهأنه

أنفسهمعلىوشهادتهم،بالربوبيةلهواقرارهم،واستنطاقهممخاطبتهموأما

لموالاية،الايةفهمعلىبناءمنههوفانماالسلفمنقالهفمن؟بالعبودية

خلافه.علىدلتبلهذا،علىتدل

بنمسلم،منقطعحديثهو)3(عمر)2(:أبوفقال،مالكحديثماو

وهو،ربيعةبننعيمالحديثهذافيوبينهما،الخطاببنعمريلقلميسار

قيل:،مجهولهذايسار)4(بنومسلم.حجةبهتقوملاالاسنادهذامعأيضا

ب[:01]4()هخيثمةأبيابنقال.البصرييساربنبمسلموليس،مدنيإنه

فكتبانليسة،أبيبنزيدعنهذامالكحديثمعينبنيحيىعلىقرأت

.يعرفلايسار:بنمسلمعلىبيده

ثناوهب)6(،بنمحمدأخبرنا:النسائيطريقمنعمرأبوساقهئم

."جودللو":(ط)(1)

.(5-6/3)لتمهيدفي(2)

."اهذ":(ن)(3)

."لجهعيا":(ن)فيدزا(4)

.(2،5754)667تاريخهفي(5)

خطا."،منبهبن"وهب)ب،ج(:)6(
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انيسة،ابيبنزيدحدثني:قالالرحيمعبدابوحدثني:قالسلمةبنمحمد

)1(.ربيعةبننعيميسار،.عنبنمسلمعن،الرحمنعبدبنالحميدعبدعن

واقد،بنالملكعبدبنحمدحدثناسنجر)2(:ابنطريقمنساقهثم

عن،انيسةابيبنزيدعن،الرحيمعبدأبيعن)3(،سلمةبنمحمدثنا

نعيم.عن،مسلمعنالحميد،عبد

ربيعة"بن"نعيم:الحديثهذافيزادمنوزيادةعمر)4(:ابوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

لم(46501)الاشرافتحفةفيالمزيفانالسننخارجفيهيهذهالنسائيرواية

السابق.مالكطريقإلاالكبرىسننهمنلهيورد

التوحيدفيمندهوابن)3888(،الآثارمشكلفيالطحاوياخرجهالوجههذاومن

(45.)4

فيعاصمبياوابن،القرشيجعثمبنعمرطريقمن47(40)داودابوواخرجه

.سنانبنيزيدطريقمن)3887(الاثارمشكلفيوالطحاوي2(،10)السنة

به.،انيسةبيابنزيدعنكلاهما

)مالمي(.027(.4/)الميزانفيكماايفمايعرفلاربيعةبنونعيم

بنمحمدوهو.""ابنكلمةوحذفوا"،"سخبرةلىإتصحفالمطبوعةالنسخفي

.582سنةتوفيمصر.نزيلالمسند،صاحبالحافظالجرجانيسنجربناللهعبد

.(5183/)لمشتبهاوتوضيح()578لحفاظاوتذكرةالتمهيد،:انظر

تحريف.وهو"مسلمة"،:النسخجميعفيهنا

وهوالرحيمعبدابو:همربيعةبننعيمزادالذيانسبقوقد6(-5)6/التمهيد

وهوالزهاويسنانبنويزيد،التقريبفيكمامقبولوهوجعثمبنوعمر،ثقة

ضعيف.

.بالصواباولىالمتصلةالروايةان222()2/العللفيالدارقطنيالامامورجح

.الطحاويجعفربوأيضاورجحها
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لحافظامنالزيادةتقبلوإنما،أحفظيذكرهلمالذيإن)1(.حجةليست

المتقن.

لان؛بالقائمإسنادهليسحديثأنه:الحديثهذافيالقولوجملة

ولكن.العلمبحملمعروفينغيرجميعاربيعةبنونعيميساربنمسلم

يطول)2(ثابتةكثيرةوجوهمنلمجيالهالنبيعنصحقدالحديثهذامعنى

)4(.ذكرهميطول)3(وجماعةوغيرهلخطابابنعمرحديثمنذكرها،

ساقهاالتيهيفإنها،السابقالقدرعلىالدالةالاحاديثعمربيأومراد

رجلوسأله:اخرهفيوقالالقدر،فيعمربناللهعبدحديثفذكرذلك،بعد

الجنةأهل"ان:فقال؟العملففيم،اللهرسوليا:فقال-جهينةأو-مزينةمن

النار(")7(.أهللعمل)6(ييسرونالناروأهل،لجنةاأهللعمل)5(ييسرون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الروايةععدهوقعتمالكاان(305،405)3/تفسيرهفيكثيرابنلحافظاوزعم

"وكذلك:قال.يعرفهولمحالهجهللماعمداربيعةبننعيماسقطوانمامتصلة

كثيراويقطع،المرفوعاتمنكثيرايرسلولهذا؛يرتضيهملاممنجماعةذكريسقط

اهـ."الموصولاتمن

والمتصل،وجهالةإرسالفيهفالمنقطع؛علتينمنيخلولافالاسنادكانوايا:قلت

)قالمي(..اعلمتعالىوالله.مجهولانفيه

التمهيد.مطبوعةفيوكذا."لان")ب(:

".كثيرةثابتة":(،جن،)ب

التمهيد.فيكماالواوحذفالصوابولعل.النسخجمييعفي"وجماعة"كلذا

26(.0)8/الاستذكارفينحوهوانظر

."رد":()ط."رد":(ن،ج،ب،)ق

.("رد":(ن،)ق

وهو-مختصر،سياقفي(4)696داودابيطريقمن7(6،)6/البرعبدابنأخرجه
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وممن.طرقمن!ي!النبيعنعمر[)1(]عنالمعنىهذاوروي:قال

بنوابي)2(،طالبابيبنعلي!ي!:النبيعنالقدرفيالمعنىهذاروى

بوو)6(،هريرةوأبوعمر)5(،وابن)4(،عباسبناللهوعبدفب)3(،

بناللهوعبدمسعود)9(،بناللهوعبد)8(،الغفاريسريحةوأبوسعيد)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

منالايمانكتابفيأيضامطولاوجاء(184)أحمدمسندفيوتمامهبطوله

)قالمي(..الزيادةهذهبدونلكن)8(مسلمصحيح

التمهيدهمنزيادة

.(62)47ومسلم(5494،9494)البخاريأخرجه

فيالضياءطريقهومن2(،)1232المسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهعبدأخرجه

،01/575)الطبريجريروابن(،53.)52القدرفيبيلفرياو(،11)58المختارة

وسيأتي32(.3234،)2/والحاكم)8535(تفسيرهفيحاتمأبيوابن558(،

)قالمي(..متنهفيالنكارةمنفيهجاءماوبيان،إسنادهعلىاللهرحمهالمصنفكلام

)قالمي(..هريرةبياحديثبعديجهتخرالآتيوهو

يعلىوأبو2(41)9البزارأخرجهالقدرفيآخرحديثوله265(.)5مسلمأخرجه

)قالمي(..صحيحبإسناد6()178حبانوابن)5775(

2(.156)مسلمعندآخرحديثوله.(6522)ومسلم34(0)9البخاريأخرجه

(.لمي)قا

-كشف12)47البزارأخرجه،السلامعليهماموسىادممحاجةفيحديثله

الزوائدمجمعفيالهيثميقالموقوفا.(021)4يعلىأبووأخرجهالاستار(.

".الصحيحرجاللهماورجامرفوعاوالبزاريعلىأبورواه"(:191)7/

القضاءفيالبيهقيأخرجه.شتىطبقاتعلىادمبنيخلقفياخرحديثوله

(.لمي)قا.إسنادهوصحح(19)والقدر

.(4462)مسلمأخرجه

.(62)43ومسلم32(0)8البخاريأخرجه
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)4(،مالكبننسو)3(،وعائشة)2(،حصينبنوعمرانعمرو)1(،

)7(.الصامتبنوعبادةالاشعري)6(،موسىبوو)5(،جعشمبنوسراقة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والترمذي)6563(،حمدأالامامأخرجهاخرحديثوله)2653(.مسلمأخرجه

)848(.الصحيحةلسلسلةوانظر:."غريبصحيححسن":وقال(1412)

فيأحمدبناللهعبدأخرجهوحديثه.الكلابياللحيةذا7()6/التمهيدفيبعدهوذكر

664(،)الصحابةمعجمفيوالبغوي،27(ج06631،16631)المسندعلىزياداته

262(.2610،)9الصحابةمعرفةفينعيموأبو2(،2436،)435الكبيرفيوالطبراني

ورجاله،والطبرانيحمدأابنرواه"(:491)7/الزوائدمجمعفيالهيثميقال

)قالمي(.".ثقات

26(.4)9ومسلم)6965(البخاريأخرجه

.(2662)مسلماخرجه

الامامأخرجهالقدرفياخرحديثوله)2646(.ومسلم)3333(البخاريأخرجه

بإسناد(0891)المختارةفيوالضياء384(0)يعلىوأبو(41221)حمدأ

)قالمي(..صحيح

مصباحانطر:.ضعيفبإسناد)6588(الكبيرفيوالطبراني)19(،ماجهبنأخرجه

.(1/16)الزجاجة

بنسراقةجاء:قالعنهاللهرضدجابرحديثمن)2648(مسلمأخرجهولكن

؟..."اليومالعملفيماالانخلقناكأناديننالنابيناللهرسوليا:قالجعشمبنمالك

)قالمي(.

والامام2(،59)5والترمذي(،)3946داودأبوأخرجهالقبضتينفيحديثله

(261)2/والحاكم(،101،201)التوحيدفيخزيمةوابن(،1)5829أحمد

(.)قالمي.والترمذيهووصححه

شيبةبيأوابن227(،0)5أحمدالامامأخرجه،القلمخلقفيحديثله

قصة.أحمدوعند،حسنلإسناد(1)70السنةفيعاصمأبيوابمن)22935(،

)قالمي(..ضعفوفيهمطولااخروجهمن2(51)5الترمذيوأخرجه
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شتى.(1)طرقلهالاءهؤ[أ501]ديثحااوأكثر

.بإسنادهمنهاكثيراساقثم

الذريةاستخراجعلىيدلفإنما،هريرةابيعنصالحابيحديثماو

.)2(ا"-

فيهوليس.والمظلمالمشرقحينئذمنهموكانالذر،صورفيودصيدهم

إنهثمواحدبموضعواقرهاالاجسادقبلارواجهم)3(خلقسبحانهانه

سبحانههونعم.إليهبدنهاحدوثعندالارواحتلكمنروجكليرسل

انهواما.الوقتذلك)4(فيلهتكونانقدرالتيبالروجبدنكليخص

فيواودعهاخلقها،منوفرغ)5(،الوقتذلكفيالبدنذلكنفسخلق

؛المكانذلكمنإليهارسلهابدنهااحدثإذاحتىبدنها،عنمعطلةمكان

تاملها.لمنالبتةذلكعلىالاحاديثمنشيءيدلفلا

صح-لووغايته.!ي!النبيعنهوفليسكعب،بنابيحديثماو

جدامنكرهباسياءبهيروىالإسنادوهذ!.بياكلاممنيكونان-يصحولم

المديني:بنعليقال.وضعفوثقالرازبدجعفربوو.وموقوفةمرفوعة

ايضا:وقال.ثقةهو:معينابنوقال.يخلطكانايضا:وقال.ثقةكان

الحديث.فيبقويليساحمد:الاماموقال.يخطئنهإلاحديثه)6(يكتب

".شتىكثيرة":بعده()طفي(1)

".تمثلهم":(ن،ط،)ق2()

"."الارواح:(ن،ج،)ب)3(

هذا".":()ط(4)

(.ن،)طمنساقط"الوقت..واما"5()

في)غ(فيوهي.القراءبعضمنزيادةولعله""عنهالسطر:فوقبعدهالاصلفي)6(

المتن.داخل
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زرعة:أبووقال.لحفظاسيئ:الفلاسوقال(.)1الحديثصالحأيضا:وقال

المشاهير)3(.عنبالمناكيرينفرد)2(:حئانابنوقالكثيرا.يهم

تلكمنعيسىروج"فكان:قولهالحديثهذامنينكرومماقلت:

منانتبذتحينمريملىإالروجذلكفأرسل،لميثاقعليهاأخذالتيالارواح

مريملىإأرسلالذيالروجأنومعلوم)4(.فيها"منفدخلشرقيا،مكاناأهلها

قال.بالمسيحفحملتفيهانفخلذيالروجذلكبلالمسيحروجهوليس

بالرمرأعوذإق!لالتسويابمثرالهافتمثلروحناإليها>فازسلعآ:لىتعا

غنماز!ئا<)5(لكلاهبرئكائارسولنمآقال!تقئانكنتمنك

قطعا.المخاطبةبهذهنفسهعنيخاطبهالاالمسيحفروج[.17-91:]مريم

الذيهوالمسيحروجانهذاجعفربياحديثطرقبعضوفي

إليها.أرسلالذيوهوخاطبها،

:مقاماتأربعوهاهنا

شقيهمفميز)6(،وأمثالهمصورهماستخرجسبحانهاللهأنأحدها:

)ن(.منساقطلاحمدالثانيالقولهذا)1(

متفرد".")غ(:وفي.يتفرد"":الاصلفي2()

فيفهوحبانابنقولإلا(691-491)3/الكمالتهذيبفيالاقوالهذهانظر)3(

.(2012/)المجروحينكتاب

وقد.المستدركفيوردلماالمطابقوهو،سبقلماخلافا،فيها"في")ا،غ(:في4()

)ق(.مر""مرسقطت

الباذشلابنالاقناعانظر:عمرو.بياقراءةوهي.بالياء""ليهب،غ(!ق)ا،في51(

.)6196

"وميز".،ج(:)ب)6(
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مبتلاهم.منومعافاهم(،1وسعيدهم)

بربوبيته،شهدهموحينئذ،لحجةاعليهمأقامسبحانهانه:والثاني

)2(.ملائكتهعليهمواستشهد

منءادمبنىمنرئكأخذ>وإذ:تعالىقولهتفسيرهذا)3(أن:التالث

.[172:]الاعراف(4()تهمذرياظهوره!

خلقها.منوفرغ،بمكانإخراجهابعدكلهاالارواحتلكاقرأنه:الرابع

أبدانها.لىإجملةبعدمنهاجملةإرسالوقتكليتجددوانما

وموقوفة.مرفوعةبهمتظاهرةفالاثار:الأوللمقامافاما

الاية،منالمفسرينمنأخذهمنأخذهفإنما:نيالثالمقاماوأما

الاثر.أهلمن)6(المفسرينجمهورقولوهذاتفسيرها.أنهوظنوا)5(

التيالذرلامثالجعلسبحانهاللهيكونأنجائز)7(:إسحاقأبوقال

يايهانملةقالتالنملوادعكإذاآنؤأ>حتئقال)8(:كمابهتعقلفهمااخرجها

".سعيدهم"من،غ(:ق)أ،عداما(1)

".ملائكتهيعني")ق(:)2(

هو".ي!هذان،غ(:)ا،عداما)3(

الاقناع.السبعةمنعامروابنونافععمروبيقراءةعلىالنسخجميعفيكذا)4(

1(.)65

"فظنوالا.)ق(:)5(

)ب(.منساقط"المفسرين...من")6(

للواحديالبسيطمنالنقلانويبدو93(.0)2/لهالقرآنمعاني:انظر.الزجاجوهو)7(

/9(474).

ن(.،)طمنساقط""قال)8(
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)1(تسيحالحلداردمعسخروقد18[.:]النمل(مثدضاذظواالئمل

والطير.معه

فيالعلموكبراء)3(الحديثاصحابمذهبالانباري)2(:ابنوقال

صورفيوهم،اولادهواصلابصلبهمنآدمذريةاخرجاللهأن:الايةهذه

بذلك،فاعترفوا.مصنوعونوأنهمخالقهمانهالميثاقعليهمفاخذالذر،

جعلكما،عليهمعرضمابهاعرفواعقولافيهمركبأنبعدوذلكوقبلوا.

سجد)6(،لمابالبعيرذلكفعلوكما)5(،خوطبحتى)4(عقلاللجبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سورةمن(01)الايةنصوردوالبسيطالزجاجنيمعاوفي.""يسبحن(:ط،)ق

سبا.

عنه.صادروالمصنف(.484)9/للواحديالبسيطانظر:

اكثر"."ن(:،،ج)ب

".حين"ن(:،،ج)ب

البخاريرواهوما[01:]سبأ(والظترمعه-أؤبى>يخبال:لىتعاقولهلىإيشير

بهم،فرجف،وعثمانوعمربكروابواحداصعدلمج!م!المبيانانسعن367[]ه

".وشهيدانوصديقنبيعليكفإنماأحد،"اثبت:فقال

يسنونجمللهمالأنصارمنبيتأهلكان:قالمالكبنأنسحديثلىإيشير

نظر"فلما:وفيه.الحديث...ظهرهفمنعهم،عليهماستصعبلجملاوإن،عليه

احمدالاماماخرجه"يديهبينساجداخرحتى،نحوهاقبللمجيداللهرسوللىإلجملا

والبزار-،()5918المختارةفيالمقدسيالضياءطريقهومن-(1261)4

)287(.النبوةدلائلفينعيموأبو)6452(،

وهذا":قالثمالمسند،من(135)6/والنهايةالبدايةفيكثيرابنلحافطاأورده

ورجاله":وقالوالبزارأحمدللامام(4)9/المجمعفيالهيثميوعزاه.جيد"إسناد

)قالمي(.."ثقةوهوأنسأخيابنحفصغيرالصحيحرجال
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دعيت.حيننقادتو،سمعتحتى)1(والنخلة

ظهرمسحالله"ان!يم:النبيقولبينا[]601ليس)2(:الجرجانيوقال

إذاوجلعز)3(لانه،اللهبحمداختلافالايةوبين"ذريةمنهفاخرجآدم

لذريته،ذريةادمذريةلان؛ذريتهظهورمنخذهمفقدادمظهرمناخذهم

هذاعن!ئاإناالقيمةيؤميقولوا>أت:وقولهبعض)4(.منبعضهم

قالوافإذا،عليهمالمأخوذالميثاقعناي:172[.]الاعراف:()5(غفلين

.الميثاقباخذعليهمشهوداالملائكةكانتذلك

اللهانمن)6(الروايةبهجاءتالذيالتفسيرعلىدليلهذاوفي:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من)3628(الترمذياخرجهمالىإيشيروالمصنف.تحريف"،النملة"،غ(:ط،ق)ا،

:قال؟نبيانكاعرفبما:فقاللمجيم،اللهرسوللىإبياعراجاء:قالعباسابنحديث

لمجس،اللهرسولفدعاه؟اللهرسولنيااتشهد،النخلةهذهمنالعذقهذادعوتإن

بي.الاعرافأسلم0فعاد،ارجع:قالثم.!م!مالنبيلىإسقطحتىالنخلةمنينزلفجعل

حاشيةفيتخريجهوانظر".صحيحغريبحسنحديثهذا":الترمذيقال

.(424)3/الرسالةطبعة-المسند

انظر.الجرجانينصربنيحيىبنالحسنعليابووهو،"القراننظم"صاحب

المفسرينطبقاتفيالداوديوهموقد(.1)46للسهميجرجانتاريخفيترجمته

"نظمونسب،الطوسينصربنعليبنالحسنعليابيللحافظفترجم(138)1/

إليه."القران

".اللهلأن"ن(:،،ج)ب

.(944)9/البسيطفيالواحدينقلههنالىإنيالجرجاقول

المضارعةحرفينقطولمعمرو.بياقراءةعلىبالياءيقولوا()انالايةوردتكذا

ق(.)ا،في

"."الرواة)ن(:
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شهدنا.:فقالوااشهدوا،:للملائكةقال

دونجالاروعلىاخذإنماالميثاقنالعلامأهلبعضوزعم:قال

وعليهاالثوابولها،وتفهمتعقلالتيهيالارواح(1لان)الاجساد،

تفهم.ولاتعقللا)2(مواتوالاجساد،العقاب

قولأنهوذكر،المعنىهذالىإيذهبراهويهبنإسحاقوكان:قال

الاجساد،قبلالارواحأنهاالعلمأهلجمعوأ:إسحاققال!هريرةأبي

وأشهدهم.،استنطقهم

أتولاآللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا>:بقولهواحتجوا:نيالجرجاقال

في)3(وضلتبليتقدلاجسادوا[.961:عمران]ا!(ي!زفونربهغعندأخيا!بل

)4(،وتحزنوتفرحوتألم،تلذالتيوهي،وتفرحترزقوالأرواح،الارض

لذةوأثر،يصيحالإنسانأنموجود:الاحلامفيذلكوبيانوتنكر.وتعرف

لجسد.ادونالروحتلقىمما)5(نفسهفيباقلحزنالموأالفرح

علىالحجةأثبتقدسبحانهأنهالفصلهذافيالفائدة)6(وحصل:قال

ن".)1()ط،ن(:"و

تحريف.،"تمامقا":(ن)(2)

تحريف.هماوكلا."رتصا":(ب)."صليت":(ق)(3)

(.،ج)بمنساقط"وتحزنوتفرح"(4)

"بما".(:،غ)ن(5)

جعل"")ط(:وفي4(.94)9/للواحديالبسيطفيوكذا،غ(.،جب،ق)ا،فيكذا)6(

لخازناتفسيروفي.إصلاحولعله""حاصل:المطبوعةوالمسخ)ن(وفي.تصحيف

"."محصل:الصوابيكونوقد.تحصل(:2682/)
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وزاد)2(،عليهماخذهالذيبالميثاقيبلغلم)1(وممنبلغممنمنفوسكل

العالم،وفينفسهفينصبهاالتيوالدلائلبالآياتالحجةمنهمبلغمنعلى

)4(لمثلاتبالمواعظوبا،ومنذرينمبشرينإليهم)3(المنفذةوبالرسل

الطاعةمنمنهماحدايطالبلاوجلعزانهغيراخبارها)5(؛إليهمالمنقولة

)7(.الالةمنواتاهم،القدرةمنفيهموركب،الحجةمنلزمهمابقدر)6(إلا

وحجب،والنهيالامرادركواالذينالبالغينفيعاملهوماسبحانهوبئن

حكمه،فييجورلاعدلانهنعلمأناإلا،البالغينغيرفيقذرهماعلمعنا

والامر،الخلقله،يفعلعمايساللاوقادر،صنعهفيتفاوتلاوحكيم

العالمين.رباللهتبارك

فصل

قوله:معنىوقالوا:)8(،الايةمعنىهذاكونفيغيرهمهؤلاءونازع

"ه)1()ب،ط،ن،ج(:"ومن

خطا.،"رذا":()ن(2)

فيلمافقمووالمثبت(.)غفيوكذامغيرانهويظهر."المتقدمة":الاصلفي)3(

.لخازنواالبسيط

البسيط.فيوكذاوالمثلات".")ق(:4()

.(944)9/البسيطفيالواحدينقلهأخبارها"..."وحصل)5(

تحريف.،ر"يقلملامالطاعة":()ط)6(

ليقراالسطرفوقاللامقبللاصلفيدالابعضهمزادوقد.النسخجميعفيكذا)7(

الانساخ.بعضمنإصلاحانهلظاهرو.المطموعةوالنسخ)غ(فيوكذا"."ادلة

فيبعضهمفكتب."الايةالمعنى"هذا:الاصلوفي".الايةتفسير"(:ن،،ج)ب)8(

-"كون(:)طوفي(.)غفيوكذا0"الآيةمعنىالمعنىهذا":يعني"معنى":حاشيته
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:أي172[،]الاعراف:()1(ذرياتهمطهورهممنءادمبنىمنرئكأخذ>وإذ

علىالدنياإلىالاباءأصلابفينطفاكانواانبعدوأنشاهماخرجهم

آياتهمنلهمأظهربما،ربهمأنهأنفسهمعلىوأشهدهمالوجود،فيترتيبهم

وفيهإلاأحدمنفليس؛خالقهمأنهيعلمواأنإلىتضطرهمالتيوبراهينه

ذلكعرفوافلما.فيهالحكمونافذبارئهأنهعلىيشهد)2(ماربهصنعةمن

الشاهدينبمنزلةكانوابهالتصديقإلىويشاهدونيرونماكلودعاهم

الموضع:هذاغيرفيقالكما،بصحتهأنفسهمعلىوالمشهدين)3(

الشاهدين،بمنزلةهميريد:17[]التوبة:بالكفر(أنفسهمعلى+>شهدين

تريد)4(:،بقولكجوارحيشهدت:تقولوكما.كفرةنحنيقولوا:لموإن

ومن.لشهدتتنطقأنوسعهاوفياستشهدتلوجوارحيفكأن،عرفتهقد

أعلميريد:18[:عمران]آلهو<لاإلةلآانصللهثهد>أيضاالبابهذا

)5(.وغيرهمالحكامعندشهدمنشهادةذلكوتبيينهإعلامهفأشبه،وبين

الانباري)6(.ابنكلامهذا

اثبتنا.مايريد."معنىهذا:لعله"طرتها:فيبعضهمفعلق،"الايةهذا=

عداماعامروابنونافععمروابيقراءةعلى(>ذرياتهم:النسخفيالايةوردتكذا(1)

السبعة.منالباقينقراءةعلىبالإفرادففيها)ق(،

تصحيف.ولعله."ينبهه")ب(:)2(

"والمستشهدين".:نسخةفيانالاصلطرةفي)3(

"."به)ط(:فيبعدهزاد)4(

)ق(.فيمضطربهناإلى"البابهذا"ومن:قوله)5(

يفهمقدالمصنفولفط.المصنفمصدروهو(564)9/البسيطفيالواحدينقله)6(

في=لجوزياابنوقالبهذا.يصرحلمالواحديولكن.الانباريابنقولهذاانمنه
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اللهإن)2(:اصحابهعنحاكيافقالالقوللهذابيانا)1(الجرجانيوزاد

بعد-يكنلمماصار)3(=كائنهوبمافيهمعلمهونفذ،الخلقخلقلما

فيفسائغ)5(،كونهغيرمن)4(مانعبكونهعلمهإذ؛كالكائن-كائنهومما

)7(الواقعموضع-بعديقعلممما-منتظرهومايضع)6(انالعربيةمجاز

كقوله:،القرآنمنمواضعفيوجلعزفالكما،بوقوعهعلمهلسبق

44[،]الاعراف:<آلحئةا!ب>ونادمم!05[،]الأعراف:لنار<أصحفونادئ>

.[48:]الاعراف(لأعرافاضفونادى>ا[1]70

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.القولهذانحوحكىالانباريابنان286()3/المسيرزاد

4(.57)9/البسيطفيكلامهوانظرقريبا.ذكرهسبقوقد،العظمصاحب:يعني

بياناالمذهبلهذاالنظمصاحب"وزاد:الواحديولفط.القولهذااصحاب:يعني

".بعضهمعنحكاية

هذهصحةعلىتدل4(57)9/للبسيطمطابقتهاولكن)ج(،بهانفردتصار(""

بعضفاجتهد،السياقاختلاللىإالأخرىالنسخمنسقوطهاادىوقد.الزيادة

كائنهو]فما[بعد،يكنلمما]و[كائن."..)ن(:فيفجاء.إصلاحهفيالنساخ

مكان""ساغوكتبصار("،"مكانواوافزاد".العربيةمجازفي]ساغ[...كالكائن

لما.جوابليكون"فسائغ"

()طفي""مانعوتصحف.الكونخبرانهمنهظنا"مانعا"لىإغيرهالاصلقزاءبعض

"."نافعلى!()بفيو"تابع"لىإ

دون()طناسخرسمهاوقد."نافع"لىإ)ب(وفيتابع""إلى)ق(فيتصحف

لعله":حاشيةاصلهافيوجدوقد."ظ"حرففوقهاوكتبالموضعينفيالنقط

المتن.فيواقحمهلحقافظئها"قبلهالذيوفيهناواقع

نضع".")ن(:

البسيط.فيلماموافقوالمثبت".الواقعموقع"،ج(:)بعداما
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ياخذوإذ172[::]الاعراف<رئكاخذ>وإذ:قولهتاويلفيكون:قال

ويشهدهم:اي[،172:]الاعراف(أنفسهمعك>وأكهدهم:قولهوكذلك.ربك

الثواببهويجب،الفهمبه)2(يكونالذيالعقلمنفيهم)1(ركبهبما

الوعدوفهم،والنفعالضروعقل،الحنثوبلغولدمنوكل.والعقاب

فيالميثاقعليهأخذتعالىاللهكانصار)3(لعقاب=ووالثوابوالوعيد،

نهو،حدوثهعلىلدليلوالاياتمنواراه،العقلمنفيهركببماالتوحيد

هوخالقمنلهفلابدذلك،يجزلمواذا.نفسهخلققديكونانيجوزلا

كمثله.ليس،غيره

إلافهم،منمانعفيهيقدحولم،المبلغهذا)4(يبلغمخلوقمنوليس

ويشيرالسماء،لىإراسهيرفعحتى)5(وجل،عزاللهلىإيفزعامرحزبهإذا

الفهممنهالذيالعقلكانواذا.فوقهتعالىخالقهبانمنهعلما،بإصبعهإليها

المبلغهذابلغمنفكل،عليهودالاذكرنامامعرفةإلىمؤدسلا)6(والافهام

يؤخذبهمااللذينوالالةالسببفيهجعلإذ،والميثاقالعهدعليهاخذفقد

اللهقالكما؛واسلمواذعن،اقر،قد:لهيقالانوجائز)7(.والميثاقالعهد

".)1()ب،ط،ن،ج(:"ركب

".)2()ط(:"منه

)3()ط،ن(:"صائر".

".)4()ب،ن،ج(:"بلغ

".)5()أ،ق،غ،ط(:"حين

."يهمؤد":(ن)(6)

457(.)9/البسيطفيالواحدينقلههعالىإ)7(
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.[15]الرعد:وكرفا(طوعاوالازضلسمؤتفىمنيسجد>ولله:وجلعز

حتىالصبيعن:ثلاثعنالقلم"رفع!كفيو:بقولهواحتجواقال:

وجل:عزوقوله(1")ينتبهحتىالنائموعن،يفيقحتىلمجنوناوعن،يحتلم

شفقنو!ملنهاأنفابفوالجبالوالازضالمحوتعلىالأمانةعرضحناإنا>

عهدهاهنا:)2(الامانة72[.]الاحزاب:(الال!ن>وحملهاقال:ثممئها<

منخلوها)3(الامانةحملمنلجبالوالارضوالسمواتفامتناع.وميثاق

إلعقل)4(لمكانإياهاالانسانوحمل،والافهامالفهمبهيكونالذيالعقل

فيه)5(.

فمنهاب[]701نظم)6(.ضروبالمعنىهذامئلفيوللعرب:قال

حمدالامامو(،1402)ماجهوابن3432(،)(،والنسائي)8943داودابواخرجه(1)

من(295/)لحاكموا(،1)48لجارودابن1و(،241)حبانوابن2(،4964)

قال0حدووالمعنىالاختلافبعضالفاظهموفيعنها.اللهرضيعائثةحديث

مشهور"حسنحديثوهو":تيميةابنوقال."مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكم

رضيعليعنالبابوفي(.1/181)والعمرةلحجامناسكبيانفيالعمدةشرح

(.)قالمي2(.)79الغليلإرواءانظر:.عنهالله

."لامانةوا":()ط(2)

تصرفخلوها"لاجل":المطبوعةالنسخوفي.الصوابوهو،النسخجميعفيكذا)3(

.النساخبعضاوالناشرينمن

اليسيط.مننسخةفيوكذا".العقلمكان":الأصلفي)4(

لحديث.باالاستدلالدون(584)9/البسيطفيمنقولةيضاالفقرةهذه)5(

".النظم"من)ن(:)6(
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ياتلي)1(لالفقعسالقنانإنسوءاتهالفقعسالقنانضمن

إذاكانواانهملهموضمانهلفقعس،ضمنقدأنهفذكر،جبل:والقنان

لهم.منهكالضمانذلكفجعل،إليهلجؤواخوفأوهزيمةمنامرحزبهم

النابغة:قولومنه

)2(متضائلخاشعمنهاوحورانرئههلكمنلجولاناكاجارف

لبيتو".بفقعس":ويروى.لمعمر"":والروايةهالنسخجميعفيكذا"يأتليلا"(1)

بهاناقضرائيةقصيدةمن-مخضرمشاعر-التميميالدارميحريبنلنهشل

وهذا-نهشلقصيدةمنأبياتثلاثةانظر.الاسديالفقسدالمهوشلابيقصيدة

لياللآسمطقيوحدهالبيتوهذا(.11/951)الاشرافأنسابفي-ثانيها

وقصيدة.وغيره2(5)5/البلاغةنهجوشرح(0511)استعجمماومعجم)858(

374(.373-)6/الخزانةفيالمهوشأبي

بينواقعوهو.اليوملىإالاسمبهذاباقأسد،بنيبلادفيمشهورجبل:والقنان

03(./1)الاخبارصحيحفيبليهدابنقالهوسميراء.الجواء

وفي.تها""لشوا:(،غ)نوفي،ثبواتها""لىإ(ق)ا،فيتها"سوءا"تصحفتوقد

إصلاحوهوبثباتها"":المطبوعةالنسخبعضوفي.إصلاحوهذا"نشؤوابها"،)ط(:

.الصوابلىإأقربج(،)بفيورسمها.أيضا

في"معمر"لكلمةالمعنىهذأجدولمقال،كذا.ملجا"أيلمعمر،":ياقوتقال

ابننقلهمابعحوالبيتتفسيرمنمأخوذالملجأمعنىيكونأنوأخشى.اللغةكتب

معمر"."لكلمةتفسيرالا،الجرجانيكتابمنلقيم

ريب.بلاتحريفوهو،والمطبوعةالخطيةلنسخفيلبيتوردكذا""كأجارف)2(

كتبناسخاولعل."لجولاناحارثبكى":وغيرهالديوانفيكماوالصواب

هممتوقدترىمالىإالكلمةفتحرفتالباء،سنوخفيتالثاءهمالبإ""بكاحارث

-.جبالها":لجولانا"وأجارفالتفسير:منتبعهمالولاالمتنفيالصواببإثبات
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جانبها.لىإالتيالارض:وحوران(،1لها)جبا:لجولاناوأجارف

كئاإناالقيمةيؤميقولوا>أت:تعالىقولهفيإن:القائلهذاوقال

منذرثةو!ناقبلمنءاباؤناأشركنمآيقولواو!غفلينهذاعن

أعلموجلعزلانهالتاويل؛هذاعلىدليلا[172،173:]الاعراف<)2(بعدهم

غافلين.هذاعنكتاإنا:القيامةيوميقولوالئلاعليهمللعهدالأخذهذاان

وا،القيامةيومعنتكونأنإما:وجهينأحدمنتخلولاهاهناوالغفلة

أخذأنهالكتابفيسبحانهيذكرفلم:القيامةيومفاما.الميثاقأخذعن

وأما.فقطمعرفتهذكروإنما،لحسابواالبعثبمعرفةوميثاقاعهداعليهم

قال-كماعليهمماخوذاالعهدهذاكانإنلاسقاطوفالأطفال،الميثاقأخذ

منهميكونمبلغاعليهمالميثاقهذاأخذبعديبلغوالمفهم)3(-المخالف

الاصل.فيوقعالتحريفبانينبئفهذا=

عظمويصور،نيالغ!االحارثبنالنعمانالنابغةبهايرثيقصيدةمنوالبيت

ابنروايةهناوما."ربهفقد":الاصمعىورواية."ربه"بالمرادوهو،المصاب

)268(.لصاحبيو2(41)8/نيوالاغا2(121،45)النابغةديوانانظر.السكيت

منه.:والرواية.فيها"":(ن،ج،)بفيو.(ط،،غق)ا،فيكذامنها"و"

والجبالابمعنىاللغةكتبفي"اجارف"اجدولم.وتفسيرهاالكلمةوردتكذا(1)

سبق.كما"لجولاناحارث":والصواب.ايضاالبيتبوزنمخلةوهي.غيره

)حرثالصحاح.بالشامجبلوهو،لجولاناقللمنقلة:لحارثا:الجوهريقال

1/.)927

الآيتين.فيبالياءيقولوا""عمرو:بياقراءةعلى،ج(ب،)طفيلىتعاقولهوردكذا2()

المشهوره.القراءةعلىتقولوا"")ن(:وفي.ذلكمثلسبقوقد

".لهم"ن(:،ج،)بفيو."فيهم")ط(:)3(
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عزوهو؟منهمالغفلةهذهتكونفمتى؛وينكرونه،فيجحدونه،عنهغفلة

)1(.محاليكونولايجوزلاماوذكر،منهميكنلمبمايؤاخذهملاوجل

بعذهم<منذرنةو!ناقبلمنءابآؤناألثركإتمآيقولواأو>:وقوله

منهميكونأنبهيؤاخذونالذيالشركهذايخلوفلا173[،]الاعراف:

بعدإلاذلكيكونأنيجوز)2(فلا،منهمكانفان.ابائهممنأو،أنفسهم

كانوان.غيرهولاشركمنهيكونلالطفلإذ؛عليهمالحجةوثبوتالبلوغ

]الانعام:أخرمم!(وزروازر!وتزر>لاانعلىمجمعة)3(فالامة،غيرهممن

.الكتابفيوجلعزقالكما164[

مسحالله"أن:!مأ[1]80النبيعنرويلمابمخالفهذا)4(وليس

اللهقولاقتص!يملانهالعهد")5(؛عليهمفاخذ،ذريتهمنهوأخرج،ادمظهر

المستقبل.موضعاللفظمنالماضيفوضع)6(،نظمهمثلفجاءوجل،عز

لمحاالنبتنللهِميثقأخذ>وإذ:قولهبقصةالقصةشبيهوهذاقال:

به-لتؤمننمعكملمامصدقرسولكمضذثموحكةصتزمنءاقئتبم

الكتابمنالانبياءعلىنزلماسبحانهفجعل81[.محمران:]الوننصرنه-<

.كانخبرظنهمحالا"")ن(:(1)

الناسخ.منسهو،يخلو"":الاصلفي)2(

تحريف.،"لايةفا":(ط،ب،)ق)3(

الاصل.منساقط"هذا"()4

.(554)صعنهاللهرضيعمرحديثمنيجهتخرتقدم)5(

)ب،ج،ن(.فيمحرفةالجملةهذه)6(
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ضآء->ثم:قولهذلكعلىيدذ.بعدهمأممهممنخذهميثاقاوالحكم

فررتم>ء)1(:للأممقالثموتنصرنة-<،به-لتومننمعكملمانسدقرسول

]ال<السهديئمنمعكموأنافاشهدوقالأقررنأقالوأإصر3لكمذعكخذتمو

عليهمحجةانبيائهمعلىالمنزلكتابهالاممبلوغسبحانهفجعل81[.:عمران

منهم.إقرارابهمعرقتهموجعل،عليهمالميثاقكأخذ

وميثمهعلئكغاللهلغمه>واذ!روا:قولهأيضابهوشبيهقلت:

-و

اخذهالذيميثاقهفهذا7[.:]المائدة<وأطغناسمعناقلتم!!بهءواثقكمالذى

وتصديقه.بهبالايمانإليهم)2(رسلهإرسالبعدعليهم

]الرعد:<الميثقبنونولاآللهبعهديوفونالذيئ>:تعالىقولهونظيره

لكؤإته،ألثمتطنتغبدولاأتءادميننىإلييهثمأعهذلؤ>:وقوله02[.

فهذا)3(61[.06،]يس:<ف!تقيمصرطهذااتجدولمتوأن!فبينعدو

رسله.ألسنةعلىإليهمعهده

.[04:]البقرة<بتهدكغأوفبئهدىؤفوا>و:إسرائيللبنيقوله:ومثله

ول!للناسليبيننهالكتتأوتوأآلذينميثقاللهأف>وإذ:ومثله

ومنثميثقهمالنينمنأضذنا>ل!ذ:وقوله187[،:عمران]آل()4(يكتمونه

)1()ط(:"للامة".

."رسوله":(ج،ن،ط،ب)(2)

"."فهذه:الاصلفي)3(

وشعبة-كثيرابنقراءةوهيعمرو،ابيقراءةعلىالنسخجميعفيالايةوردتكذا)4(
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7[.:]الاحزاب<ظيطاميثمامنهموصأخذنامىيمابقلرعيمم!وموسىوإبن!مدؤجومر

إنذارهم.بعدأممهممنأخذكمابعثهمبعدمنهم)1(أخذهميثاقفهذا

>فبما:بقولهوعاقبه،نقضهمنسبحانهلعنالذيالميثاقوهذاب[]801

فانماقشيه(]المائدة:13[،قلوبهغوجعلنالعتهتمميثقهمنقضهم

بهصرحوقد.رسلهالسنةعلىعليهمأخذهالذيالميثاقبنقضهمعاقبهم

بقوةءاتينبهمماخذواالطورفوفيورفعناميثقكخأضذنا>وإذ:قولهفي

63[.:]البقرة(تتقونلعلكخنهماواذكروا

بهذابالتذكيرخاطبمدنيةسورةونظيرتها)2(فيالايةهذهكانتولما

ولما.وبرسلهبهبالايمانعليهماخذهميثاقفانه،الكتابأهلفيهاالميثاق

العاموالإشهادالميثاقفيهاذكرمكيةسورةفيالاعرافآيةهذه)3(كانت

ميثاقوهو،الشركوبطلانووحدانيتهبربوبيتهبالإقرار)4(المكلفينلجميع

العقوبة،بهوتحلالعذر)6(،بهوينقطع)5(،الحجةعليهمبهيقومواشهاد

الفعلين.فيبالتاء(تكتمونهولاللناس>لتبيننه:الباقونوقراأيضا.عاصمعن-

)625(.الإقناع

أخذ"."ن(:)ب،ج،(1)

"نظيرها".ن(:)ط،)2(

،ج(.)بمنساقطهذه"")3(

ممّن"(:)غفيولكنسهو،ولعله.الأصلفيمضبوطاكذاداممن":بعدهق()أ،في4()

!"أقرِت

".ـعليهمالحجة"به)ن(:."الحجةبه"عليهم)ط(:)5(

"."المعذرة(:،غق)ا،عداما)6(
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ماوذلك؛بهعارفين،لهذاكرينيكونواأنفلابد.الاهلاكبمخالفتهويستحق

مخلوقوننهمو،وفاطرهمربهمنهو،بربوبيتهالاقرارمنعليهفطرهم

وعقولهم،فطرهمفيبمايذكرونهمرسلهإليهمأرسلثم.مربوبون

.(1)ووعيدهووعدهونهيهوأمرهعليهمحقهويعرفونهم

)2(:متعددةوجوهمنهذاعلىيدلإنماالايةونظم

وبنوادم)3(،:يقلولم<ءادمبنىمنر!كأخذذ>و:قالانهأحدها:

.آدمغيرادم

بعضبىبدلوهذا،ظهرهمن:يقلولمظهوره!(،>من:قالأنه:الثاني

)5(.أحسنوهو)4(،اشتمالبدلأوكل،من

ذريته.:يقلولم(،تهم>ذريا:قالانه:الثالث

علىشاهدينجعلهمي:<أنفسهمعك>وأسدقال:أنه:الرابع

)ب(.منساقط"ووعيدهووعده"(1)

لىإالاشارةدون22(0-12)9الطحاويةشارحنقلهاكلهاالعشرةالوجوههذه2()

الغيبمفاتيحفيغيرهاوبالنصمنهاجملةوانظر.طريقتهحسبمصدرها

5(1/0-5.)53

."آدممن":(،غق،)اعداما)3(

مشكلفيمكيالاولوعلى6(.1/20)التبيانفيالعكبريالثانيعلىاقتصر4()

الدرفيالسمينقال(.176)2/الكشاففيوالزمخشري3(1/60)القرآنإعراب

لا.يدهوقطعته،ظهرهزيداضربت:كقولكالظاهر،"وهو(:5115/)المصون

".اشتمالبدلهذهاحديعرب

."احسنإوهذا(:)ب()5
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بعدشهادتهيذكرإنماوهو،بهشهدلماذاكراالشاهديكونأنفلابد؛أنفسهم

قبلها.(1)شهادةيذكرلاالدار،هذهلىإخروجه

عليهم،الحجةإقامةالاشهادهذاحكمةأنأخبرسبحانهأنه:الخامس

قامتإنما)2(والحجة.غافلينهذاعنكناإناا[:1]90القيامةيوميقولوالئلا

مبمثرينرسلأ>:لىتعاقالكماعليها،فطرواالتيوالفطرةبالرسلعليهم

.[165العساء:1<الرسلبغدحجةاللهعلىللئاسلعلأليهونومنذرين

هذاعن!نا!إثا:القيامةيوميقولوالئلابذلكتذكيرهم:السادس

منلهم4()بالاخراج)3(غافلونأنهمومعلوم[.172:الاعراف1<غفلين

أحديذكرهلافهذا،الوقتذلكجميعاوإشهادهم،كلهمادمصلب

)5(.منهم

منذرئةوكناقبلمنءاباوناأشركنمايقولوا>أو:قوله:السابع

والاشهاد:التعريفهذافيحكمتينفذكر173[.]الاعراف:<)6(بعدهم

."تهشهاد":(ج،ب)(1)

،ج(.)بعنساقطة"الحجةو"."الحجةوإنما"(:)ن)2(

كانوا.فزاد:،"غافلينكانوا")غ(:فيولكنسهو.ولعله،"غافلين":الاصلفي)3(

يتعدىلا"غفلو"مضبوطا."فالإخراج"فيها:التي()نعداماالعسخجميعفيكذا4()

شرحفيكما،"جالإخرعن":بوالصوسهوا،يكونقد""بالإخراج:فقولهبالباء،

)ن(فيالذيولعلحرفيا.نقلابرقتهالسادسالوجهفيهنقلوقد2(،1)9لطحاوية

النص.لإصلاحسعي

احد"."منهم)ن(:)5(

النسخ.فيالايةوردتوبهاعمرو،بياقراءةبالياء"يقولوا"أنعلىالتانبيهسبق)6(
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شعورلافالغافلالتقليد؛يدعوالاأن:والثانية،الغفلةيدعوالاأنإحداهما:

.لغيرهتقليدهفيمتبعوالمقلدله،

بجحودهم(1)عذبهملو:اى(المبظلونفعليمافنهلكنا>:قوله:الثامن

وتكذيبهم،رسلهلمخالفةيهلكهمإنماسبحانهوهو.ذلكلقالواوشركهم

بالرسلعليهمالحجةإقامةغيرمنشركهمفيآبائهمبتقليدأهلكهمفلو

ما)2(بطلانمعرفةعنغفلتهممعأهلكهمأو،المبطلونفعلبمالاهلكهم

هلهاوبطلم،القرىليهلكيكنلمأنهسبحانهأخبروقد.عليهكانوا

والانذار)3(.الاعذاربعديهلكهموانما،غافلون

وخالقه،ربهأنهنفسهعلىواحد)4(واحدكلأشهدسبحانهانه:التاسع

>ولين:كقوله،كتابهمنموضعغيرفيالاشهادبهذا)5(عليهمواحتج

يصرفونفكيف:اي87[.:]الزخرف(يؤنجكونفاقالتهليقولنظقهممنسألتهم

فيكثيروهذا.وخالقهمربهماللهأنمنهمالاقرارهذابعدالتوحيدعن

وذكرتهمبمضمونها،أنفسهمعلىأشهدهمالتيالحجةهيفهذه.القرآن

01[.]إبراهيم:<والازضقألسفواتفاطرشالثالله>أفى)6(:بقولهرسلهبها

ايضاالطحاويةشرحفيوالنص.تصحيفوهو"،لوعدهم")ن(:[(.عذبتهم")ط(:(1)

مصحما.

الاصل.سهومنولعله."بطلان"معرفته)ق(:وفي،"لبطلان"معرفته)أ،غ(:في)2(

.لاعذار"1والانذار"(:)ط)3(

مكررةظنوهالعلهم.الاخرىالنسخفيالثانيةوحذفت)ق(.وفيالاصلفيكذا)4(

سهوا.

)ط(.منساقط""عليهم)5(

".بقولهم"،ج(:)ب)6(
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يذكرهمولم،والمعرفةالاقراربهذارسلهألسنةعلىذكرهمإنماتعالىفالله

حجة.عليهمبهأقامولا،يجادهمإعلىسابقباقرارب[01]9(1قط)

المستلزمةالبينةالواضحةالدلالةوهياية،هذاجعلأنهالعاشر:

)2(تعالىالرباياتشأنوهذا.المدلولعنهايتخلفلابحيثلمدلولها

تعالى:فقالبه،للعلممستلزمةمعينمطلوبعلى)3(معينةدلةفانها

نفصلوالتبيينالتفصيلهذامثل:أي55[.:]الانعام(لأبصنفضل>ردذلك

.الايمانلىإالكفرومنالتوحيد،لىإالشركمنيرجعونلعلهمالايات

مخلوقاته.أنواعمنكتابهفيبينهاالتيهيفصلهاالتيالاياتوهذه

وايات،وخلقهم)5(وذواتهمنفوسهمفيايات،ونفسية)4(أفقيةاياتوهي

وجودهعلىيدلمما،لىوتعاتباركالربيحدثهمماوالنواحيالأقطارفي

بهشهدماأبينها)6(ومن.لقيامةوالمعادوعلى،رسلهوصدقووحدانيته

مصنوعمربوبوأنه،ومبدعه)7(وخالقهربهأنهمننفسهعلىحدوكل

)ط(.منساقط"قط")1(

الاصل.منساقط"لىتعا.لمدلولها.."2()

تصحيف.ولعله،""يقينية)ب،ج(:)3(

ضبطه.معحدةعلىحرفكلطزتهافيكتبثم،وثانيهاولهبفتح)ط(فيضبط4()

.الآفاقلىإاضفتهإذا،افقي"رجل(:)132المنطقإصلاحفيالسكيتابنقال

بعضواختارها"،"فقهيةلىإ()قفيالكلمةتحرفوقد".افقي:يقولوبعضهم

الناشرين!

تصحيف.،"بهمدوا":()طفي(5)

تحريف.،تها"ايا":(،ج)بفيو.تصحيف،ثبتها"ا":()ق6()

".وربهخالقه"(:)ط)7(
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وا،محدثبلاحدثيكونانومحاليكن،لمنبعدحادثمخلوق

كمثله.هوليس)1(أوجدهموجدمنلهفلابد.لنفسهالمحدثهويكون

بمكتسبة.ليستعليهافطروفطرة)2(والشهادةالاقراروهذا

طهوره!منءادمبنىمنربكأخذ>وإذ:تعالىقولهوهيالايةوهذه

علىيولدمولود"كل:ء!ي!النبيلقولمطابقة[!172:الاعراف1()3(ذرياتهم

فطرالتياللهفظرتحنيفاللذينفاق!وتجهك>:تعالىولقوله")4(.الفطرة

أكثرولبهررالقئوالدلررذللثاللهلضلقلبديللاعلتهاالناس

31[.03-<]الروم:إلةمنيبين!!يعلمونلاافاس

ومنهمكالزمخشري)5(.فقطالقولهذاإلايذكرلممنالمفسرينومن

كابنالقولينحكىمنومنهم،فقطالاولالقولإلايذكرلممن

وغيرهم.)8(،لماورديوا)7(،والواحدي)6(،لجوزيا

."يوجده":(ط)(1)

."ةهدلمشاا":(ن،ج،ب)اعدما(2)

قراوبهاعمرو.بياقراءةعلىالنسخفيكذاوردتالآيةانعلىمرةغيرالتنبيهسبق)3(

ايضا.عامروابننافع

البخاريفيعنهآخروبلفط.هريرةبياحديثمن()1385البخارياخرجه(4)

)2658(.ومسلم()1358

.(176)2/الكشاف)5(

286(.-283)3/المسيرزاد)6(

.(584-434)9/البسيط)7(

927(.-277)2/لعيونوالنكت)8(
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هذافيمعترضاعترضفان)1(:الجرجانييحيىبنالحسنقال

آدم،ظهرا[011]مسحالله"إن:قالأنهع!ييهالنبيعنيروىبحديثالفصل

هذاإن:وقال")2(،ظهرهفيردهمثمالعهد،عليهموأخذ،ذريتهمنهفاخرج

أخذكانإنالظهرفيردهملامتناع،إليهذهبتالذيالتأويلجوازمنمانع

العقل.وتمامالبلوغبعدعليهمالميثاق

قلنا:كما)3(،ظهرهفييردهمثم(":ظهرهفيردهم"ثممعنىإن:لهقيل

ظهرهفييردهمثم:معناهفيكونربك.ياخذ<:ربكخذ>معنىإن

فيها،وردمنهاخلقوادم،للدفنالارضلىإردواماتواإذالانهم،بوفاتهم

رد،وفيهامنهاخلقآدمكانإذ)4(؛ظهرهوفيآدمفيردوافقدفيهاردوافاذا

علىالحديثهذاتاويلمن)5(إليهذهبتموفيماالشيء.منالشيءوبعض

تأويلهيردأنإلا،المعنىهذافيالقرآنبهجاءماوبينبينهتفاوتظاهره

طهوره!منءادمبنىمنرذكخذ>وإذ:قالوجلعزلانه؛ذكرناهماإلى

مضافهاهناهوإنما،القصةفيادميذكرولم[.172:]الاعراف()6(ذرياتهم

فلاادم،ظهرمسحأنه:الحديثوفي.وأولادهمنهانهمذريتهلتعريفإليه

بالتأويلإلاالاتفاقإلىالحديثفيجاءوماالقرانفيجاءمارديمكن

ترجمته.سبقتوقد(،القرآن"نظمصاحب(1)

.(486)صفيسبق)2(

،غ(.ط)أ،منساقط"ظهرهفييردهم"ثم)3(

".ادم"ظهر(:،ج)ب(4)

(.،ج)بمنساقط(5)

السابقة.الصفحةفيالتعليقانظر)6(
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.ذكرناهالذي

اللهرسولعنالايةفيرويمالىإونحن:أقولوأنا:الجرجانيقال

انس،وبه،اقبلوله،أميلالصالحالسلفمنالعلمأهلإليهذهبوما!!،

هدى)1(.وأولىهولماالتوفيقوليللهو

القائلهذاعلىالردفيذكرقدالسنةأهلمنأصحابنابعضأنعلى

،وامكان)2(بسهولةالعربيةومجازالجاريالنظمفيويسوغيحتملمعنى

منرئكأخذ>رإذ:تعالىقولهيكونانوهو.استكراهولاتعسفغيرمن

فيمنهكانعماوجلعزاللهمن)3(خبرهمبتدأ172[]الاعراف:(ءادمبنى

،<بك>قالوا:لىتعاقولهجوابهيجعلجوابايقتضيواذ،عليهمالعهدأخذ

قصته.بتمامالخبرهذانقطع1و

القيامةيومالمشركونيقولهمابذكرآخرخبراوجلعزابتدأثم

)5(:الحطيئةقالكمانشهد،:يعني(>شهدنة)4(:فقالب[،]011

بالعذر)6(احقالوليدانربهيلقىحينالحطيئةشهد

.(458)9/البسيطفيالواحدينقلهاالفقرةهذه(1)

تحريف.،لمالهيشهد":()ن(2)

هذاولعلمني،خبر".ـوالضبطمبتدا"فيها:التي)ج(عداماالنسخجميعفيكذا)3(

اصح.

"قالوا".ن(:،ج،)بعداما)4(

".المعنىهذافي")ط(:فيبعدهزاد)5(

البيت.فيروايةوهي."يلقى"يوم)ن(:وفي.عقبةابنهووالوليد2(.)58ديوانه)6(
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القيامة:يومستقولونأنكمنشهد:تعالىيقول.الحطيئةيشهد:بمعنى

والمناقشةالحسابمنفيههمعماي:<غفلينهذاعننينا!انا

بالكفر.والمؤاخذة

تقولوا؛نو:بمعنىنقولوا<)1(و>:فقالاخر،خبراإليهأضافثم

كفورا()2(ؤءاثمائنهمتطغ>ولا:قولهمثل،النسقواوبمعنىو<>لان

منءابآؤناأشركنما!:القيامةيومتقولواانونشهد:فتاويله24[.لإنسان:]

وحملوناأشركوا،إنهمأي:173[]الاعراف:<بعدهممنذزيةو!ناقبل

بهم؛واقتدينا،مذاهبهمعلىفجريناصبانا)3(،فيالشركفيمذهبهمعلى

وجدنا!اناقالوا:كما.لهمذلكفيوالذنببهم،مقتدينكناإذلناذنبفلا

ذلكعلىيدل23[.]الزخرف:<)4(ضقتدوتءاثرهمعكهـإناأتةعكءابآءنا

.الشركعلىإيانا)5(حملهم:ي<المحتطلونفعليما>أفخهلكنا:قولهم

الميثاقباخذالمخلوقينجميععنخبزاالاولىالقصةفتكون

وابالتاءضبطتفاكثرها،ياتيوفيماهناالمضارعةحرفضبطفيالنسخاضطربت(1)

قبلمنف!روقد،للجرجانيالكلاملانبالتاء؛بوالصوبالتاء.واخرىبالياءمرة

عمرو.بيابقراءةليستقراءتهأنعلىنصفهذا."..ستقولونانكمأنشهد:بقوله

التبيانوانظر.بعد"وفيهالواو،بمعنىاو:وقيل")788(:المشكلفيمكيقال)2(

.(1261)للعكبري

حياتنا"."ن(:،،ج)ب)3(

)ن(.منساقط"مقتدون...والذينبهم"(4)

".بحملهم")غ(:)5(
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منالقيامةيومالمشركونيقولعماخبراالثانيةوالقصة)1(،عليهم

2(.الاعتذار)

لاختلافوالخبرالكتاببينفيماتفاوتأنهالمخالف5ادعافيماوقال

لمخالفته،بها)3(تاصلدالتيوالعبربالنظائرقبولهيجبقولافيهماألفاظهما

فيكانخبرزيادةأفادآدمظهرمسحاللهأن!ك!جمالرسولعنالخبرإن:فقال

بسوى!أخبرولوكلها.يذكرولمبعضها،الكتابفياللهذكرالتيالقصة

الوقتذلكفيكانقديكونأن)4(عسىمما-بهاأخبرالتيالزيادةهذه

خلافذلك)5(فيكانلما-كتابهاللهيضمنهلممماالعهد،فيهأخذالذي

.الفائدةفيزيادةكان)6(بل،تفاوتولا

امرلىإمرجعهاوكانذاتهافيأ[11]1اختلفتإذاالالفاظوكذلك

فذكرادم،خلقفيكتابهفيوجلعزقالكماتناقضا،ذلكيوجبلمو]حد

،لازبطينمنومرة،مسنونحمأمنخلقأنهومرة،ترابمنخلقأنهمرة

فيأيضاومعانيها،مختلفةالالفاظفهذهكالفخار)7(؛صلصالمنومرة

)ب،ج(.منساقط"عليهم")1(

)ن(.منساقطالاعتذار"من")2(

)غ(.فيكمايؤيدها""الذييشبهالاصلفيرسمها)3(

لاصل.في"ان"تردلم)4(

اللفط"."في)ب،ج(:)5(

"كانت".)ط(:)6(

(11)والصافات33(،)28لحجروا(ه)9عمرانالفيالكريمةالاياتانظر)7(

.(41)حمنلروا
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ناإلا،الترابغيرلحماةوا،لحماةاغيرالصلصاللان)1(؛مختلفةالاحوال

الترابومن،الترابوهوواحد،جوهرلىإ)2(الأصلفيكلهامرجعها

.الاحوالهذهتدرجت

ذرياتهم(ظهوره!منءادمبنىمنرذكأخذ>وإذ:سبحانهفقوله

معنى"ذريتهمنهفاستخرجادم،ظهرمسحالله"اد:غ!يموقوله[172:الاعراف1

اللهعنالخبرفيزيادةادم"ظهر"مسح:!يمقولهانإلا،الاصلفيواحد)3(

لظهورمسحمنه)5(ذريتهواستخراحادمظهروجلعز)4(ومسحه.وجلعز

نعلمناقدلالا؛تعالىذكركما،ظهورهممنذرياتهمستخراحوذريته

ثم،صلبهمنالاولالطبقكانلمالكن،صلبهمنيكونوالمادمذريةجمبع

كلهذلكينسبانجاز،الثانيصلبمنالثالثثم،الاولصلبمنالثاني

عزاللهذكرمايكونأنجازوكما.أصلهموهو،فرعهلانهمادم،ظهرإلى

!لمج!ذكرمايكونأنجاز،آدمظهرمنادمذريةظهورمناستخرجهأنهوجل

واحد.شيءلفرعوالاصلإذ؛ذريتهظهورمنآدمظهرمناستخرجهأنه

نأاحتملالخبرفيآدمإلىالذريةأضافلماوجلعزنهأيضاوقيه

لهاأغنقهم>فظلتوجل:عزقالكماآدم؟وعن،الذريةعنالخبريكون

للأسماءوالنعتالاعناق،عنالظاهرفيفالخبر4[.الشعراء:1(خضحعين

)1()ا،ق،غ(:"أن".

)ن(.منساقط"الاصلفي")2(

ن(!،)قفيوكذا،"واحدّا":الاصلفي)3(

".الله"ومسح)ط(:(4)

الاصل.في""منهيردلم)5(

894



وليسا،هناكإليهمضافاآدمكانكماإليها،مضافوهو)1(فيها،المكنية

قوله:يكونأنيحتملولابالخبر.-الظاهرفي-بالمقصودينجميعا

الشاعر)2(:قولومنه.خاضعاتجمعها:وجهلأن،للأعناق<>خضعين

الدممنالقناةصدرشرقتكماأذعتهقدالذيبالقولوتشرق

صعص
.القناةلىإالصدرلاضافةانث""شرقت:وقولهمذكر،فالصدر

فصل

فلاتقدير،كلوعلى.الايةهذهفيلخلفوالسلفكلامبعضفهذا

علىتدلأنغايتهاوإنمامستقرا،حلقاالاجسادقبلالارواحخلقعلىتدل

أصلهم،لىإردهمثم،واستنطاقهمالذر،صورفيمثالهموصورهمإخراج

وتقسيمهم،السابقالقدرإثباتهوإنماصحوالذي.بذلكلخبراصحإن

وسعيد.شقيلىإ

صوونبهخثم>ولقذ!خ:بقولهحزمبنمحمدابياستدلالواما

الاستدلالهذاليقفما11[،]اص:(لإدمسجدوللملإتبصةقفاثم

والخطابوتصويرنا؟حلقناعلىلادمبالسجودالامرلترتيببطاهريته،

.آدمخلقعنمتأخروذلك،لروجوالبدنمنالمركبةللجملة

المكنية.الاسماءالمقصود:لان،""هي:الصوابولعل.النسخجميعفيكذا(1)

قبله:البيتوصلة318(/1)ديوانهانظر.الاعشىهو)2(

بسلمالسماءاسبابورقيتقامةثمانينجبفيكنتلئن

بملجملستعنكنياوتعلمتهرهحتىالقولليستدرجعك

.القصيدةهذهفيالاعشىهجاه،عبدانبنالمنذربناللهعبدبنعمير:والمخاطب



صوزنبهخ(>ثمادم(>ولقذظقئ!ض(:1)عباسابنقالولهذا

ادم،يعني<>!ممجاهدقالهماهذا)3(وبيان)2(.لذريته

وهو،لجمعابلفظ(>حلقناكم:قالوإنماادم)4(.ظهرفي(و>صؤزشبئ

)5(.سيدهمضربتوإنما،ضربناكم:تقولكما؛ادميريد

للمليهكةقفا>ثمبعد:لقولهمجاهد؛قولالايةهذهفيعبيدابوواختار

ادمذريةخلققبل<!ىاشجدو:للملائكةتعالىقولهوكان<اسجدو

الخلقجعلفمن.والترتيبالتراخيتوجبو)ثم(،الارحامفيوتصويرهم

)ثم(حكمراعىقديكونالارحامفيادملاولاد)6(الايةهذهفيوالتصوير

معنىفيهاهنا)ثم(:يقولفإنهالاخفش،بقولياخذانإلا)7(،الترتيبفي

93(.-38)9/للواحديالبسيطمنمنقولعبيدابيقولاخرلىإهنامن(1)

318(./)12التفسيرفيالطبرياخرجه)2(

المطبوعة.النسخفيوكذاايضا.الاصلفيرسمهويشجعه".مثال"(:)ق)3(

البسيط.فيلمامطابقوهوغيرهما،منثبتناماوالصواب

32(.0/)12التفسيرفيالطبرياخرجه)4(

لادم.كلاهماوالتصويرالخلقيكونانجوزلذييونسكلاممنجزءالتمثيلهذ)5(

فيهاالتي)ب(بنسخةشبيهةكانتالقيمابنعليهااعتمدالتيالبسيطنسخةولعل

2(.4/18)الثعلبىوتفسير38()9/البسيط:انظر.سقط

(.)طمنساقطة"الاية"كلمة)6(

"لم:البسيطفيكما،عكسهوالصوابلمطبوعة.والخطيةالنسخجميعفيكذا)7(

يكونانيجوز"ولا352(:)2/الوسيطفيالواحديوقال...".راعىقديكن

لبكة-ققا>ثم:لقولهلارحام؟فيذريتهتصوير(صورنبهخ>ثم:بقولهالمراد
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)2(وسيبويهالخليلا[]112يجيزهلاخطأوهذا:الزجاجقالالواو)1(.

)3(.بعلمهيوثقمنوجميع

وصورهمادم)4(،حلقاللهإن:قالحينمجاهدبينهوقدعبيد:ابوقال

"أنهوهو:الحديثفيبينوهذا:قالبالسجود.ذلكبعدامرثم،ظهرهفي

الذر")5(.صورفيادمظهرمنأخرجهم

يأيها>:قولهالايةهذهونظيربعضا.بعضهيفسروالقرانقلت:

]الحج:نطقؤ(منثمترابمنظقئكمف!ناالبعثمنرتبفىنكنتوألنالم!

اصلهم.هوإذادم،لابيهموهو،عليهمترابمنالخلقفاوقع5[.

قلت!وإذ>:كقولهاباوهم،والمراد،الموجودينيخاطبسبحانهوالله

ش!ون(نت!وآلصخعقةفاضذتكمجهزهأدتهلزىحتىلكنومنلنيموسئ

:]البقرةالاية<وحدطعامفىنفحبرلنيموسىقلتز>وإد:وقوله[.55:]البقرة

>وإذ:وقوله72[.]البقرة:فها(تمؤ1فادذقسماقنلت!وإذ>:وقوله61[.

:القرانفيكثيروهو)6(63[ه]البقرة:اطور<فؤقيورفعتاميثقكخأخذنا

الارحام.فيادمذريةتصويرقبلكانهذالأن(،لادماسجدو

لخلقيكونأنأيضاجوزيونسمثلولكنه)492(،للأخفشالقرانمعاني1()

ايضا.مثالهوذكر،لادموالتصوير

."سيبويهولا":صلالأ(2)

98(.)3/سيبويهكتابوانظر:32(.1)2/للزجاجالقراننيمعا)3(

مجاهد.إليهذهبالذيوهو،للبسيطموافقوالمثبت،"ادم"ولد(:)نعداما4()

.(554)صلحديثاتخريجسبق)5(

"هذا".،ج(:)ب)6(
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صوزنبهخ(ثم>ولقدلنتم:قولهفهكذا.آباوهموالمراد)1(،يخاطبهم

.[11:]الاعراف

لى:تعاكقولهالنوعذكرلىإالشخصذكرمنسبحانهيستطرد)2(وقد

مكيهن<2قرافىنطفةجعلتهثم!طيهزمنسنلؤمنافيفشنظقناولقد>

نطفةوالمجعول)3(.ادم:طينمنسلالةمنفالمخلوق[.13-12:]المؤمنون

ذريته.:مكينقرارفي

.إسنادهيصحفلا،عامبألفيالاجسادقبلالارواحخلقحديثماو

ابنقالالمنذر.بنرطاةو)4(.متروك:الدارقطنيقال،السكنبنعتبةففيه

غلط)5(.احاديثهبعض:عدي

فصل

:وجوهفمننها،أبداخلقعنمتأخرالأرواحخلقأنعلىالدليلوأما

ارسلسبحانهاللهفانهكذا.كانصلهموالبشرابيخلقاناحدها:

،صورهثمطينا،صارتحتىخمرهاثم،الارضمنقبضةفقبض،جبريل

لحماصارب[1]12فيهالروحدخلتفلما.صورهأنبعدالروحفيهنفخثم

."به":فلادة(ط،)قفي(1)

.استطرد""(:)ط2()

تصحيف.،"لمحصولا"(:،غق،)ب)3(

للذهبيالضعفاءفيوالمغني2(2)55لجوزيالابنوالمتروكينالضعفاءانظر:(4)

.)5993(

5(.)80للذهبيوالمغني(1/432)عديلابنالكاملانظر:)5(
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طقا.ناحيا،ودما

ابنعن،مرةوعن؛عباسابنعن،صالحبيومالكأبيتفسير)1(ففي

احبماخلقمناللهفرغ"لماع!ي!:النبيأصحابمنناسوعنمسعود؛

قبيلةمنوكانالدنيا،سماءملكعلى)2(إبليسفجعل،العرشعلىاستوى

الجنة.خزانلانهم"الجن"؟سمواوإنما"،"الجن:لهميقالالملائكةمن

إلاهذااللهأعطانيما:وقال،صدرهفيفوقعخازنا،ملكهمعإبليسوكان

فيالكبرذلكوقعفلما.الملائكةعلى-ليلمزية:لفظوفي-لي)3(لمزيد

ألأرضفىجاعل!افى)4(:للملائكةاللهفقالمنه،ذلكعلىاللهاطلعنفسه

ذريةلهتكون:قال؟لخليفةاحاليكونوماربنا،قالوا:03[.:]البقرة<خليفة

ربناقالوا:بعضا.بعضهم)5(ويقتلويتحاسدون،،الارضفييفسدون

النسخ.منسقطقدوكانه."عنالسدي"السطر:فوق()طفيالقراءبعضبعدهزاد(1)

كتابمنالسند،بهذاالسديتفسيرمناثراالمصنفنقلأن4(04)سبقفقد

الاتي،الاثر74(-1/73)تفسيرهفيكثيرابناوردوقد.المروزينصربنمحمد

.السديتفسيرفيمشهورالصحابةهؤلاءلىإالاسناد"فهذا:بقولهعليهوعقب

انهماو،الصحابةكلاممنليسمدرجبعضهافلعل،كثيرةإسرائيلياتفيهويقع

بهذامستدركهفييرويلحاكموا.اعلموالله،المتقدمةالكتببعضمناخذوه

!".البخاريشرطعلى:ويقولاشياء،بعينهالاسناد

".اللهلعنه"ن(:)ب،فيزاد)2(

المنثوروالدر(1/584)شاكرالطبريتفسيرفيوكذا(.،غط،ق)ا،فيكذا)3(

ناسخها.منإصلاحولعله"،لمزيتي":()نوفي2(.1/54)

الاصل.منساقط"للملائكة...وقع"فلما)4(

لعطف.واودونلمايقتلون":الاصلفي)5(
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ونقدسبحمدكفسبحونحنألدمآءولمجتفكفهايفسدمنفيها>أتخعل

إبليس.شانمن:يعني03[ذعذمن(]البقرة:لاماأعلمنيلمحاللك

اعوذنيإ:الارضفقالتمنها،بطيقلياتيهالارضلىإجبريلفبعث

بك،عاذتإنهارب:وقاليانذ،ولم،فرجع،مني(1)تقبضانمنكبادله

فعاذت،الموتملكفبعبفاعاذها.،منهفعاذت،ميكائيلفبعثفاعذتها.

،الأرضوجهمنفاخذ.امرهانفذولم،ارجعانباللهأعوذوانا:فقال،منه

وسوداء،وبيضاءحمراءتربةمنواخذواحد،مكانمنياخذفلم.وخلط

لازبا.طيناعادحتى)2(الترابفبل،بهفصعد.مختلفينادمبنوخرجفلذلك

ببعض.بعضه)3(يلزقالذيهو:واللازب

منفتهونجفختس!له-فاذا!طيهنمنبمث!إخلق>إق:للملائكةقالثم

إبليسيتكبرلكيلابيدهاللهفخلقه72[.71-]ص:<شجدينلهوققعوأروحى

فكانبشرا،فخلقه.عنهأنااتكبرولم،بيديعملتعماتتكبر:لهليقول،عنه

وكان.رأوهلمامنهففزعوا،الملائكةبهفمرتسنة،اربعينطينمنجسدا

كمالجسداا[أ]13فيصوت،فيضربهبه،يمرفكان،إبليسفزعامنهأشدهم

صاصل>من:يقولحينفذلك،صلصلةلهتكونالفخار،يصوت

.(1/09)وتاريخه(1/954)الطبريتفسيرفيوكذا."تعقص"،ج(:)ب(1)

المطبوعةالنسخوفي،غ(.ن،ق،)طفيمضبوطاكذا"الربقبل"،ج(:)بعداما)2(

مقتضىوهو،وتاريخهالطبريتفسيرفيلماموافقوالمثبت!"وجل"عززيد:

.السياق

.الطبريعندوكذا،"يلترق":،ج()ب)3(
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منفخرج،فيهمنودخل!خلقتمالامر:ويقول[،14:]الرحمن(كائفخار

لئن.أجوفوهذاصمد،ربكمفانهذامنترهبوالا:للملائكةفقال،دبره

لاهلكنه.عليهسلطت

قالالروجفيهينفخأن5ثناوجلاللهيريدالذينالحينبلغفلما

فدخلالروجفيهنفخفلما.لهفاسجدواروحيمنفيهنفختإذا:للملائكة

لله،الحمد:فقالدله،الحمد:قل:الملائكةفقالتعطس،رأسهفيالروج

الجنة،ثمارإلىنظرعينيهفيالروجدخلفلما.ربكيرحمك:اللهلهفقال

فنهض،رجليهالروجيبلغأنقبل)1(الطعاماشتهىجوفهفيدخلفلما

عجل<منافيدضمنظق>:يقولحينفذلك،الجنةثمارلىإ)2(عجلان

)3(.لحديثاباقيوذكر37[.]الأنبياء:

:قالزيد،ابنثنا:قالوهب،ابنأخبرنا:الاعلىعبدبنيونسوقال

حلقتلمربناوقالوا:شديدا،ذعراالملائكةمنهاذعرتالناراللهخلقلما

للهيكنولم.خلقيمنعصانيلمن:قالخلقتها؟شيءولايالنار؟هذه

بعدادمحلقإنماخلق،فيهاليسوالارض،الملائكةإلايومئذ)4(خلق

شئايكنلئمالذهمنحيناقيلنسنعلىق>هل:تعالىقولهوقرأ)5(ذلك.

هنافلعل،القادمةالمسألةفيالمصنفنقلهوكذا.""فوثب:الطبريتفسيرفيبعده(1)

سقطا.

"عجلا".(:)ط)2(

49(.،1/09،39)وتاريخه(046-1/584)تفسيرهفيالطمرياخرجه)3(

".خلقيومئذ")ن(:)4(

غيرهما.منوالمثبت.""قراهق(:)ا،فيرسمها5()
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ذلكليت)1(،اللهرسوليا:الخطاببنعمرقال1[.نسان:!1مدبهورا(

لا-فيه؟نعصيكدهرعليناوياتي:الملائكةوقالتقال:ثم)2(!الحين

وأجعلخلقا،الارضفيأخلقاناريدنيإلا،:قال-غيرهمخلقالهيرون

)3(.لحديثاوذكر.خليفةفيها

إليهينظروضعهثم،ادماللهخلق-:اعلموالله-فيقال:إسحاقابنقال

ولمكالفخار،صلصالاعادحتى،الروحفيهينفخانقبلعامااربعين

:فقالعطس!،راسهلىإالروحانتهىلما-:اعلموالله-فيقال.نارتمسسه

.(4)لحديثاوذكر.للهلحمدا

منفيهنفخسبحانهاللهانعلىتدلوالاثارب[1311لحديثوافالقران

روحهكانتولو.الروجفيهحدثتالنفخةتلكفمن،جسدهخلقبعدروحه

خلقه،منالملائكةعجبتلماذريتهارواحجملةمعبدنهقبلمخلوقة

ارواحترىوهيحلقتها؟شئلاي:وقالتالنار،خلقمنتعجبتولما

ارواح)5(كانتولما،لخبيثواوالطيبوالكافر،لمؤمنافيهمادمبني

فإن؛كفرهقبلمخلوقةالكافرةحالاروكانتبللابليس،تبعاكلهاالكفار

!إصلاحاوحرف("،"كيف(:)ط(1)

منخوفاقالها!مذكورغيرشيئاالانسانوبقيالأبد،لىإداملحيناذلكليت:يعني2()

شاكر.محمودالأستاذحاشية(1/664)الطبريتفسيرانظر.القيامة

.(1/664)تفسيرهفيجريرابنأخرجه)3(

.(1/684)تفسيرهفيجريرابنأخرجه(4)

اما""لىإغئرتلما""كان"،رواحواما"ن(:،)طوفي.الأصلمنساقط"كانت")5(

.الأصولمن""كانتسقوطبسبب
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يكنولم،وروحهادمبدنخلقبعدبالكفرعليهحكمإنماسبحانه)1(الله

يكنلموهو،ومؤمنةكافرةقبلهالارواحتكونفكيفكافرا)2(.ذلكقبل

فالأرواح؟واغوائهبتزيينهإلا1حللأروالكفرحصلوهل؟ذاكإذكافرا

ارتدتثممؤمنةكلهاكانت:يقالأنإلا،كفرهبعدحدئتإنماالكافرة

ذلك.يخالفالارواحخلق)3(تقدمعلىبهاحتجواوالذي.بسببه

أجناسحلقعنالاخبار:لمالعاتخليقفيهريرةبيأحديثوفي

قبلمخلوقةالارواحكانتولو،لجمعةايوملىإادمخلقوتأخر،العالم

عنيخبرلمفلما.أيامستةفيالمخلوقالعالمجملةمنلكانتالاجساد

وحدهادمخلقنو،الذريةلخلقتابعخلقهاأنعلمالايامهذهفيخلقها

المشاهدالوجهفعلى،ذريتهخلقماو.الستةالايامتلكفيوقعالذيهو

المعاين.

ذاكرةلكانت،ناطقةعالمةحيةوهي،البدنقبلوجودللروحكانولو

حيةتكونأنالممتنعومن.مابوجهولو،بهشاعرةلمالعاهذافيلذلك

البدنهذالىإتنتقلئم،الارواحمنملأبينوهيبربها،عارفةناطقةعالمة

لهابحاتشعرالمفارقةبعدكانتوإذاما.بوجهذلكقبلبحالهاتشعرولا

أنهامع-هاهناعليه)4(كانتماوتعلم،التفصيلعلىالبدنفيوهي

لهابحاتشعرفلأن-لها)5(كمامنكثيرعنعاقتهاأمورابالبدناكتسبت

".)1()ن(:"فالله

)2()أ،ق(:"كافر".

".)3()ا،ق(:"مد

النظر.لانتقالالاصلمنساقط"كانت"بعد...)4(

"حالها".،ج(:)ب)5(

705



تعلقها:يقالأنإلا.الاولىبطريق(،1)هناكمعوقةغيروهي،الاولأ[11]4

أنههب:فنقول،الاولبحالهاشعورهامنمنعهابتدبيرهلهاواشتغابالبدن

شعورأدنىعنيمنعهافهل،والكمالالتفصيلعلىبهشعورهامنمنعها

لمبالبدنتعلقهاأنومعلوم؟بالبدنتعلقهاقبلعليهكانتمما)2(مابوجه

الشعورمنيمنعهافكيف،البدنفيوهياحوالهاباولالشعورعنيمنعها

ذلك!قبلكانبما

ناطقةحية)3(عالمةلكانتالبدنقبلموجودةكانتلوفانهاوأيضا

والعلمالشعورلهاحدثثمكله،ذلكسلبتبالبدنتعلقتفلما،عاقلة

الروجتكونأنالامورأعجبمنلكانكانلووهذافشيئا.شيئاوالعقل

عقلهاإلىذلكبعدتعودثم،جاهلةضعيفةناقصةتعودثمعاقلةكاملة

تعالى:قالوقدهذا؟علىيدلمالفطرةووالنقلالعقلفيفأينوقوتها.

السمعلكموجعلشئاتخ!و%لاأمهنكمبطونمنأخرجكملله>و

78[.:]النحل(قمثكروتلعلكموالائدوالا!ئر

والعقلوالعلم،الاصليةحالناهيعليهاأخرجناالتيلحالافهذه

نعلمنكنولم.يكنلمأنبعدفيناحادثعلينا)4(طارئوالقوةوالمعرفة

به.ونعقلنعلموجودلنايكنلمإذ،البتةشيئاذلكقبل

بتنوين)ن(فيوضبطاولا""،غ(:)نفيو)ق(.فيوكذا"ولالا،:بعدهالاصلفي(1)

.اللام

بما"."(:،ج)ب(2)

".عالمة"حية)ب،ج(:)3(

"طار"ه:وغيرهالأصلفيرسمها(4)
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الآنعليههي)1(ماعلىوهيالاجساد،قبلمخلوقةكانتفلووأيضا

.الاعمالقبللهاثابتاذلكلكانوشروخير،وايمانوكفر،وخبثطيبمن

طلبهافيسعتالتيأعمالهامنوالهيئاتالصفاتهذهاكتسبتإنماوهي

قبلوالصفاتالهيئاتبتلك)2(تتصفتكنفلم،بالبدنعليهاواستعانت

.الاعمالتلكعملتبهاالتيبالأبدانقيامها

الدارهذهلىإخرجتب[1]14ثم،ذلكإيجادهاقبللهاقدركانوان

لدولو.اللهمنلهاالسابقوالقدرالكتابننكرلافنحنلها،قدرماعلى

كلثم،ناطقةعالمةحيةمكانفيأودعتثم،جملةخلقتأنهاعلىدليل

كلعلىسسحانهفاللهله؛قائلوللكنافشيئا،شيئاالدانهالىاز-)3(--
..ءلبرولمحب

لسانعلىنفسهعنبهخبربماإلاوأمراخلقاعنهنخبرلاولكنقدير،شيء

فيبماخبروانما،بذلكعنهيخبرلملمجي!الرسولأنومعلوم.ع!يمرسوله

ثميوما،أربعينأمهبطنفييجمعآدبمابنخلق"إن:الصحيحلحديثا

فينفخ،الملكإليهيرسلثمذلك،مثلمضغةيكونثمذلك،مثلعلقةيكون

4(.")الروحفيه

سببذلككانفيهنفخفإذا،فيهفينفخ،إليهيرسلوحدهفالملك

فيفيدخلها،بالروج)5(إليهالملكيرسل:يقلولم.فيهالروجحدوث

الأصل.فيتردلم1()

".لتتصف"ن(:)ق،)2(

".وقتكلفي":)ق()3(

مسعود.ابنحديثمن)2643(ومسلم32()80البخارياخرجه(4)

".الملكإليه"ن(:،،ج)ب)5(
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اللهنلافيه،بنفختهالروجفيهفاحدث،وحدهالملكإليهارسلوإنما.بدنه

معالطويلبالزمنذلكقبلموجودةكانتالتيالروجإليهأرسلسبحانه

إليهيرسلأنوبين،الروجفيهينفخملكإليهيرسلأنبينففرق.الملك

هذينمنالنصعليهدلماوتامل.الملكمعبنفسهاقائمةمخلوقةروج

التوفيق.وبالله.المعنيين

!!!
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فصل

(1)عشرةالتاسعةلمسألةاوأما

منعرضأو،البدنأجزاءمنجزءهيهل؟لنفس1حقيقةما:وهي

الروحهيوهلمجرد؟جوهرأو،فيهحمولهمساكنجسمأو،أعراضه

هذهلهاواحدةنفس!لمطمئنةواواللوامةالا!فارةوهلغيرها؟أو

)2(؟أنفسثلاثةهيأم،الصقات

الطوائف،سائرمنفيها)3(الناستكلمقدمسائلهذهأن:لجوابفا

[أ11]هالرسولأتباعاللهوهدى.خطؤهمفيهاوكثر،أقوالهمفيهاواضطربت

صراطلىإيشاءمنيهديوالله،بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماسنتههلو

ونذكر،الاقوالتلكفي)4(وعليهملهموماالناسأقوالفنذكر.مستقيم

وعونه.اللهبحمدالصواب

"فصل:فيهايردولم"العشرون"المسالة:()نوفي.بالتذكير"عشر":(ط)1،عداما(1)

ما".و

هذهعنوانفيمسائلثلاثالمؤلفجمعوكذاالعدد.بتانيثالنسخجميعفيكذا)2(

الكلاماستطاللماولكنه،الفصلهذافيجميعاعليهايتكلمانارادوكانه.المسالة

ورقمهما،مستقلبفصلالاخريينالمسألتينمنكلأأفردالنفسحقيقةعلى

عنوانمنالمسالتينيحذفأنفاتهثم.سيأتيكماوالعشرينلحاديةوابالعشرين

الفصل.هذا

".الناس"فيها)غ(:وفي.الاصلفييردلم"فيها")3(

من""عليهمقبلالواولسقوطللانصإصلاحولعله"عليهلهم"وما،غ(:ط)ب،4()

الاصل.
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الروحفيالناساختلف(:)1مقالاتهفيالاشعريالحسنأبوقال

لا؟أمجسمالروحوهلغيرها،اولحياةاهيالروحوهل،لحياةواوالنفس

بنفسه،حيالروحأنوزعم)2(.النفسوهيجسم،الروح:النظامفقال

)3(.والقويلحياغيرمعنىوالقوةلحياةاتكونأنوأنكر

.عرضالروح:اخرونوقال

وأجوهرالروح:ندريلاحرب)4(:بنجعفرمنهمقائلونوقال

قلألزأخعنولمجثئلونف>:تعالىاللهبقولذلكفيواعتلواعرض)5(؟

جوهر،أنها)6(لاهي،ماعنهايخبرولم85[.]الاسراء:(ربىأئرمنالزوح

لحياةاواثبت،الروحغيرلحياةاأثبتجعفرا)7(وأظن:قال.عرضأنهاولا

عرضا.

337(.-)333الاسلاميينمقالات(1)

ستاتي.وهي،"الاعراضعليهايجوزلاالروجأنوزعم":هنا()طفيأقحم2()

.المقالاتمطبوعةفيوكذا،"القويلحي"ا:الاصلعداما)3(

وطبقات(621)7/بغدادتاريخانظر:23(0)تتصانيفصاحببغداديليمعتز(4)

.(12)3والفهرست)73(المعتزلة

"عرض"وردكذايعني"كذ":""عرضفوقوكتبدا،عرضأو"جوهرا:الاصلفي()5

علىالنصاثبت)ق(وناسخ.جوهرا""علىعطفهمعمنصوبغيراصلهفي

هذهولعل."قالكذا":لمطبوعةاالعسخوفي!لمتنافي"كذا"اقحمولكن،الصواب

منذلكأنعلىفنصوا،المحققونجاءثم.الناشرينبعضزادهاالاخرىالزيادة

لقيم!ابنكلام

الاصل.في"أنها"تردلم)6(

جعفرا".ان"(:ن،)طوفيخطأ.جعفر"،بن":الأصلفي)7(
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لحياةوا،الحياةغيروأنها،جسمالروحأنلىإيذهبالجبائيوكان

لاالروحأنوزعم.الإنسانروحخرجت:اللغةأهلبقولويعتل.عرض

.الاعراضعليهاتجوز

ولم(،)1الاربعةالطبائعاعتدالمنكثرشيئاالروحليس:قائلونوقال

شيئاالدنيا)3(فييثبتواولم،المعتدللىإإلا[)2(]اعتدالقولهممنيرجعوا

واليبوسة.والرطوبةوالبرودةلحرارةا:هيالتيالاربعةالطبائعإلا

ليسوانه،الاربعةالطبائعغيرخامسمعنىالروحإن)4(:قائلونوقال

.والروحالاربعةلطبائعإلاالدنيافي

بعضهموثبتهاطباعا،بعضهمفثبتها)5(،الروحعمالفيواختلفوا

اختيارا.

والعفوناب.الكدرمنوالخالصفيالصاالدم:الروح:قائلونوقال

هالقوةفيقالواوكذلك

الغريزية.لحرارةاهيلحياةا:قائلون[ب1511وقال

نأيثبتونالطبائعأصحابمنالروحفيقولهمحكيناالذيهؤلاءوكل

.الروحهيالحياة

فيغيران،الوصففيجائزوهوبعد،وفيماهنالنسخجميعفيالعددبتانيثكذا)1(

المواضع.هذهكلفي""الاربع:الاشعريمقالات

.المقالاتمنزيادة)2(

)ط(.منساقطلدنيا""في)3(

الاصل.منساقط""قائلون(4)

فيثبتها"."ط(:،)ب)5(
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ليس:ويقولالجسد،غيرشيئاوالروجالحياةيثبتلاالاصم)1(وكان

:يقولوكان.وأشاهدهأراهالذيالعميقالعريضالطويللجسداإلاأعقل

جهةعلىالذكر)2(هذاعليهاجرىوانماغير،لابعينهالبدنهذاهيالنفس

.البدنغيرمعنىأنهاعلىلاالشيء،لحقيقةوالتاكيدالبيان

تحتالوقوععن)4(مرتفعمعنىالنفسأنأرسطاليس)3(:عنوذكر

الحيوانمنكلهالعالمفيمنبث)6(منبسطجوهرنهاو)5(،والكونالنشوء

:قال.كثرةولافلةصفةعليهتجوزلانهووالتدبير،لهالإعمالجهةعلى

والبنية،الذاتمنقسمةغيرالعالمهذافيانبساطهامنوصفتماعلىوهي

غير.لاواحدبمعنىلمالعاحيوانكلفيفانها)7(

وطول،ركانوحدود)8(ذاتموجودمعنىالنفسبل:اخرونوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الناسافصحمنكانأنه)56(المعتزلةطبقاتفي.كيسانبنالرحمنعبدبكرابو

،002سنةتوفيأنه2(41)الفهرستوفي.عجيبتفسيروله،واورعهمفقههمو

.102:وقيل

)ا،غ(.منساقط"الذكر"

ولكن،معروفانوجهانوهما."أرسطاطاليس":،غ(ن،)قوفي،الاصلفيهذا

!"ليسارطاطا":(ط،)بفي

الاصل.منساقط""مرتفع

المطموعةوالنسخغيرهمافيوتصحفتا.الاصلمنو"النشوء")ن(،من""الكون

".داثرةغير،والبلىوالنشوءالتدبيرتحت":المقالاتوفي."واللون"النسقلىإ

:والمقالاتالاخرىالنسخوفي."انبساطها":قولهويؤيدهاو)غ(،الاصلقراءةهذه

"."بسيط

"وإنها".:الاصلعداما

الاصل.منساقط"حدود"
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عليهيجريممالغيرهاالعالمهذافيمفارقةغيرنهاو،وعمقوعرض

الحدصفةيجمعهمامنهماواحد)1(وكل.والعمقوالعرضالطولحكم

.2()والنهاية

قدمناالذينهؤلاءوصفهابماموصوفةالنفسإن)3(:طائفةوقالت

لاممالغيرهامفارقةغيرنهاإلا،والنهاياتالحدودمعنىمنذكرهم

.ء)4(.
.لحيوانابصفةموصوفايكولىالىيجور

هوليسجوهر،النفسأنمبشر)6(:بنجعفرعن)5(الحريريوحكى

لجسم.والجوهراباينمعنىولكنه،بجسموليسلجسماهذا

والحياة،الحياةغيرلروجوالروج)7(،غيرمعنىالنفدس:اخرونوقال

فيالانسانيكونانيجوزقدأنه)8(يزعم،الهذيلأبووهوعرض.عنده

ذلكعلىواستشهدا[.1161الحياةدونوالروجالنفسمسلوبنومهحال

مناسهآ(فىتمتلموألتىمونهاحينالاثقسلتوفئلمحه>:تعالىبقوله

.المقالاتفيوكذا.واحد""فكل(:ط،)ب(1)

".المعانيةلهميقالالثنويةمنطائفةقول"وهذا:المقالاتفي)2(

الديصانية.وهؤلاء:الاشعردقال)3(

يجوز".لالغيرها"مقارنة،ج(:ط،)ب)4(

ترجمته.علىأقفولم.المضمومةلجيمبا""الجريري)ن(:)5(

عمدهممشهوروكلاهماد،بغدمعتزلةمنحرببنجعفرمشلهو234()تالثقفي)6(

.(621)7/بغدادوتاريخ)76(المعتزلةطبقات.لورع1وبالعلم

".الروحمعنى"غير)ط(:)7(

"."وزعم:لمقالاتواغيرهوفي.الاصلفيكذا)8(
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.[24:لزمر]ا

هذافييوجدالاعراضمنعرضالنفس:حرببنجعفروقال

كالصحةالفعلعلىالانسانبهايستعينالتيالالاتأحدوهو،لجسما

لجواهراصفاتمنبشيءموصوفةغيروأنهاشبهها،وماوالسلامة

.(1)لأجساموا

الاشعري.حكاهماهذا

قالوا:.بالتنفسلخارجواالداخلالنسيمهيالنفس:طائفةوقال

القاضيقولوهذا،النفسغيروهو،فقطالحياةوهي)2(،عرضنوالروج

الاشعرية)3(.مناتبعهومنالباقلانيبنبكرابي

ولا،مكانفيوليمستعرضاولاجسماالنفسليست:طائفةوقالت

ولاالعالمفيهيولابعض)4(.ولالونولاعمقولاعرضولاطوللها

حكاهالذيوهو،المشائينقولوهذا.مباينةولالهمحايثة)5(ولا،خارجه

فيهلحلولبالابالبدنتعفقهاأنوزعموا)6(.أرسطاطاليسعنالاشعري

قولهذكرقليلقبلأنهمع،تعقيبدونهذاحرببنجعفرقولالاشعرينقلكذا(1)

!عرضامهوارالروجعنيدريلابانه

"وهو".:الاصلعداما2()

.(412)3/حزملابنالفصلكتابمنمنقولةالاتيةالفقرةمنوجزءالفقرةهذه)3(

ئل،الاوبعضقولوهو.لإنسانوهي،المدبرةالفعالةهي"وانها:الفصلفيبعده)4(

المعتزلة.شيوخأحدلعطارعمروبنمعمريقولوبه

".مجانبة":غيرهماوفي.منقوطغيروالاصل)غ(،قراءةهذه)5(

."طاليسارطا":(ط،)ب(6)
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لهبالتدبيرهيوإنما؛بالمقابلةبالاتصالولابالمساكنةولابالمجاورةولا

فقط.

الملقبالنعمانبنومحمد(،1البوشنجي)المذهبهذاواختار

وهو.تباعهوسيناابنقولوهو.ليوالغزاعئاد)3(،بنومعمربالمفيد)2(،

)4(.الصوابمنبعدهاووأبطلها،المذاهبأردأ

المقرةلمللوالاسلامأهلسائروذهبحزم)5(:بنمحمدأبوقال

حية)7(،مكانذات،عميقعريضطويلجسمالنفسأنلىإبالمعاد)6(

اسمانوالروحوالنفس:قال.نقولوبهذا:قالللجسد.مصرفةممئزة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ابوهنابالمذكورالمقصودولعل.تحريفأنهلظاهرو"،يحمى"ابو،ج(:ط،)ب

ترجمته.خراسانمشايخمن348()تالصوفيالبوشنجيأحمدبنعليالحسن

4(.)58السلميطبقاتفي

اعلامسير.لشيعةعلماءكبارمن.المعلمبابنايضاويعرف(.134)تالبغدادي

333(.)33/النبلاء

طبقات(،02)7الفهرست.المعتزلةرؤوسمن2(51)تالبصريالسلمي

.(45)المعتزلة

منعظيمةجماعةإليهوذهب،الفلاسفةمنالالهيينأكثرقول"وهو:الالوسيقال

"ومن:قالثموالمفيد،عبادبنمحمدوليوالغزاالراغبمعهموذكر."المسلمين

.(481)8/نيالمعاروج."اكثرهموالرياضةالمكاشفةأهلومن،جماعةالكرامية

قفالموفينحوهوانظر(.1/264)الرازيتفسيرعنذلكفيصادروهو

.(1041)3/التهانويوكشاف(2067/)

214(.)3/الفصلفي

"بالبعث".)ن(:

".عاقلة":مكانهالفصلكتابوفي"."جثة:الاصلفي
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واحد.هماومعناواحد،بمعنىمترادفان

النفس،فيالناسمذاهب)1(الخطيببناللهعبدأبوضبطوقد

عرضاأوجسما،يكونأنإما)أنا(:بقولهإنسانكلإليهيشيرما"2(:)فقال

فيه.سارياعرضاولاجسمالاأو،الجسمفيساريا

هويكونأنإمالجسمافذلك،جسمأنهوهو،الأولالقسمب[1]16أما

خارجايكونأنوإما،البدنلهذا)3(مشاركاجسمايكونأنواما،البدنهذا

عنهه

خارججسمعنعبارةالانساننفسأنوهو)4(،الثالثالقسمماو

أحد.يقلهلمفهذا،البدنهذا)5(

والهيكلالبدنهذاعنعبارالإنسانأنوهو،الاولالقسموأما

أكثرعندالمختاروهو،الخلقجمهورقولفهو،المخصوص

")6(.المتكلمين

."الرازيالفخر":()نفيزاد(1)

الروحفيكتابهلىإولاالرازيتفسيرلىإيرجعولم،بمصدرهالمصعفيصزحلم2()

لى:تعاقولهتحت(1/204)التفسيرفيبهذاشبيهاتقسيماوانظر.والنفس

.(ألزوحصوينثلونث>

.هذا"":الاصل3()

.!لاولا":()ن."نيالثا":()ق(4)

هذا"."عن)ط(:)5(

البنيةهذهعنعبارةالانسانبانالقائلون"أما(:1/214)التفسيرفيوقال)6(

=هذاانواعلم...المتكلمينجمهورفهمالمحسوسالجسمهذاوعنالمحسوسة
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أهلمنقوالهمالرازيعرفالذينجمهورالخلققولهو:قلت

وأهلوالتابعينالصحابةاقوالماو(،1)المضلينمنوغيرهمالبدع

علىقولا،ذلكفيلهمناعتقدولا،البتةشعوربهالهيكنفلمالحديث

لدالذيالحقوالمذهب.المسألةفيالباطلةالمذاهبحكايةفيعادته

نسبهالذيوهذا)2(.يذكرهولميعرفهلمالصحابةوأقوالوالسنةالقرانعليه

وليسفقطالمخصوصالبدنهذاهوالانسانأنمن،الخلقجمهورلىإ

سيناابنقولمنابطلهوبل،المسالةفيالأقوالأبطلمنهوشيء،وراءه

معا.والروحالبدنهوالانسانأنالعقلاءجمهورعليهالذيبل.تباعهو

)3(.بقرينةالاخردونأحدهماعلىاسمهيطلقوقد

)1(

)2(

)3(

وعقلية.نقليةحجةعشرةبسعأبطلهوقد"باطلعندناالقول

فيقالوكذلك."الاقاويلأبعدالقولهذا"إن:قالايضا2(20/)17التفسيروفي

...جئتانا:بقولهأحدكلإليهيشيرالذيان"اعلم)27(:"لروج1و"النفسكتابه

ساقثم."والمنقولالمعقولعليهويدل،المحسوسةالظاهرةالبنيةهذهغيرشيء

ونقلية.عقليةحجةعشرةست

"."المتكلمين،ج(:ط)ب،

بأنالقائليناقوالفيهذكروقد.الرازيكلامبقيةهذاتعقيبهبعدالمصنفسيورد

السادسلقولو.البدنهذاداخلفيموجودمخصوصجسمعنعبارةالإنسان

المسألة،فيالصوابهوإنه:عنهالمصنفوقال.الخعلوينورانيجسمأنهمنها

الرازيإنهنا:قولهيصحفكيف.إلخالصحابةجماعةواوالسنةالكتابدذوعليه

؟يذكرهولمالحقالمذهبيعرفلم

إليهالمشارالمعنىبهايرادقد"النفس5(:0)والروجالنفسكتابفيالرازييقول

المشاهددا.لهيكل1والمحسوسةلجثةابهايرادوقد)انا(،بقوله

915



وأ،فقطالروجهوهل:الانسانمسمىفيأقوالأربعةلهم)1(فالناس

لهمالاربعةالاقوالوهذهمنهما؟واحدكلأومجموعهما،أو،فقطالبدن

واحدكلأومجموعهما،أوفقط،المعنىأو،فقطاللفظهوهل:كلامهفي

ونطقه.الناطقفيبينهمفالخلافمنهما)2(؟

جسمعنعبارةالانسانانوهوالثانيالقسم"وأما:الرازيقال

فياختلفواالقولبهذافالقائلون،البدنهذاداخلفيموجودمخصوص

:وجوهعلىلجسماذلكتعيين

هذايتولد)3(منهاالتيالأربعةا[1]17الاخلاطعنعبارةأنه:الأول

.البدن

.الدمأنه:والثاني

القلب،منالايسرلجانبافييتولدالذياللطيفالروجأنه:والثالث

الاعضاء.سائرلىإالشرياناتفيوينفذ

ويتكيفالدماغلىإ)4(القلبفييصعدالذيالروجأنه:الرابعوالقول

لذكر.ولفكروالحفطقوةلقبولالصالحةبالكيفية

القلب.فييتجزألاجزءانه:والخامس

،المحسوسالجسملهذابالماهية)5(مخالفجسمأنه:لسادسو

."سلعاوا":(ط،ب)(1)

منهما".إكل،غ(:ق)ا،عداما)2(

)غ(.من"منها"سقطوقدمنها"."يتولدق(:)ا،عداما)3(

".القلب"من)ن(:)4(

"."يخالفط،ج(:)ب،)5(
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الاعضاء،جوهرفيينفذ(1)متحرلبحيخفيفعلوينورانيجسموهو

فيوالنار،الزيتونفيالدهنوسريانالورد،فيالماءسريانفيهاويسري

هذامنعليهاالفائضةالائارلقبولصالحةالاعضاءهذهدامتفما.الفحم

الاعضاء،لهذهمشابكا)2(اللطيفلجسماذلكبقي،اللطيفلجسما

هذهفسدتواذاالارادية)3(.لحركةوالحس!امنالائارهذهفادهاو

تلكقبولعنوخرجتعليها،الغليظةالاخلاطاستيلاءبسببالاعضاء)4(

".جالارولمعالىإوانفصل،البدنالروجفارقالآثار،

وكل،غيرهيصحلاالذيوهو،لمسالةافيالصوابهوالقولوهذا

العقلدلةوالصحابةواجماعلسنهوالكتابدلوعليه،باطلةسواهالاقوال

حد:ونسقعلىعليهالادلةنسوقونحن.والفطرة

والتىكموقهاحينلانفسيتوفىلمحه>:تعالىقوله:الأولالدليل

أجلإكالاخرممتوليرسلنمؤبعلئهاقضئالتىلمجمسرمناسهآفىتم!

42[.]الزمر:<مسمى

لها.وارساوامساكها،بتوفيها،الإخبار:ادلةثلاثةالايةففي

وأتمل!كةتوتغمرتفىلطلموتإِترئ>ولو:تعالىقوله:الرابع

."متحول":لاصلا(1)

ط،ج(:)ب،وفي.القراءةلهذهمحتمللاصلفيورسمها"متشابكا،)غ(:)2(

تصحيف."تشابها"،

".والارادةلحركة"ا(:)غ)3(

الاصل.منساقطلاعضاء"..فادها."و()4
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قوله:إلى(ائهونعذابتخزؤتالبؤمأنفسحمأخرصإذبهرباسطو

.[49-39:لانعام]<مرهأولخلقنبهميكمافزدجتتموناولقد>

أدلة:(1)أربعةوفيها

لتناولهاهأيديهمالملائكةبسطأحدها)2(:

.والخروجبالاخراجوصفها:نيالثا

.اليومذلكعذابهاعنالاخبار:الثالث

ربها.لىإمجيئهاعنالاخبار:الرابع

أدلة.سبعةفهذه

جرخضمماويعلمبالعليتوشمالذى>وهو:تعالىقوله:الثامن

قوله:الىعشجعكم<إلةثممسئىأجلليقفعفيهيثعثحمثمبالنهار

61[.-06:]الانعام<يفرطونلاوهمرسلنادوفتةائموتأحايهمجأةإذا>حئئ

أدلة:ثلاثةوفيها

بالليل.الانفسبضوفيالاخبارأحدها:

بالنهار.أجسادهالىإبعثها:الثاني

.الموتعندلهالملائكةتوفي:الثالث

الاصل.منساقط""أربعة(1)

)2(رقمكتببعدهوفيما."أحدها"مكانالاتيةالادلةمعظموفيهنا""الاول(:)ن)2(

كعادته.الاياتختصرو.الثامنالدليلفيفعلوكذا.آخرهلىإ"ني"الثامكان7ء

225



لة.ادعشرةفهذه

رئكإكازجى!المظميتةالفس>ئأيئها:تعالىقولهعشر:الحادي

ثلاثةرفا03[.-27]الفجر:جننى<!وازخلىعندىفيفاذخلى!ئ!ضيةراضية

أدلة:

.لرجوعباوصفها:حدهاأ

.لدخولباوصفها:نيوالثا

لرضا.باوصفها:لثالثوا

فيأو،البعبعندأو،الموتعندذلكلهايقالهل:السلفواختلف

لمجي!النبيأنمرفوعحديثفيرويوقد(.)1أقوالثلاثةعلى؟الموضعين

")3(.الموتعندلك)2(سيقولهاالملكاناسما،":الصديقبكرلابيقال

وعند،الجمعويوم،الموتعندلجنةبابشرت:اسلمبنزيدوقال

والرابعةوالثامنةلخامسةواالثانيةالمسائلفيالايةعلىالكلاممنسبقماانطر(1)

عشرة.

"،خطا.)2()ق(:"ذلك

-283)4/الحليةفينعيموأبو693(،)24/تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجه)3(

قال:جبيربنسعيدعنجعفر،عن،أشعبعن،يمانبنيحعىطريقمن284(

عند[82-72:الفجر](ئهئةراضيةرئكإكزجى!المظم!تةلنفساي!ئنها>:قرئت

،انقطاعوفيه)فذكره(.-لمج!ماللهرسولفقال،لحسنهذاإنبكر:ابوفقال-لمجبروالنبي

جعفروشيخه،القميإسحاقابنهوشعثوبكر،ابايدركلمجبيربنسعيدفإن

القميهالخزاعيالمغيرةأبيبن1هو

74(.)الاصولنوادرفيالترمذيالحكيماخرجهاخر،وجهمنموصولاوجاء

لمي(.)قا.ضعيفوهوالدمشقيالعزيدعبدبنسويدإسنادهفيو
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البعب)1(.

.الموتعندهذا!<نه!يهراضيةرئكاك>ازجى:صالحابووقال

2(.)القيامةيومهذا:قال<بخنى!وادضلىعندىفي>فاذضلى

دليلا)3(.عشرأربعةفهذه

ففيه4(.")البصرتبعهقبضإذاالروح"إن:ع!يمقوله:عشرلخامسا

.يراهالبصران:نيالثا.يقبضبانهوصفهأحدهما::دليلان

عن،عفانعنداود،ابوحدثنا)6(:النسائيرواهماعشر)5(:والسابع

المنامفيرايت:قالأباهان،خزيمةبنعمارةعنجعفر،ابيعنحماد

الروح"إن:فقال،بذلكفاخبره)7(غ!يم،النبيجبهةعلىاسجدأ[1]18نيكأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

693(.)24/لتفسيرفيالطبريأخرجه

السابق.المصدر

قبلمنعذوقددليلا.عشرثلاثةفإنها،صحيحغيروهو.النسخجميعفيكذا

الترقيم.تغييردونعليهاننبهالعدفياخرىاخطاءتيوستا،ثلاثةوهذه،عشرة

سلمة.امحديثمن29(0)مسلماخرجه

(.،غق)أ،عدافيماالواوتردلم

بنسليمانهوداودابو،ثقاتكلهمرجاله؛صحيحوإسعاده7631(.)الكبرىفي

هوجعفروابو،سلمةابنهووحمادالصفار،مسلمابنهووعفان،الحرانيسيف

الانصاريثابتبنخزيمةلجليلاالصحابيهوعمارةبوو،الخطمييزيدبنعمير

الشهادتين.ذو

الطبقاتفيسعدوابن2(،21878،)1864احمدالامامأخرجهحمادطريقومن

السلسلةوانظر:37(.)17والطبراني3(،150)5شيبةبيأبنو38(،4/0)الكبرى

(.)قالمي3262(.)الصحيحة

السنن.فيلماموافقالاصلمنوالمثبت."فاخبرته"ن(:،،جط)ب،."فاخبر"،غ(:)ق
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خلفه-لىإبراسهعفانقال-هكذاع!يواللهرسول()1فاقنع"،الروحليلقى

ع!ي!.النبيجبهةعلىجبهتهفوضع

.المنامفيتتلاقىالارواحأنفاخبر

فيوالاموات)3(الاحياءأرواحتلتقي)2(:عباسابنقولتقدموقد

الموتى.أرواحاللهفيمسك،بينهمفيتساءلون،المنام

وردهاأرواحكمقبضالله"ان:بلالحديثفيع!ي!قوله:عشرالثامن

لرد.و،بالقبضوصفها:دليلانففيهشاء")4(.حينإليكم

")5(.الجنةشجرفييعلقطائرلمؤمنا"نسمةع!:قوله:العشرون

:دليلانوفيه

.ائرطا(6)كونه:هماحدأ

)8(.التفسيريناختلافعلىوأكلها،)7(،الجنةشجرفيتعلقها:الثاني

رفعه.:رأسهاقنع(1)

الثالثة.المسالةأولفيتقدموقد.خطاوهو،غي!"النبي"حديث)ن(:في)2(

."لموتىا"وارواح:)ن()3(

.(433)صعشرةالسابعةالمسالةفيتقدم)4(

.(111)صيجهتخرتقدم(5)

"كونها".(:،جط،)ب)6(

الاصل.منساقط"لجنةا..."كونه)7(

الاستذكارفيالبرعبدابنفرقوقد.اكلمعنىإلاسبقفيماالمصعفيذكرلم)8(

يعلق"و"،يسرحبمعنىاللامبفتح"يعلق"ففسر.المعنىفيالروايتينبين9(0)3/

وترعى.تاكلبمعنىاللامبضم
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تسرحخضرطيرحواصلفيالشهداء"أرواح:قوله:والعشروننيالببا

ربكإليهمفاطلع،بالعرشمعلقةقناديلإلىوتاوي،شاءتحيثالجنةفي

أدلة:ستةوفيه(.1)تقدموقد،لحديثا"..؟تريدونشيءافي:فقالاطلاعة

طير.جوففيمودعةكونهاأحدها:

الجنة.فيتسرحأنها:الثاني

أنهارها.منوتشربثمارها،منتأكلأنها:الثالث

إليها.تسكن:أيالقناديلتلكلىإتأويأنها:الرابع

وخاطبته.فأجابتهواستنطقها،خاطبهالىتعاالرثأن:الخامس

.الرجوعيقبلمماأنهافعلمالدنيا.لىإالرجوعطلبتأنها:السادس

المودعة)2(الروحبل:قيل.الروحصفةلاالطيرصفةكلههذا:قيلفان

وهيعمر)4(،أبورجحهاالتيالروايةوعلىقصذا)3(.الطيرجوففي

بالكلية.السؤالينتفيكطير"الشهداء"أرواح:قوله

أردت)6(:اللهعبيدبنطلحةحديثفيقوله)5(:والعشرونالتاسع

الطيبي.عن99(/4)المفاتبحمرقاةصاحبفذكرهبالشجرالتعلقمعنىاما

292(.)صعشرةالرابعةثم(211)صالخامسةالمسالةفي(1)

للروج[(."بل:الصوابولعل".للروجهو"بل)ن(:".الروجهو"بل،ج(:ط،)ب)2(

النسخ.جميعفيكذا)3(

.عشرةالخامسةالمسالةفيكلامهنقلتقدموقد76()3/الاستذكارفي(4)

العد،فيزادأنسبققدولكن"والعشرون"الثامن:وصوابه.العسخجميعفيكذا)5(

.والعشرونالسابع:الحقيقيفالعدد

703(.)صعشرةالخامسةالمسالةفيتخريجهسبق)6(
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حرامبنعمروبناللهعبدقبرلىإفأويت،الليلفأدركني،بالغابةليما

اللهرسولفقالمنها.أحسنسمعتماالقبرمنقراءةفسمعتب[،1811

منقناديلفيفجعلها،ارواحهمقبضاللهانتعلمالم،اللهعبدذاك":ى!ي!

أرواحهم،إليهمردتالليلكانفاذا،لجنةاوسطعلقهاثم،وياقوتزبرجد

(1)الذينهامكالىإأرواحهمردتالفجرطلعإذاحتىكذلكتزالفلا

:تقدمماسوىأدلةاربعة)2(ففيه."فيهكانت

القناديل.فيجعلهاأحدها:

حيز)3(.لىإحئزمنانتقالها:الثاني

القبر)4(.فيوقراءتهاتكلمها:الثالث

.مكانفيبأنهاوصفها:الرابع

وفيه)5(.سياقهتقدموقد،عازببنالبراءحديث:والثلاثونالثالث

دليلا:عشرون

27[.الفجر:1<المطمبنةلانفس>جإتنها:لنفسهالموتملكقولأحدها:

)6(.ويفهميعقللمنخطابوهذا

"ه"التي:النسخجميعفي1()

غيرها:وفي."وفيه"كانت)ق(:وفي".فيه"كانت:الاصلوفين(5،)طفيكذا)2(

".ففيه"كانت

"خير".إلى)ب(وفي"حين"إلى)ق(فيتصحف"حيز"كلمة)3(

"القبور".)ن(:)4(

السادسة.المسالةأولفي)5(

يفهملمن"الخطاب:المطبوعةالعسخفيولكن،الخطيةالنسخجميعفيهكذا)6(

ولعقل".
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(".ورضواناللهمنمغفرةالى"اخرجي:قوله:نيالثا

السقاء".فيمنالقطرةتسيلكماتسيل"فتخرج:قوله:الثالث

".منهياخذوهاحتىعينطرفةيدهقييدعونها"فلا:قوله:الرابع

بذلك(1ويحنطوها)الكفنذلكفىيكفنوها"حتى:قوله:الخامس

وتحنط.ممفنأنهافاخبر".الحنوط

السماء".إلىبروحهيصعدثم":قوله:السادس

".وجدتمسلئىنفحةكأطيبمنها"ويوجد:قوله:السابع

السماء".أبوابله"فتفتح:قوله:الثامن

الربلىإينتهيحتىمقربوهاسماءكلمن"ويشيعه:قوله:التاسع

".لىتعا

."الأرضلىإعبديردوا:لىتعافيقول":قوله:شرالعا

".جسدهفيروحه"فترد:قولهعشر:الحادي

فيجذبها،،جسدهفي)2("فتفرقالكافر:روحفيقولهعشر:الثاني

".والعصبالعروقمنهافتنقطع

وجهعلىوجدتريحكانتنلروحهويوجد")3(:قولهعشر:الثالث

."لأرضا

."نهاويحنطو...نهايكفنو":(ق،)أعداما(1)

".تتفرقالكافرروح:"قوله،ج(:ب،)طفيالسياق)2(

الاصل.منساقط"قوله...روجفي")3(
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لىافتهويطرحاوتطرحالسماء،منبروحه"فيقذف:قولهعشر:الرابع

.(1")لارضا

قالواالالملائكةامنملأعلىبهايمرون"فلا:قولهعشر:الخامس

؟(".الخبيثالروحهذاوما؟الطيبالروحهذاماأ[:1]91

هذافيتقولكنتماله)2(:ويقولان"فيجلسانه:قولهعشر:السادس

رجوعبعدفهوللبدنكانوإنفظاهر)3(،للروجهذاكانفإن؟"الرجل

السماء.منإليهالروج

".فلانعبدك،رباي:قيل،بروحهصعد"فإذا:قولهعشر:السابع

فيرى،الكرامةمنلهأعددتماذافاروه،"أرجعوه:قولهعشر:الثامن

النار".أوالجنةمنمقعده

عليهاصلىالمومنروحخرجت"إذا:الحديثفيقولهعشر:التاسع

آدموبنو،روحهعلىتصلئيفالملائكة(".والارضالسماءبينللهملككل

.جسدهعلىيصفون

والبدن."الساعةتقومحتىالنارمنمقعدهلىا"فينظر:قوله:العشرون

.الروجالمقعدينيرىالذيوانما،وتلاشىتمزققد

لا.الارضفي":،ج(ط،)ب(1)

ط(.،)بمنساقط"له")2(

لاصل.من"فظاهرلاساقط)3(
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فصل

المومننفس!تخرج")2(:موسىبيأحديث:(1)لخمسونواالرابع

)3(فتلقاهم،يتوفونهالذينالملائكةبهافتنطلق،المسكريحمنأطيب

وكيتكيتيعملكان،فلانبنفلانهذا:فيقولونالسماء،دونمنملائكة

عمله)4(
به!يصعد،منهمفيقبضونها،وبهبكممرحبا:فيقولون-سن

برهانوهو)6(السمواتفي)5(فيشرق،عملهمنهيصعدكانالذيالبابمن

انطلققبضفإذاالكافروأما.العرشلىإبهاينتهىحتى،الشمسكبرهان

وكيت-كيتيعملكان،فلانبنفلان:فيقولونهذا؟من:فيقولون،بروحه

الارضاسفللىإفيرد.ردوهمرحبا،لامرحبالا:فيقولون-عملهلمساوي

لة:ادعشرةففيه."الثرىلىإ

نفسه.خروجأحدها:

ريحها.طيب:الثاني

بها.الملائكةانطلاق:الثالث

لها.الملائكةتحية:الرابع

لحاديا:الحقيقيوالعدد،والخمسونالثالث:وصوابه،النسخجميعفيكذا(1)

مرتين.قبلمنفزادسها،فانه،لخمسونوا

317(.)صعشرةالخامسةالمسالةفيتخريجهسبق)2(

"فتتلقاهم".)غ(:)3(

الانسخ!معظمفيباللام"لمساوي"بعدوفيمابالباء.""بمحاسن:النسخجميعفي)4(

تحريف.،"فيسير":()طقيو."فتثرق":()ق(5)

)ق(.منبعده""برهانسقطوقد".وله:"لعله:حاشية)ط(وقي"ولها".)غ(:)6(
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لها.قبضهم:الخامس

بها.صعودهم:السادس

لضوئها.السماواتإشراق:السابع

.العرشلىإانتهاوها(:1)الثامن

عينعنسؤالوهذاهذا؟ب[1]91من:الملائكةقول:التاسع

بنفسها.قائمة)2(وذات

الارضين.أسفللىإفيرد،ردوه:قولهالعاشر:

فصل

تلقاهالمؤمنروحخرجت"إذا)3(:هريرةبيأحديث:والستونالرابع

قبلمنجاءتطيبةروحالسماء:أهلفيقولالسماء،لىإفيصعدانه،ملكان

ئم-المسكوذكر-تعمرينهكنتجسدوعلىعليكاللهصلى.الارض

أدلة:ستةففيه."الاجلينآخرلىإردوه:فيقولوجل،عزربهلىإبهيصعد

.ملكانتلقاه:قوله:أحدها

السماء".لىإ"فيصعدانه:قوله:نيالثا

".الارضقبلمنجاءتطيبة"روح:الملائكةقول:الثالث

سهو.وهو،""السابع:الاصلفي(1)

لا.ذوات"عن(:ط،)ب."ذات"عن)ج(:2()

2872(.)مسلماخرجه)3(
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عليها.صلاتهم:الرابع

ريحها.طيب:الخامس

وجل.عزاللهلىإبهاالصعود:السادس

فصل

تحضرهلمؤمنا"إن(:1)هريرةبيأحديث:والسبعونالحادي

كانتالطيبةالنفسايتهااخرجي:قالواالصالجالرجلكانفاذا،لملائكةا

غيروربوريحانبروحوأبشري،حميدةاخرجي،الطيبالجسدفي

بها)2(ينتهىحتىبهافيعرج،تخرجحتىذلكلهايقاليزالفما.غضبان

:فيقال.فلانبنفلان:فيقالهذا؟من:فيقاللها.فيستفتحالسماء،إلى

وأبشري،حميدةادخلي!الطيبالجسدفيكانتالطيبةبالنفسمرحبا

إلىبهاينتهىحتىذلكلهايقاليزالفلا.غضبانغيروربوريحانبروح

وجل.عزاللهفيهاالتيالسماء

فيكانتالخبيثةالنفسأيتهااخرجيقالوا)3(:السوءالرجلكانوإذا

شكلهمنواخروغساقبحيموأبشري،ذميمةاخرجي،الخبيثالجسد

:فيقالالسماء،إلىبهافينتهى،تخرجحتىذلكلهايقاليزالفلا!أزواج

فيكانتالخبيثةبالنفسمرحئالا:فيقال.فلانبنفلان:فيقالهذا؟من

عذابكتابمنمنقولهناولفظه(،913)صالسادسةالمسألةفييجهتخرسبق(1)

)23(.للبيهقيلقبر

)ب(.منساقطبها"ينتهى"حتى)2(

قال"."،ج(:ط)ب،)3(
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السماء.ابوابلكتفتحلافانه،ذميمة(1)ارجعي!الخبيثأ[12.]الجسد

القبر".لىاتصيرثم،الأرضلىافترسل

أدلة:عشرةوفيه،صحيححديثوهو

".الخبيثلجسدافىو"كانت"الطيبالجسدفي"كانت:قوله:الاول

محل.و،حالفهاهنا

".حميدة"اخرجي)2(:قوله:الثاني

إليهتصيربما)4(بشارةفهذا)3("وريحانبروجبشري"و:قوله:الثالث

خروجها.بعد

)5(.السماء"لىإبهاينتهىحتىذلكلهايقاليزال"فلا:قوله:الرابع

لها("."فيستفتج:قوله:الخامس

".حميدة"ادخلي:قوله:السادس

".اللهفيهاالتيالسماءلىإبهاينتهى"حتى:قوله:السابع

".ذميمة"ارجعيالفاجر)6(:لنفسقوله:الثامن

.الصوابعلىالادلةتفصيلفيوسيأتيسهو.وهو،""اخرجي:الاصلفي(1)

الادلة.منيأتيوفيماهنا(""قوله)ن(ناسخحذف)2(

هذهفان،النساختصرفمنوهوالسماء"لىإبهافيعرج"لىإقولهنقلب(،)طفي)3(

"."الرابعفيجاءتالعبارة

".بشارة"فهذه(:)نفيوسهو.،"إشارة":الاصلفي(4)

الدنيا".سماءلىإتنتهيحتى"،ج(:)بوفي.الدنيا""السماء)ط(:)5(

".الفاجرةللنفس"ط(:،)ب)6(
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السماء".أبوابلكتفتحلا"فانه:قوله:التاسع

القبر".لىإتصيرثمالارضلىإ"فترسل:قولهالعاشر:

فصل

منهاتعارففما،مجندةجنودالأرواح":لمجيمقوله:والث!انونالحادي

لجنودوا2(،)مجندةجنودبأنهافوصفها.(1)"اختلفمنهاتناكروما،ائتلف

هذهتكونأنومحالو]لتناكر،بالتعارفووصفهابنفسها)3(.قائمةذوات

كل.ولالهابعضولا،خارجهولاالعالمداخللاتكونأواعراضا،الجنود

"الارواح)4(:وعليمسعودابنحديثفيقوله:والثمانوننيالتا

)5(.تقدموقد."الخيلتشامكماوتتشامتتلاقى

ارواحن"عمرو:بناللهعبدحديثفيقوله:والثمانونالثالث

)6(."صاحبهاحدهمارأىوما،يومينمسيرةعلىلتتلاقىالمومنين

277(.)صتخريجهسبق(1)

ط،ج(.)ب،منساقط""مجندة)2(

"بأنفسها".ط،ج(:)ب،)3(

."....الأرواحعلى:عنهاللهرضيمسعود"ابن:يديبينالتيالمطبوعةالنسخفي(4)

وخاصة-جزحرفظنوهاولكنبالواو."وعلي":الخطيةالنسخجميعفيانمع

فحذفوا-()طناسخمثل،وحدهمسعودابنبعدالترضيكلمةزادالنساخبعضلان

الخطية.الانسخفيماعلىتنبيهدون،النصلاصلاحالواو

الثالثة.المسألةفيكليهما-موقوفوهو-مسعودابنوحديثعليحديثانظر)5(

أيضا.مرفوعايروىأنهلىاهناكاشاروقدموقوفا،31(2)صفيسبق)6(
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لماالروحنو(،1ادم)خلققيذكرناهاالتيالاثار:والئمانونالرابع

لىإنظرعينيهلىإوصل)3(فلما،ددهالحملم:فقالعطس)2(رأسهفيدخل

يبلغأنقبلب[12].فوثب،الطعاماشتهىجوفهلىإوصلفلما،لجنةاثمار

كارهة.وتخرجكارهةدحلتوأنها،رجليهالروح

وتمييز،النسملىتعاالربإخراجفيهاالتيالاثار:والتمانونالخامس

الانبياءوأرواح،والظلمةالاشراقفيحينئذوتفاوتهم،سعيدهممنشقيهم

)4(.تقدمتوقد.السرجمثلفيهم

بهاصعدإذاالمؤمنروحانالداريتميمحديث:والئمانونالسادس

وأن،بالبشرىالروحتتلقىالملائكةوأن،يديهبينساجداخرلىتعااللهلىإ

كذامكانفيفضعه،عبديبروحانطلق:الموتلملكيقوللىتعاالله

)6(.تقدموقدوكذا)5(.

،الموتبعدالارواحمستقرفيذكرناهاالتيالاثار:والتمانونالسابع

علىالسلفجماعإالاختلافذلكضمنوقي.ذلكفيالناسواختلاف

)8(.تعيينهفياختلفوإن،الموتمستقرا)7(بعدللروحأن

السابقة.المسألة:انظر(1)

النص.بقيةفحذف"،اخرهلى"ا:بعده()نفي2()

غيرها.فيمالىإ()طحاشيةفيوأشار"."دخل،ج(:ط،)ب)3(

السابقة.المسالةانظر:(4)

)ن(.ناسخحذفهكذا"...الملائكةوان1)5(

3(.20)صعشرةلخامسةاالمسألة:انظر)6(

تستقز"."الروح(:)ن)7(

.عشرةالخامسة[لمسالةانظر:)8(
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بهواحبربهجاء!الرسولانبالضرورةعلمقدما:والثمانونالتامن

روحكلرجعتالصورفينفخفإذاالقبور،فيأجسادهمتنبتأنه:الامة

.قبرهمنفقام،عنهالارضفانشقت،فيهفدحلتجسدها،لىإ

جميعافتاتيه،حالأرويدعوإسرافيلان(:1الصور)حديثوفي

لطبريجريروابن(،هريرةبيمسند-01)مسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجه(1)

بنإسماعيلطريقمن6(0)9والنشورالبعبفيوالبيهقي(،1/474)6تفسيرهفي

بنمحمدعنالانصار،منرجلعنزياد،ابيبنيزيدبنمحمدعن،المدنيرافع

وهولمجماللهرسولحدثنا:قالهريرةبياعنالانصار،منرجلعن،القرظيكعب

فأعطاهالصورحلقوالارضالسمواتحلقلمالئهإن":قال،اصحابهمنطائفةفي

بيابنيزيد"عنعندهووقعاختصرهجريرابنأنإلا.بطولهلحديثا."..إسرافيل

كماعنهفروي،رافعبنإسماعيلعلىكثيرواختلافشديداضطرابإسنادهوفي

سبق.

اخرجه.هريرةبياعن،القرظيكعببنمحمدعنزياد،بنمحمدعن،عنهوروي

)36(.الطوالالاحاديثفيالطبراني

الأنصار،منرجلعنالقرظى،كعببنمحمدعنزياد،بنمحمدعن،عنهوروي

)387(.العظمةفيالشيخابواخرجه.هريرةبياعن

ابواخرجه.هريرةابيعن،كعببنمحمدعنيزيد،بنمحمدعن،عنهوروي

)386(.العظمةفيالشيخ

رجلعن،القرظيكعببنمحمدعنزياد،ابيبنيزيدبنمحمدعنعنه،وروي

فيوالبيهقي(،132/)18تفسيرهفيالطبرياخرجه.هريرةابيعنالأنصار،من

:والصواب":قالزياد"بنيزيدعن":قالجريرابنانغير6(.0)9والنشورالبعب

زياد".ابيبنيزيد

-الطبرياخرجه.هريرةبياعن،القرظيكعببنمحمدعن،عنهوروي
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فيفيعفقهاجميعا،فيجمعها-مظلمةوالأخرىنور،المسلمينأرواح-

لىإروحكلليرجعن،وعرتي:جلالهجلالربفيقول،فيهينفخئمالصور،

السماءبينماملأتقدالنحلمثلالصورمنالارواحفتخرج.جسده

فتنشق،الارضاللهويامر.فيدخل،جسدهلىإروحكلتيفيا.والارض

الداعي،لىإ(1مهطعين)،ينسلونربهملىإسراعافيخرجون،عنهم

.ينظرونقيامهمفإذا،قريب)2(مكانمنالمنادييسمعون

ينشئلاسبحانهاللهوان،بهأخبرمحك!يوالرسولانبالضرورةمعلوموهذا

اكتسبتالتيالارواحهيبلالدنيا،فيكانتالتيأرواحهمغيرارواحالهم

.القاصالمدنيرافعبنإسماعيلعلىومداره.مختصرا(134/)18

عنبطولهالصورحديث287(-282)3/تفسيرهفيكثيرابنلحافظاوساق

جدا،غريبوهومشهور،حديث"هذا:عقبهقالثم""الطوالاتكتابهفينيالطبرا

بنإسماعيلبهتفرد.نكارةإلفاظهبعضوفيالمتفرقةالاحاديثفيشواهدولبعضه

ونص،ضعفهمنومنهم،وثقهمنفمنهم،فيهاختلفوقد،المدينةاهلقاصرافع

لرازي،حاتموإبي،حنبلبنكأحمد،الائمةمنواحدغيرحديثهنكارةعلى

أحاديثه:عديابنوقال.متروكهو:فيهقالمنومنهم،الفلاسعليبنوعمرو

لضعفاء.جملةفيحديثهيكتبإنهإلانظرفيهاكلها

جزءفيإفردتهاقد،كثيرةوجوهعلىالحديثهذاإسنادفيعليهاختلفوقد:قلت

وجعله،كثيرةإحاديثمنجمعهإنه:ويقالجدا،فغريب،سياقهوإما.حدةعلى

المزيالحجاجأبالحافظاشيخناوسمعت.ذلكبسببعليهفأنكرواحدا،سياقا

هذامفرداتلبعضالشواهدكلفيهجمعقدمصنفامسلمبنللوليدرإىإنه:يقول

(.لمي)قاهـ."لحديثا

.""فيهطعون(:،جط،)ب(1)

".مكانكل"من(:ط،)ب2()
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إليها.ردهاثم،أخرندنشاةأبدانهاأنشاوالشر،لخيرا

لىتعاا!ربيديبينيختصمانلجسدوالروحان:والثمانونالتاسع

بنبكربوثنا،يونسبنحمدحدثناالعزيز:عبدبنعليقال.القيامةيوم

تزالما:قالعباسابنعن،عكرمةعن،البقال1(سعلم)أبيعن،عياش

:الروحفيقولالجسد،الروحيخاصمحتىالقيا!مةيومالناسبينالخصومة

ويقول.ليذنبفلاالجسد،هذافيجعلتنيمنك،روحاكنتإنماربيا

فبهالنار،مثلالروحهذافيودخل،خلقتنيجسداكنتربيالجسد:ا

لي.ذنبلاأحيا)2(؛وبه،أذهبوبهأقعد،كنتوبه،أقومكنت

حائطا،دخلاومقعدأعمىعنأخبرانيبينكما.أقضيأنا:فيقال:قال

فقال.لتناولترجلانليكانتفلوثمرا،أرىإني:للأعمىالمقعدفقال

جميعا،فأكلاالثمر،منفتناول،فحمله.رقبتيعلىحملكأنا:الاعمى

أنفسكما)3(.علىقضيتما:فقالجميعا،عليهماقالا:؟الذنبمنفعلى

يوملىإونعيمهالقبرعذابعلىالدالةوالاثارالاحاديث:التسعون

سعدأبوالعبسيالمرزبانبنسعيدوهو.تحريف،سعيد"بي"أن(:ق،ط،،)ب(1)

97(.4/)التهذيبتهذيبانطر:.الكوفيالبقال

"احيا".مكان"اجيء"المطبوعةالعسخفيولكن)ن(،عداماالنسخجميعفيكذا)2(

".اذهب"مكان"نب"اذوكتباحيالا"وبهفحذف)ن(ناسخأما

:قالثم.مختلفولفظه،مندهابنلىإ4()23الصدورشرحفيالسيوطيعزاه)3(

عنشاهدوله...نحوهمرفوعاانسحديثمنالافرادفيرقطنيالد"وأخرج

حديثلجوزياابنذكرالزهد".زوائدفياحمدبناللهعبدأخرجهموقوفاسلمان

الله.رسولعلىموضوعحديثهذا:وقال2(94)3/الموضوعاتفيانس
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والنعيمالعذابنو،واضمحلتلاشىلجسداأن)1(فمعلوم.البعث

.الروحعلىهوإنماالقيامةيوملىإالمستمرين

عنالصحيحلحديثافيالمصدوقالصادقإخبار:والتسعونالحادي

أجسادنافيأرواحناتردأننريد:قالوا؟تريدونماسئلوا:لماأنهمالشهداء

ناطقةعالمةحيةذاتمنوجوابسؤالفهذاخرى)2(.مرةفيكنقتلحتى

سئلتالارواحوهذهمنها.خرجتأجسادفيوالدخولالدنيالىإالردتقبل

البلى.مزقهاقدوالاجساد،لجنةافيتسرحوهي

منوغيرهالفارسيسلمانعنثبتما[ب112]:والتسعوننيالثا

الكفاروأرواح،شاءتحيثتذهببرزخفيالمؤمنينأرواحأن:الصحابة

)3(.تقدموقد.سجينفي

ويسارهادميمينعنالناسلارواحلمجيمالنبيروية:والتسعونالثالث

معين.بمكانمتحيزةفراهاالاسراء)4(.ليلة

وسلامهم،السماواتفيالانبياءأرواح)5(رؤيته:والتسعونالرابع

.الارضففيبدانهم،ماوبه)6(.أخبركمابه؛وترحيبهم،عليه

."ومعلوم":(ج،ط،ب)(1)

1(.12)صالخامسةالمسألةفيتقدم)2(

276(.)صعشرةالخامسةالمسألةانظر:)3(

.(112)صالسادسةالمسالةفيسبق)4(

"رؤية".ق،غ(:)ا،)5(

السابق.الاسراءحديثفي)6(
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)2(.لخليلاإبراهيمحولالاطفالأرواح(1)رؤيته:والتسعونلخامسا

العذاببانواعالبرزخفيالمعذبينأرواحرويته:والتسعونالسادس

اجسادهمتلاشتوقد.صحيحهفيالبخاريرواهالذيسمرةحديثفي

ذلك.بهايفعلونسمهمأرواجهمراهالذيكانوانما،واضمحلت

أحياءأنهمسبيلهفيقتلواالذينعنسبحانهإخباره:والتسعونالسابع

ذإقطعا،للأرواحوهذا.باجوانهممستبشرونفرحونوأنهم،يرزقونعنده

البعث.يومإليهاأرواجهاعودتنظرالترابفيالابدان

كمليتبيننسوقهونحن.عباسابنحديثمنتقذمما:والتسعونالثامن

ذكرناوقد.الروجفيالبدعهلوالملاحدةقولبطلانعلىدليلمنفيه

)3(.تقدمفيماإسناده

إِترئ>ولؤ:الايةهذهتلاقاعديومذاتع!اللهرسولبينما:قال

محمدنفس"والذي:قالثم39[،:]الانعامالاية(اتوتغمزتفيالطوت

كانفإذا.والنارالجنةمنمقعدهاترىحتىالدنياتفارقنفسمنما،بيده

كان،الخافقينبينماينتظمانالملائكةمنسماطانلهصفذلكعند

منهمملككلمع)5(،غيرهميرىماإليهمفينظر)4(،الشمسوجوههم

."روية":(ط،ب)اعدما(1)

الدليلوهذا(.171-916)صبالسادسةلملحقةالمسالةفيسمرةحديثانظر:)2(

،ج(.)بمنساقطوالتسعونالخامس

.(441-241)صالسادسةالمسألةفي)3(

وهواثبتنا.مانسخةفيانإلى)ط(حاشيةفيوأشير"فيرى".:لنسخجميعفي)4(

لسادسة.المسالةفيقبلمنوردالذي

=،لحديثامنجزءوهي."إليكمينظرانهترونكنتموإن":زيادةالمطبوعةالنسخفي)5(

045



النفسأيتهااخرجي:وقالوا،لجنةبا0بشرومؤمناكانفان.وحنوطأكقان

خيرهوماالكرامةمنلكاللهأعدفقد،وجنتهاللهرضوانإلىالمطمئنة

وأرأفبهألطففلهم،يبشرونهيزالونفلا.فيهاوماا[]122الدنيامن(1لك)

بولدها.الوالدةمن

،فالأولالأولويموت،ومفصلظفركلتحتمنروحهيسلونثم

حتىشديدا،ترونهكنتمماعليهويهون.فالأولالأولعضوكلويبور)2(

منيخرجحينالولدمنالجسدمنللخروجكراهيةأشدفلهي،ذقنهتبلغ

ملكقبضهافيتولىيقبضها،أيهممنهمملككلفيبتدرونها.الرحم

كإثمقيوصائذيالموتملكيوفمبهم>قللمجي!:اللهرسولتلاثم0الموت

إليه،يحتضنهاثمبيض،باكفانفيتلقاها11[.]السجدة:ترجعو%(رلبهم

لولدها.لموأةامنلهالزوماأشدفلهو

شرونويتباطيبا،ريحافينشقون،المسكمنأطيبريحمنهايفوحثم

روخا،عليهصلاللهم!الطيبوالروحالطيبةبالريحمرحبا:ويقولونبها،

ريحمنهالهمفتفوحبهافيصعدون:قال.منهخرجتجسدعلىوصل

أبوابلهموتفتح.بهاشرونويتباعليها،فيصلون،لمسكامنأطيب

التيالخطيةالنسخمنشيءفيهناتردلمولكن،السادسةالمسألةفيوردتوقد

أيدينا.بين

(.،جط،)بمنساقط""لك(1)

النسخفيوكذا"يبرد"،(:)طوفي.تصحيف،ينور"")ب(:وفي،يهلكاي)2(

لمطبوعة.

541



بها)1(ينتهىحتىبهم،تمرسماءكلفيملككلعليهاويصليالسماء،

خلوهااد!الطيبةبالنفسمرحبا:الجبارفيقول،جلالهجلالجباريديبين

الكرامةمنلهاأعددتماعليهاواعرضوا،الجنةمنمقعدهاوأروها،الجنة

وفيها،خلقتهممنهانيأقضيتفإني،الأرضإلىبهااذهبواثم.والنعيم

أشدلهي،بيدهمحمدنفسفوالذي.أخرىتارةأخرجهمومنها،أعيدهم

أين:وتقول2(،الجسد)منتخرجكانتحينمنها،للخروجكراهية

مامورونإنا:فيقولون؟فيهكنتالذيلجسداذلكلىإ؟بي)3(تذهبون

وأكفانه،غسلهمنفراغهمقدرعلىبهفيهبطون.منهلكبدفلابهذا،

.("وأكفانهلجسدابينالروحذلكفيدخلون

المبطلينقولببطلانيشهدموضعمنالحديثفيكمب[]122فتأمل

الروج!في

بنزيدعنمعمر،عن)4(،الرزاقعبدذكرهما:والتسعونالتاسع

إذا:قالعمروبناللهعبدعنالبيلماني)5(،ابنالرحمنعبدعن،أسلم

روحه،فيهاتقبضوخرقةلجنةامنبريحانملكانإليهبعثالمؤمنتوفي

)ق(.منساقط"بها")1(

تصحيف.وهو)غ(.فيوكذا".لجانةا":الاصلفي)2(

تذهبوا"."أين:الاصلفي)3(

!نادلىإ(4132/)المنثورالدرفيالسيوطيوعزاه67(.0)2المصنففي4()

والطبراني.حميدبنوعبد

فيتصحفوقد.الميلماني"الرحمن"عبدغيرها:وفي.الصوابوهو)غ(،فيهذا)5(

"."السلمانيلى!ن(،ط،)ب
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الرحمنلىإ(1به)يؤتىحتى،بانفهقطأحدوجدهارائحةكاطيبفتخرج

ميكائيل،يدعىثم.بعدهمويسجد،قبلهالملائكةفتسجد،جلالهجل

)2(عنهمأسألكحتىالمؤمنينأنفسمعفاجعلها،النفسبهذهاذهب:فيقال

القيامة.يوم

يديبينتسجدلمؤمنروجأنالصحابةعنالاثارتظاهرتوقد

فأحسن،اللهعلىقدومهاحينماو)3(.الموتووفاةالنوموفاةفيالعرش

لجلالاذاياتباركت،السلامومنك،السلامأنتاللهم:تقولأنتحيتها

.(4لاكرام)وا

وكانت،خالةليكانت:قال)5(الصائغبنالديننورالقاضيوحدثني

لي:فقالتموتها،مرضفيعدتها:قال)6(.العابداتلحاتالصامن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)ب،ط،ن(:"بها".

وفي.المؤمنينلىإعائدلضميرو.المنثورلدرووالمصنفالمسخجميعفيكذا

الناشرين.تصزفمنولعلهعنها"":المطبوعةالمسخ

الثالثة.المسالةفيالدرداءبيااثرتقذموقد!"الموتوفاة"دون:الاصلفي

صفةفيالدنياابيابنأخرجهالذيطوبىشجرةحديثلىإيشيرالمصنفلعل

حاديفيالمصنفاوردهوقدمرفوعا.لحسينبنعليبنمحمدعن)53(الجنة

علي،بنمحمدكلاممنيكونأنوحسبه،رفعهيصحلا:وقال581()2/الارواج

.!العبيكلاممنفجعلهالضعفاء،هؤلاءبعضفيهفغلط

القادرعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدوهو."الله"رحمهط(:)ب،فيزاد

طاعونها.ـاعيانفيوتوفي4،74سنةبحلبلقضاةقضاءتولى974(-)676

2(.4/26)الكامنةلدررو(،991)5/للصفديالعصر

لدررفيحجرابنلهاترجم807(-)646إبراهيمالفخربنتأسماءهي

/1(0.)36
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:قال؟لهوقولهاتحيتهاتكونما،يديهبينووقفتاللهعلىقدمتإذاالروج

،السلامأنتاللهم:تقول:قلتثمفيها،وفكرتمسألتها،عليفعظمت

فيرأيتهاتوفيتفلما:قال.والاكراملجلالاذاياتباركت،السلامومنك

ثمقوله)1(،ماأدريفما،دهشتلقدخيرا،ادلهجزاك:ليفقالت،المنام

فقلتها.،ليقلت)2(التيالكلمةتلكذكرت

فصل

أرواحلقاءمنالارضأهلعامةبهالعلمفياشتركقدما:المائة

عيانا.فرأوها،عليهمخفيتبأمورإياهموإخبارهم،لهملهموسؤا،لموتىا

،إيرادهيتبكلفأنمنأكثروهذا

هذا:منواعجب

اثار،المنامفيلهايحصلالنائمروجأن:والمائةالحادبدالوجه

الروج)4(،فيالروجتأثيرمنوهيا[]123عياناالبدنعلىيراها)3(فيصبح

ليكان:قال.السلفبعضعن""البستانكتابفي)5(القيروانيذكركما

شتمهما،منأكثريومذاتكانفلماعنهما،اللهرضيوعمربكرأبايشتمجار

."قولا":(ج،ط،ب)(1)

."قلتها":(ن)(2)

تراها"."فتصيحق(:،ط،)بففي،مضطربةالأخرىوالنسخ،منقوطغيرالأصل)3(

في":(ط،)بفيوبعدها.اثرها"فيصبح":()نوفي.تراها""فيصبح:()جوفي

."البدن

".البدنفي")ن(:(4)

49(.)صالثالثةلمسألةفيعنهماكتبناانظر)5(

544



وتركتفنمت،حزينمغمومناو،ليمنزلىإوانصرفت.وتناولنيفتناولته

ي!سبفلان،اللهرسوليا:فقلت،المنامفي!ي!اللهرسولفرايتالعشاء.

هذهخذ:فقالوعمر،بكرابو:قلت(؟1)بيأصحامن:قال.اصحابك

يديكان)3(ورايت)2(.وذبحته،فاضجعتهفاخذتها،.بهافاذبحهالمدية

لامسحها.الارضلىإبيديوأهويت،المدية4(فالقيت)،دمهمنأصابها

)6(؟الصراخهذاما)5(:فقلت.دارهنحومنالصراخاسمعوأنا،فانتبهت

موضعخطفاذا،إليهفنظرت،جئتصبحنا)7(فلما.فجاةماتفلانقالوا:

!)8(.الذبح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فضائلفيلماموافقوالمثبت،المناماتفيوكذا.أصحابنا"منمن"(:ط،)ب

الصحابة.

(.ط،)بمنساقط""وذبحته

"."فرأيت(:،غق)ا،عداما

".وألقيت"(:ج،ط،)ب

"وما"ه:()ا،غ

(.)نمنساقط"الصراخ...فقلتو"(،ج،)بمنساقط"الصراخ...نحومن"

".اصبحت":ج(،ط،)ب

وهو،الحكايةصاحبوسمىمسندا،2(1)9المناماتفيالدنياابيابناخرجه

نقلهالذيالاتيالخبرقبل-فصلبلا-فيهالخبرهذاوردوقد.السفانرضوان

،المتقدمالمسندالمصدرهذاعناعرضلماذاأدريفلا.المناماتمنالمصنف

فضائلفيبسندهحمداالامامايضااخرجهوقدالعابر!نيالقيروكتابلىإورجع

عليبنمحمدعنهالراويولا،السفانلرضوانترجمةاجدولم)493(.لصحابة

.السمان
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رأيت:قالقريشمنشيخعن(الدنيا)1ابيلابنالمناماتكتابوفي

قد:فقال؟ذلكعنفسألته.يغطيهوهو،وجههنصفاسودقدبالشامرجلا

الوقيعةشديدكنت.بهأخبرتهإلاذلكعنأحديسألنيلاأنعليللهجعلت

فياتأتانيإذنائمليلةذاتأنافبيناعنه،اللهرضيطالبأبيبنعليفي

فأصبحت،،وجهيشقوضمرب؟فيالوقيعةصاحبأنت:ليفقال،منامي

ء2(-4
.ترىكمااسود،)وجهيوسى

)4(،عيينةأبيمولىواصلعن،حسانبنهشامعن)3(،مسعدةوذكر

اللهرضيعائشةعندكنت:قالتشيبةبنتصفيةعن،عبيلمةبنموسىعن

فقالت:بها،يولعنالنساءفجعلن)6(يدها،علىمتشملة)5(امرأةفأتتهاعنها،

فيرايتوإنيسمحا،رجلاكانابيإن.يديأجلمنإلا)7(أتيتكما

فقلت:أبيفرأيت؛أتاهممنيسقون،انيةمعهمرجالعليهاحياضا،المنام

قطعةإلاعليهاليسأميفإذا،فنظرتب[]123،انظري:فقال؟اميأين

ذبحوها.بقرةمنوشحمة،الخرقةبتلكإلاقطتتصدقلمإنها:فقال.خرقة

قالت:!واعطشاه:تقولوهيبها،)8(وتضرب،تذابالشحمةفتلك

)022(.برقم)1(

ه("الضربة"موضع(:)ن2()

سيأتي.اخرخبرفيعليهالمصنفإحالةمنيظهركما،لهالروياكتابفي)3(

تحريف."،عييعة"ابن)غ(:عداما(4)

"يديهاإ.،غ(:)نفيوبعده.بمعنىوكلاهما""مشتملة:غيرهوفي.الاصلفيكذا)5(

"."فجعلن(:،،ج)ب)6(

بي".يولعن"ما)ن(:)7(

-ن(:،،جط،)بوفي.كذا"":فوقهاوكتب،""تطرف)ق(:وفي،الاصلفيهذا)8(
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أييسسقاهامن(:)1فقالجا؟،فجاءفسقيتها.،الانيةتلكمنإناءفاخذت

)2(.ترينكمايديفاصبحت!يدهالله

القاسم،بنوخلف،وأصبغ،المحاسبيسدبنوذكرالحارث

بايعت:قالتإذ،عائشةعندامرأةبينما:قالمسلمةبنسعيدعن؛وجماعة

قتلولاأزني،ولا،أسرقولاشيئا،باللهاشركلاأنعلىلمج!اللهرسول

.معروففيعصيولا،ورجلييديبينأفتريهببهتانتياولا،ولدي

ملك،المنامقيفاتاها.اللهيعذبنيلا،فوالله.ربيليووفى،لربيفوفيت

وجارك(،4تكندين)وخيرك،تبدينوزينتكتتبرجين)3(،إنككلا،:لهافقال

:وقالوجهها،علىالخمسىاصابعهوضعثم.تعصينوزوجك،تؤذين

وجهها)5(.فيالاصابعوأثر،فاصبحت!زدناكزدتولو،بخمسخمس

يدهافيبهاتضربوهييدها،فيالشحمةوتلك"لمعمر:لجامعاوفي"."تطوف

."لاخرىا

"فجاء)غ(:وفي.كلمتينبقدربياض"فجاء"بعدالاصلوقي،ج(.ط،)بفيكذا(1)

كتبولكنبياضا()قناسخيتركولم."يقولبقائل"وإذا:)ن(وفي."فقالملك

"!فوقيمن"فنوديت:المطبوعةلنسخوقي"كذا"."سقاها":فوق

النبيأزوأجبعضلىإجاءتامرأةأنلناشيخحدثني:قاللجامعافيمعمررواه)2(

فيلحاكماطريقهمنوأخرجه2(.)7680الرزاقعبدمصنف.لحديثامج!و،

مختلف.معمروسياق)3226(،الايمانشعبفيوالبيهقي84(5)5المستدرك

"تبرجين".ط(:،)ب)3(

."تكدرين":(ج،)بفيو.كفرها:لنعمة1كندمن(4)

بنيحيىعن)1981(لمستدركفيالحاكمأخرجوقدالخبر.هذاعلىأقفلم)5(

قصةثامرأبيعن)36662(المصنففيشيبةابيوابنحاطببنالرحمنعبد

القصة.هذهتشبه،اللهعلىلمتألية
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:يقولمالكاسمعت:مالكصاحبالقاسمبن)1(الرحمنعبدوقال

الذياليومفينام.الامةهذهخيارمنكانالاشحبناللهعبدبنيعقوبإن

نيكارأيتنيإ.ولاخبرنهأمرا،رأيتقدنيا:لاصحابهفقال،فيهاستشهد

ذلك.بعدواستشهد.اللبنفقاءفاستقاء)2(لبنا.فسقيت،لجنةاأدخلت

وقد.فيهلبنلابموضعالبحرفيغزوةفيكان)3(:القاسمابنقال

أدخلتنيكأرأيتنيإ:فقال،معروفأنهويذكر،يذكرهمالكغيرسمعت

!تقياتلماعليكأقسمت:القومبعضله)4(فقاللبنا.فيهافسقيت،الجنة

شاة)5(.ولالبنالسفينةفيومايصلد،لبنافقاء

ومنه.يصللماللبنصلد:يقال.يبرقأييصلد:قوله:قتيبةابنقال

يصلد)6(.أبيضالطعنةمنفخرجلبنا،سقاهالطبيبأ[]124أنعمر:حديث

كلما:لهفقيل،المسكرائحةفيهمنيشمتكلمإذاالقارئنافعوكان

فيلمجوالنبيرأيتولكن،أقربهولاطيبا،اممصما:فقال؟تتطيبقعدت

خطأ.وهو"،الرحيم"عمد:(ط،)ب(1)

)غ(.فيوكذا،""فاستفاق:يعنيقافا،الهمزةمكانبعضهمزادلاصلفي)2(

.""وكان(:)ا،غعداما)3(

سهو.وهو،غ(.ط،)بفيوكذالي،.":الاصلفي)4(

البيهقيأخرجهطريقهومن662(،/1)والتاريخالمعرفةفيالفسوياخرجهلخبرا5()

واللفظ32(.9)47/دمشقتاريخفيعساكربنو)7398(الايمانشعبفي

لحديثاغريبفيقتيبةابنذكرهمالكغيرعنلقاسمابننقلهالذيالاخير

يسار.بنعطاءرو]يةمن623(/1)

623(./1)لحديثاغريب)6(
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)2(.الرائحةهذهفيمنيشمالوقتذلكفمنفمي،فييقرأ)1(وهو،المنام

:قال)4(الرقاشييزيدبنربيععن"الرويا")3(فيكتابهفيمسعدةوذكر

بعد)5(،احدهمانيفاتافنهيتهما.رجلا،فاغتابا،ليإفقعدا،رجلاننياتا

رألمخنزيرجنبعليهبطبقنياتازنجياكانالمنامفيرأيتإني:فقال

خنزير؟لحماكل:فقلتكل،:ليفقالمنه،)6(أسمنقطلحما

فمهفيالريحيجديزلفلمفمي،تغيروقد،فاصبحتفاكلت،فتهددني)7(،

)8(
سهرين.

إني:الليلةتلكلاهلهفقال،فيهيقوموقتلهزياد)9(بنالعلاءوكان

النبلاء.اعلامسيرفيونحوه"."يتفل)غ(:(1)

فيوقال337(.)7/النبلاءاعلاموسير(1/013)للذهبيالقراءطبقاتانظر:)2(

روانها".جهالةجهةمنالحكايةهذهتثبت"لا:الطبقات

لباهليقيسبنليسعبنمسعدةيكونوقد.ومؤلفهالكتابلهذاخبرعلىاقفلم)3(

.البصري

لمولكن.عبادةصاحببكاءواعظاكان.معروفالبصريالرقاشيأبانبنيزيد(4)

بنربيعفإن،يزيد"عنربيع":الصوابيكونانواخشى.ربيعلابنهذكرااجد

.(642)3/التهذيبتهذيبانظر:.الرقاشيعنيرويممنصبيح

ذلك،."بعد،ج(:ط)ب،)5(

"احسن".)ط(:فيوبعده.لحما""قطن(:،)ط)6(

".فهددني"،ج(:ط،)بوفي."فتهداني":الاصلفي)7(

الربعي،خالدعن)43(والنميمةوالغيبة()182الصمتفيالدنياابيبناخرجه)8(

مختلف.بسياق

النبلاءاعلامسيروانظر:)78(.سنةوفياتفيكثيرابنذكره.التابعينزهادمن)9(

/4(20.)2
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فيآتنيفاتا:قاليفعلوافلم.نيفأيقظوكذاوقتكانفاذا،فترةأجد

مقدمفيبشعراتوأخذ(!)1يذكركاللهزياد،بنعلاءياقم:فقالمنامي

.ماتحتىقائمةتزلفلم،راسهمقدمفيالشعراتتلك"فقا)2(.ء !مراسي

)3(.راسهفيلقياموإنهنمات،يومغسلناهفلقد:بسطامبنيحتىقال

علي)5(بنمحمدعن،الرازيحاتمأبيعنالدنيا)4(،أبيابنوذكر

اسودوجههنصفرجلفقامقعودا،الحرامالمسجدفيبمكةكنا:قال

الشيخيناتناولكنتفإنيبي،اعتبرواالناسيهايا:فقال،أبيضونصفه

وجهي،فلطم،يدهفرفع،آتأتانيإذ،نائمليلةذاتأنافبيناشتمهما،و

وأنا،فاصبحتوعمر؟بكرأباتسبالست،فاسقيا،اللهعدويا:ليوقال

الحالة.هذهعلى

بنيرحبةفيكانيالمنامفيرأيت)6(:المهلبيعبادبنمحمدوقال

المطبوعة.النسخفيوكذا"يذكركاللهاذكر":لحليةاوفي.النسخجميعفيكذا(1)

".رأسيمقدم"من(:ط،)ب)2(

قولفيهوليسالعلاء.اخيزيادبنهشامعن2(44)2/الحليةفينعيمأبوأخرجه)3(

.بسطامبنيحيى

3(.21)والعقوبات2(29)المناماتكتابفي(4)

وفي،"عليبن"احمد:المناماتوفي.والمطبوعةالخطيةالعسخجميعفيكذا)5(

".الاعلىعبدبن"أحمد:العقوبات

رجلروحابووهو:،القصةشهدالذيالاخيرالراوياسمالروحنسخمنسقطثم

2(.44)عمرمناقبفيالجوزيابنالقصةحكىوعنه.الشيعةمن

لحديث،بابصيرايكنولم:لحربياقال.وغيرهابيهعنحدّثالاجواد،الامراءأحد)6(

37(.)2/بغدادتاريخ.412سنةبالبصرةمات
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قدامهواقفوعمربكر،أبوومعه،أكمةعلىجالسغ!ي!النبيوإذا،فلان

:فقالبكر.أباويشتميشتمنيهذاإن،اللهرسولياعمر:لهفقالب[.]124

بسبهما،مشهوراوكان،العمانيهوفإذا،برجلفائى.حفصأبايابهجئ

نبهنيفما:قال.فذبحه،اذبحه:قالثم.فأضجعهأضجعه،:!ك!يمالنبيلهفقال

منزلهمنتقرِبتفلما!يتوبأنعسى،خبرهلاليما:فقلت)1(.صياحهإلا

علىالبارحةذبجالعمانيفقالوا:البكاء؟هذاما:فقلتشديدا،بكاءسمعت

)2(كالدمحمراءطريقةأذنهلىإأذنهمنفإذا،عنقهمنفدنوت:قال.سريره

المحصور.

النبيأخبرني:قالالفضلأهلمنلناشيخأخبرني)3(:القيروانيوقال

اللهرضيوعمربكرأباي!سبرجلكان.عجبابالمدينةرأيص:قال!نه

وقدرجل)4(،أقبلإذالصيح،صلاةبعدالاياممنيومانحنفبيناعنهما،

البارحةرأيت:فقال؟قصتكما:فسألناه.خديهعلىوسالتا،عيناهخرجت

هذا،اللهرسوليافقالا:وعمر؛بكرأبوومعه،يديهبينوعلي!م،اللهرسول

فقلتقيس؟بايابهذاأمركمن!ي!:اللهرسولليفقالويسبنا.يوذيناالذي

أصابعه،ضموقد،ويدهبوجههعليعليفأقبل.إليهشرتوعلي،:له

كذبت،كنتإن:ليفقال،عينيلىإبهماوقصد،والوسطىالسبابةوبسط

تحريف.،"حبهصا":(ج،ب)(1)

تحريف.ولعله"كالدوا"،:الاصلفي2()

اخر.موضعفيلخبرااجدولم.البستانكتابصاحبالعابر)3(

ه"الرجل":،غ(ق،)اعداما(4)
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علىوأنانوميمن)2(فانتبهت(.1)عينيفيإصبعيهوأدخل!عينيكاللهففقأ

بالتوبة.وأعلن،الناسوأخبر)3(.يبكيفكان.لحالاهذه

:قالفقيهأخبرني:قالالفضلأهلمنشيخوأخبرني:القيروانيقال

فيفرأى.الفطريؤخركانولكنه،ويسرده،الصوميكثررجلعندناكان

:قال.فيهليلقياهمحمىتنورلىإبه)4(وأتليابضبعيهأخذاأسودينكأنالمنام

فانه!و،اللهرسوللسنةخلافكعلىفقالا:ماذا؟علىأ[:]125لهمافقلت

النار،وهجمناسودقدوجههفأصيح:قال!تؤخرهوأنتالفطر،بتعجيلأمر

)6(.الناسفيمتبرقعايسد)5(فكان

لجوعواالعطششديدوهو-المنامفييرىالرجلهذا:منوأعجب

عنهزالوقدفيستيقظبدواء؛داواهأو،أطعمهأو،سقاهقدغيرهأن-لموالأ

عجائب.هذامنالناسىروقدءكلهذلك

لهاجاريةأنعائشةعن،عمرةعن،الرجالبيأعن)7(،مالكذكروقد

)ب،ج(.منساقط"عيني...لي"فقال)1(

"فهببت".)أ،ق،غ(:عداما)2(

"ويخبر".)ق،ن،غ(:)3(

تحريفان.وفيه،"وثيابهبضبعيه"آخذين:المطبوعةالنسخفي(4)

."وكان":(ج،ط،)ب(5)

اخر.كتابفيالخبرأجدلم)6(

والمستدرك(04/451)حمدمسندوانظر:)2782(.مصعبأبيرواية-الموطافي)7(

.(4961)8للبيهقيالكبرىوالسنن7(15)6
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لسحرت.إنك)2(:فقال،مريضةوهيعليها،دخل1(سنديا)نوسحرتها،

عليها.بالقدصبي،حجرهافيجارية:قال؟سحرنيومن:قالت

لها:فقالت.ثوبيفيبولااغسلحتى:فقالتجاريتها،)3(فدعت

تعجيلاردت:قالت؟ذلكلىإدعاكوما:قالت.نعم:قالت؟اسحرتني

نإثمفباعها.ملكتهايسيءممنالاعرابمنيبيعهاأناخاهافامرت.العتق

)4(فاستقي.بعضابعضهايمدابارثلاثةمناغتسليأنمنامهافيراتعائشة

.فبرات،فاغتسلت،لها

،المنامفيالخليلإبراهيمفراى،بصرهذهبقدحرببنسماكوكان

ففعل،.ثلاثافيهافانغمس،الفراتلىإاذهب:وقال،عينيهعلىفمسح

فابصر)5(.

فقيل،المنامفيفاتيعمي،قدالحضرميئ)6(بلالبنإسماعيلوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وفيالموطأ.منثبتعاماتحريفوهو"سميدها"،؟الخطيةالنسخجميعفي

".يتطببالزطمنلرجلشكواها"ذكروا:والسننالمستدرك

قد".إنكلهافقال"،ج(:ط)ب،

"دعيت".)ن(:

"فاستسقي".)ا،غ(:

تابعيكبارمنوهو.نفسهسماكعن(111)الدعوةمجابيفيالدنيابيأابناخرجه

233(./4)التهذيبتهذيب.231سنةمات،الكوفةاهل

عيسىبنلهيعةذكرهالذيالحضرميبلالبناللهعبداخوولعله.ترجمتهأجدلم

والظاهر(.187الاصر:)رفع.حضرموتمنبمصرالقضاءوليممنهـ(402)ت

الليثعنحكاهاقدوهوالعابر،للقيروانيالبستانكتابمنالقصةنقلالمصنفأن

-أيضا،الليثعن(1)760الاخلاقمكارمفيالخرائطيأخرجهاوقد(.175)ت

553



عليرديشاء،لما)1(لطيفياالدعاء،سميعياحب،يا،قريبياقل::له

أبصر.ثمعمي،قدرايتهأناسعد:بنالليثقالفابصر.،فقاله.بصري

منها)3(،فجهدت،شكوىاشتكيتجعفر)2(:أبيبناللهعبيدوقال

أحدهمافقال،يديبينقائمانرجلانفإذا،فنمت.الكرسيايةأقرافكنت

هذايصيبأفلا)4(،رحمةوستونثلاثمائةفيهاايةليقرأإنه:لصاحبه

خفة)6(.فوجدتفاستيقظت؟واحدةرحمةمنها)5(المسكين

،المعدةبوجعوالصلاحالخيراهلمنامرأةاعتلتالدنيا:بيأابنقال

الورد.وشرابالمغلى)7(،اللهإلاإلهلالها:يقولقائلاالمنامفيفرأت

تجد)8(.كانتماعنهااللهفاذهبفشربته،

القشيريةالرسالةوفي(4415)تامبةبنإسماعيلفيها:القصةصاحبولكن

.إلخ.بصيزا.وايتهثمضريرا،نافعبنعقبةوايت:قالانهأيضاالليثعن(425)2/

.الفهرييدركلمالليثفإن(،691)تالمعافرينابنعقبةالمقصود:ولعل

"لطيفا[(.،ج(:ط،)ب(1)

جعفرابيبناللهوعبيدخطا.وهو."الله"عبد)ن(:وفي)ط(.منساقط"ابي")2(

النبلاءأعلامسيرانظر:.الزهادالعلماءمنمصر،فقيهلحافظابكرابو(0-6136)

/6(.)8

"فيها".،ج(:ط،)ب)3(

وستينثلاثمائةكلهاالبقرةسورةفيان(701/)18القاريعمدةوفيهنا.كذا(4)

رحمة!

"فيها".:الاصلفي)5(

آخر.مصدرفياجدهولمللقيروانيالبستانكتابمنالخبرنقلالمصعفلعل)6(

".اللهإلاإله"لا)ن(:ناسخوحذف.""العلى)ق(:)7(

المطبوعة.الدنياابيابنكتبفيبعدهالذيولااجدهلم)8(

455



وماءوالعسلالسنا:اقولنيكا()1المنامفيرأيتأيضا:وقالت:قال

تشكوامرأةأتتنياستيقظتفلما.الاوراكلوجعشفاءالأسودلحمصا

به.فانتفعتذلك،لهافوصفتبوركها،وجعا

الضواربالعروقفصد)2(لىإنيدعاالذيالسبب:جالينوسوقال

إنساناعرفو:قالغلاما.ذاكإذوكنت:قال.مرتينمناميفيبهأمرتنيأ

فيراهالرويا،الضاربالعرقبفصد،جنبهفيبهكانوجع،مناللهشفاه

منامه.

لقيته،ثمعنيفغاب4(،ممعودا)رجلااعالجكنتلجزار)3(:اابنوقال

علىمتوكئاناسكزيقيإنساناالمنامفيرأيت:فقال،حالهعنفسألته

بالكياعليك:فقال.نعم:فقلتممعود؟رجلأنت:وقالعلي،وقفعصا،

المصطكى،الكيا)5(::ليفقيلعنهما،فسالت،فاصبحتوالجلنجبين،

.""منامي:(،غق)ا،عداما(1)

."لفصد":(ج،ط،)ب2()

وقد.الراءعلىالإهمالعلامةوضعولكن،والزايلجيماينقطلمالاصلفي)3(

إبراهيمبنحمداجعفرابووهور.لجرواو]لخرازالخزازلىإغيرهفيتصحف

85(./1)الزركلي(،95)3/الانباءعيون36(.9)تالشهيرالطبيبننالقيروا

فيالمصابوهو،ياتيوفيماهنا"مفؤودا"(:)طوفي.معدتهفسدتمنوهو(4)

.الاولهناوالمقصود.فؤاده

المذكوربالمعنىوالكيةوالكيا.تصحيفوكلاهما.بالنون()طوفيبالتاء،)ن(في)5(

"."بالسندية)348(:المطبوعالصيدنةكتابوفي.السريانيةمنالعربيةفيدخيلان

البيطارابنومفردات(176)9/دوزيتكملةانظر:.السريانيةتحريفولعله

النص-فيفتصزف،وفسره،""الكباثكثير:ابندارطبعةناشرأثبتوقد9(.0)2/



له:فقلت.فبرئتاياما،فاستعملتهما.بالعسلالمربىالوردلجلنجبين)1(:وا

)2(.جالينوسذلك

اصلإن:بعفالناسقالحتىتذكرانمناكثرالبابهذافيوالوقائع

ناكماالرؤيا،لىإمستنداصولهمنكثيراانريبولا،المناماتمنالطب

أرادومن.لهامإعنوبعضها،القياسعنوبعضها،التجاربعنبعضها

""البستانكتابوفيالأطباء،تاريخفيفلينظر،ذلكعلىالوقوف

ذلك.وغير،نيللقيروا

واستكبرواالذلنكذبوأئايخئناإن>:لىتعاقوله:لمائةابعدنيالثاالوجه

.[04:]الاء!راف(السبماأئوابالختفئحلاعها

هوالتفتيحوهذاالسماء.أبوابلهمتفتحالمؤمنينانعلىدليلوهذا

ناالمستفيضةالاحاديثفيتقدمكما،الموتعندلأرواجهمتفتيحها

ماو.لىتعاالربيديبينلىإبهاينتهىحتىالمؤمنلروحتفتحالسماء

لجنة.اابوابلجسدهتفتحولاالسماء،أبوابلروحه)3(تفتحفلاالكافر،

الخطية.نسخهفيماعلىتنبيهدون-

وهي.الفارسيةمندخيلةكلمةلجلنجبينوا.)ن(منساقطهنالىإ."..فأصبحت"(1)

ايضاالفارسيةبالكاف"انكبينو"الورد،بمععىالفارسيةبالكاف"كل"منمركبة

.(1/661)البيطارابنومفردات.(1/011)داودتذكرةانظر:.العسلبمعنى

كتابمنالظاهرفيمنقولانجالينوسقولمنسبقهوماهذا،لجزاراابنكلام)2(

ني.للقيرواالبستان

(.)بمنساقط"تفتح...المؤمن"لروج)3(
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فصل

الجنةدخلتما،بلال"ياع!ياله:النبيقول:لمائةابعدالثالثالوجه

فيحدثتما:قالذاك؟("فبميدي،بينخشخشتك)1(سمعتإلاأ[]126

"بهما(")2(.:قال.ركعتينوصليتتوضاتإلانهاراوليل

فجسدهوالا،بلالروجهويديهبينخشخشتهسمعالذيانومعلوم

لجنة.الىإينقللم

القبورزيارةفيالتيوالاثارالاحاديث)3(:المائةبعدالرابعالوجه

وردهمبزوارهممعرفتهمعنوالاخبار،ومخاطبتهماهلهاعلىوالسلام

إليها)4(.الاشارةتقدمتوقد.السلامعليهم

لىإ)5(الموتىأرواحمنكثيرشكاية:لمائةابعدلخامساالوجه

فيزيلونها)6(.شكوهكمافيجدونها،مؤذيةأموراوغيرهمأقاربهم

منعرضعنعبارةالروجكانتلو)7(:المائةبعدالسادسالوجه

582(./1)للخطابيالحديثغريب.صوتفيهاحركة:الخشخشة(1)

وابن(،021)9خزيمةوابن2(،2)699حمداوالإمام)9368(،الترمذيأخرجه2()

بناللهعبدعنواقد،بنلحسينطريقمن313()1/والحاكم)8607(،حبان

لحاكم.واالترمذيوصححه.ععهاللهرضيالحصيببنبريدةأبيهعن،بريدة

)قالمي(.

الاصل.فيتردلم"الوجه"كلمة)3(

الاولى.المسألةفي(4)

."رواجالا":()ن."لمؤمنينا":(ج،ط،)ب(5)

الاولى.المسالةفيالاخباربعضانظر)6(

مقحمه.والعبارة.اختلافها"علىالصادقةالرؤياانواع"،ج(:ط،)بفيهنا)7(
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القائل:قوللكان،فيهحالولابجسمليسمجردجوهرأو،البدنأعراض

ودخلت،،تحركتو،وقعدت(،1)وجئت،وقمت،وذهبت،خرجت

الثبوتممتنعةالصفاتهذهلان؛باطلةأقوالاكله-ذلكونحو)2(،ورجعت

ذلك.غيرهوقولقولهصدقيعلمعاقلوكل.والمجرداتالاعراضحقفي

السفسطة.بابمنفهو،المعلوماتأظهرفيقدحذلكفيفالقدح

وهيواطلاقاتهم،الناسبألفاظالتمسكالدليلهذاحاصل:يقالولا

إنمالانا؛وخرججسميدخل:مرادهمفلعلوالمجاز،لحقيقةاتحتمل

عقلهيشهدأحدفكل،الالفاظهذهبمعانيوالفطرالعقلبشهادةاستدللنا

الحس!فشهادة،بدنهمجردلا،وانتقلوخرجدخلالذيهوبأنهوحسه

منتبعاالبدنوإلىأصلاالروحلىإوإضافتهاالالفاظهذهبمعانيوالعقل

الاطلاقمجردعلىلا،ذلكعلىوالاعتمادب[]126.الشهاداتأصدق

اللفظي.

النفس،لتصرف)3(ومحلمركبالبدنأن:لمائةابعدالسابعالوجه

فرسهمنمركبهدخولمجرىجارياوانتقالهوخروجهالبدندخولفكان

لحركةواوالانتقاللخروجواللدخولقابلةغير)4(النفسكانتفلو.ودابته

".وجئت"قمت،ج(:ط)ب،)1(

"رفعت(".،ج(:ط)ب،)2(

فيوقعمااصلح)ن(ناسخولعلومحلا"."مركبا)ن(:عداماالنسخجمعفي)3(

"،"للبدنلىإ""البدنبتغييرولكنأيضا)ج(ناسخاصلحوقدالسهو.منأصله

المعنى.فاحال

(.)قمنساقطةبعده"غير"وكلمة(.)بمنساقط"النفس..."فكان(4)
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منهاوخروجهالدارلىإالانسانمركبدخولبمنزلةذلكلكان،والسكون

نفسهأنيعلم(1أحد)وكل.بالضرورةالبطلافيمعلوموهذا.هودخولهدون

تغاوجعلته،البدنوصرفت؛وانتقلت،وخرجت،دخلتالتيهيوروحه

للبدنلكنه؛بالتبعوللبدن)2(،بالاصللهافهو.والخروجالدخولفيلها

و]لعقل.بالعلموللروج)3(،لمشاهدةبا

إنها:يقولمنيقولهكماكانتلوالنفسأن:لمائةابعدالثامنالوجه

أكثر-أونفسالفمائة4()تبدلقدوقتكلالانسانلكانعرض،

هوالذيالانسانوكان-ببدنهلا،ونفسهبروحهإنسانهوإنماوالانسان

ولو.الهوسنوعمنوهذا،بلحظةوبعده،بلحظةقبلههوالذيغيرالان

بالمساكنةلا،فقطبالتدبيربالبدنتعلقها)5(،مجردبهالروجكانت

يجوزكما،بغيرهوتتعلق،البدنبهذاتعلقهاينقطعأنيمتنعلم،والمداخلة

هذاوعلىغيرها.بتدبيرويتعلقعنهامدينةأولبيتالمدبرتدبيرانقطاع

والاولىالنفسهيلزيدالتيالنفسهذهأنفيشاكينفنصيرالتقدير)6(

كانتفلو!ذلكيجوزلاوعاقل؟غيرهأمالرجلذلكهوزيدوهلغيرها؟

أحد"."فكلط(:)ب،(1)

"."والبدنط،ج(:)ب،)2(

لما.لروجوا":(ج،ط،ب)(3)

يمدل.:المطبوعةالنسخوفيثبتنا.ماغيرهوفي،منقوطغيرالاصل(4)

العاشرالوجهفيمثلهوسيأتيغيرها.مناثبتناماوالصوابتعلقها"،مجرد")ن(:)5(

منولعلهالواو،بزيادة"وتعلقها":الموضعينفيالمطبوعةالنسخوقي.لمائة1بعد

الناشرين.تصرف

."القول":()ن()6
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المذكور.الشكلحصلمجردامراوعرضاالروح

بالعلمموصوفةنفسهأنيقطعأحدكلأن:لمائةاالتاسبعدالوجه

النفسانية،الاحوالمنوغيرهاوالسخطوالرضاوالبغضوالحبوالفكر

جوهراولا،بدنهعراضمنا[]127عرضاليسبذلكالموصوفأنويعلم

هذهبأنضرورةويقطعله،محايث)1(غيربدنهعنمنفصلامجردا

وشم،بصر،وسمع،إذ!بأنهيقطعكما،بدنهفيداخللامرالإدراكات

نو؛نفسهلىإمضافة،بهقائمةأمورفتلك=وسكن،وتحرك،ولمس،وذاق

بل،بعرضولابمجرده)2(،يقملم،كلهذلكبهقامالذيهوالنفسجوهر

ويسكن،يتحرك،مكانلىإمكانمنمنتقل،لمالعاداخلبمتحيزقام

لهالمشابكفيهالساريلجسموا،البدنهذاإلاوليس.ويدخلويخرج

الجماد.بمنزلةلكانلولاهالذي

بالبدنوتعلقها،مجردةكانتلوالنفسأن:المائةبعدالعاشرالوجه

تركلامكنها=بجملهلجمالو،بالسفينةالملاحكتعلق،فقطالتدبيرتعلق

لجمالوالملاحايمكنكماآخر،بدنبتدبيرلهاواشتغا،البدنهذاتدبير

أبدان.لىإأبدانمنالنفوستنقلتجويزذلك)3(وفي.ذلك

لهانهاأو؛الانتقالعليهافامتنعببدنها،اتحدتالنفسإن:يقالولا

انتقالها.امتنعالسببفلهذا،البدنهذاتدبيرلىإتيذاوشوقطبيعيعشق

وهو".محايثلعله")غ(:حاشيةوفي".محارب":غيرهاوفي"،مجاذب")ن(:في(1)

مجاور".":المطبوعةالعسخوفي.رخحتهالذي

"بمجرد".،ج(:ط،)ب)2(

،ج(.)بمنساقطة"فيو"(.ط)ا،منساقطذلك""وفي)3(
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بهاتحدتلو)1(ولانها،محالبالمتحيزيتحيزلامااتحاد:نقوللانا

عدماوإنواحد،لااثنانفهمابقياإنالاتحاد)2(بعدولأنها،ببطلانهلبطلت

وعدمأحدهمابقيوإنشيء،فيالاتحادمنفليسثالثوحدثمعا

أيضا.تحادبافليسالاخر)3(

اللذاتتناللانهاتعشقهإنمافالنفس،للبدنالطبيعيالنفسعشقوأما

إليهانسبتهاكانتمطلوبهاحصولفيمتساويةالأبدانكانتواذا.بواسطته

ومثال.باطل،المعينللبدنعاشقةالمعينةالنفسإن:فقولكمالسواء.على

عليهامتنع،غرضهيحصلمنهاكلمتساويةانيةصادفإذاالعطشان:ذلك

سائرها.دونبعينهمنهاواحدّايعشقأن

كانتلوب[]127الانساننفسأن:لمائةابعدعشرالحاديالوجه

منفصلةولابالعالممتصلةولا،خارجهولالمالعاداخللامجردا،جوهرا

بهذهموجودأنهبالضرورةيعلملكانمحايثة)4(،ولالهمباينةولا،عنه

لان)6(؛معلومكلمنأظهروصفاتهابنفسهالانسانعلملان)5(،الصفة

."نهاأولو":(ج،)ب(1)

انتقلالناسخبصرولعل.إليهمحتاجغيروالسياق،شيء"في":زيادةبعدهالأصلفي)2(

سطر.بعدجاءمالىإ

)ب(.منساقطالاخر"..."فليس)3(

"،محاذية"لىإ)ط(فيبعضهموغير،المطبوعةالنسخفيوكذا"،مجانبة")ق(:4()

تصحيف.هماوكلا

مسودةمثلاانظر.""انيشبهالمصنفخطفي"لأن"رسمفإن"،"ان)غ(:عداما)5(

ا(./4ق)الهجرتينطريق

-)ج(.قراءةرجحنا""ان:وغيرهالاصلفيكانولما."فإن"(:)غوفي)ج(.فيكذا)6(
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جماهيرفإن،باطلذلكأنقطعاومعلوم.بنفسهلعلمهتابععداهبماعلمه

شاهداالعقولفيمحالالموجودهذاإثباتأنيعلمونالارضأهل

.عرفربهولا،عرفنفسهفلاوربهنفسهفيذلكقالفمنوغائبا،

لجميعمحلالمشاهدالبدنهذاأن:المائةبعدعشرالثانيالوجه

الحركاتعلى(1)للقدرةومحل،والجزئيةالكليةوادراكاتهاالنفسصفات

وماالبدنهووالصفاتالادراكاتلتلكلحاملايكونأنفوجب،الارادية

خارجهولاالعالمداخللامجزداجوهرامحلهايكوننفأما.فيهسكن

.بالضرورةفباطل

الحجميةعنمجردةكانتلوالنفسأن:المائةبعدعشرالثالثالوجه

يكونلامالان،الفعلمحلمماسةعلىفعلهايتوقفأنلامتنعلتحيزو

علىفعلهالكانكذلكالامركانولوللمتحيز.مماسايصيرأنيمتنعمتحيزا

وبينالفاعلبينوملاقاةمماسةحصوللىإحاجةغيرمن،الاختراعسبيل

يماشهاأنغيرمنالاجسامتحريكعلىيقدرمناالواحدفكان؛الفعلمحل

البدنتحريكعلىقادرةكانتكماعندكمالنفسفانيماسها.شيئايماسأو

تحريكعلىقدرتها)2(تمتنعلاكذلكمماشة،وبينهبينهايكونأنغيرمن

فعلم.بالضرورةباطلوذلك،يماسهلماولالهمماسةغير)3(منغيرهجسم

"وأن".:المطبوعةالنسخوفي.السابقةالحاشيةانظر

."القدرة":(ن،ج،ط،)ب(1)

."تمنعلا":()ق(2)

ساقطالعبارةهذهمنوجزءالنظر.لانتقالالاصلمنساقطغير"...بينهايكون"أن)3(

)غ(.من
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تماسأوالحركةمحلتماسأنبشرطإلاالتحريكعلىتقوىلاالنفسأن

جسم.فهويماسهلماأوللجسممماساكانماوكليماسه،ما

غيرالخاصبدنهاتحزيكفيالنفستأثيريكونأنيجوزقيلفإن

المماسةحصولعلىموقوفغيرهتحريكفيوتأثيرها،بالمماسةمشروط

لجسم.اذلكوبينبدنهابين

يتوقفلاالنفسلتصرفاتالبدنقبولأ[]128كانلماأنه:لجوابفا

كذلكالحالتكونأنوجب،البدنوبينالنفسبينالمماسةحصولعلى

ونسبة.الحركةقبولفيمتساويةالاجساملان)1(،الاجساممنغيرهفي

وعلائقالحجميةعنمجردةكانتإذالانهاسواء،جميعهالىإالنفس

الفاعلذاتكانتومتى.بالسويةالكللىإتهاذانسبةكانتالحجمية

كان=بالسويةالفاعلذلكلىإنسبتهاوالقوابل)2(،بالسويةالكللىإنسبتها

محلمماسةعنالفاعلاستغنىفاذاالسواء.علىالكللىإبالنسبةالتأثير

لىإافتقروإن،لجميعاحقفييستغنيأنوجبالبعضحقفيالفعل

الجميع.فيافتقارهوجبالبعضفيالمماسة

أقوبدفيهتأثيرهافكان،غيرهدونالبدنلهذاعاشقةالنفسقيل)3(:فان

)ج(.منوالمثبت."إذدا(:)طوفي،غ(.)قفيوكذا."أن":الاصلفييضاهنا(1)

ن(.،)بمنساقطةوهي

وما)ن(.منساقطالعبارةهذهمنوجزء.الاصلمنساقط"بالسوية..."ومتى)2(

وانما(.ط)ق،فيتحريففيهاوقعوفد)غ(.منساقط"الفاعل..."والقوابلبعدها

)ج(.فيوسليماًكاملاالنصورد

"."وان(:)ق)3(
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.غيرهفيتاثيرهامن

وتصرفهااكثر،بالبدنتعلقهايكونانيقتضيالشديدالعشقهذا:قيل

فذلكالأجسامهذهلىإبالنسبةذاتهامقتصديتغيرنفاما(،1)اقوىفيه

.القوةغايةفيدليلوهذا.محال

الإنسانانعلىمتفقونكلهمالعقلاءان:المائةبعدعشرالرابعالوجه

وهذه.بالإرادةالمتحركالحساسالناميالمتغذي)2(الناطقالحيهذاهو

كانتفلو،الناطقةونفسهلروحهوصفات،لبدنهصفات:نوعانالصفات

منفصلةولابهمتصلةولا،خارجهولالمالعاداخللامجردا،جوهراالروح

منفصلاولابهمتصلاولا،خارجهولاالعالمداخللاالانسانلكان-عنه

وكل.داخلهولاالعالمخارجلاوبعضه،لمالعافيبعضهكانأوعنه)3(،

بدنه،لمالعاداخلبجملتهالانسانوان،ذلكبطلانبالضرورةيعلمعاقل

مخلوقة،غيرقديمةنفسهإن:قالمنقوليضاهيالبطلانفيوهذا.وروحه

.مخلوقغيرونصفهمخلوقا،الإنساننصففجعلوا

يدبر)4(جوهرانثبتناإلاذكرتمكماالانساناننسفمنحن:قيلفان

.الصفاتبهذهالموصوفالانسان

الأصل.منساقط"أقوى...تاثيرها"من(1)

"."المغتذي(:،جط،)ب2()

الاصل.منساقط"عنه...الانسان"لكان)3(

ولعله.""بدن(:ط،)بوفي.""ببدن)ا،غ(:وفي.المطبوعةوالنسخ)ق(فيهذا(4)

الكلمة!فحذف"للانسانمجزدا"(:)نوفي."بدنفي")ج(:وفي.تصحيف
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حقيقةهوأم(،1)للانسانمغايرأثبتموهالذيلجوهرافذلكقلنا:

الامرين.احدمنلكمولابد؟الانسان

غيرهو:قلتموإن)2(بيناً.تناقضاتناقضتم،الانسانحقيقةهو:قلتمفان

سميتموهغيرهمدبرا[ب]128للانسانأثبتمأنكملىإكلامكمرجع،الانسان

مدبرفإن؛مدبرهفيلا،الانسانحقيقةفي)3(هوإنماالانوكلامنانفسا.

القهار.الواحداللههولسفليوالعلويلمالعاوجميعالانسان

؟الانسانما:لهقيلإذاعاقلكلان:لمائةابعدعشرلخامساالوجه

مجردا)4(لهامغايراأمراببالهيخطرلابها،قاموماالبنيةهذهلىإيشيرفانه

ولاشكايقبللاضروريبذلكوالعلم،خارجهولالمالعافيليس

تشكيكا.

الخطاببانقاضيةالعالمينعقولان:لمائةابعدعشرالسادسالوجه

والثواب،والذمالمدحوكذلكوساكنها،بهاقاموماالبنيةهذهلىإمتوجه

)5(،المنهيالمأمور:قالرجلاأنولو.لترهيبووالترغيب،والعقاب

العالمفيليسمجر؟،جوهر=العاقلوالمخاطب،والمذموموالممدوج

)ج(.منوالمثبت."الانسانمغاير"(:ط،)ب."للانسان"يغايرق(:)ا،(1)

)ز(.فيوقعالذيالخرمانتهىوهنا)ا،غ(.منساقط"وإن..."قلتم)2(

ز(.ق،ب،)ا،منساقطفي"")3(

منولعله،مجرد"لهامغايرامر":المطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا4()

علىالعائديخطر(""فيالضميرمنحالانهعلى"امرا"ونصب.الناشرينتصرف

.الانسان

."لمنهي"وا:()ط5()
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عقله،علىالعقلاءلاضحكعنه=)1(منفصلولابهمتصلولا،خارجهولا

كان،ببطلانهوصرائحهاالعقولبدائهشهدتماوكل.تكذيبهعلىولاطبقوا

التوفيق.وبادله.المحالوجودصحةعلىاستدلالاثبوتهعلىالاستدلال

فصل

لمنازعين[ا]أدلة

جوابكمفماوتحيزها،جسمثتهاعلىالدالةالادلةذكرتمقد:قيلفان

)2(:بوجوهاستدلوافإنهمذلك؟فيلكمالمنازعينأدلةعلى

لجسم،واوالنفس،لجسمواالروج:قولهمعلىالعقلاءاتفاقأحدها:

معنى.القوللهذايكنلمجسماكانتفلو.غيرالجسمشيئافيجعلونها

الموجوداتفيأنالمعلوممنأنه-:بهيحتجونماأقوىوهو-التاني

الوجود؛واجبذاتبلالفرد،لجوهروا،كالنقطة،للقسمةقابلغيرهوما

يكونأنفوجب)3(،للقسمةقابلغيربذلكالعلميكونأنفوجب

فلو.النفسوهو،للقسمةقابلغير-محلهوهو-العلمبذلكالموصوف

للقسمة.قابلةلكانتجسماكانت

كانلوالكليةالعلوممحلأنوهوآخر:وجهعلىالدليلهذاويقرر)4(

المنقسمفيالحاللأن؛العلومتلك)5(لانقسمتجسمانياأوجسما

)1()ق(:"متصلا...منفصلا".

الانسانيةالنفسانعلىالعشرةلحججواالسعادةفيسيناابنرسالةفيمعهاجملةانظر2()

35(.3579-)2/البغداديالبركاتلابيالمعتبروكتاب(21-)5جوهر

)ط(.منساقط"القسمة...و"كالنقطة.الاصلمنساقط"القسمة..."فوجب)3(

"وتقرر".:غيرهاوفي."ونقرر")غ(:وفي.الاصلفيهذا(4)

"."بذلك،ج(:ط،)ب)5(
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مستحيل.العلومتلكوانقسام،منقسم

إماوتجردها،شكبلامجردةالكليةالعقليةا[]912الصورأن:الثالث

هذهلان،باطلوالاولالاخذ.بسببو،عنهالمأخوذبسببيكونأن

والاوضاعالمختلفةبالمقاديرالموصوفةالاشخاصعنأخذتإنماالصور

العقليةالقوةوهولها،الاخذبسببهوإنماتجردهاأنفثبت،المعينة

بالنفس.المسماة

علىتقوىفإنها،متناهيةغيرأفعالعلىتقوىالعاقلةالقوةأن:الراببع

لان؛متناهيةغيرأفعالعلىتقوىلاالجسمانيةوالقوة.تتناهىلاإدراكات

نأيجببعضهاعليهيقوىفالذيمحلها.بانقسامتنقسمالجسمانيةالقوة

الذيعلىيزيدالكلعليهيقوىفالذيكلها،عليهيقوىالذيمنأقليكون

.متناهبمتناهالمتناهيعلىلزائدو،متناهية(1أضعافا)البعضعليهيقوى

نألوجبجسمانيةالةفيحالةكانتلوالعاقلةالقوةأن:الخامس

بالكلية.لهاالادراكممتنعةأو،الالةلتلكالادراكدائمةالعاقلةالقوةتكون

وجودهاعينكانإنالالةلتلكالعاقلةالقوة)2(إدراكلان،باطلوكلاهما

العقليةالقوةفيحالةوهيلوجودها،)3(مساويةصورةكانوان.محالفهو

.محالوهو،متماثلتينصورتيناجتماعلزم،الالةتلكفيالحالة

فوقها."كذا"او""ظعلامةمعبالفاء،ط(،ب،)قفيوكذا"اصعا".:الاصلفي(1)

موضسهما:في)ن(ناسخوكتبسهوا.الكلمةنصفمسودتهفيكتبالمصنفوكان

.الصوابعلى(ج)ز،فيووردت.لما"فتكون

."!ادراكطلبا":ز(،)نفي(2)

."متساوية":(ج،ط،)ب)3(
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إدراكهالكانالتهاأدركتلوالعاقلةالقوةأن(ثبت)1هذابطلوإذا

الادراكحصولفيجب.العاقلةالقوةعندالالةتلكحصولنفسعنعبارة

امتنعيكفلموان.الادراكحصولضمن)2(القدرهذاكفىإندائما،

وقتدونوقتفيحصللوإذ،الاوقاتمنوقتفيالادراكحصول

)3(.الالةصورةحضورمجردعلىزائدأمربسببلكان

حضورعنعبارةالشيءوإدراك،نفسه(4)يدركأحدكلأن:السادص

لاجليكوننإمافهوأنفسنا،ب[]912علمنافإذا.العالمعندالمعلومماهية

تها!ذوافيلذواتنا)5(مساويةصووةحضورلاجلأولذواتنا،ذواتناحضور

إلابذاتنالعلمنامعنىلاانهفثبت.المثليناجتماعلزموإلا،باطلالثانيوالقسم

عنغنيةبالنفسقائمةذاتا)6(كانتإذايكونإنماوهذاذاتنا،عندذاتناحضور

نأفثبت.المحلذلكعندحاضرةكانتمحلفيحالةكانتلولانها؛المحل

فيه.تحلمحلعنغنيةبنفسها،قائمةالنفسكانتإذايحصلإنماالمعنىهذا

لا:فقال،سواهماوأبطل)7(،البغداديالبركاتابوبهاحتجما:السابع

سهو.ولعله."بطلهذا"ثبت:الاصلفي(1)

فقراتها،""فمنكلها:لاخرىالخطيةالنسخوفي."في":المطبوعةوالنسخ)ج(في)2(

اثبت.كما

(.ن،)قمنساقطةقبلها"صورة"وكلمة.تحريف"،"الأدلة!ق()ا،في)3(

."مدرك":(ج،)ب(4)

."متساوية":(ج،ط،)ب(5)

."تناذا":(ق،ا)عداما(6)

وصلتالتيوقطعتهالنفسفيرسالتهمنلنقلولعل"المعتبر".كتابهفياجدهلم)7(

البحث.هذافيهاليسإلينا
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،ياقوتمنوجبلا،زئبقمنبحرايتخيلأنيمكنهمناالواحدأن(1نشك)

المتخيلقوةلان؛معدومةتكونلاالخياليةالصورفهذهقمارا.ووشموسا

ذلكيقوىوقدوغيرها.صورةكلبينوتميزالصور،تلكلىإتشير

المحض،العدمأنومعلوم.المحسوسكالمشاهديصيرأنلىإالمتخيل

الصورهذهأنبالضرورةنعلمونحن.ذلكفيهيثبتلاالصرفوالنفي

محل:فنقول.الاذهانفيموجودةأنهافثبت،الاعيانفيموجودةليست

حالاولاجسمالااو،الجسمفيحالااوجسمايكونانإماالصورةهذه

صورةلجبلواالبحرصورةلان.باطلانالاولانوالقسمان.لجسمافي

.محالالصغيرفيالعظيموانطباعصغير،جسموالقلبلدماغو،عظيمة

جسماني.ولابجسمليسالخياليةالصورةهذهمحلأنفثبت

الشيخوخةزمانفيلضعفت)2(جسمانيةالعقليةالقوةكانتلو:الثامن

كذلك.وليسدائما،

فيغنياكانوما،الجسمعنأفعالهافيغنيةالعقليةالقوةأن:التاسع

لجسم.اعنذاتهفيغنيايكونأنوجبلجسماعنفعله

بينهايحصلأنالمحالومننفسها،تدركالعقليةالقوةأن:الاولبيان

الادراكهذاوليسلنفسها،إدراكها)3(تدركوأيضا.متوسطةآلةنفسهاوبين

آلةآلتهاوبينبينهاوليسآلتها،هوالذيالجسمتدركفانهايضاو.بآلة

.أخرى

".)1()ب،ط،ج،غ(:"لاشك

"."جسدانيةو)غ(:الاصلعداما2()

".وتدرك.ايضا"متوسطة(:ج،ط،)بعداما)3(
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وجهين:منالثانيوبيان

لخيالواوالسامعة(1)كالناظرةالجسمانيةالقوىأنأ[:013]أحدهما

لكونهاوادراكهاتها،ذواإدراكعليهاتعذرجسمانيةكانتلما)2(،والوهم

العقليةالقوةكانتفلولها.لحاملةاالاجساملتلكوادراكهالذواتها،مدركة

الثلاثة.الامورهذهعليهالتعذرجسمانية

قوامهافيمتعلقةالنفسكانتفلو.النفسهوالفعلمصدرأن:الثاني

ثبتولما.الجسممنبشركةإلاالافعالتلكتحصللملجسمباووجودها

)3(.الجسمعنغنيةالعقليةالقوةأنثبتكذلكليسانه

القويعلىتقوىولا،الافعالبكثرةتكلالجسمانيةالقوةأنالعاشر:

الافعالمزاولةبسببالجسمانيةالقوىفانظاهر،وسببه.الضعيفبعد

العقليةالقوةوأما.الضعفيوجبوهو،والذبولللتحللموادهاتتعرض

الضعيف،بعدالقويعلىوتقوى،الافعالكثرةبسببتضعفلافانها

جسمانية.تكونلاأنفوجب

يحصلأنوجبللبياضمضادالسوادبانحكمنا1إذأناعشر:الحادي

السواداجتماعبأنحاكمةيهةوالبد،والبياضالسوادماهيةالذهنفي

الاجتماعهذاحصلفلما،محالىالاجسامفيوالبرودةوالحرارةلبياضو

جسمانية.قوةتكونلاأنوجبالعقليةالقوةفي

.،صرةلباا":(ج،ط،ب)(1)

،."وجوهلىإ،ج(ط)ب،فيتحرف)2(

ط(.،)بمنساقط"لجسما...ثبت"ولما)3(
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)1(ينقسمجسموكلجسما،الإدراكابمحلكانلوأنهعشر:الثاني

وبالبعضبالتدء،علمالجسمأجزاءببعضيقومأن)2(يمنعلم،محالةلا

بالتدء،عالماالواحدالحالفيالانسانفيكونوحينئذ،جهلمنهالاخر

به.وجاهلا

مخصوصة،نفوسفيهاحصلتإذاالجسمانيةالمادةانعشر:الثالث

النفوسوأماغيرها.نفوسحصولمنيمنعفيهاالنفوستلكوجودفان

جميعمنخاليةكانتإذا)3(النفسلان؛]013/ب[ذلكمنفبالضدالعقلية

حصولصارشيئاتعلمتفإذا.التعلمعليهايصعبفانهوالادراكاتالعلوم

متغايرةالجسمانية)4(فالنفوسغيرها.سهولةعلىمعيناالعلومتلك

.متعاضدةمتعاونةالعقليةوالنفوس،متنافية

تحريكالعبدإرادةبينلكانجسماكانتلوالنفسأن:عشرالرابع

هيالنفسفإنؤيقله)5(.لجسماحركةقدرعلىزمانتحريكهاوبينرجله

نفاماجسما،للرجلالمحرككانفلو،لحركتهوالمريدةللجسمالمحركة

احتاجإليهاجائياكانفإنإليها.جائياأوالاعضاء،هذهفيحاصلايكون

التي)6(العضلةتلكقطعناإذافنحنفيها،حاصلاكانوإنولابد.،مدةلىإ

"."منقسمغيرهما:وفيو)غ(.الاصلفيكذا(1)

".يمتنع"لمق(:و)غ،الاصلعدما)2(

،ج(.ط،)بمن"كانت"إذابعدهسقطوقد.""الانفسق،غ(:)ا،)3(

،غ(.)قفيوكذاسهو.وهو"،"فالنفس:الاصلفي4()

"."نقله:غيرهاوفي.أثبتناكماالمطبوعةوالنسخ)ج(وفي.منقوطغيرالاصل5()

."الاعضاء":(ج،ط،)ب6()

571



ذلككانفلوشيء.المتحركالعضوفيمنهايبقلمالحركةبهاتكون

العضو.ذلكفيشيءمنهلبقيفيهحاصلاالمتحرك

عليهاولصح)1(منقسمةلكانتجسماالنفسكانتلوعشر:الخامس

جاهلا،نفسهببعضعالماالإنسانفتكونكلها،يعلمكمابعضهايعلمأن

.محالوذلكالاخر،بالبعض

بدخولهاالبدنيثقلأنلوجبجسماالنفسكانتلو:عشرالسادس

والامر،الفارغكالزق،بهيثقلأنغيرهملأهإذاالفارغلجسماشأنلان؛فيه

إذايكونماوأثقل،النفسفيهكانتإذاالبدنيكونمافأخفبالعكس

الاجسامسائرصفاتعلىلكانتجسفاالنفسكانتلو:عشرالسابع

النعومةأو،والبرودةلحرارةاأو،والثقلالخفةمنمنها)2(يخلولاالتي

الأجسامصفاتمنذلكوغير)3(،والبياضالسوادأو،والخشونة

تلكلاوالرذائلالفضائلهيإنماالاجسامكيفياتأنومعلوم.تهاوكيفيا

جسما.ليستفالنفس،الجسمانيةالكيفيات

جميعتحتتقعأنلوجبجسماأ[]131كانتلوأنهاعشر:الثامن

كذلكالاجسامنرىفاناأكثر،أوحاستينأومنهاحاسةتحتأو،الحواس

"،تصحيف.)1()ب،ط،ج،ن(:"يصح

وهومنها"شيء":تنبيهدونزيادةالمطبوعةالنسخوفي.النسخجميعفيكذا2()

لمقصود.

مكان"او"،غ(ن،)قفأثبتت،اضطربتالاخرىلنسخوو)ز(.الاصلفيهذا)3(

فقط.السواد""قبل(،جط،و)ب.السواد"و"""الععومةقبلالواو
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يدركماومنهابأكثرها،يدركماومنها،لحواسابجميعيدركمامنها

كله.ذلكمنبريئةوالنفس.بواحدةومنهابحاستين

حين)1(الملاحدةمنطائفةعلىجهمبهااحتجالتيالحجةوهذه

منبحاسةيدركأنلوجبموجوداكانلو:وقالوا،سبحانهلخالقاأنكروا

والاجسما)2(،تكنلمإذاالمعارضةتتموإنما.بالنفسفعارضهم؛الحواس

.لحواساببعضإدراكهالجازجسماًكانتفلو

وسطحوعمقوعرضطولذاتلكانتجسماكانتلوعشر:التاسع

مادتهاكانتفإن.محلوبمادةإلاتقوملاوالابعادالمقاديروهذه،وشكل

النفسكانتنفسغير)3(كانتوإن.نفسيناجتماعلزمنفساومحلها

فيكون،وصورةبدنمنمركبجسدفيوهي،وصورةبدنمنمركبة

إنسانين.الانسان

الصغيرلجزءواالتجزي)4(،يقبلأنلجسماخاصةمنأن:العشرون

نألزمنفساكانإنمنهاجزءفكلالتجزيقبلتولوكالكبير،ليسمنه

يكنلمنفسايكنلموإن.واحدةنفسلا،كثيرةنفوسللانسانيكون

(.)نناسخحذفهاوقد.تصحيف،"حتى"ز(.،)غعداما(1)

النسخلجميعخلافاجسما"كانتإذاالمعارضةتتئموانى":المطبوعةالنسخفي2()

نقطدون""واناهملىإالاصلفي"تتموانما"تحرفوقد.ايدينابينالتيلخطيةا

فيليسولكن"،تتموانى":قراهابعضهمفلعل."واراهم"لىإ()بوفي،النون

جسما".كانت"إذا:النسخمنشيء

"."كان،غ(:نز،)ا،)3(

التجزو.موضحالنسخجميعفيكذا4()
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ماء.مجموعهيكنلمماءيكنلمإنالماءجزءأنكمانفسا،المجموع

لىإوبقائهوحفظهقوامهفي)1(محتاجلجسماأن:والعشرونالحادي

لكانتجسماكانتفلو)2(.تفارقهلماويتلاشىيضمحلولهذا،النفس

إنماالمحالوهذاالامر.ويتسلسلجرا،وهلام،أخرىنفسلىمحتاجة

جسما.النفسكونمنلزم

علىكانإنلجسمبالهااتصالكانجسماكانتلو:والعشرونفيالثا

الملاصقةسبيلعلىكانوان.الأجسامتداخللزمالمداخلةسبيل

والاخر،يرىأحدهما:متلاصقينجسمينالواحدالإنسانكانوالمجاورة

.يرىلا

وموقوذةمنخنقةمنالمبطلةالطائفةب[]131هذهبهموهتماكلفهذا

وقوتهاللهبحول)4(،بفصلفصلاكلهذلك)3(عننجيبهمونحن!ومتردية

.(5)ومعونته

".)1()ب،ط،ج(:"يحتاج

علىبالماضيالخاصةالحيعيةلماالمصنفادخلوقد.النسخجميعفيكذا)2(

،4،1012)42النونيةمثلاةانظر.كتبهمنأيضااخرىمواضعفيالمضارع

810.)3

".ذلك"علىق،غ(:)1،)3(

فصلأ،."فصلا)ن(:)4(

ز(.)ن،منساقط"ومعونته")5(
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فصل

المنازعين[أدلةعنب1]الحو

والنفس،والجسمالروح:قولهمعلىمتفقونالعقلاءإرب:قولهمفأما

هما.تغايرعلىيدذوهذا؛والجسم

المتفلسنتاصطلاحفيلجسمامسمىإن:يقالأن:فالجواب

الفلاسفةفإن.العرفأهلوعرفالعربلغةفيمسماهمنأعموالمتكلمين

وأكانمرئياثقيلا،أوكانخفيفا،الثلاثةالابعادقابلعلىلجسمابطلقون

وكذلك1(.جسما)والماءجسما،والنارجسما،الهواءفيسمون؛مرئيغير

ذلكمنشيءتسميةالعربلغةفييعرفولا.لكواكبووالبخار،،الدخان

اللغة.كتبفيعنهمالنقولوهذه،وأشعارهملغتهمفهذه.البتةجسما

،الجسمانوكذلكالج!سد.:لجسمازيد:أبو"قال)2(:الجوهريقال

:لجثمانوالجسد.ا:لجسمانوالجسما:الاصمعيقال.لجثمانوا

وجسام)3(،جسيمعظيمفهوعظم،:أيالشيءجسموقد.الشخص

".بالضم

خطابهم،وعرفباصطلاجهمهوفإنماجسما،النفس!سميناإذاونحن

)ب،ج(.منساقطجسماً"لماء1"و)1(

)5/1887(.الصحاحفي)2(

لهاوجودلا"عظيم"وكلمةز(،)غ،عداماوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)3(

ذلكولعل."عظيمايجسيم"فهو)ز(:وفي.مقحمةانهاوالظاهر،الصحاحفي

"."جسيممنهاسقطتفقد)غ([ماغيرهاهفيوردلماإصلاح

575



إثباتجسما:بكونهاومقصودنا.اللغةوضعباعتبار(جسما)1فليستوالا

منلحسر،ووالعقلالشرععليهادلالتيوالاحكاموالافعالالصفات

واللذة،والعذابالنعيمومباشرة؛لنزولووالصعود،والانتقاللحركةا

أطلقنافلذلك.وتخرجوتدخل،وتقبض)2(وترسلتحبسوكونها؛لموالا

اسماللغةأهلعليهايطلقلموإن،المعانيلهذهتحقيفاالجسماسمعليها

أهلفقول.اللفظفيلاالمعنىفيالمبطلةالفرقةهذهمعفالكلام؛الجسم

المعنى.بهذاهو،لجسمواالروح:التخاطب

فصل

وعليها،يصولونبهاالتيشبههمأقوىفهي،الثانيةالشبهةوأما

أ[:]132مقدماتأربععلىمبنيةوهي.يعولون

.الوجوهمنبوجهالقسمةيقبللاماالوجودقيانإحداها)3(:

به.العلميمكنانه:الثانية

منقسم.غيربهالعلمأن:الثالثة

لكانجسماكانلوإذ،كذلكبهالعلممحليكونأنيجبأنه:الرابعة

منقسما.

نأعلىدليلاتقيموالموقالوا:العقلاء،جمهورذلكفينازعهموقد

)ب،ج(.منساقط"جسما")1(

)ن(.من""وتقبض:بعدهسقطوقد".ترسلاو"(:و)طالأصلعداما)2(

أصلفيوقعكذايكونانيبعدولا."احدها"غيرهما:وفي،ج(.)بفيهذا)3(

)6(.التعليق97(،/1)الهجرتينطريقانظر:.المؤلف
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لادعاوبأيديكموإنماالوهميةولاالحسيةالقسمةيقبللاماالوجودفي

أصلكمعلىبناء(وهو)1الوجود،واجبمنأثبتموهوانمالها.حقيقة

الرلثماهيةإنكارمنوغيرهمالمللأهلمنالعقلاءجميععندالباطل

باينتمقولوهذا.ماهيةولالهصفةلامجردوجو؟نهو)2(،وصفاتهلىتعا

بهونفيتم؛الرسلواجماعالسماء،منالمنزلةالكتبوجميع،العقولبه

بهونفيتم،خلقهعلىوعلوه،وبصرهوسمعه،ومشيئته،وقدرته،اللهعلم

كلأصلوهوتوحيدا،وسميتموه.أيامستةفيلأرضوالسمواتحلق

تعطيل.

فإنها،دليلكميبطلماأظهرمنهيبهااستدللتمالتيوالنقطةقالوا:

ليسماالمنقسمفيحلفقد،المنقسمالجسمفيحالةوهي،منقسمةغير

بمنقسم.

فيينازعونكم-المتكلمينجمهوروهم-الفردلجوهرامثبتيإنثم

فقد،منهمركبهوبل،لجسمافيحالالجوهر)3(:ويقولونالاصلهذا

بمنقسم.ليسماالمنقسمفيحل

عبارةالنقطة:قلتمفانالفرد.لجوهرابنفيإلادليلكم4()تتميميمكنولا

كانتوإن.بهااستدلالكمبطل؛عدميأمرفهي،وعدمهوفنائهلخطانهايةعن

التقديرين.علىالدليلفبطل.المنقسمفيحلتفقدوجوديا،امرا

ما".وان"(:)ن.فهو"...اثبتموه"وما،ج(:ط،)ب(1)

.[(ذاتهصفات"(:)ط2()

(.)طمنساقطلجوهر"ا.."الفرد.)3(

".تكميل"تحريفولعله،"تعليل"(:ط،)ب4()
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)1(الشيوعوجهعلىلا،محلهفيحالاالعلميكونلافلميضاوقالوا:

الدارفيالحيوانفحلول.بحسبهمحلهفيشيءكلخلولفإن؛والسريان

نوع،السمسمفيالدهنوحلولنوع،الكتابفيالخطوحلولنوع،

وحلول،نوعالبدنفيالروجوحلول،نوعلجسمافيالعرضوحلول

.نوعالنفسفيب[]132والمعارفالعلوم

لجوهراثبتفقدجوهرا،كانتفإن.حاصلةفالوحدةوأيضاقالوا:

نأوجبعرضا)2(كانتوإنهبنفيهإلايتملافانه،دليلكموبطلالفرد،

غيرالمنقسمقيامجازفقدمنقسماكانإنفمحلهامحل،لهايكون

الدليل.وبطللجوهر،افهو)3(منقسمغيركانوان.بالمنقسم

بهأثبتممافكذلك،الخارجفيلهوجودلاعدميمرالوحدة:قلتمفإن

فإن)4(،الخارجفيلهاوجودلاعدميةأموركلها،ينقسملاماوجود

الوجود.مستحيلبل،عدميأمرأثبتموهالذيالوجودواجب

والتحتية،الفوقيةمثل)5(،للأجسامعارضةفالاضافاتيضاوقالوا:

فيوكذا"،النوع"غيرها:وفي)ن(.منوساقط)ز(فيمطموسوهو)ج(.فيهذا(1)

تحريف.وهو،المطبوعةالعسخ

"."كان،غ(:ق)أ،2()

"وجد(".)ن(:فيبعدهزاد)3(

اراد.عدميا"امرا...جبو"كان:ذلكوبعد)ز(.منساقط("لخارجا..."فكذلك(4)

السقط.منالناتجالخللإصلاح

،)بمناثمتماالصوابولعل،""للأقسامن(:)ز،فيو.""الاقسامق(:،)ا،غفي5()

(.،جط
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هذهانقساملزممحلهبانقسامالحالانقسمفلو،والمملوكيةلمالكيةو

يقبلهلاوهذا،وثمنربعوالتحتيةالفوقيةلحقيقةيكون)1(فكانالاضافات

العقل.

ابنزعيمكمعندجسمانية)2(والمفكرةالوهميةالقوةوان:قالوا

لولانها؛محالوذلكهبعاضواجزاءلهايحصلأنفيلزمسينا)3(،

للكل،مساوبالجزءاكانمثلهاكانإنأبعاضهامنواحدكللكانانقسمت

كذلك.الاجزاءتلكتكنلممثلهايكنلموان

لاوذلكعدوا،وهذاصديقاهذاكونإلالهمعنىلاالوهمفانوأيضا

القسمة.يقبل

انقساملزمفلو،عندكمالماهياتعلىزائدأمرالوجودوان)4(قالوا:

لاالوجهوهذا.محلهبانقسامالوجودذلكانقساملزممحلهلانقسامالحال

)5(.ماهيتهعينالشيءوجودجعلمنيلزم

العشرةكونمنفالمفهوم،مختلفةماهياتالاعدادفطبائعيضاوقالوا:

لكلعارضةتكونأناماالماهيةفتلك.واحدةوماهيةواحدمفهومعشرة

وهوالاحاد،تلكبانقسامتنقسمنواما.محالوهوالاحاد،تلكمنواحد

نعم.القسمةيقبللاعشرةالعشرةكونمنالمفهوملانأيضا؛محال

القراءتين.يحتملالاصلفيالكلمةورسم"."فكان)ز،غ(:(1)

".المفكرةالوهمية"،ج(:ط،)بوفي"."والفكرةن(:،)ا،غفي)2(

"!تترىاللهلعائن"عليه:زيادة)ج(في)3(

.""ولأن:(ج،ط،)ب(4)

المطبوعة.النسخفيوكذا".ماهيته"غير(:،غ)ق)5(
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بالمنقسم.ينقسملاماقامفقدقالوا:عشريّتها.لا،القسمةتقبلالعشرة

[أ]133كالاستدارة)1(بالكمياتالمختصاتفالكيفياتوأيضاقالوا:

شبهفيموجودةأعراضالفلاسفةعندونحوهما)2(والتقوس

منواحدبكلقائماًبتمامهيكونانفاماعرضا،كانتإن)3(.الاستدارة

ويقومالاجزاء،بانقسامالعرضذلكينقسمانواما.محالوهوالاجزاء،

لان؛محالوهو،العرضذلكاجزاءمنجزءالخطاجزاءمنجزءبكل

،استدارةيكنلموان.دائرةالدائرةجزءيكونأنلزماستدارةكانإنجزأه

تحصللاأنوجبزائدأمريحدثلمإنالاجزاءاجتماعفعند

لموإن،التقسيمعادمنقسماكانفانزائد)5(،أمرحدثوإن)4(.الاستدارة

منقسما.ومحلهمنقسمغيرالحالكانينقسم

لهتبعامحلهبانقسامينقسميقولوا:أنلهمفان،يلزمهملاوهذا:قلت

ينقسملاماوأماوالسواد.البياضمنبمحالهاالقائمةالاعراضكسائر

منتفالشرطعلىوالمعفقالاجزاء،اجتماع)6(حصولهفشرط،كالطول

بانتفائه.

"."بالممكنات)ز(:(1)

فيكما،""النفوسبعضها:وفي.المطبوعةالنسخمعظمفيوكذا"."النقوش)ن(:)2(

ز(.،)قمناثبتنامابوالصو،غ(،،جط،)ب

ولعل."الاستدارةفهيئة"،ج(:)بوفي.تصحيفوهو،"الاستدارةنسبةفي")ن(:)3(

سقطا.النصفي

تحريف."،للاستدارة"،غ(:ط،)بوفي."استدارة")ز(:في)4(

الاصل.منساقطزائد"..."وجب)5(

تصحيف.،"حصوله"بشرط:ج(،ط،)ب)6(
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لهاعرضيةصفةوذلكبذواتها،ممكنة)1(الاجسامهذهوانقالوا:

انقسمتنوإ.الدليلبطلمحلهابانقسامتنقسملمفإنماهيتها،عنخارجة

)2(.التسلسلاوللكللجزءامساواةمنالمذكورالمحذورعاد

قبولعلىيدل)4(امراليسالامكانلأن)3(،يلزملاايضاوهذا:قلت

له؛عارضةصفةليس،ذاتهلوازممنالقبولوذلك.والعدمللوجودالممكن

بتجريدللماهيةعروضهفيكون،القابلعنالقبولهذايجردالذهنولكن

كسائر،ذلكفيامتناعفلا،للكللجزءا()همساواةقضيةوأما.الذهن

كالماء،لحقيقةوالحدافيلكلهامساوجزأهافإن،البسيطةالماهيات

فيلا،الكمفيلكلولجزءايتساوىانالممتنعوانماوالهواء.والتراب

الحقيقة.نفس

فيحالةبصورةليسالعلمانعلىالشبهةهذهإبطالفيوالمعول

فينقولكما،والمعلومالعالمبينواضافةب[]133نسبةهووانما،النفس

وإنما،الباصرةالقوةفيللمبصر)6(مساويةصورةبانطباعليسإنهالابصار:

والمبصر.الباصرةالقوةبينواضافةنسبةهو

صورةانطباععلىمبنيةالفصلهذافياوردوهاالتيشبههموعامه

لاقسام.هذهولانط،ج(:)ب،)1(

لتسلسل"."وط،غ(:ب،)ق،)2(

".يلزمهملا"(:و)غالاصلعداما)3(

."زائدا":(ج،)ب(4)

تحريف.وهو،غ(.)قفيوكذا."مشاركة":الأصلفي)5(

متساوية.(:ج،ن،)بعداما)6(
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فيينقسملاماانقسامأنذلكعلىبنواثم،العالمةالقوةفيالمعلوم

.محالالمنقسم

لانقسمت)1(جسمانياأوجسماكانلوالكليةالعلوممحل:وقولهم

هذهصحةعلىيذكرواولم.منقسمالمنقسمفيالحاللان؛العلومتلك

حتىبديهيةولي!ست،الدعوىمجردبأيديهموإنماشبهةولادليلاالمقدمة

حصولعنعبارةبالشيءالعلمأنعلىمبنيةوهي.الدليلعن)2(تستغني

الباطلأبطلمنوهذا،لمالعانفسفيالمعلوملماهيةمساويةصورة

.هناكتذكرالتيللوجوه

فإن،قولكمبطلانعلىالادلةأظهرمنكانذلكلكمسلمنافلويضاو

جزئيةصورةفهي)3(الناطقةالنفسجوهرفيحالةكانتإذاالصورةهذه

النفستلكفيالحالةالاعراضسائريقارنها)4(جزئيةنفسفيحالة

صورةتكنلماللواحقهذهجملةمعالصورةتلكاعتبرنافإذا،لجزئيةا

كليتها.يمنعوذلك،وعوارضبلواحقمقرونةبل،مجردة

واعتبرناهااللواحقتلكعنهاحذفناإذاأناكليةبكونهاالمراد:قلتمفإن

:يقالأنيجوزلافلمهذا،جازفإذا:لكمقلنا.كليةكانتهيهيحيثمن

وبكل،معينبمقدار،مخصوصة)5(جسمانيةمادةفيحالةالصورةهذه

سهوا."لانقسم"،:الاصلفي(1)

"."يستغنى)ن(:)2(

محتمل.الاصلفيورسمها"."الباطنةز،غ(:)ق،)3(

تصحيف."يقاربها"،ن(:،ق،)ب(4)

"."جثمانية،ج(:ط،)ب)5(
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بمنزلةكانت،هيهيحيثمنواعتبرناهاذلك،عنهاحذفناإذااناإلامعئن؛

والمطلق،المعينمقابلةفيفالمعئنذلك؟بهافعلناالتيالصورةتلك

هووهذا.المطلقمحلهمقابلةفيا[]134هوهوحيثمنالمأخوذ

الصحيح.والميزانالصحيحةالعقولبهشهدتالذيالمعقول

منالقومأتيوانماوأبطلها،الشبهأفسدمنالشبهةهذهأنفظهر

)2(،ومناظرتهم()1نظرهمفسدتو،دورهمخربتالتيهيفانها،الكليات

بأحكامعليهاحكمواثم،الخارجفيلهاوجودلاكليةأموراجردوافانهم

صورجردوافإذا.للموجوداتوأصلاميزاناوجعلوها،لموجوداتا

أخذتوإنكليا،وجعلناهمحلها،نحنجردنا،كليةوجعلوهاالمعلومات

مقابلةفيلجزئيوا،الكليمقابلةفيفالكلي.كذلكفمحلها،معينةجزئية

الجزئي.

معينةصورةالذهنفيوانماكلي،)3(الذهنفيليس:نقولأناعلى

فلاالاعتبار،بهذاكليةسميتفإنأفرادها،سائرعلىمنطبقةمشخصة

باعتبارين.وجزئيةكليةوهي،الالفاظفيمشاحة

فصل

هوإنماوتجردها،مجردةالعقليةالصورإن:الثالثالوجهفيقولكم

العقلية.القوةوهولها،الاخذبسبب

المطبوعة.النسخبعضفيوكذا.""فطرهم)غ(:(1)

المطبوعة.العسخمعظمفيوكذا"."مناظرهم،ج(:ط،)بعداما2()

".الذهنفيولاالخارجفي"،ج(:ط)ب،وفي".الذهن"خارجز(:،)ن)3(
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أتريدون؟الكليةالعقليةالصورةبهذهتريدونالذيما:يقالأن:جوابه

ذاتفيحصل)1(بهالعلمأنأو،العالمذاتفيحصلالمعلومأنبه

الامرلانشيئا؟يفيدكملاأنهإلاحقوالثاني،الإحالةظاهرفالاول؟العالم

بها.العلملا،الإنسانيةهوالإنسانيةالاشخاصبينالمشتركالكلي

الخارجفيوالموجود)2(.كليةالخارجفيلهاوجودلاوالانسانية

بهفالعلم،معينالمعلومانفكما،للمعلومتابعوالعلم،فقطالمعينات

فيولاالذهنفيفليس،كثيرةأفرادعلىمنطبقةصورةلكنه،معين

طوائفالموضعهذافيغلطقدوكم.البتةمنقسمةغيرصورة)3(الخارج

لى.تعااللهإلايحصيهملاالعقلاءمن

صورةفهي،النفسفيحالةأنهاويزعمونيثبتونهاالتيالكليةفالصورة

فيحالةالعقليةالصورةهذهأنفهب.شخصيةبعوارضموصوفةشخصية

.العوارضعنمجردةغيرفانها،جسمانيولابجسمليسجوهر

قطعمع،هيهيحيثمنإليهاالتظر:مجردةبكونهامرادنا:قلتمفان

.العوارضتلكعنأ[]134النظر

الجسمانيالمحلفيالحالةالصورةتكونأنيجوزلافلم:لكمقيل

النظربقطعهي،هيحيثمنإليهانظرناإذامجزدةتكونوانما؟منقسمة

عوارضها.عن

سهو.وهو(.)غفيوكذا،"بهحصلالعلم":الاصلفي(1)

وفي."المعينات"علىبعدفيماالنسخاتفقتولكن،الوجود""(:،جط،)بعداما()2

".للمعينات...والوجود":المطبوعةالعسخ

النظر.لانتقالالاصلمنساقط"الخارج...كلية")3(
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فصل

ولا،متناهيةغيرأفعالعلىتقوىالعقليةالقوةإن:الرابعفيقولكم

كذلك.الجسمانيةالقوىمنشيء

متناهية.غيرأفعالعلىتقوىأنهانسلملاأنا:فجوابه

=افعالوالادراكات،تتناهىلاإدراكاتعلىتقوىإنها)1(:قولكم

كانفلو)2(،متناهيةفهيبلغتمابلغتولوإدراكاتهافان.كاذبتانمقدمتان

فيتنتهيقطعافهيإدراكاتها.لتناهتإدراكألفألفنفسبكللها

تعالى:قالكماشيئا،عليهتزيدأنيمكنهالاحدلىإوالمعارفالادراكات

هومنلىإالعلمينتهيأنلىإ76[.:]يوسف<عليصعفمذينبل>وفوق

التيخصائصهمنوذلك.وحدههوإلاإلهلاالذياللهفهو،عليمشيءبكل

)3(.سواهفيهايشركهلا

لزمعليهالمزيديمكنهالاحد)4(لىإإدراكهاانتهىلو:قلتمفإن

)5(.تيالذاالامتناعلىإتيالذاالامكانمنالشيءانقلاب

أفعالعلىتقوىالجسمانيةالقوةأنعلىدذصحلوبعينهفهذاقلنا؟

وبطلانها.الشبهةسقوطيوجبوذلك،متناهيةغير

".وقولكم"المطبوعةالنسخوفي.الخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

إولو".،ج(:ط،)ب)2(

".سواهاحد"ز(:،ن،ج،)ط)3(

)ب(.منساقطحدّ"...خصائصه"من4()

،ج(.ط،)بمن"الذاتيالامتناعلىإ")5(
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استحضارعلىتقوىوالتذكروالتفكرالتخيلقوةفإنيضا:و

فإن.جسمانيةقوةعندكمأنهامعنهايةغيرلىإوالمتذكراتالمتخيلات

يقولوهذا)1(:لكمقيل.يتناهىلاماعلىتقوىأنهانسلملا:قلتم

سواءهالعاقلةالقوةفيخصومكم

تناهيمنيلزمفلا،بفعلليسالادراكفان:المانيةالمقدمةكذبوأما

،المعلوملصورةقابلالعقليلجوهرابأنصرحتموقدإدراكها.تناهيفعلها

صرحتموقد.عندكموقابلافاعلايكونلاالواحدوالشيءلها،فاعلأنهلا

قبولات)2(عليهايمتنعولالها،نهايةلاأفعالعليهايمتنعالاجسامبأن

تتناهى.لاوانفعالات

الفلكيةالنفسأليس:فقالسؤالا،الشبهةهذهعلىسيناابناوردوقد

غيرالفلكيةلحركاتاأنمع،جسمانيةقوةالفلكلتحريكالمباشرة

منالكمالتستملمانهاإلاجسمانيةقوةكانتوانبانهاعنهوأجاب؟متناهية

متناهية.غيرأفعالعلىقدرتالسببفلهذا)3(.المفارقالعقل

)5(النفس:يقالأنيجوزلافلم،كذلكعندكالامركانفاذا)4(:فنقول

فلاجميعا؟القوةلهالذيومنشئهافاطرهامنوالقوةالكمالتستمدالناطقة

فقتوبذلكقلتفإذا.يتناهىلاماعلىجسمانيهيكونهامعتقوىجرم

هكذا".":المطبوعةالانسخفي(1)

".مجهولات":لمطبوعةاالعسخفيو.لما"جهولات:غيرهمافيو،ج(.)بفيهذا2()

(.ن)ز،منساقط""المفارق)3(

لما.له"فعقول(:،غ)ق،الأصلعداما(4)

".الانفس"إنج(:،)ط)5(
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المبطلين.العصبةوفارقت(،1)المسلمينزمرةفيودخلت،والعقلالرسل

فصل

لوجبجسمانيةالةفيحالةالعاقلةالقوةكانتلو:الخامسفيقولكم

علىمبنيفهولها)2(الادراكممتنعةو،الالةلتلكالادراكدائمةتكونن

فيللمدركمساوبةصورةحصولعنعبارةالادراكأنالفاسدأصلكم

المدركة.القوة

تلكحصولفانشيئايفدكملمالاصلذلكلكمسلمنالوثم

عين)4(الادراكإن:يقالانفاما.الادراكلحصولشرطايكون)3(الصورة

القوة:يقالأنيجوزلافلم.عاقليقولهلافهذا،الصورةتلكحصول

؟مخصوصجسمفيحالةالعقلية

بالشعورتسمىإضافيةحالةلهاتحصلقدالناطقةالقوةإنثم

تلكتوجدلاوقد،الالةلتلكمدركةالعاقلةالقوةتصيرفحينئذ،والادراك

الشبهةتلكسقطتممكناهذاكانواذاعنها.غاقلةفتصيرالاضافيةالحالة

رأسا.

يكونوقد،""المبطلينمقابلةاراداصلهاناسخاوناسخهاكان"،"المحفين(:)ج(1)

"،"المنكرين)ب(:وفي.المسلمينزمرةمنسيناابنالمصنفجإخرايضاانكر

غريب.جموهر

كافانالتحريفسببولعلز(.،،غط،)قفيوكذا،"كلها":الاصلفي2()

مثله.اخرتحريفوسيأتيبعدها.بماالمؤلفخطفياشتبكت""الادراك

."الصور"،غ(:ق)ا،)3(

تصحيف."غير"،ز(:،ن،ط،)ب(4)
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العقلفيلحاضرةاالصورةفإنشيئاعقلناإذاألاأتدعون)1(:نقولثم

حصوليجبلااو،والاعتباراتالوجوهجميعمنالمعقوللذلكمساوية

نامناظهروهو،عاقليقولهلافالاول؟الوجوهجميعمنالمساواةهذه

يلزملمالوجوهجميعمنالمساواةتجبلاأنهعلم)2(وإذا.لفسادهيحتج

المثلين.ب[]135اجتماعوالدماغالقلبفيأخرىصورةحدوثمن

الحادثةوالصورة،الدماغأوالقلبجوهرفيحالةالعاقلةفالقوةوأيضا

حالةوالثانية،العاقلةللقوةمحلالصورتينفاحدى.العاقلةالقوةفيحالة

؟المغايرةمنالقدر)3(هذايكفيلافلمفيها؛

هذايتوقففهلالممتد،والبعدالطويلةالمسافةرأيناإذافنحنيضا:و

يتوقف؟لاأو،الرائيعينفيالمرئيصورةارتسامعلىالإبصار

فهي،جسمانيةعندكملباصرةالقوةلأن؛المثليناجتماعلزمتوقففإن

اجتماعلزمومقدارهالمرئيحجمفيهحصلفاذاومقدار،حجملهمحلفي

مسألتنا؟فيمثلهيجوزلافلمهناكجازوإذا،المثلين

كانت"نقول"لامانالسببولعلشديدا،اضطراباالموضعهذافيالنسخاضطربت(1)

الأصلفيكما،"تدعونلا"فقرؤوها:،الاستفهامبهمزةالمؤلفاصلفيمشبوكة

لا"(:ط،)بففي.يفلحفلمالعبارةإصلاحفياجتهدالنساخوبعضن(.ز،،و)ق

لا")غ(:وفي.لهنلميةالطبعةفيوكذا،"تدعونالا")ج(:وفي.إذا"إلايدعون

يشرلمولكن،وبديويالعموشنشرتيفيوكذاأثبتنا.ماوالصواب.إذا"إذاتدعون

عليها.اعتمدالتيالنسخفيوقعماإلىمنهمااحد

تحريف.وهو"،واعلم"(:ط،)ب2()

تحريف.الصور"،هذهتكفيفلا"(:ط،)ب)3(
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الرائيفيالمرئيصورحصولعلىيتوقفلاالشيءإدراككانوإن

القلبصورةحصولعلىيتوقفوالدماغالقلبإدراكإن:قولكمبطل

لعاقلة.القوةفيلدماغو

تكونأنلوجبجسمفيحالةالعقليةالقوةكانتلو:فقولكموأيضا:

إنمافهذا،دائمغيرودماغنالقلبناإدراكنالكن.لجسمالذلكالإدراكدائمة

)1(.الدماغأوالقلبفيحالةإنها:يقولمنيلزم

وهي،النفسوهو،مخصوصجسمفيحالةإنها:يقولمنماو

جسمالنفس:يقولفانه،عليهواردغيرالإلزامفهذا؛للبدنمشابكة

منذلكيزولولا،مخصوصجسملموبأنهعاأبدا)2(والانسان،مخصوص

كلعلىعليهاعولتمالتيالشبهةفسقطت.الغفلةلهعرضتإذاإلاعقله

تقدير.

فضل

عنعبارةوالإدراك،نفسهيدركأحدكلإن:السادسفيقولكم

عنغنيةالنفسكانتإذايصحإنماوهذا،لمالعاعندالمعلومماهيةحصول

اخره.لىإ،المحل

عنعبارةالعلمأنوهو،المتقدمالاصلعلىمبنيذلكأن:جوابه

كثيرةوجوهمنباطلوهذا.لمالعانفسفيللمعلوممساويةصورةحصول

فيشرطالمذكورةفالصورةذلك،سلملوحتى.العلممسألةفيمذكورة

.""والدماغ:()ق،الاصلعداما(1)

0ز(،)نمنقطساابدا""2()

958



.()1العلمنفسأنهالا،العلمحصول

إذافإنا.منقوضةمقدماتهاوفسادألفاظهاركاكةمعالشبهةفهذهيضاو

ذاته،عندحاضرةفذاته.بنفسهقائمجوهرهذا:قلنا)2(خشبةأوحجراأخذنا

بذواتها.عالمةتكونأنالجماداتهذهفيفيجب

مدركاالشيءكونكانفلولذواتها،مدركةالحيواناتفجميعوأيضا

بأسرهاالحيواناتنفوسكونلزممجردا،جوهرا)3(ذاتهكونيقتضيلذاته

بذلك.تقولونلاوأنتم.مجردةجواهر

فصل

منوجبلا،زئبقمنبحرايتخيلمناالواحدإن:السابعفيقولكم

جدا،داحضةفشبهة،البغداديالبركاتأبيشبهةوهو؛اخرهلىإ،ياقوت

النفسفيمنطبعةوأنها،موجودةأمورالمتخيلاتتلانأنعلىمبنيةفإنها

لاالمتخيلاتهذهنقطعاومعلوم.محلهفي)4(النقشانطباعالناطقة

النفس،فيمنطبعةوليستتقديرا،يفرضهاالذهنوانماذاتها،فيلهاحقيقة

بالخيالاتفكيف،النفسفيصورهاتنطبعلاالخارجيةالعلومفإن

)5(.محضةعدميةفهذه؟المعدومة

(.)بمنساقط"العلم...باطل"وهذا(1)

حجرا".او"خشبة(:ط،)ب2()

"."كونه(:)ن)3(

"."النفس:والمطبوعةالخطيةالنسخمنغيرهوفي.بالصووهو،الاصلفيكذا4()

="،محضة"شبهة)غ(:ناسخفقراها)ق(.فيوكذا"محصه"منه:الاصلقيرسمها)5(
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)1(،0
بينيميزالعقلفان،المضافةالاعدامبينالتمييزوقوعمنلمنعو

التمييزهذامنيلزمولا.ذلكوغيرالشموعدمالبصروعدمالسمععدم

يمكنلاالتي)2(المستحيلاتنواعبينيميزبل،موجودةالأعدامهذهكون

لبتة.1وجودها

عنمجرداكانفيماوالمقاديرالاشكالحلولعقلإذا:نقولثم

بالشكلالعلمخلول)4(يعقلفلأن،الوجوهكلمنوالمقدار)3(الحجمية

)6(.لىاوالصغيرلجسد)5(افيالعظيموالمقدارالعظيم

خلولمنيمنعلاالوجوهجميعمنالانطباقعدمكانفاذايضا:و

الصغيرعلىالعظيمانطباقفعدمالمجرد،لجوهرافيوالشكلالصورة

الصغير.المحلفيالعظيمةالصورةحلولمنيمنعلاانولى

الثانية.الكلمةوحذفت"منه"ز(:،)نوفيالظاء.حرفالأولىالكلمةفوقوكتب

.اقربوهو(،،جط،)بمنوالمثبت

"،وقوعيمتنع":(ج،ط،)بفيو.لا"يمعع:(ن،،غ)قوقراءة.منقوطغيرالأصل(1)

ه""منبحذف

تصحيف.،""المتخيلات:()ج(2)

تحريف.وهو)ق(،فيوكذا."العذاب":الأصلفي)3(

"حلول،ج(:)بوفيسهو.ولعلهز(.،،غ)قفيوكذاهحلولها"":الأصلفي(4)

".الشكل

يحتملالأصلفيالكلمةورسم.""الحس،غ(:)ق"."الجنس،ج(:ط،)ب)5(

".لجسم"ا)ن(:وفياثبتنا.ماالصوابولعل.القراءتين

المبتداهخبرلىابحاجةكانتالتيلجملةاوتمت)ج(،بهاانفردت""اولىكلمة)6(

"فلا"،:الهنديةالطبعةوفي.افلا(["لىا""فلأنبتغييرالناشرينبعضاصلحهاوقد

خطا.وهو
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الصورةانطباعأنعلىالدليلأقامواالاوائلمنسلفكمفإنوأيضا

وجوها.لهوذكروا،محالالمجردلجوهرافي(1)الخيالية

فصلب[]136

زمنفيلضعفتجسدانيةالعقليةالقوةكانتلو:الثامنفيقولكم

:وجوهمنجوابه.كذلكوليس)2(،الشيخوخة

فيالبدنصحةمنإليهالمحتاجالقدر:يقالانيجوزلالرأحدها:

غيرفانه،الصحةفيالبدنحالكمالماو؟معينمقدارالعقليةالقوةكمال

ذلك:يقالأنيبعدلمذلكاحتملوإذا.العقليةالقوةحالكمالفيمعتبر

اخرها.لىإالعقلفبقي،الشيخوخةاخرلىإباقإليهالمحتاجالقدر

العقليةالإدراكاتفييستمرأنيمكنهإنمالعلهالشيخأن:الثانيالوجه

الفاسديتأخرالتيالأعضاءببعضيبقىعقلهأن)3(،الصحةعلى

دراكه.واعقلهفسدوالاستحالةالفسادإليهاانتهىفاذاإليها،والاستحالة

،القوىلبعضاوفقالامزجةبعضيكونأنيمتنعلاأنه:الثالثالوجه

العاقلة.القوةفيهتقوىالسببفلهذا،العقليةللقوةأوفقالشيخمزاجفلعل

سائركانتوالشدةالقوةغايةفيكانإذا)4(المزاجأن:الراببعالوجه

القوىهذهوقوةجدا.قويةوالغضبيةالشهوانيةالقوةفتكون،قويةالقوى

".الحالة":المطبوعةالنسخوقي".الحالية"(:،غق)1،(1)

ادلتهم.ذكرفيسبقكما"دائما"،ج(:ط،)بفيزاد)2(

لان"."ط،ج(:)ب،)3(

ز(.)ن،منساقط"المزاج..."اوفق)4(
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الضعف،وحصلالشيخوخةحصلتفإذا،الاستكمالمنالعقلتمنع

،الاستكمالمنللعقلالمانعةالقوىهذهفيضعفالضعفبسببحصل

منالعقلفيحصلمابقدر)1(ولكنضعف،أيضاالعقلفيوحصل

الجانبينأحدمنالنقصانفينجبر)2(ضداده،فيذلكحصلالضعف

.الاعتدالفيقعالاخر،لجانبامنبالنقصان

ومارس،الكثيرةوالتجاربالعلومحفظالشيخأن:لخامساالوجه

الفكروجوهعلى)3(تعينهالاحوالوهذه،تجاربهوكثرتودربهاالامور

.لقوىوالبدنضعفبسببلحاصلاالنقصانفيقاومالنظر،وقوة

الراسخةالملكاتلحصول4(سبب)الأفعالكثرةأن:السادسالوجه

لحاصلاللنقصانجابرةالطريقبهذالحاصلةاالزيادةفصارتا[،]137

.البدناختلالبسبب

ادمابنيهرم":قالانهع!يمعنهالصحيحفيثبتقدأنه:السابعالوجه

لهذاشاهدوالواقع")6(.الأملوطول،الحرص:خصلتانفيه)5(وتشب

"بعد".)ب،ط،ج(:عداما)1(

تصحيف."فيتميز"،ط،ج(:)ب،)2(

"معينة".و)ق،غ(:الاصلعداما)3(

و)غ(.الاصلمنساقط"سبب")4(

"منه".عنمصحفالنسخفيوردماولعل."معه"ط(:)ب،)5(

وتشب":مسلمولفظ.انسحديثمن(01)47ومسلم6(124)البخارياخرجه)6(

ابنيكبر":البخاريولفط.العمر"علىلحرصوا،المالعلىلحرصا:اثنتانمنه

فيوردالمؤلفلفظمنوالقريب.العمر"وطول،المالحب:اثنتانمعهويكبر،ادم

".اثنتانمنهويبقى..".)8962(:للبيهقيالكبرىالسنن
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الخيالية،والصفاتالجسمانيةالقوىمنلاملوالحرصأنمع.الحديث

منيلزملاأنهفعلم،الصفتينهاتينضعفيوجبلمالبدنضعفإنلم

البدنية.الصفاتضعفوضعفهالبدناختلال

وضعفالخرفإلىيصيرونالشيوخمنكثيرانرىانا:الثامنالوجه

أزذلإكيردمن>ومنكم:تعالىقولهعليهويدل.الاغلبهوهذابل،العقل

يصيرعمرهأرذلفيفالشيخ07[.]النحل:<شئاعلوعذيعلملال!ائعمر

أرذللىإيردلافانهذلك،لهيحصللممنوأما.منهحالاسوأأو،كالطفل

العمر.

ضعفهبينولا،النفسوقوةالبدنقوةبين1()تلازملاأنه:التامتعالوجه

وقدخوارا،جباناالنفسضعيفالبدنقويالرجليكونفقدوضعفها.

بدنه.ضعفعلىمقداماشجاعافيكون،النفسقويالبدنضعيفيكون

جوهراالنفسكونعلىيدللمذكرتممالكمسلملوانهشر:العاالوجه

لانهاعنه؛خارجةولا)2(البدنفيهيولا،خارجهولالمالعاداخللامجردا

تقبللمالارضيةللأجساممخالفاسماوياصافيا)3(مشرقاجسماكانتإذا

يلزمفلا4(.)الارضيةالمتحللةالاجسامتقبلهكما،والتبدلوالذبولالانحلال

مناثبتناماوالمقصودسهو،فلعلهالياء،نقطدونالاصلوفي.""يلزم(:ب،)قفي(1)

ولعله.ضعفها"ضعفهمنولاالعفسقوةالبدنقوةمنيلزم"لا)غ(:وقيغيرها.

ناسخها.منتصرف

لاصل.منساقطلماالبدنفي...الانفس"ضعيف)2(

مشرفا".صافيا":)ق()3(

ز(.،)نمنساقط"الارضية...تقبللم"(4)
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النفس.جوهرفيحصولهماالبدنهذافيوالذبولالانحلالحصولمن

فصل

كانوما،الجسمعنأفعالهافيغنيةالعقليةالقوةإن:التاسعفيقولكم

آخره.لىإ،ذاتهفيعنهغنياكانأفعالهفيلجسماعنغنيا

ذلكمثلثبوتجسمانيةقوةفيحكمثبوتمنيلزملا:يقالأنجوابه

،المجردةالدعوىغيرمعكموليس.الجسمانيةالقوىجميعفيالحكم

الفاسد.والقياس

لىإاحتياجهاوليسمحلها،لىإمحتاجةوالاعراضفالصوريضا:و

الحكمبهذااستقلالهامنيلزملاثمذواتها.لمجردإلاالمحالتلك

الشيءكونمنب[]137يلزمفلا.المحالتلكعنذواتهافياستغناوها

المحل،عنذاتهفيمستغنيايكونأنالاحكاممنحكمباقتضاءمستقلا

اعلم.والله

تقوىولا،الافعالبكثرةتكلالجسمانيةالقوةإنشر:العافيقولكم

.آخرهلىإ،الضعيفبعدالقويعلى

الاشياءتخيلعلىتقوىإنهاثم،جسمانيةالخياليةالقوةأن:جوابه

الشعلةتتخيلأنيمكنها)2(فانها،الحقيرة(1الاشياء)تخيلهامعالعظيمة

لقمر.والشمستخيلماحالالصغيرة

)1()ب،ط،ج(:"للأشياء".

)2()ب،ط(:"عليها"،تصحيف.
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الضعيفة،لاشياءإبصاريمنعالقاهرةالقويةالأشياءإبصارفإنيضا:و

الضعيفة،المعقولاتتعقلتمنعالعاليةالعظيمةالمعقولات:نقولفكذلك

وصفاتهوأسمائهوالسماواتالارضربجلالمعرفةفيالمستغرقفان

وحقيقته.الفردالجوهرثبوتفيالفكرالحالتلكفيعليهيمتنع

فصل

،البياض(1يضاد)السوادبانحكمناإذاإناعشر:الحاديفيقولكم

بأنحاكمةوالبديهةمعا،والبياضالسوادماهيةالذهنفييحصلأنوجب

.محالالجسمفياجتماعهما

المدركذاتفيحصلفقدشيئاأدركمنأنعلىمبنيهذاأن:جوابه

بانطباعصحتهعلىواستدلالكم.باطلوهذا،للمدركمساويةصورة

يقولهكما،البتةشيءفيهاينطبعلمالمرآةفإن،باطلالمرآةفيالصورة

باطلبالانطباعوالقول.وغيرهموالمتكلمينالفلاسفةمنالعقلاءجمهور

.كثيرةوجوهمن

السوادإدراكعندالنفسفيالمنطبعإن:قلتمفدكنتمإذا:نقولثم

هذهرسومحصوليجوزلافلمحقيقتهما؛لاومثالهما،رسومهمالبياض1و

الجسمانية؟المادةفيالاشياء

فصل

وكل-جسماالادراكاتمحلكانلوإنهعشر:الثانيفيقولكم

وهو."للبياض"مساوي)غ(:وفي)ق(.فيوكذامساو".":الاصلفيرسمهايثبه(1)

تحريف.
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بالشيء،علملجسمااجزاءببعضيقومانيمنعلم-منقسمجسم)1(

وقتفيبهجاهلابالشيءعالماالإنسانفيكونبه،جهلمنهالاخرلجزءوبا

واحد.

والغضبالشهوةفإن،اصولكمعلىمنتقضةالشبهةهذهان:جوابه

منقسم،ومحلها،عندكمالجسمانيةا[]138الاحوالمنلتخيلو

وضدهمالجزايناباحدوالغضبالشهوةقيامتجوزواانفلزمكم)2(

،غضبانغير)3(عليهغضبان،عنهنافراللشيءمشتهيافيكونالاخر،لجزءبا

واحد.وقتفي

فصل

نفوسفيهاحصلتإذاالجسمانيةالمادةإنعنبر:التالثفيقولكم

لىإذلك)5(بضد)4(العقليةلنفوسومثلها،حصولفيهاامتنعمخصوصة

اخره.

يفيدلاوذلك،جامعبغيرتمثيليا)6(قياسايكونانهذاغايةان:جوابه

سبق.كمابالواووالصوابجسم"،فكل":النسخجميعفي(1)

فيلزمكم"."ط(:)ب،)2(

ط(.)ب،منساقط"عليه")3(

سبقلياوفاقااثبتناماوالصواب"."البشرية:والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي4()

الادلة.هذهسردعند

".ذلك"فبضد:سبقوالذي".ذلكفضد":الاصل)5(

وهو.ممتازا"":والمطبوعةالخطيةالنسخمنغيرهاوفيتمثيلا"."،ج(:ط،)ب)6(

طريف.تحريف

795



كات،لادروالعلومهيالعقليةالنفوسفان،اليقينعنفصلاالظن

مخالفةالعلومأنريبولالصور،والاشكالهيالجسمانيةوالنفوس

أنواعمننوعفيحكمثبوتمنيلزمولا.والاشكالللصوربحقائقها

.النوعذلكيخالففيما)1(ثبوتهالماهيات

فصل

تحريكبينلكانجسماالنفسكانتلوعشر:الرابعفيوقولكم

اخره.لىإ،زمانللحركةإرادتهوبينرجلهالمحرك

تكوننإما:أحوالثلاثةمنتخلولاالجسدمعالنفسأن:جوابه

كالقلبواحدموضعفيتكونأو،كالثوبخارجمنلجميعهلابسة

لجسد.اأجزاءجميعفيساريةتكونأو،والدماغ

معيكونتحريكهتريدلمافتحريكهاالتقادير،هذهمنتقديركلوعلى

و]لشمالسمعوادراك،يلاقيهلماالبصركادراك،زمانبلالذلكإرادتها

متخللاالانسانجسممنكانماينقطعلمالعضوقطعتواذا)2(.والذوق

العضوتفارقبل،خارجأوداخلمنلهلابسةسواءكانتالعضو،لذلك

لذلكمفارقتهاوتكون.زمانبلاعنهوتتقلص،الوقتفيحسهبطلالذي

ماء.ملئإذاللاناءالهواءكمفارقةالعضو

نأيلزملم،البدنمنواحدموضعفيساكنةالنفسكانتإن)3(ماو

تصحيف.كما"،"ق(:،ط،)بوفي.لمالما"ز(:،)نوفيو)غ،ج(.الاصلفيهذا(1)

وفي،ج(.)بمناثبتناماوالصوابق،غ(.)ز،فيوكذا"."العروق:الاصلفي2()

الكلمة.حذف()نفيو.والمحرفالصحيحبينجمع"،والعروق"الذوق(:)ط

.إذا"":(ج،ط،)ب)3(
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2(.)لمقطوعاالعضو(1).-
معلبي!

إرادتهابينيكونأنيلزملم،خارجمنللبدنلابسةكانتإنماو

تحريكفيحينئذفعلهايكونبل،زمانب[]138التحريكونفسلتحريكه

يلاصقه.لموإنالحديدفيالمغناطيسكفعلالاعضاء

فانها،بعينهعليكمواردالزمانبهشغلتمالذيالهذيانهذا:نقولثم

عنه؛خارجةولافيهداحلةولا،عنهمنفصلةولابالبدنمتصلةغيرعندكم

سواء)3(.ذلكمثلفيلزمكم

فصل

عليهاولصخ،منقسمةلكانتجسماكانتلوعشر:الخامسفيقولكم

جاهلانفسهببعضعالماالانسانفيكونبعضها،وتجهلبعضهاتعلمأن

الاخر.بالبعض

والمنع،ستثنائيةوتلازمية:مقدمتينمنمركبةالشبهةهذهأن:جوابه

لصحجسماكانتلوأنهانسلمفلاإحداهما.أو)4(المقدمتينكلافيواقع

هذهمنمركبةغير،بسيطةالنفسفإنبعضها،تجهلوبعضهاتعلمأن

شعرتبذاتهاشعرت)5(فمتى،المختلفةالاجزاءمنولاالعناصر

العضو".موضعمعهاينقطع")ن(:وفي"تنبتر".يشبهط،ج()ب،فيرسمها1()

"."به:فلادة(،جط،)بفي2()

(.)قمنساقط"سواء")3(

علىعلقتماانظر.المؤلفكتبفينظائروله"كلاإ،بتذكيرالعسخجميعفيكذا4()

5(.0)5الهجرتينطريقفي"الطاثفتين"كلا

جم."،"مرق،غ(:)أ،)5(
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أنهانسلمفلا،الاستثنائيةماو.التلازميةالمقدمةمتع)2(فهذابجملتها)1(.

تذكروا)4(ولمالاخر،البعضعنغفلتها)3(حالبعصهاتعلمأنيصحلا

دليل.عنفصلاشبهةذلكبطلانعلى

كلها.دونالوجوهبعضمنبنفسهيشعرقدالإنسانأنالمعلومومن

غيرهمنأتمبنفسهشعورهيكونمنفمنهم،ذلابفيالناسويتفاوت

.كثيرةبدرجات

]الحشر:(انفسهغفأنتهغادلهد!وا؟تذيتتكونواولا>:لىتعاقالوقد

بهالذيالوجهمنبل،الوجوهجميعمنلانفوسهمنسوافهؤلاء91[.

شهوتهامنهالذيالوجهمنينسوهالموانوسعادتها،وكمالهامصالحها

ويطلبوها،يفعلوهاأننفوسهممصالحفأنساهموارادتها.وحظها)5(

نالهخلقتالذيوكمالهاويجتنبوها،يزيلوها)7(انونقائصها)6(وعيوبها

كانواوان،الوجوههذهمنأنفسهمبحقائقجاهلونفهم.ويطلبوهيعرفوه

أخر.وجوهمنبهاعالمين

"..شعرتفمتى"لجملةوا.لحريف"بجهلها"،غيرها:وفي،ج(.ط،)بفيهذا(1)

)ن(.منساقطةهناإلى

"يمنع".،ج(:ط)ب،)2(

تصحيف."عقلها"،ز(:،ن،)جعداما)3(

يذكروا.:غيرهماوفي.معقوطغيروالاصل)غ(.فيكذا(4)

"غضبها".إلىز(،ن،ج،)بفيفتحرفبالضاد،ط(ق،)ا،فيرسمها)5(

هو.ماأدرولم،غ(.ب،)قفيوكذا"اوشي":زيادةلاصلفيبعدها)6(

."يتركوها":ز(،)ط)7(
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فصل

ثقللوجبجسماالنفسكانتلوعشر:السادسفيقولكمأ[]913

يثقلأنآخرجسماعليهزدتإذالجسماشأنمنلان؛فيهبدخولهاالبدن

جسمكلوليس!وأثقلأثقلبهاوالمحتج،الثقالةغايةفيشبهةفهذه

النارجسمعليهازيدفاذا،ثقيلةتكونالخشبةفهذه،ثقلهآخرجسمعليهزيد

وهذا.خفالهواءجسمدخلهفإذاثقيلا،يكونالظرفوهذاجدا.خفت

وهيبطبعها،والوسطالمركزتطلبالتيالثقالالأجسامفييكونإنما

يعرضفلاالعلو،لىإبطبعهاتتحركالتيالاجسامماو.إليهبالطبعتتحرك

لىإاضيفتإذابل.الثقالالاجسامتلكمنبالضدفيهاالامربل،ذلكلها

الخفة.اكسبتهثقيلجسم

)1(:فقال،بعضهمالمعنىهذاأخذوقد

الراحبصرفملئتإذاحتىفرغااتشنازجاجاتثقلت

بالارواحتخفالجسوموكذاحوتبماتطيرأنفكادتخفت

بنعليفيطويلةقصيدةمن45(0)تالأندلسيالعبدرياليمانبنلإدرشىالبيتان(1)

ونفج(013)دحيةلابنوالمطرب(017)المقتبسجذوةفيكماالعامريمجاهد

(1)840الأدباءمعجمفيونسبا.الاندلسيةالمصادرمنوغيرها75(/)4الطيب

وفي(،474)تالفيلسوفالطبيبالبغداديشبلابنلىإ255()2/الأنباءوعيون

هانئ.ابنلىإ)227(لاسامةالبديع
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فصل

سائرصفاتعلىلكانتجسماالنفسكانتلوعشر:السابعفيقولكم

،والبرودةلحرارةوا،والثقللخفةامنمنها،تخلولاالتيالاجسام

،فاسدةشبهة1(=اخره)لىإ،لخشونةووالنعومة،ليبوسةووالرطوبة

الكيفياتجميعفيالاجساماشتراكيجبلافإنه،داحضةوحجة

فمنهاوطبائعها)2(،وكيفياتهاصفاتهابينسبحانهاللهفاوتوقد.والصفات

،لونلهماومنها.يلمسولايرىلاماومنهاباليد،ويلمسبالبصريرىما

يقبله.لاماومنها،والبرودةالحرارةيقبلماومنها.لهلونلاماومنها

،البدنفيهايشاركهالامابهاالمختصةالكيفياتمن)3(للنفسانعلى

تجدنتوبحسبها.ولين)4(ويبس،وبرودةوحرارة،وثقلخفةولها

وبدنه،الخفةغايةفيتجدهوجدا.)5(نحيلوبدنه،الثقالةغايةفيالانسان

حس)6(لهومن.قاسيةب[]913يابسةونفسا،وادعةلينةنفساتجدو.ثقيل

مناطيببعصهاورائحة،المنتنةلجيفةكاالنفوسبعضرائحةيشمسليم

المسك.ريح

الطريق،فيرائحتهاثربقيطريقفيمرإذا!يراللهرسولكانوقد

.ز(،ط،)بمنقطسا"اخره"(1)

."طباعها":(ن)ز،2()

غيرها.منوالمثبتن(.،ق،ط،)بفيوكذا"."النفس:الاصلفي)3(

"."يبوسة)ن(:)4(

".خفيف"ن(:)ج،ناسخااثبتالمعنىفسدفلما"ثقيل"،الىط()ب،فيتحرف)5(

"شتم".)ن(:)6(
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عرقهرائحةوكانت)3(.وقلبهنفسهرائحةوتلكبها)2(.مرأنه(1)ويعرف

وبدنه.نفسهلطيبتابعوذلكشيء)4(،أطيبمن

كأطيبلهايوجدالمفارقةعندالروجأن-البشرأصدقوهو-وأخبر

علىوجدتجيفةريحكانتناو،الارضوجهعلىوجدتمسكنفحة

كثيراأنعلى.ذلكلحاضرونالشمالغالبالزكامولولا)5(.الارضوجه

الصادقخبرفيهويكفيواحد،غيربهأخبروقد،ذلكيجد)6(الناسمن

الكفاررواحو،مشرقةالمومنينأرواحبأنأخبروكذلك.المصدوق

7(لأ،
سود

أجهلمنهومنإلاينكرهاأنمنأظهرالنفوسفكيفياتلجملةوبا

بها)8(.الناس

فصل

جميعتحتتقعأنلوجبجسما)9(كانتلوعشر:الثامنفيقولكم

)1()ب،ط،ج(:"فيعرف".

جابر.عن()1273الكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه)2(

".ونفسه"قلبهط،ج(:،)ب)3(

)2331(.مسلمصحيحفيأنسحديثانظر)4(

حزه.سبق)5(

لم.سلنااأكثر":()ن(6)

تخريجه.سبق)7(

ايضا."من"فاسقط"،الناساجهلهومن")ط(:وفيز(.،ج،)طمنساقط)8(

".النفس":بعدهازادواالمطبوعةالنسخفي)9(
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.آخرهلىإمنها،حاسةتحتأولحواسا

دليل.عنفصلاشبهةعليهتذكروالمفإنكم،اللزوم)1(بمنعفجوابه

لهاوتشم،وترى،فتلمس،لحواسلاتدركالروجفان،اللازمانتفاء)2(و معِ

نشاهدلاولكن،المستفيضةالنصوصفيتقدمكما،والخبيثةالطيبةالرائحة

ذلك.نحن

جسمالملكفإنبه،يحتجأنالرسليصدقمنيمكنلاالدليلوهذا

لالطافأجساموالشياطينلجناوكذلكحواسنا،منحاسةتحتيقعولا

حواسنا)3(.تحتتقع

،الحواسبأكثريدركمافمنهاكثيرا،تفاوتاذلكفيمتفاوتةوالاجسام

لاماومنها.واحدةبحاسةيدركماومنهابأكثرها،)4(يدركلاماومنها

)6(يخلقلملكونه؟الأحوالبعضفيأدركوإن،الغالبفينحن)5(ندركه

وفيالمطبوعةالعسخبعضفيوكذا.""يمنعز،غ(:،)قوفي.منقوطغيرالاصل(1)

وقبلها"نمنع":ويحتمل(.ن،)جمنوالمثبت.""يمتنع(:)طوفي.""منع:بعضها

الفاء.دون"جوابه":ز(،،جط،)بفي

"منع".غيرهما:وفيز(.)ن،فيهذا)2(

حواسنا([.من"حاسة)ن(:)3(

صجفإن."يدركما":وغيرهالاصلوفي.المطبوعةوالنسخوحدها()جفيكذا(4)

لجملةافي"لحواسبأكبر")ق(:وفي)ن(.فيحذفتئمومن،مكررةلجملةفا

العكس.على()غوفي.لجملةاهذهفيو"باكثرها"،السابقة

."يدرك":()طفيو.ز(،،جط،)بمنساقط""نحن5()

ولعله("،يثبت")ن(:وفي.يخلونا"")ق(:وفي)غ(.فيوكذا"يخلولما.:الاصلفي)6(

ناسخها.منتصرف
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عدمفما.حواسناإدراكعنللطفهأو،إدراكهمنيمنعلمانعو،إدراكهلنا

عدموماعنصرها،فيوالنارلهواءكابالبصريدركلمالأجساممناللون

يدركلمالمجسةعدموما،لزجاجووالحصاكالناربالشميدركلمالرائحة

.(1)الساكنلهواءكاباللمس

الاتها)3(،بواسطةالحوالسهذه)2(لمداركالمدركةهيفالروحيضاو

فالاجسام.محسوسةتكنلموان)4(،المدركةالحاسةهيفالنفس

المتعاقبةلاعراضهاالقابلةوهيبها.محسةوالنفس،محسوسةوالاعراض

عليها.المتعاقبةلاعراضهاالاجرامكقبول،والرذائلالفضائلمنعليها

مؤثرةوهي.وقهراقسرا)5(للبدنالمحركةباختيارها،المتحركةوهي

وتنعم،وتغضبوترضى،وتحزنوتفرحوتلذ،ل!تأ،بهمتأثرة،البدنفي

وتنكر.وتعرف،وتنزلوتصعد،وتنسىوتذكر،وتكرهوتحب،وتباس

دالةسبحانهالخالقاثارنكماوجودها،علىالدلائلأدلمنفاثارها)6(

ضرورية.مؤثرهعلىالاثردلالةفان؛كمالهوعلىوجودهعلى

عقلولاسليمحسذوينكرهلاأمربعضفيبعضهاالنفوسوتأثيرات

فوقها".)ظ(مع)غ(فيوكذا."الساكنة":الاصلفي(1)

."تدركما"لنحو)ز(:2()

.آلتها"")ا،غ(:)3(

خس."،لمددرة"ا)ا،غ(:(4)

خس.،"را":(ط)(5)

."ثرهافا":(،غا)(6)
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)1(؛البدنيةلعوائقوالعلائقعنتجردنوعتجردهاعندسيماولا،مستقيم

هواهامخالفةعندولاسيما،ذلكبحسبوتتزايدتتضاعفقواهافإن

والسخاء،والعدلوالشجاعةالعفةمنالعاليةالاخلاقعلىوحملها

لمالعافيتأثيرهافإنوساقلها؛ورذائلهاالاخلاقسفساف)2(تجنبهاو

عظيمحجرلىإتنظرأن)3(:وأعراضهالبدنعنهيعجزتأثيراجدا،يقوى

شاهدهقدأمروهذافتزيلها.نعمةلىإأو،فتتلفهكبيرحيوانلىإأو،فتشقه

العين،إصابة4()يسمىالذيوهووأديانهاأجناسهااختلافعلىالامم

)5(للنفسهووانما،الحقيقةفيلهاوليس،العينلىإالاثرفيضيفون

بل،يكونلاوقد،العيننظربواسطةيكونوقد.سميةرديةبكيفيةالمتكيفة

.فتفسده)6(،الكيفيةبتلكنفسهعليهفتتكيفبعيد،منالشيءلهيوصف

مقابلتهابمجردوارتعاشاوحمرةصفرةالاجسامفيالنفستأثيرترىوأنت

فإن،وأعراضهالبدنتأثيرعنخارجةاثاروأضعافهاوهذهوقوتها)7(.لها

الاممتزلولم.مخصوصاتأثيراوماسهلاقاهفيماإلايؤثرلاب[41].البدن

أثرها.وتحذربها،وتستعين،لمالعافي)8(الفعالةالهممتأثيرتشهد

.(ج،ط،)بمنساقط!البدنية"(1)

ناسخها.مناجتهادولعله،""ذمائم)ج(:وفي(.ط،)بمنساقط"سفساف")2(

يستلزمها.لاوالعص.واعراضه"لبدنقوةفي"فليس:زيادةهنا،ج(ط)ب،في)3(

"سميإ.ق(:)1،غ،)4(

الغضبية".:فلادة،ج(ط)ب،في)5(

(.ط،)بمنساقط"الكيفية...ردية"بكيفية)6(

.(1/56)السالكينومدارج(،661-4/651)المعادزادوانظر:)7(

."العالية"زيادةقبلهاز(،)نقيو.""الفاعلة:ز(،)غ)8(
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ثم،منهالقذرومواضعمغابنهالعائنيغسلان!يماللهرسولأمروقد

وذلك(.1فيه)نفسهتاثيرعنهيزيلفانه،المعينعلىالماءذلكيصب

بهذهلهاالامارةالنفسفان،سبحانهاللهحكمةاقتضتهطبيعيأمم)2(بسبب

هذهوتألفتساعدها،لخارجيةاالخبيثةوالأرواح،والفتعلقالمواضع

الناريةتلكطفئتبالماءغسلتفاذاوبينها.بينهاللمناسبةغالباالمواضع

المصابعلىالماءذلكصبفإذابالماء،المحمىالحديدكانطفاء)3(منها

الاطباءوصفوقد.العائنمنإليهوصلتالتيالناريةتلكعنهطفئ)4(

معروفة.وجاعولالاملحديدافيهيطفأالذيالماء

قيتجردهاعندبعضفيبعضهاالارواحتأثيرمنالناسجرب)5(وقد

فعالم.مصدفيمابعضهاعلىنبهناوقدالحصر،تفوتعجائبالمنام

اثارمنأعجبواثارهحكامهو،الابدانعالممنأعظمعالم!اخرالارواح

النفوستأثيرمنهيفانماالانسانيةالاثارمنلمالعافيماكلبل.الأبدان

المشتركينتعاونالتأثيرعلى)6(يتعاونانوالابدانفالنفوس.البدنبواسطة

تأثيرللبدنيكونولا،البدنفيهايشاركهالاباثارالنفسوتنفرد.الفعلفي

الموطافيمالكاخرجها.ربيعةبنعامرعانهالذيحنيفبنسهلقصةالىيشير1()

سهل.بنأمامةأبيعن()9167

"."سببغيرهما:وفين(.)1،فيكذا)2(

".يطفى"كما:غيرهوفي.الاصلفيهكذا)3(

عامية.وهيأطفا،بمعنى"طفى"قراءةفتحتمل"طفا"،:النسخجميعفيرسمها4()

ن(.ز،،)قفيوكذا.تحريفولعله"،درب":الاصلفي5()

"،"متعاونينز(:،)نوفي.اولهفيهيعجملمالذيالاصلعداماالنسخفيبالياءكذا)6(

تحريف.
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النفس.فيهاتشاركهلا

فصل

وعرضطولذاتلكانتجسما)1(كانتلوعشر:التاسعفيقولكم

اخره.لىإ)2(،بمادةإلاتقوملاالمقاديروهذه،وسطحوشكلوعمق

وكانقلنا:.بمادةإلاتقوملاالمقاديرهذه:قولكم:نقولانا:جوابه

وصورةمعينشكلعلىوجعلتمنها،خلقت)3(مادةلهاوالنفسماذا؟

معينة.

نفسغيركانتوان،نفسيناجتماعلزمنفساكانتإنمادتها:قولكم

.وصورةبدنمنمركبةكانت

إنسانا،ليستالإنسانمادةأنكمانفسا،أ[41]1ليستمادتها:قلنا

حيوانا.ليستلحيواناومادةجنا،ليستلجناومادة

وانما،كاذبةمقدمة"وصورةبدنمنمركبةالنفسكون"يلزم:قولكم

سواء،نقولوهكذا.معينةصورةولها،مادةمنمخلوقةالنفسكونيلزم

قطعية.أوظنيةحجة)4(عنفصلا،شبهةهذابطلانعلىتذكرواولم

فصل

نوالتجزي)5(،يقبلأنلجسماخاصةإن:العشرينالوجهفيقولكم

".النفسكانت")ط(:(1)

تحريف.وهو(،)غفيوكذا"،بأمارة":يأتيوفيماهناالاصلفي2()

طريف.تحريف"،الامارةالنفسبإرادة"وكان(:ط،)ب)3(

)غ(.فيوكذاسهو.وهو،""شبهة:الاصلفي(4)

التجزؤ.:والاصل.الهمزةبتسهيلتجزىمصدر)5(
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نإمنهاجزءفكل،التجزيقبلتفلوكالكبير.ليسمنه)1(الصغيرلجزءا

يكنلمنفسايكنلمنوإ،كثيرةنفوسللانسانيكونأنلزمنفساكان

نفسا.المجموع

ظاهر؛فكذب،لخارجافيالتجزييقبلجسمكلأنأردتمإن:حوابه

يصججسمكلأنيلزمولا.ذلكتقبللالكواكبووالقمرالشمسفان

فظاهر،الفردلجوهرنفاةقولعلىأما،الخارجفيوالتبعيضالتجزيعليه

.الانقسامقبولعليهيصحلامتحيزجوهرعندهمفانهمثبتيهقولعلىماو

ذلك؟منيلزمشيءفأي)3(،الانقسامتقبلأنهاسلمنا)2(

كثيرةنفوساجتماعلزمانفساالاجزاءتلكمنجزءكلكانإن:قولكم

.الانسانفي

،كثيرةنفوسلىإبالفعلالنفسانقسمتلو)4(ذلكيلزمإنماقلنا:

)5(.محالوهذا

كاذبةمقدمةنفسا("المجموعيكنلمنفساجزءكليكنلم"وإن:قولكم

يثبتلالحكماذلكفإنأجزائها،اجتماععندحكملهاثبتماهيةفكل.منتقضة

وغيرها.لعشرةووالانسانالبيتكماهيةالاجزاء،تلكمنجزءلكل

الاصل.منساقط(1)

"فسلمنا[ا.(:ط،)ب)2(

ز(.،)نمنساقط"الانقسام.."سلمنا.)3(

النسخفي""انحذفتوقد.الاصلفيكانسهوولعله،لو""ان:العسخجميعفي)4(

المطبوعة.

)ج(.منساقطةالفقرةهذه)5(
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فصل

وبقائهقوامهفييحتاجالجسمإن:والعشرينالحاديالوجهفيقولكم

قوامهافيمحتاجةلكانتجسماالنفسكانتفلو،النفسلىإوحفظه

التسلسل.ويلزم،أخرىنفسلىإوبقائها

لىإالنفسافتقارتحفظهنفسلىإالبدنافتقارمنيلزملاأنه:جوابه

قياسلىإ(1تستند)كاذبةدعوىمجردإلاذلكوهلتحفظها،نفس

كأجسامتحفظهنفسلىإيفتقرلاجسمكلفإن،بطلانهتبينقدب[]141

.الجماداتسائروأجساموالترابوالناروالماءالهواءوجسمالمعادن

ناطقة.حيةفانهاالنفسبخلافناطقةأحياءليستهذهإن:قلتمفان

حفظهفييحتاجناطبئحيجسمكلإنهكذا:الدليليبقىفحيئذقلنا:

لجنافإن،كاذبةوهي،مجردةدعوىوهذه.بهتقومنفسلىإوقيامه

تقوماخرأرواحلىإقيامهمفيمفتقرينوليسوا،ناطقونأحياءوالملائكة

بهم.

بأجسامليسوافإنهموالملائكةالجنفيمعكموكلامنا:قلتمفإن

)2(-
.ممحيزه

اثبتنا،ماالرسملهذاقراءةفاقرب"مستند"،جميعا:غيرهاوفي."مستندة9)ن(:في)1!

وكذا)ن(.فيوردماالصوابفيكونالمصنفأصلفيوقعقدسهويكونانإلا

المطبوعة.النسخفي

واسقطاالنصفيولعل)غ(،عداماوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

اشبه..ـوهوليسوا"أنهم...معكم"فكلامنا)غ(:وفي.تصحيفا
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كفرمنوأما.ورسلهوكتبهوملائكتهبادلهيؤمنمنمعالكلامقلنا:

ومبدعهاالنفوسبفاطركفروقد،ضائعالنفسفيمعه()1فالكلامبذلك

دليلمعالعيانعليهدل)2(ماوبسائررسلهبهجاءتوماوملائكته

لجنواالملائكةتاثيراتمنالعالمفيالمشهودةالاثارفإن)3(،الايمان

القوىعليهاتقدرولابنفسها،موجودةهيولاإنكارها،يمكنلاربهمباذن

البشرية.

فصل

نإبالبدناتصالهالكانجسماكانتلو:والعشريننيالثافيقولكم

سبيلعلىكانوان،الاجسامتداخللزمالمداحلةسبيلعلىكان

أحدهما:متلاصقينجسمينالواحدالانسانكانوالمجاورةالملاصقة

.يرىلالاخروا،يرى

:وجوهمنجوابه

أحدهماكثيفانجسمانيتداخلأنالمحالالاجسامتداخلأنأحدها:

فيلطيفجسميدخلأنوأماواحدا.حيزهمايكونبحيثالاخر،في

.بمحالليسفهذا،فيهيسريكثيف

سهو.وهو)ق(،فيوكذا."كلام"فلا:الاصلفي(1)

)ز(:وفي."العيانويكفي"رسله)ن(:وفي.نقطدونالاصلفيكذا"بارك"وكاين2()

."..دذ.ماتاركاوكان"رسله:المطبوعةالنسخوفي."العيانعليهشهدوما"رسله

ولعل.دذ"ما"وكسالر(:،جط،)بوفي.والزيادةلحذفباإصلاحاتأولئكوكل

أثبتنا.ماالصواب

تحريف.،"الاثار":(ج،ط،)ب)3(
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العودفيالماءدخولمنها:،كثيرةبصور(1)باطلهذاأن:الثاني

جميعأ[]142فيالغذاءودخوللحديد،افيالنارودخول)2(،والسحاب

عليهايمتنعلاللطافتهافالروج.المصروعفيالجنودخول،البدنأجزاء

أجزائه.جميعفيوالدخول)3(،البدنمشابكة

ليسوهذا)4(،عنهالمنفصلمكانهوحيزه،البدنالنفسحيزأن:الثالث

فلاوحيحئذ،حيزهغيراخرحيز)5(لهاصارفارقتهفإذا،ممتنعبتداخل

يخصه.حيزمنهمالكليصير)6(بليتداخلان

،الثرىفيالماءدخولمنألطفالبدنفيالروجفدخول:وبالجملة

نصوصعليهدذمابهايعارضلاالفاسدة)7(الشبهفهذه.البدنفيوالدهن

التوفيق.وبادله.العقليةوالادلةالوحي

!!!

".)1()ب،ط،ج(:"يبطل

)ن،ز(.منساقط)2(

".المدن"مشاركةق(:،)1،غ)3(

"فهذا".:الاصلفي(4)

خطأ.وهو"حيزا،)ز(:عداما5()

"يصفو".:)ز(6()

فإن،وغيرهالاصلمنأثبتناماوالصواب.""الشبهة:المطبوعةوالنسخ)غ(في)7(

فحسب.الاخيرةالشبهةلاكلهاعليهاالمردودالشمهالمقصود:

216



فصل

(1)العشرونلمسالة1وأما

متغايران؟شيئانأوواحدشيءوالروحالنفسهل:وهي

وهمواحد،مسماهماإن:قائلفمنذلك،فيالناسفاختلف

اللهبحولالمسالةسرنكشفونحن.متغايرانإنهما:قائلومنالجمهور.

:فنقول،وقوته

أمور:علىتطلقالنفس

خرجت:يقال.الروح:"النفسلجوهري)2(:اقال.الروح:أحدها

)3(:خراشأبوقال.نفسه

ومئزرا)4(سيفجفنإلاينجولمبشدقهمنهوالنفسسالبمانجا

وبز.بببجفن:أد

لهنفسلا"ما)5(:الحديثوفي.نفسهسالت:يقال.الدم:والنفس

يردولم.عشر""التاسعة)ب(:وفي)ز(.فيونحوه،"والعشرون"الحادية)ن(:في(1)

ما".و)ن("فصلفي

)849(.الصحاجفي)2(

علىحواشيهفيبريابنونئه(.)135فارسلابنوالصاحبي،الصحاجفيكذا)3(

أشعارشرحوانظر:.ليالهذأنس!بنلحذيفةالبيتأنعلى703()2/الصحاج

.(5)58الهذليين

بنعامرابن:لموسا.خظأوهو،الناجيمنحالاظنوه"سالما"،،ج(:)بعداما4()

ني.الكناعريب

=انظر:.كلامهمنوهو69()5/الاثيرلابنالنهايةفيكماالنخعيحديثيعني)5(
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فيه".ماتإذاالماءينجسلاسائلة

الشاعر)1(:قاللجسد.ا:والنفس

المنذرنفس!تامورابياتهمأدخلوا)2(سحيمبنيأننبئت

.الدم:والتامور

".عين:أي،نفسفلانااصابت:يقال.العين:والنفس

)3(الاصابةونسبة،الروحهاهنا:النفسبل،قالكماليس:قلت

والذيهالمصيبالنظربواسطةتكونلانها؛توسعالعينلىإب[1]42

)4(.تقدمكما،العائننفسهوإنماأصابه

تعالى:كقولهبجملتها،الذاتعلىتطلقالقرانفيوالنفسقلت:

،[92:ءلنساا]<أنفسكخنقتلواولا>:وقوله،[16:النور]<أنفسكئمفى>فسلمؤا

وقوله:111[)5(،]النحل:ذقمتها<عنعدلذفمم!كلتآني>يؤم:وقوله

(]المدثر:38[.رهينةنفسبماكمبث!ئ

وتهذيب233(2/)الانباريلابنوالزاهر355(/1)قتيبةلابنلحديثاغريب

.(4/211)لمعاداوزاد(1/21)3اللغة

ماءبنالمنذرأبيهقتلةعلىهندبنعمروبهايحرضأبياتمنحجر،بناوسهو(1)

.(4)7اوسديوان:انظر.السماء

.والديوانالصحاجمنوتصحيحه".تميم"بني:النسخجميعفي)2(

وهو،المطبوعةالنسخفيوكذا،""الإضافة:غيرهاوفيز(.،،ج)بفيهذا)3(

تصحيفه

6(.60)صفي()4

<".المؤتألقةنمنص>:"وقوله(:)طفيبعدهازاد)5(
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المذمنة(التفس>يإلتها:تعالىكقولهوحدها،الروحعلىوتطلق

ونهى>:لهقوو،[39:ملانعاا](أنفسم>أخرصأ:لهقوو،[72:لفجرا]

]يوسف:<يآالنمولافازهمالنفس>إن:وقوله4[،0:]النازعات<اقوئعنالتقس

.]53

النقر.معولا،بانفرادهلا،البدنعلىتطلقفلاالروحماو

لى:تعاقال.رسولهلىإلىتعااللهاوحاهالذيالقرانعلىالروحوتطلق

يوحيهالذيالوحيوعلى52[.:]الشورىأمرناج<منروحاإليكأوجنآ>كذلك

لنذر-عبا"منيشامنعلىأمزشمنألروح>يلقى:لىتعاقال.ورسلهأنبيائهلىإ

منببشامنعلى-أقرهمنبألراخالمليهاكةيرل>:وقال[.15]غافر:<النلاقجمفم

.[2:]النحل(فاتقونأناإلآإلةلاانه-!انذروءعباده

بدونهلحياةافان،النافعةالحياةمنبهيحصللماروحاذلك)1(وسمى

عاقبة.وأسلممنهاخيرالبهيمالحيوانحياةبل،البتةصاحبهاتنفعلا

لماالريحسميتوكذلك.لبدن1حياةبهالأنروحاالروحوسميت

قال.ارواحعلىتجمعولهذاالواو،ذواتمنوهي.لحياةامنبهايحصل

الشاعر)2(:

الاصل.منساقط""ذلك(1)

هنا.المذكورالوجهعلىلبيت1اجدلم2()

قصيدةمنالرمةذيقولح""اروعلىالريحجمععلىبهاستشهدواالذيوالبيت

6(:49)ديوانهفي

هبوبها-شوقيهاجميئاهلبهجانبنحومن1حالاروهبتإذا



برداكبديعلىلمسراهاوجدتأرضكمنحومنالارواحهبتذا

لحصولروحاالنفسفسميت.والاستراحة،والرياح،الروحومنها

بها.الحياة

تنفسمنوإماوشرفها،لنفاستهاالنفيسالشيءمنإمانفساوسميت

ومنهنفسا.سفيتالبدنفيودخولهاخروجهافلكثرةخرج)1(.إذاالشيء

رجعتاستيقظفإذا،منهخرجتنامكلماالعبدفإن-بالتحريك-النفس

خرجت،سئلفإذا،إليهعادتدفنفإذاكليا،خروخاخرجتماتفإذا،إليه

إليه.رجعتبعثفإذا

.بالذاتفرقلا،بالصفاتفرقوالروحالنفسبينفالفرق

)2(يلازمالموتمعهيكونالذيخروجهلاننفساالدمسميوإنما

.(091)الغواصودرة(،1/172)لعيونولنكتنظر:

بعضهم:قولالرمةذيبيتقبل82(/1)للخالديينوالنظائرالاشباهفيوردوقد

برداكبديعلىلمسراهاوجدتتعسمتالحجازارضمنالريحإذا

البصريةلحماسةوالاشباهفيتخريجهانظر.وغيرهعلقمةبنعليلىإينسبوهو

بيتوصدرالبيتهذاعجزمنملفقالمصنفأوردهالذيالبيتولعل(.1)917

الرمة.ذي

،كانكيفالنسيمخروجعلىتدلالمادةأن(046)5/المقاييسفيفارسابنذكر(1)

السالكينمدارجفيالمصنفوقال.فروعهايرجعواليهغيرها،اوريحمن

.والانفصاللخروجعلىوجدتحيثتدليثلثهماومالفاءوالنونإن186()3/

4(.1)1/الكشاففيالزمخشريقولوهو

تصحيف.،"بلادم"،غ(:ج،)بعداما2()
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قال)1(:فلهذا.بالنفسإلاتتملاكما،بهإلاتتملاالحياةوأن،النفسخروج

)2(تسيلالظباتغيرعلىوليتنفوسناالظباتحدعلىتسيل

روحه،خرجت:يقالكما؛نفسهوخرجت،نفسهفاضت:ويقال

وهي:،الافاضةومنه.حدةووهلةالاندفاع:الفيضولكن.وفارقت

إذا:وفاض،وارادتهباختيارهدفعإذا:أفاضلكن.وسرعةبكثرةالاندفاع

فتفيض،الموتعنديفيضها)3(الذيهوسبحانهفاللهوقهرا.قسرااندفع

هي.

فصل

غيرالروج:لتصوفووالفقهلحديثااهلمنأخرى)4(فرقةوقالت

نامفإذا.ونفس،وروح،حياةللانسان)5(:سليمانبنمقاتلقال.النفس

نسبةفيوالاختلافيجهتخرانظرعادياء.بنالسموالوهو."الشاعر")ن(:فيزاد(1)

97(.1/)الحماسةفيالبيتهذامنهاالتيالابيات

المربوطة.بالتاءالنسخجميعفيرسمت"الظبات"كلمة)2(

تصحيف."يقبضها[[،ن(:،)ط)3(

"."طائفة)ط(:)4(

ولكنه.مندهلابنوالروجالنفسكتابمننقلهالمؤلفولعل،مقاتلقولاجدلم)5(

،وروجنفسالانسانجوففي:قالعباسابنعنحاتمابيابناخرجهمايشبه

تنقلبجوفهفيالروجوياعممامه،فيالنفساللهفيتوفى،الشمسشعاعمثلبينهما

لىإالنفسردأجلهاخروإن.فماتالروجقبضيقبضهاناللهارادفإن.وتعيش

جوفه.منمكانها

هذا.كتابنامنمقاتلقول(14)6الصدورشرحفيالسيوطينقلوقد
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كحبلتخرجبلالجسد،تفارقولمالاشياء،بهايعقلالتينفسهخرجت

والروجالحياةوتبقى.منهخرجتالتيبالنفسالرؤيافيرى،شعاعلهممتد

طرفةمناسرعاليهرجعتحركفاذا.ويتنفسيتقلب(فبه)1الجسد،في

التيالنفستلكأمسكالمنامفييميتهأنوجلعزاللهأرادفإذاعين،

خرجت.

الرويارأتفإذا،فوقلىإفصعدت،نفسهخرجتنامإذاأيضا:وقال

كيترأىقدأنهيعلمفيصبحلقلب،الروجويخبرالروج،فأخبرت،رجعت

وكيت.

فقال.والنفسالروجمعرفةفياختلفواثم)2(:مندهبناللهعبدأبوقال

الروج:بعضهموقال.روحانيةنوريةوالروج،ناريةطينيةالنفس:بعضهم

ابتلي.بهاالخلقوإن،ناسوتيةب[1]43والنفس،لاهوتية

غيروالنفس،النفسغيرالروجإنالأثر:أهلوهم،طائفةوقالت

والبلاءوالشهوةوالهوىالعبد،صورةوالنفس.بالروجالنفسوقوام،الروج

إلاتريدلافالنفس،نفسهمنادملابنأعدىعدوولافيها.)3(معجون

وجعلوتؤثرها.،الاخرةلىإتدعووالروجإياها.لاتحبولاالدنيا،

العقلمعوالملك،والهوىالنفسمع)4(والشيطان،للنفستبعاالهوى

غيرهما:وفي.()بمنوالمثبت،منقوطغيروالاصل.والروجلحياةاببقاءيعني(1)

.والروجلحياةبااي،"فبهما":وصوابه."فيهما"(:14)6الصدورشرحفيو.فيه

سبق.كماوالروجالنفسكتابفي2()

النسخمنأثبتناماالصوابولعل.""يعجونغيرها:وفي"."يعجعون)ب(:)3(

المطبوعة.

"."تبع(:ق،)ا،غ(4)
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وتوفيقه.لهامهب!(1يمدهما)لىتعاوالله،والروح

الخلق.عنوعلمهاحقيقتهاأخفىاللهأمرمنالارواح:بعضهموقال

الله.حياةمنوحياة،اللهنورمننورالأرواح:بعضهموقال

لاأووالانفسالابدانبموتتموتهل:حالاروفياختلفواثم

؟تموت

تبلى.ولاتموتلاالارواح:طائفةفقالت

عينووأرجلأيدلها،الخلقصورعلى1حالارو:جماعةوقالت

.ولسانوبصروسمع

)2(.واحدةروحوالكافروللمنافق،أرواحثلاثةللمومن:طائفةوقالت

)3(.أرواحخمسلصديقينوللأنبياء:بعضهموقال

صفتفإذا،الملكوتمنحلقتروحانيةالارواح:بعضهموقال

.الملكوتلىإرجعت

النفس.وهي)4(،واحدةروجفهي،وتقبضتتوفىالتيالروحأما:قلت

كماالروج،هذهغيرخرىروجفهيالروجمنأولياءهبهاللهيؤيدماماو

منه<بر،جوأيدهماقييمنقلوبهمفينيتب>أؤبلتك:تعالىقال

)1()ا،غ،ط(:"يمدها".

".ارواحثلاثة":لقولهنظراحد"و":()ط2()

."جاروخمسة"ز(:،)ن)3(

(.ق،)ا،غمن""واحدة(4)
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قالكمامريمابنالمسيحروحهبهاأيدالذيالروحوكذلك22[،:]المجاددة

ذإولدتكوعكعلتكنعمتيذيرمييمابنيعيمسىادتهقالذ>:تعالى

منعلىيلقيهاالتيالروحوكذلك011[،]المائدة:<القدسبروحأيدتف

.البدنفيالتيالروحغيرهي)1(عبادهمنيشاء

الروج:فيقالأرواحا)3(تسمىأيضافإنهاالبدنفيالتي)2(القوىوأما

فيمودعةقوىالارواحفهذه.الشاموالروح،السامعوالروحالباصر،

بموتتموتلا]لتيالروجغيروهي.الابدانبموتا[]144تموتالابدان

يبلى.كماتبلىولا،البدن

والإنابة،باللهالمعرفةقوةوهو،كلههذامنأخمقعلىالروحوتطلق

الروجلىإالروجهذهونسبة.وارادتهطلبهلىإالهمةوانبعاث،ومحبته،إليه

روحه.فقدإذاالبدنبمنزلةكانتالروحفقدتهافإذا.البدنلىإالروحكنسبة

فيهفلان:الناسيقولولهذا.وطاعتهولايتهأهلبهايؤيدالتيالروحوهي

ذلك.ونحو،فارغةقصبةوهوبو)4(،وهو،روجفيهماوفلان،روح

وللمحبة،روحوللاخلاص،روح)6(وللاحسان،روح5()فللعلم

)ن،ز(.منساقط)1(

عدمفيطريقتهحسب)938(الطحاويةشارحنقلهاالمسالةاخرلىإالفقرةهذه)2(

الاحالة.

ايضا[(."تسمىق(:)ط،)3(

وتدز.،عليهفتعطف،الفصيلاملىإويقزبتبنايحشىلحواراجلدالتو:4()

اخره.لىإ([فالاحسان"وكذا.""فالعلم(:)ط5()

تحريف.هماوكلا"،للأجسام":)ز(فيو."للأجساد":ج(،)بعدما)6(
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الارواحهذهفيمتفاوتونوالناس.روحوالصدقوللتوكل،روحوالإنابة

ومنهمروحانيا.فيصير،الارواحهذهعليهتغلبمنفمنهم،تفاوتأعظم

.المستعاندئهوبهيميا.أرضيافيصيرأكثرها،ويفقدهامن

!!!
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فصل

(1)والعشرونالحاديةلمسألةاواما

ثلاثة؟امواحدةالنقسهل:وهي

نفس)2(؛أنفسثلاثةآدملابنأنالناسمنكثيركلامفيوقعفقد

ومنهم،هذهعليهتغلبمنمنهموأن،أمارةونفس،لوامةونفس،مطمئنة

النفس>جإلئها:تعالىبقولهذلكعلىويحتخون.الاخرىعليهتغلبمن

بالنفشافئ!حمولآ!القيمةيوماق!مم>!:وبقوله27[،]الفجر:<المظمية

53[.:]يوسف<لالسولأمارةمالنفسان>:وبقوله2[،،1:]القيامة<اللوامة

كلباعتبارفتسفى)3(،صفاتلهاولكن،واحدةنفسأنها:والتحقيق

محبته،و،بعبوديتهربهالىإطمأنينتهاباعتبار""مطمئنةفتسمى.باسمصفة

إليه.والسكون،بهوالرضا،عليهوالتوكل،إليهوالانابة

وخوفهغيرهمحبة[]عنفناوهاورجائهوخوفهمحبتهسمةوان

وكتب:ضرب.عليهاثم،عشر""التاسعة(:)بوفي."والعشرون"الثانية)ن(:(1)

(.)نفيوأما""فصليردولم.""العشرون

وغيرها،لمطمئنةوبالواحدةالمصنفوصفهاوقد،مؤنشةالروجبمعنى""النفس)2(

المطبوعة:النسخوفي.السابقالسطروفيهنا""ثلاثة:فقالالعددأنثولكن

"."ثلاث

المصنفبكلاموقارن93(.0-)938الطحاويةشارحنقلههنالىإالمسالةأولمن)3(

بعدها(.وما1/75)اللهفانإغاثةفي
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،سواهماذكرعنوبذكره،سواهماحبعنبمحبتهفتفنى)2((.1)ورجائه

.سواهمالىإالشوقعنلقائهلىواإليهوبالشوق

قلبعلىب[]144سبحانهمنهترد)3(كيفيةسبحانهاللهلىإفالطمانينة

يسمع،يديهبينجالسكانهحتى،إليهالشاردقلبهوترد،عليهتجمعه،عبده

وقلبهنفسهفيالطمأنينةتلكفتسري.بهويبطش،بهويتحرك،بهويبصربه،

وقلبهجلدهويلين،اللهلىإروحهفتنجذب،والباطنةالظاهرةوقواهومفاصله

إليه.والتقربخدمتهلىإومفاصله

الذيكلامهوهو،وبذكرهباللهإلاالحقيقيةالطمانينةحصوليمكنولا

ألااللةبدتجرقلوبهمونطمبنءامنوالذين>:لىتعاقالكما،رسولهعلىأنزله

)4(سكونهالقلبطمانينةفان28[.]الرعد:(القلوبنطمبناللهبذ!ر

)1(

)2(

)3(

)4(

)ن(وفي."...غيرهمحبةمنهاورجاهوخوفهمحبتهسميت"وان،غ(:ط،ب)أ،في

"."سميتمكان"سمت")ز(:وفيالسطر.فوقالظاءحرفمعموضعهافيبياض

سقطاالعبارةفيأنوالظاهرشديد.تخليط)ج(وفي)ب(.منساقطةو"منها"

قطعمنها...محبتهسمة"فان:لهنديةالطبعةوفي.ترىكماأصلحتهوقدوتحريفا،

مالىإالاشارةدونأيضاالعموشالاستاذنشرةفيوكذا."..هغيرهمحبةعنالنظر

كان.)ب(منساقطداعنالنظر"قطعأنعلىبديويالاستاذونئه.لخطيةانسخهفي

الاصل،وهي،يدقيبينالاخيرةوالنسخةو)ر(.الاصلفيواردةالمذكورةالزيادة

الذيهوالهنديةالطبعةمصححانوالظاهر!الزيادةهذهمنكغيرهاخلتوقد

الوجه.هذاعلىالعبارةأصلح

تحريف.،""فيستغني:المطبوعةالنسخفي

ولعله،دا"مانحة:)ن(وفي.منقوطغيرالاصلفيوكذا.""خفية:ز(،ط،،غ)قفي

.أقربأثبتهماولعل"."حقيقة:المطبوعةالنسخوفي."جميعه"،ج(:)بوفي.اصلاح

."وسكونه":ز().لابسكونه":(ب)
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بشيءيتأتىلاوهذا،عنهوالاضطرابوالانزعاجالقلق)1(بزوالواستقراره

عجز.بهوالثقةغرور،وبهإليهفالطمأنينة،عداهماوأما.البتةوذكرهاللهسوى

شيء)2(لىإاطمانمنان:لهمردلاقضاءوتعالىسبحانهاللهقضى

اطمأنلوبل؛كانماكائنا،جهتهمنوالاضطرابوالانزعاجالقلقأتاهسواه

وزايله.سلبه)3(وعملهوحالهعلمهلىإالعبد

البلاء،لسهامأغراضاسواهلىإالمطمئنيننفوسسبحانهاللهجعلوفد

عنسواهلىإوالمطمئن،مقطوعبغيرهالمتعلقأنوأولياءهعبادهليعلم

.وممنوعمصدو؟ومقاصدهلحهمصا

بابفي)4(تطمئنأن:مطمئنةالنفسبهاتصيرالتيالطمأنينةوحقيقة

نفسه،عنبهاخبرالذيخبرهلىإكمالهونعوتوصفاتهأسمائهمعرفة

الصدروانشراحلإذعان،ولتسليموبالقبولفتتلقاه؛رسلهعنهبهوأخبرت

علىعبدهلىإسبحانهالربتعرفاتمنتعرف!)5(فانه؛بهالقلبوقرح،له

البابهذافيوالاضطرابالقلقأعظمفيالقلبيزالفلا.رسولهلسان

عرشهعلىوعلوهوتوحيدهوصفاتهلىتعاالرببأسماءالإيمانيخالطحتى

القلبعلىالزلالالماءنزولعليهذلكفينزل.قلبهبشاشةبالوحيوتكلمه

".به"ويزول(:)ب(1)

)ق(.منساقط2()

(.)طمنساقط)3(

تصحيف.،"تظهر"ق(:،)ب(4)

"،"تقرباتلىإغيرهمافيتصحف""تعرِفاتوكذلك"."معرفة،ج(:)بعداما)5(

معقوط.غيروالاصل
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ويلين،به[ب41]5ويفرح،إليهويسكن،إليهفيطمئن،بالعطشالملتهب

يصيربل.الرسلبهخبرتكماالأمرشاهدكأنهحتى،ومفاصلهقلبه)1(إليه

منذلكفيخالفهفلو)2(،لعينهالظهيرةفيالشمسرؤيةبمنزلةلقلبهذلك

مناستوحشإذاوقال،خلافهملىإيلتفتلموغربهاالارضشرقبين

الأرضأهلوجميع،وحدهبالايمانمطمئناالأكبرالصديقكانقد:الغربة

ثم،الطمأنينةدرجاتأول)3(فهذاشيئا.طمأنينتهمنذلكنقصوما،يخالفه

لاأمروهذا.ربهصفاتمنلصفة)4(متضمنةبايةسمعكلمايقوىيزاللا

له.نهاية

لىإيطمئنثم.بناوهقامعليهاالتيالايمانأصولأصلالطمأنينةفهذه

حتى،القيامةأحوالمنبعدهاوماالبرزخأمورمنالموتبعدعماخبره

اهلسبحانهبهوصفالذياليقينحقيقةوهذاعيانا.كلهذلكيشاهدكأنه

.[4:]البقرة(يوقؤنهم)-با!خرة:قالحيثالايمان

سبحانهاللهأخبرمالىإالقلبيطمئنحتىبالاخرةالايمانيحصلفلا

هوفهذا.يرتابولافيهايشكلاالتيالأمورلىإطمانينتهعنهابه)5(

."لها)ا،غ(:عداما(1)

تصحيف."،"بعينهز(:،)ن2()

."لىأو"ق(:)1،في)3(

مكانإبأثر"،ج(:)بقراءةثمومنق(.،،ج)بفيوكذا."متضمن":الاصلفي4()

فيو،"تتضمن":،غ()طفيو.خطا،لمابأنه":ز(،)قفيو.مؤنشةالايةلان؛لماباية"

."صفةتتضمن":()ن

(.ط،)بمنساقط(5)
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فقالحقا،مؤمنااصبحت:حارثةحديثفيكماالاخر،باليومحقاالمؤمن

نفسيعزفت:قالايمانك؟"حقيقةفماحقيقةحقلكلإن":!يماللهرسول

لجنةااهللىوابارزا،ربيعرشلىإأنظرنيوكاوأهلها،الدنياعن

.(1)"قلبهاللهنور"عبد:فقالفيها.يعذبونالنارأهللىوافيها،يتزاورون

طريقمن(01)958الايمانشعبفيوالبيهقي)4896(،مسندهفيالبزارأخرجه)1(

فيحارثةلهيقالرجلالقي!كد!الانبيأن:انسعن،ثابتعن،عطيةبنيوسف

حقا،مؤمناأصبحت:قال"؟حارثةياأصبحتكيف":فقال،المدينةسككبعض

قال.النعمانبنحارثة:وسماهأطولسياقفيالبيهقيعاندوهو(.بنحوه)فذكرهقال

"وهو493(:)2/(الانصاريمالكبن)الحارثترجمة""الاصابةفيالحافظ

:مرةفقال،يوسففيهخبطوقدمنكر،"هذا:قولهالبيهقيعنونقلجدا"ضعيف

".حارثة:مرةوقال،لحارثا

بن)يوسفترجمةفي4(55)4/"الضعفاء"فيالعقيليأخرجهالوجههذاومن

ليس":قولهمعينابنوعن"لحديثا"منكر:فيهقولهالبخاريعنونقل(عطية

اهـ."يثبتإسنادلحديثالهذاليس9:لحديثاعقبوقال.بشيء"

منموصولاوجاء،الإصابةفيلحافظبعضهاأوردومعضلةمرسلةبأسانيدوروي

الايمانشعبفيوالبيهقي)3367(،الكبيرلمعجمفيالطبرانياخرجهاخرطريق

أبيبنسعيدعنالسكسكي،يزيدبنخالدعن،لهيعةابنطريقمن(01)295

برسولمرأنه،الانصاريمالكبنالحارثعن،الجهمأبيابنمحمدعن،هلال

لحديث.ا"؟حارثيااصبحتكيف":لهفقال!كد!الله

الكشفلىإيحتاجمنوفيه،لهيعةابنوفيه579(:)1/المجمعفيالهيثميقال

كماالخطأ؛سبيلعلىالصحابةفيذكروقدالجهمأبيابنمحمديعنيلعلهعنه".

)8546(الإصابةمنالرابعالقسمفيترجمهحيثحجرابنالحافظذلكعلىنئه

منالمقلينفيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدذكره،الجهمأبيبنمحمد9:فقال

التابعين=أتباعمنهوبل:قلت.صحيحاأراهلا:وقالنعيمأبووردهو،الصحابة

626



فصل

الايمانلىإطمأنينة:نوعانوصفاتهلىتعاالربأسماءلىإلطمأنينةو

العبودية.اثارمنوتوجبهتقتضيهمالىإوطمأنينةواعتقادها،واثباتهابها

لىإالطمأنينةيقتضيبهوالايمانفاثباته)1(القدر.إلىالطمأنينة:مثاله

فيسلمدفعها.علىلهقدرةولابدفعها،العبديؤمرلمالتيالاقدارمواضع

ياسى)2(فلا.إيمانهيضطربولايشكو،ولايتسخطولابها،ويرضىلها،

تصلأنقبلمقدرةفيهب[14]هالمصيبةلأن5؛أتابمايفرحولا،فاتهماعلى

فىولاالارضفىمصيبؤمنأصاب>ما:تعالىقالكما،يخلقانوقبل،إليه

يسل!!ادلهعلىدللثننبزأهآنقبلمننينىفىلاأنقسكتم

23[.22،لحديد:]<ءاذن!تبماتفرحواولافاتكتمماعكلكلاتاسراا

يهدباللهيؤمنومنللهإلابإذنمصيبةمنأصابما>:تعالىوقال

المصيبة،تصيبهالعبدهو:السلفمنحدوغيرقال11[.]التغابن:<للبه

)3(.ويسلم،فيرضد،اللهعندمنأنهافيعلم

ابيابنمحمدوبينبينهفرقثم".منهلفطفيرواتهبعضفغلطفارسلهحديثاروى

وعليه.وغيره224()7/والتعديللجرحافيلمترجمالعدويحذيفةبنالجهم

الاسفارحملعنالمغنيفيالعراقيالحافظالحديثينضعفوقدمجهولا.فيكون

)قالمي(.1993(.)

بعضفيوضبط.""والاثبات:غيرهوفيوالواو.الفاءيحتملالاصلفيرسمها(1)

جدا.كثيرالنسخهذهفيوالفاءلواوبينوالتصحيفالتاء.بكسرالنسخ

."ياسى"ولا:()ط2()

المنثورالدروانظر:.قيسبنعلقمةعن(12)23/تفسيرهفيلطبرياخرجه)3(
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وهي،لمالعافيواثارهاوموجباتهاالصفاتأحكاملىإطمأنينةفهذه

الصفاتسائروكذلكواعتقادها.بهاالعلمبمجردالطمأنينةعلىزائدقدر

و]لمحبة.لغضبووالرضاوالعلموالبصركالسمعتها،ومتعلقاواثارها

.الايمانطمانينةفهذه

وإخلاضاامتثالاأمرهلىإالطمأنينة:فهيالاحسانطمأنينةماو

شبهةيساكنفلاتقليدا،ولاهوىولاإرادةامرهعلىيقدمفلا.ونصحا

الوساوسمنزلةانزلهابهمرتإذابل،امرهتعارضشهوةولا،خبرهتعارض

كما-فهذايجدها،أنمنإليهأحبالازرلىإالسماءمنيخرلانالتي

منيطمئنأنالطمانينةهذهوعلامة")1(.الايمانصريح"-لمج!النبيقال

عليهويسهلوفرحتها.وحلاوتهاالتوبةسكونلىإوانزعاجهاالمعصيةقلق

ضعافبالتوبةالظفرفيالتيوالفرحةوالحلاوةاللذةأن)2(يعلمأنذلك

لاأمروهذا.بالمعصيةالظفر)3(فيالتيوالفرحةوالحلاوةاللذةأضعاف

اثارهما.قلبهوباشرالامرينذاقمنإلايعرفه

فتشولو،والقلقالانزعاجمنالمعصيةفيماتقابلطمأنينةفللتوبة)4(

.والاضطرابلقلقولانزعاجوالمخاوفحشوهلوجدقلبهعنالعاصي

.هريرةابيحديثمن()132مسلمخرجهماإلىيشير)1(

"يسهل".قرؤوا:لما"يعلم"بأن:المطبوعةلنسخفي)2(

المطبوعة،النسخوجميعق(،،ج)بمنوكذا،الاصلمنساقطالظفر"..."بالتوبة)3(

"بالمعصية"مكان""بالتوبةأثبت-الاخرونوتابعه-لهنديةالطبعةناشرانإلا

المعنى.ليصح،""التيوحذف

."وللتوبة":(ج،)ب(4)
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يزيدسكرا(1)للشهوةفان،والشهوةالغفلةسكرذلكشهودعنهيواريصمانما

ولهذا.الشرابسكرمنأعظمسكرلهالغضبوكذلكالخمر،سكرعلى

الخمر.شاربيفعلهلامايفعلوالغضبان)2(العاشقترى

علىالاقبالسكونلىإوالإعراضالغفلةقلقمن)3(يطمئنوكذلك

للروحطمانينةفلا،ومعرفتهبحبهأ[1]46الروحوتعلقذكرهوحلاوةالله

غايةفيذلكفقدتإذالرأتها)4(نفسهاانصفتولوأبدا.هذابدون

الغطاءكشففاذا،السكرةتواريهاولكن،والاضطرابوالقلقالانزعاج

فيه،كانماحقيقةلهتبين

فصل

منبيدلهوالتوفيقله)5(،والتنبهعليهالتنبيهيجبلطيفسروهاهنا

اعضاءمنعضولكلجعلسبحانهاللهأنوهو)6(،بيديهالتوفيقزمة

،وانزعاجواضطرابقلقفيفهووالا)7(لهيحصللمإنكمالاالانسان

".شهوةلكل"ق،غ(:)ا،(1)

"."الفاسق)ب،ج،غ(:عداما)2(

تصحيف.يطهر"،"ز(:،ج،)طعداما)3(

تصحيف.،لذاتها"")ب،ج،غ(:عداما)4(

".عليهوالتنبيهتبيينهيجب")ط(:)5(

".وبيديهيديهبين"(:)طفيو.""بيده:،غ(ق)ا،عداما)6(

الاخطاءمنوهووإلا"."بحذفإلاالمعنىيستقيمولا،النسخجميعفيكذا)7(

تعودوقد)45(الهجرتينطريقفيعلقتماانظر.المؤلفعهدفيالشائعة

اصولهم.فيمالىإالاشارةدونحذفهاالناشرون
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الاذنوكمالبالابصار،العينكمال:مثاله.لهجعلالذيكمالهفقدبسبب

بهاالتيالقوىالاعضاءهذهعدمتفإذا.بالنطقاللسانوكمال،بالسمع

ذلك.فواتبحسبوالنقصالالمحصلكمالها

معرفتهفيوابتهاجهولذتهوسرورهونعيمهالقلبكمالوجعل

إليه،والشوق،عليهلاقبالو،إليهوالانابة،ومحبته،وإرادته،سبحانه

التيالعينمنواضطراباعذاباأشدكانذلكالقلبعدمفاذا.بهوالانس

لهسبيلولا.والذوقالكلامقوةفقدالذياللسانومنالباصر،النورفقدت

ماالعلومومنسبابهاوالدنيامننالولو،الوجوهمنبوجهالطمأنينةإلى

مطلوبه،وغايةومعبودهوالههمحبوبههووحدهاللهيكونبأنإلانال،

لهطمانينةلاأنهالامرفحقيقة.ذلكتحصيلعلىمستعانهوحدههوويكون

.[5:دفاتحة]<نستعينوإياكلغبد>اياكب(1)التحققبدون

ذلك)2(.لىإترجع""المطمئنةفيالمفسرينوأقوال

المصدقة.:المطمئنة:عباسابنقال

الله.وعدمالىإنفسهاطمأنتالمؤمنهو:قتادةوقال

لى.تعااللهقالبما)3(المصدقة:الحسنوقال

."التحقيق":ز(،)جعداما(1)

ذكرهاوقد93(.4-4/2393)الطبريتفسيرفيبترتيبهاالاتنةالأقوالانظر2()

لمفإنهمجاهدقولإلا76(/1)اللهفانإغاثةفيايضاالترتيبهذاعلىالمصنف

هناهكتفصيلهافيهرواياتهيفصل

الاصل.منساقط"المصدقة...قتادة"وقال)3(
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فيمالامرهالمسلمةربها،اللهبأنأيقنتالتيالنفسهيمجاهد:وقال

بها)1(.فاعلهو

وضربتربها،اللهأنأيقنتالتيالنفس:قالعنه)2(منصوروروى

وطاعته.لامرهجاشا

الله.لىإالمخبتةالمطمئنةالنفس:عنهنجيجأبيابنوقال

)3(.اللهبلقاءأيقنتالتيهيأيضا:وقال

الاصلين:هذينعلىب[]146يدور""المطمئنةفي)4(السلففكلام

والعمل.الارادةوطمانينة،والايمانالعلمطمانينة

فصل

الغفلةومن،العلملىإلجهلاومن،اليقينلىإالشكمناطمأنتفاذا

الكذبومن،الاخلاصلىإالرياءومن،التوبةلىإالخيانةومنالذكر،لىإ

،الاخباتذلةلىإالعجبصولةومن،الكيسلىإالعجزومن،الصدقلىإ

الطمأنينة.روحباشرتفقد=العمللىإالفتورومن،التواضعلىإالتيهومن

الغافلفإنالخير،مفاتيحأولفهي،اليقظةمنومنشوهكلهذلكوأصل

فإن؟منهحالاأسوأبل،النائمبمنزلةلمعادهوالتزودربهللقاءالاستعدادعن

جمةترفهذه.بها"...ربهااللهبانالموقمة:ذلكمعنىبل:آخرون"وقال:الطبريقال(1)

الاتية.بالالفاظأوردهالذيمجاهدقولنصلاالاحيرلقولالطبري

مجاهدا"."يعني)ب،ج(:فيبعده)2(

مجاهد.عنمنصوررواهأيضاالقولهذا)3(

".السلف"وكلام(:ق،،ج)ب(4)
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ونواهيهلىتعاالربأوامرتتقاضاهوماووعيدهاللهوعديعلم(1)الغافل

عنويقعدهالادراكحقيقةعنيحجبهلكن،الحقوقمنحكامهو

وركد،رقودهفطالفيهارقدالتيغفلتهوهي،القلبسنةالاستدراك

غمارفيوانغمس.وركودهإخلادهفاشتد،الشهواتنوازعلىإخلد)2(و

بالتشبهورصد،البطالاتأهلومخالطةالعاداتعليهواستولت،الشهوات

معسكرتهوفي،النائمينمعرقادهفيفهو.الاوقاتإضاعةبأهل

الحقزواجرمنبزجرةالغفلةهذهستةقلبهعنانكشفتفمتى.المخمورين

)3(عليةهمةأو،المؤمنعبدهقلبفياللهلواعطفيهااستجاب،قلبهفي

تكبيرةوكبر،فكرهبمعولفضرب،القابلالمحلفيالفكرمعولأثارها

)4إ:فقال،لجنةقصورامنهالهأضاءت

لياللياظلمفيمنكبسعيساعدينيويحكنفسياألا

ليالعلاتلكفيالعيشبطيبتفوزيأنالقيامةفيلعلك

بينسيلقاهومالهخلقماضوئهفيرأىنوراالفكرةتلكله)5(فأنارت

".لمالعا")ب(:وفي،ج(.،غ)قفيوكذا"."العاقل:الاصلفي(1)

مخلدا"."ركد)ز(:وفيط(.)ق،غ،فيونحوه".خلده"ركد:الاصلفيرسمها)2(

المطبوعة.النسخفيوكذا)ن(.منوالمئبت."وركد"حذف،ج()بوفي

()نوناسخ"،همة":()طناسخفحذف."عليه"والناشرونلناسخونقراها)3(

الكلمتين.

وانظر:(.141)الدنياابيلابنالليلوقيامالتهجدفيكماسعدبنيمنلرجلالبيتان(4)

.()679القرطبيوتذكرة(4/95)الصفوةصفة

منقوط.غيروالاصل.المطبوعةالنسخفيوكذا"."فأثارت)ز(:عداما5()
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الدنيا،انقضاءسرعةورأىالقرار.داردخولإلىالموتحينمنيديه

فيفنهض.المثلاتأنواعبهموفعلهالعشاقهاوقتلهالبنيها،وفائهاوعدم

جنبفىفوطتمافى>بحمئوقئقائلا:عزمهأ[]147ساقعلىالضوءذلك

فات،مابهامستدركالهاقيمةلاالتيعمرهبقيةفاستقبل56[.]الزمر:<لله

فرصةمنتهزا،العثراتمنلهتقدممابهامستقيلا)1(،أماتمابهامحييا

.الخيراتجميعفاتهفاتتإنالتيالإمكان

فياستقرحينمنعليهربهنعمةوفود)2(اليقظةتلكنورفييلحظثم

سراومناما،يقظةونهارا،ليلاوباطناظاهرافيهايتقلبوهو،وقتهلىإالرحم

النفس،نعمةأدناهاأنويكفيقدر،لماألواعهاإحصاءعلىاجتهدفلو.وعلانية

بغيرها؟)3(.ظنكفما،نعمةألفوعشرونأربعةيومكلفيعليهودده

عنعاجزوإحصائها،حصرهامنايسأنهالنورذلكضوءفييرىثم

حقأعمالهجميعاستوعببحقوقهاطالبهإنبهاالمنعموأنحقها،أداء

اللهبعفوإلاالنجاةفيلهمطمعلاأنهحينئذلمحيتيقن)4(منها،واحدةنعمة

)5(.وفضلهورحمته

تصحيف."مستقبلا("،:الهنديةالطبعةعداماالمطبوعةالنسخفي(1)

وفي.والقدوملوروديعنياثبتنا،ماجميغاغيرهماوفي.تحريف،"وقوة")ن(:في)2(

تحريف.،"وفور":وبديويالعموشنشرتي

دارومفتاح(،411)الهجرتينوطريق62(،464،1)القرآنايمانفيالتبيانانظر:)3(

.(245/)السعادة

."فتيقن":(،غق،ط،)ب(4)

ز(.،)نمنساقط"فضله...منها"(5)
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البرمنالثقليناعمالعمللوأنهاليقظةتلكضوءفييرىثم

وعظيموجههبجلاليستحقهومالىتعاالربعظمة(1جنب)لىإلاحتقرها

)2(ومنتهاللهفضلمجردوهيفكيف،منهأعمالهكانتلوهذا.سلطانه

وكونها.،منهوشاءهالها،وهياهعليها،عانهو،لهيسرهاحيث؛واحسانه

منه.أعمالهيرىلافحينئذإليها،سبيللهيكنلمذلكيفعللمولو

توفيقعينيراهحتىنفسهمنصاحبهيراهعملايقبللنسبحانهاللهوان

منلهليسنهو،نفسهمنلااللهمننهو،عليهومنته،عليهوفضلهله،الله

بهاتصدقصدقة،وحدهاللهفمن،نعمةمنبهوما.سبابهولشرإلانفسه

يستأهلهأو،بسببيستحقهأنغيرمن،إليهساقهمنه)3(وفضل،عليه

شر.لكلاهلانفسهويرىخير،لكلاهلاومعبودهووليهربهفيرى.بوسيلة

يرفعها،الذيوهو.و]لباطنةالظاهرة،لحةالصاالاعمالسجميعأساسوهذا

اليمين.ب[]147أصحابديوانفييجعلهاو

نفسهعيوبضوئهافييرى،أخرىبارقةاليقظةتلكنورفيلهتبرقثم

،الحرماتوهتكوالاساءاتلجناياتامنلهتقدموما،عملهوافات

نعمشهودلىإذلكانضمفاذا.والواجباتالحقوقمنكثيرعنوالتقاعد

لهيبقلموأوامرهنعمهفيعليهالمنعمحقأنرأىلديهياديهوعليهالله

وخشعت،نفسهوانكسرت،قلبهفتطامن)4(.رأسهبهايرفعواحدةحسنة

فحذفسهو.انهوالظاهر(.ط،،غ)قفيوكذا".جنبلىإ"بالنسبة:الاصلفي(1)

"."بالانسبةحذفوفضلت.المطبوعةالنسخفيوكذان(ز،،ج،)بفي"جمب"

"."وهدايته)ن(:فيزاد2()

الخطية.النسخفيلماخلافا"فضلا(":المطبوعةالنسخفي)3(

تصحيف.وهولمطبوعة،النسخفيوكذا."فيطمئن")ط،غ(:في)4(
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جناياتهومطالعة،نعمهمشاهدةبينالرأسناكسىاللهلىإوسار،جوارحه

بذنبي،لكوأبوءعلي،بنعمتكلك"أبوءقائلا:،عملهوافاتنفسهوعيوب

1(.")أنتالاالذنوبيغفرلافانهلي،فاغفر

عظيمين:أمرينلهفيوجبلخير،أهلايراهاولا،حسنةلنفسهيرىفلا

الطاعة،منمنهمااستقلال:لثانيو)2(.عليهاللهمنمااستكثارأحدهما:

كانت.ماكائننه

وشرفه،وخطره)3(وقتهعزةضوئهافييرى،أخرىبارقةلهتبرقثم

فيفإن،ربئلىإيقربهلافيمايضيعهأنبهفيبخل،سعادتهمالسروأنه

،والسعادةالربحوعمارتهحفظهوفي،والندامةلحسرةوالخسراناإضاعته

.معادهيومينفعهلافيمايضيعهاأنبأنفاسهفيشح

ضر)4(

من:غفلتهسنةمنيقظتهتقتضيهماالبارقةتلكضوءفييلحظثم

منحطهوعلى،غيرهعليهيؤثرأنلربهوالغيرة،والمراقبةوالمحاسبةالتوبة

نفسهوعلى،الزوالسريعةدارفيبخسبثمنيبيعهأنوكرامتهوقربهرضاه

بصيرتهبعيناخرهورأىحسنهمنتهىفيفكرلولمعشوقرقهايملكان

محبته.منلهالانف

وانطر.اوسبنشدادحديثمن63(0)6البخارياخرجهالاستغفار.سيدمنجزء(1)

935(.)357-2(،50-2)30الهجرتينطريقفيشرحه

".اليهالله"منز(:)ن،)2(

تحريف."،ورفعه"عزه،ج(:)ب)3(

ز(.،)نفيلما"فصلكلمةتردلم(4)
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المطمئنةالنفسمنازلاولوهيوموجباتها.اليقظةاثارمنكلهفهذا

.الاخرةوالداراللهلىإسفرهامنهانشاالتي

فصل

بالقساقسم>ولا:قولهفيسبحانهبهاأقسمالتيوهي،اللوامةوأما

حالعلىتثبتلاالتيهي:طائفةفقالتفيها.فاختلف2[،]القيامة:<أللوامة

التقلبكثيرةفهيالتردد،وهوالتلوم،منأ[]148اللفطةاخذوا)1(.واحدة

علىتثبتلاالتيهياللؤامةالنفسأناللغةكتبفيولاالتفسيركتبفيأجدلم)1(

وقد.والتلونالتقلببمعنىالتلوموأن،التلؤممنمأخوذاللفظوأن،واحدةحال

أيمانفيوالتبيان،السالكينمدارجفياللوامةمعنىعلىاللهرحمهالمؤلفتكلم

لأقوإيرادعلىفيهفاقتصر7(-6)2/لمدارجأما.أيضااللهفانواغاثة،لقران

لىإالبتةيشرولم،ومقاتللحسنواوالفراءومجاهدوقتادةوعكرمةجبيربنسعيد

المرادفيللسلفأقوالثلاثةفذكر2(-225)التبيانفيوأماوالتردد.التلونمعنى

متلومةولانها":كلامهآخرفيقالأنهغير،التلونمعنىمنهاليس،اللوامةبالنفس

.".لشر.والخيريعرفهامنلىإمحتاجةفهي،واحدةحالعلىتثبتلامترددة

التلوم،منهيهل"اللوامةاشتقاقفيالخلافعلىفيهفنضاللهفانإغاثةواما

هذينعلىتدورالسلفعبارات"أنوذكر."اللوممنأولتردد،والتلونوهو:

عباسبنووعكرمةوقتادةومجاهدجبيربنسعيدلأقوساقثم"المعنيين

التلوممنجعلهامنوأما.اللوممنأنهالىإذهبمنعباراتفهذه":وقاللحسنو

أحذايسمفلام،وسكت."واحدةحالعلىتستقرلاوأنهاوتلؤمهاترددهافلكثرة

عليه.يدورأوالتلونمعنىعلىيدلقولاأوردولا،التلوممنجعلهاممن

منهم.أحدلىإيشيرأندونطائفةلىإالقولهذانسبأيضاهناوهكذا

لوالمعنىهذا"فإنالتلؤممنلااللوممنمأخوذةبأنهاالقولالاغاثةفيرخحوقد

-القوللوازممنهوولكن؛لمترددةوالمتلونة:يقالكما،المتلومة:لقيلأريد
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وتتلونتتقلبمخلوقاتهمنمخلوقفانها،اللهآياتاعظممنوهي.والتلون

متلونة.الوانا-والعمروالعاموالشهراليومعنفصلا-الواحدةالساعةفي

وتحبوتجفو،وتنيب،وتكثفوتلطف،وتعرضوتقبل،وتغفلفتذكر

."للاوا

منوالتقلبالتلونبمعنىيردلماللغةفيالتلومأن-اللهرحمه-عليهذهبوقد

رضيعليحديثفيوالانتظار.والتثبتوالتمكثالتلبثهو:وانما،حاللىإحال

تيممالماءيجدلمفإن،الوقتآخروبينبينهماتلومالسفرفياجنبإذا":عنهالله

"وكانت:الجرميسلمةبنعمروحديثفيوكذلكانتظر.أي،تلوم".وصلى

السننفيالبيهقيأخرجهماالحديثانتنتظر.أي"الفتحبإسلامهمتلومالعرب

278(.)4/الاثيرلابنالنهايةفيشرحهماوانظر.وغيره534(1،)4364الكبرى

قالهوالنظر.التثبتيعني"الغشيانقبلالتلوم"إنماالعزيز:عبدبنعمرقولومنه

)86(.يونسبنلسريجالقضاءكتابفيوالقصة328(./1)غريبهفيالحربي

معلقته:فيعنترةقولومنه

المتلومحاجةلاقضيفدنوكأنهاناقتيفيهافوقفت

الرجليقول.تمكثتايلها،تلومتالتيحاجتيلاقضي:يقول":الانباريابنقال

2(.)79السبعالقصائدشرح."وتمكثتحبساي،عليتلوم:لصاحبه

وهي،اللوامة"النفس492(:)9/الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخكلامقراتثم

لوامة،فتسمى،نابتوتابتالشرفعلتإذالكنوشر،خيرفعنها،وتتوبتذنبلتي

وقال.والشر"لخيرابينتترددأي،تتلومولانها،الذنوبعلىصاحبهاتلوملانها

كذا،وتارةكذا،تارةوتتلون،عليهتلومثمالذنبتفعلالتي":(481"28/:ايضا

رحمهالمصنفولعل632(./01)أيضاوانظر.سيئا"واخرلحاصاعملاوتخلط

كلاممنالكلامهذانحوعلىوالاشتقاقالتفسيرفيالخلافذكرفيكلامهبنىالله

اعلم.والله.وحدهأمةكاناللهرحمهفانهغرو،ولا،""طائفةوسماه،شيخه
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)1(وتتقي،وتعصيوتطيع،وتغضبوترضى،وتحزنوتفرح،وتبغض

وقتكلتتلونفهيوتلونها،حالاتهامنذلكأضعافأضعافلىإوتفجر،

.قولفهذا.كثيرةألوانا

هي:فرقةفقالتاختلفوا،ثم.اللوممنمأخوذةاللفظة:طائفةوقالت

إن)3(:البصريلحسناقال)2(.المحمودةتهاصفامنوهذا،المؤمننفس

هذا؟فعلتلمبهذا؟ردتما:يقولدائما.نفسهيلومإلاتراهلاالمؤمن

)4(.الكلاممنهذاونحو،أولىهذاغيركان

فهذا،عليهتلومهثم،الذنبفيتوقعهالمؤمننفسهي:غيرهوقال

يلومها،بل،ذنبعلىنفسهيلوملافانهالشقيبخلاف،الايمانمناللوم

فواته.علىوتلومه

وأكانبرا،نفسهيلومأحدكلفان،للنوعيناللومهذابل:طائفةوقالت

لاوالشقي،طاعتهوتركاللهمعصيةارتكابعلىيلومهافالسعيدفاجرا.

وهواها.حظهافواتعلىإلايلومها

ن:نفسهيلومأحدكلفإن،القيامةيوماللومهذا:أخرىفرقةوقالت

)5(.تقصيرهعلىمحسناكانوالط،إساءتهعلىمسيئا،كان

"،تصحيف.)1()ب،ج،ن(:"تبغي

تحريف.وهو،غ(،)قفيوكذا.""المجردة:الاصلفي2()

"ه"إنه)ز(:)3(

فيالدنياابيبنوحميد،بنعبدإلى79(/)15المنثورالدرفيالسيوطيعزاه)4(

بالمعنى.هناالمصنفحكاهوقد)4(العفسمحاسبة

".تقصيره"فعلى،غ(:ق)ا،عداما5()
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كله،بهذاموصوفةالنفسفانبينها،فيتناولاحق،كلهاالاقوالوهذه

:نوعاناللوامةولكن،لوامةسميتوباعتباره

وملائكته.اللهيلومهاالتيالطالمةالجاهلةالنفسوهي:ملومةلوامة

فيتقصيرهعلىصاحبهاتلومتزاللاالتيوهي:ملومةغيرولوامة

ملومة.غيرفهذه،جهدهبذلهمعاللهطاعة

ملامواحتملت،اللهطاعةفينفسهالامتمنالنفوسشرفو

لوممنتخلصتقدفهذه،لائملومةفيهتاخذهافلا،مرضاتهفياللائمين

ولمعليها)1(،نفسهاتلمب[]148ولمبأعمالها،زصيتمنوأمالها.الله

وجل!عزاللهيلومهاالتيفهي،اللوامملاماللهفيتحتمل

فصل

وهذا.سوءبكلتامرالتيفانها،المذمومةفهي)2(،الأمارةالنفسوأما

نفسهشرمنأحدتخلصفماوأعانها.وثبتها،،اللهوفقهاماإلاطبيعتهامن

نفسحإلرئ>ومآ(:4العزيز)امرأةعنحاكيالىتعاقالكماله)3(،اللهبتوفيقإلا

وقال.[53:]يوسف<غفورزحيمربريئإنرحصمالاإلسوشيالافارةلملنفساإن

.[12:]النور(أبداأحدمنمنكمجمتما-ورحمتهعليكمالله>ولولافضحل:لىتعا

،غ(.ق)ا،فيتردلم"عليها"(1)

"وهي".،ج(:)ب)2(

)ا،غ(5فيتردلم""له)3(

مجموعانظر:.الاسلامشيخونصره(48)3/والعيونالنكتقيالماورديحكاه4()

.(01/892)(،51/381)الفتاوى
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لقدكدتثئنتكأنولولا>:إليهحبهم.وعليهخلقهلاكرملىتعاوقال

74[.الإسراء:1(قليلاشئاإلئهؤتركن

،نحمده،للهالحمد"إن:الحاجةخطبةيعلمهملمج!النبيوكان

منأعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه

النفس،فيكامنفالشر")1(.لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهده

بوو372(،0)حمداوالامام)336(،الطيالسيداودوابو(،4041)النسائياخرجه)1(

لحاكموا319(،)الدعاءوفي(،08001)الكبيرفيوالطبراني)5257(،يعلى

أبيهعنيحدث،إسحاقأباسمعت":فال،شعبةعنطرقمن(182-183)2/

..."لحاجةخطبةاللهرسولعلمنا:قالمسعود،بناللهعبدأبيهعنيحدثعبيدة

شيئا".أبيهمنيسمعلمعبيدة"أبو:عقبهالنسائيفال

الجشمي.نضلةبنمالاببنعوفالاحوصأبوتابعه،توبعلكنه

طريقمن(5234)يعلىوأبو(،114)6حمدألاماموا(،12)18داودأبوفأخرجه

ابنعن،الاحوصبيواعبيدةبياعن،إسحاقبياعن،إسرائيلعن،وكيع

به.مسعود،

)967(،المنتقىفيالجارودوابن)3277(،والنسائي(،011)5الترمذيخرجهو

عن،القاسمبنعبثرطريقمن)329(الدعاءوفي(،01)970الكبيرفيوالطبراني

مرفوعا.مسعود،بناللهعبدعن،الاحوصبياعن،إسحاقبياعن،الاعمش

به.،أبيهعنإسحاقبيأبنيونسطريقمن()2918ماجهابنوأخرجه

عنإسحاقابيعنالاعمشرواه،حسنحديثاللهعبد"حديث:عقبهالترمذيقال

بياعن،إسحاقبياعنشعبةورواه-شوو.العبيعن،اللهعبدعن،الاحوصأبي

جمعهماإسرائيللان؟صحيحالحديثينوكلا.لمج!حالنبيعن،اللهعبدعن،عبيدة

عنمسعود،بناللهعبدعن،عبيدةبيواالاحوصبياعن،إسحاقابيعن:فقال

اهـ.غ!ح"النبي
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بينهلكنفسهوبينالعبدبيناللهخلىفان)1(.الاعمالسيئاتموجبوهو

كله.ذلكمننجاهعانهووفقهوإن،الاعمالسيئاتمنتقتضيهوماشرها

أعمالنا.وسيئاتأنفسناشرورمنيعيذناأنالعظيماللهفنسأل

كما؛واللوامة،الامارة:النفسينبهاتينالإنسانسبحانهاللهامتحنوقد

وهي.مطمئنةثم،لوامةثم،أمارةتكونواحدةنفس!فهي.بالمطمئنةأكرمه

وصلاجها.لهاكماغاية

يليهاالذيوصاحبهاقرينهاالملكفجعل.عديدةبجنودالمطمئنةوأيلد

ويزجرها،صورتهحسنويريها،فيهويرغبها،لحقافيهاويقذفويسددها،

القرآنمنعلمهابمامدهاو.صورتهقيحويريها،فيهويزهدها،الباطلعن

تنتابها)2(التوفيقمدادوالخيراتوفودوجعلالبر،عمالولاذكارو

لله،لحمدووالشكر،،بالقبولتلقتهاوكلما.ناحيةكلمنإليهاوتصل

فمن.الامارةمحاربةعلىفتقوىمددها،ازداد،كلهذلكفيأوليتهورؤية

لجيوشفا.واليقينالايمان-وملكهاعساكرهاسلطانوهو-جندها

ولتانهزموإن،ثبتتثبتإن.إليهناظرةلوائهتحتا[1]94كلهاالإسلامية

أدبارها.على

الاقاويلوكل":قالثم،إسحاقأبيعلىالاختلافهذاالدارقطنيلامامذكروكذا

313(.-5131/)العلل"إسحاقبياعنصحاح

لىإوخلصرسالةفياللهرحمهنيالألباالعلامةأفردهاالمباركةلخطبةاوهذه

)قالمي(..لحديثاتصحيح

2(.10-002)الهجرتينطريق:فيالحديثشرحانظر(1)

و"بنياتها".،يثبتانها"و"،بئباتها""لىإالنسخفيتصحفتوقد،منقوطغيرلاصل)2(

)ن(.ناسخأسقطهاوقد
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المتعفقةالايمانشعب:عساكرهومقدمولجيشاهذاأمراءثم

لحجواو]لصياموالزكاةكالصلاةأنواعها،اختلافعلىلجوارحبا

والاحسان،الخلقونصيحةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامرلجهاد،وا

والتوكلكالاخلاص،بالقلبالمتعلقةالباطنةوشعبه؛الاحسانبأنواعإليهم

متلاءو،والمسكنةوالتواضعلحلموالصبرووالمراقبةلتوبة1ووالانابة

الله،وفيللهوالغيرة،وحقوقهاللهأوامروتعظيم،ورسولهاللهمحبةمنالقلب

والرحمة.والشفقةوالصدقوالعفةوالشجاعة

المخلص،الصادق(1يتعنى)فلا.والصدقالإخلاصكلهذلكوملاك

حرممنيتهنى)2(ولاراقدهوهوبهفيسار،المستقيمالصراطعلىأقيمفقد

فيالشياطينواستهوته،الطريقعليهقطعتفقد،والاخلاصالصدق

إلااللهمنعملهيزيدهفلا،فليتركشاءوان،فليعملشاءفان،حيرانالارض

بعدا.

المطمئنة.النفسجندمنفهو،وباددهللهكانفمالجملةوبا

فهويليها،الذيوصاحبهاقرينهاالشيطانفجعلالأمارةالنفسوأما

ويطيللها،ويزينهبالسوءويأمرها،الباطلفيهاويقذفويمنيها،يعدها

بأنواعويمدهاوتستحسنها،تقبلهاصورةفيالباطلويريها،الاملفيلها)3(

"،يتعب":المطبوعةالنسخوفي.تصحيفيتعحن"،":غيرهاوفي،غ(.،ج)بمن(1)

الناشرين.بعضمنتصرفولعله

النسخوفي.تصحيفوكلاهما،"يتعنى"جميعا:غيرهاوفي.""يتعين)ط(:)2(

بالهمز.اصلهويتهنى.ضدهيقتضيلسياق1و،""يتعبأيضا:هناالمطبوعة

)ق(.منساقطلها""ويطيل)3(
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عليهاويستعين.المهلكةتوالشهوالكاذبةالامانيمنالباطلالامداد

استعانفما5.مكروكلعليهاويدخلعليها،يدخلفمنه(،1وإرادتها)بهواها

ذلكعلموقد)2(.البتةوارادتهاهواهامنأبلغهوبشيءالنفوسعلى

منهمالممنوعةالصور)4(علىيستعينونفلا،الانسشياطينمن)3(إخوانه

تحبهمابجهدهمطلبواصورةأعيتهمفاذا،وإرادتهمهواهممنأبلغبشيء

فتحتفاذالصور.تلكبهفاصطادوا،تحصيلهبجدهمطلبواثم،وتهواه

قسدو]،وفعاثواالديار،خلالفجاسوا،منهدحلواالهوىبابالنفسلهم

فهدموافيها.تحكمإذاعدوهببلادالعدويفعلهماوفعلواوسبوا،وفتبكوا

البيعوعمرواالمساجد،وخربوا،لصلاةووالذكروالقرآنالايمانلممعا

وسلبوه5،فأسرو،الملكلىإوقصدوالمواخير.ولحاناتواوالكنائس

الطاعةعزومن،لاوثان1والبغاياعبادةلىإالرحمنعبادةمنونقلوه،ملكه

ومن،الشيطانيالسماعلىإنيالرحماالسماعومن،المعصيةذللىإ

هوفبينا.الشياطينإخوانللقاءالاستعدادلىإالعالمينربللقاءالاستعداد

منتصبهووبيناالخنازير!يرعىصارإذ،بهأمرهومااللهحقوقيراعى

رجيم!شيطانكللخدمةمنتصباصارإذ،الرحيمالعزيزلخدمة

.الامارةقرينوالشيطان،المطمئنةالنفسقرينالملكأنوالمقصود

:قالاللهعبدعنمرة،عن،السائببنعطاءعن،الأحوصأبوروىوقد

سهو.ولعله،تها""إرادا:الاصلفي(1)

)ز(.منساقطوهو.المطبوعةالنسخفيوكذا.""إليه،غ(:،ج)بعداما)2(

ن(.،)طمنالضبط)3(

".الصورة"ق،غ(:)أ،عداما)4(
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لمةفاما.لفةوللملك(،1آدم)ابنمنلمةللشيطان"إن:لمجيماللهرسولقال

بالخير،فايعاد،الملكلفةوأما.بالحقوتكذيببالشر،فايعاد،الشيطان

ومن.اللهوليحمد،اللهمنأنهفليعلمذلكوجدفمن)2(.بالحقوتصديق

يعدكمالشيطن>قرأ:ثم".الرجيمالشيطانمنباللهفليتعوذالاخروجد

268[)3(.:]البقرة(با!اويآ!ركمالفقر

1(

2(

3(

بالباء.ونحوهادم"إبابنلمصادر:وفي.النسخجميعفيكذا

الداءفيوردوقدسهو.ولعلهبالخير"وتصديقلحقبا":الخطيةالنسخجميعفي

.الصوابعلىوغيره(2124/)لمعاداوزاد2(15)لدواءو

فيالطبريجريروابن(،15011)الكبرىفيوالنسائي)8892(،الترمذيأخرجه

بنهنادطريقمنكلهم)799(،حبانوابن4(،)999يعلىبوو6(،)5/تفسيره

وهو،غريبحسنحديثهذا":الترمذيوقال.بإسنادهالاحوصأبوثنا،السري

".الاحوصبياحديثمنإلامرفوعانعرفهلاالأحوصبياحديث

يدرىولااختلطقدوكانلسائببنعطاءيةرومنلانهنظر؛تحسينهوفي:قلت

ئم؟بعدهأوالاختلاطقبلاكانمنه-سليمبنسلامسمهو-الاحوصأبيسماع

علية،بنوإسماعيل،سلمةبنحمادفرواه،إسنادهفيالاحوصأبوخولفقد

موقوفا.،بهعطاءعنلضبي،الحميدعبدبنوجريرلملائي،قيسبنوعمرو

8(.-6)5/تفسيرهفيالطبريجريرابنعندجميعاهؤلاءورواية

المرفوعة.عطاءعنالاحوصبياروايةعنالرازيانحاتموابوزرعةأبووسئل

لىإحاتمابومالوكذا"الصحيحوهواللهعبدعنيوقفونه"الناس:زرعةابوفقال

ويوقفهمرةالحديثيرفعكانالسائببنعطاءمنهذا":فقال.لوقفترجيح

عنالزهريورواه.موقوفاللهعبدعنوجوهمنيحدثونوالناس،اخرى

ورواية222(.4)حاتمبياابن)علل"موقوفمسعودابنعن،اللهعبدبناللهعبيد

فيداودبوو)348(،تفسيرهفينيالصنعاالرزاقعبدأخرجهاالمذكورةلزهري

به.،عنهمعمر،طريقمنكلاهما(.)164الزهد
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فيسمعنا:قالعمرو،فيهوزاد،السائببنعطاءعنعمرورواهوقد

فليحمدشيئاالملكلمةمنأحدكمأحس"اذا:يقالكانأنهالحديثهذا

الله،فليستغفرشيئاالشيطانلمةمنأجصواذا.فضلهمنوليسأله،الله

.(1)"الشيطانمنوليتعوذ

ضر

التوحيد،المطمئنةالنفسمنيقتضيانالايمانمن)2(وجندهفالملك

علىلاقبالولانابة1ووالتوبة،والتوكللصبرووالتقوىوالبر،والاحسان

الكفرمنوجندهوالشيطان.بعدهوماللموتوالاستعدادالاملوقصر،الله

ذلك.ضدالامارةالنفسمنيقتضيان

وجهه،بهيردولمله)3(،ليسماكلعلىالشيطانسبحانهاللهسلطوقد

الامارةالنفسيستنيبقهو،إقطاعهذلكوجعلأ[015].لهطاعةهوولا

المطمئنة،النفسمنالاعمالتأخذنويتقاضاها،والإقطاعالعملهذاعلى

تصيرنولها،كلهاالاعمالتخليصعلىشيءأحرصفهيلها.قوةفتجعلها

منالاعمالتخليصالمطمئنةالنفسعلىشيءٍفأصعبحظوظها،من

موقوفامسعودابنعنآخروجهمن(1)435الزهدفيالمباركابنوأخرجه

)قالمي(..صحيحواسناده

سبق-كما-جريرابنأخرجهاهذهالزيادةمعالملائيقيسابنوهوعمرورواية(1)

)قالمي(.مسعود.ابنعلىموقوفة

،ج(.)بمنأثبتناهماوالصواب"،وجندهلملكوفالنفس":وغيرهالاصلفي)2(

".وجنده"الشيطانويقابله

".تعالىللهليس")ز(:)3(
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العبد،بهلنجاينبغيكماواحدعملمنهاوصلفلو.للهالامارةومنالشيطان

كما.اللهلىإيصل1()واحدعملالهايدعاأنوالشيطانالامارةأبتولكن

وصلواحدا)2(عملاليأناعلملووالله:وبنفسهباللهالعارفينبعضقال

)3(.أهلهعلىيقدمالغائبمنبالموتأفرحلكنتاللهلىإ

يكنلمواحدةسجدةمنيتقبلاللهناعلملوعمر:بناللهعبدوقال

27[)4(.:]المائدة(لمئقينمناللهيتقبل!انما،الموتمنليإأحبغائب

فصل

منتلكبهجاءتمافكل،المطمئنةمقابلةفيالامارةانتصبتوقد

جاءتفاذعليها.تفسدهحتىيقابلهبماالشرمنوجاءتهذهضاهتهاخير

وما،لنفاقوالشكمنالإيمانفييقدحبماهذهجاءتوالتوحيدبالإيمان

حتىترضىولا.ورجائهوخوفهاللهغيرومحبةالشركمنالتوحيدفييقدح

فيكون،ورجائهوخوفهسبحانهمحبتهعلىورجاءهوخوفهغيرهمحبةتقدم

هذاأكثرحالوهذا،المقدمهوللخلقوماالموخر،هوعندهاله)5(ما

الخلق.

ءاربتحكيمهذهجاءت،للرسولالمتابعةبتجريدتلكجاءتواذا

كمالمنيمنعهابماالمضلةالشبهمنتتو،الوحيعلىقوالهموالرجال

)1()ن،ز(:"صالحا".

واحدا".لحاصا":()نوفي.الاصلفييردلم"واحدا"2()

.أجدهلم)3(

.(31461/)دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه4()

".لله"ما،ج(:)ب)5(

646



بينالحربفتقوم،الرجالاراءلىإالالتفاتوعدمالسنةوتحكيمالمتابعة

الله.نصرهمنوالمنصور،النفسينهاتين

والمراقبة،والانابةوالتوكلوالصدقبالاخلاصتلكجاءتواذا

إلامرادهاماباللهوتقسم،قوالبعدةفيواخرجتهاباضدادها،هذهجاءت

واتباعحظهامجردإلامرادهاوما،كاذبةأنهايعلموالله.والتوفيقالاحسان

للسنةالمحضوالتحكيمب[015]المتابعةسجنمن()1والتفلتهواها،

فضاءمنإلاتخلصتمااللهولعمروحظوظها.وشهوتهاإرادتهافضاءلىإ

ووحشته.وظلمته)2(وضيقهوالارادةالهوىسجنلىإوالتسليمالمتابعة

المعادويوم،منهأضيقفيالبرزخوفي،العالمهذافيفيهمسجونةفهي)3(

منهما.أضيقفيالثاني

الاشياءأشرفلىإفتأتي،والقلبالعقلتسحرأنأمرهاأعجبومن

،العقولصبيانالخلقوأكثر-مذمومةصورةفيفتخرجهوأجلها،فضلهاو

،والمألوفاتالعوائدعن)4(الاولالفطامحدلىإيصلوالم،الاحلامأطفال

وشرفيؤثره،الخيرينخيربينالبالغالعاقلبهيميزالذيالبلوغعنفصلا

صورةمنأبهىهيالتيالتوحيد،تجريدصورةفتريه-فيجتنبهالشرين

منازلهم،العظماءوهضم،المذمومالتنقصصورةفيوالقمر،الشمس

المحضوالفقروالذذلمسكنةوالمحضةالعبوديةمرتبةإلىمنهاوحظهم

تصحيف.هماوكلا"العقلة":()ط."التقلب":ز(،ن،)ب(1)

"."ضيقته:وحدهالاصل2()

"."وهي:الاصلفي)3(

تحريف."عند"،:الاصلفي(4)
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فتريهم)1(.اللهإذنبعدمنإلاشفاعةولاإرادةولامعهلهمملكةلاالذي

اقدارهم)2(،ونزولوهضمهمتنقصهمغايةالقدرهذاالسحارةالنفس

اشدالتوحيدتجريدمننفوسهمفتنفرالفقراء.المساكينعنتميزهموعدم

5[.:]ص<لمجابلمثئئهذاإنوحداإلهاأجع!لالهة>:ويقولونالنفار

الرجالآراءعلىوتقديمهبهجاءوماللرسولالمتابعةتجريديهموتر

ورسوله،اللهعنفهموهومااقوالهمعنوالرغبةالعلماءتنقصصورةفي

الظنإساءةلىإمفضوهو،يهمايدبينوتقدمعليهمادبإساءةهذانو

ونحظىونفوزعليهمنردنقوةلناوكيف،الصوابفاتهمقدوانهمبهم

المحكمهوكلامهمتجعلوالنفار،اشدذلكمنفتنفر؟دونهمبالصواب

فما،لهماقواعلىيعرضالذيالمتشابههوالرسولوكلام،الاتباعالواجب

النفس)3(وتقاسم.فوضناهاوؤلناهأورددناهخالفهاوما،قبلناهوافقها

فيمااللها[151]يعلمالذيناولئك!وتوفيقاإحساناإلااردناإنبالئهالسحارة

قلوبهم.

فصل

حكمعنالخروجوهيمنها،ينفرصورةفيالاخلاصصورةوتريه

بينومشيهصاحبهاحالاندراجبهاالتيوالمداهنةوالمداراةالمعيشيالعقل

."هذه":()طفيزاد(1)

".قدارهمو"درجتهم(:)ط2()

النضحب(لمنلكماافىوقايسهما>:لىتعاقولهومنه.النسخجميعفيكذا)3(

"."تقسمإلىلمطبوعةالنسخفيوغير2[0:]الاعراف

648



،تجنبوهوتجنبهمشيئالأحديعملولمأعمالهأخلصفمن)1(.الناس

؛جادةعلىوهمجادةعلىوسار،وعادوهوعاداهم،وأبغضوهبغضهمو

التيأعمالهمناليسيرالقدرفييخلصأنوغايتهالنفار.أشدذلكمنفينفر

الله.لغيرأعمالهوسائر،بهمتتعلقلا

فصل

قالبفيمرهودينهعنخرجمنوجهاداللهمعالصدقصورةوتريه

لالماالبلاءمننفسهيعرضنهو،وحربهموأذاهملخلقلعداوةالانتصاب

التيالشبهمنذلكمثالو،الطاعنينلسهامغرضايصيرنهو،يطيق

فيالجهادحقيقةوتريهتخيلها.التيوالخيالاتالسحارةالنفستقيمها)2(

.المالويقسم،يتامىالاولادويصير،لمرأةاوتنكحالنفسفيهاتقتلصورة

اليدوحلوونقصهالمالمفارقةصورةفيوالصدقةالزكاةحقيقةوتريه

بمنزلته.وعودهللفقيرتهومساو،الناسلىإواحتياجه،منه

فينفر،والتمثيللتشبيهصورةفيللهالكمالصفاتإثباتحقيقةوتريه

صورةفيفيهاوالالحادالتعطيلحقيقةوتريه.غيرهوينفربهاالتصديقمن

والتعظيم.التنزيه

الصفاتمنورسولهاللهيحبهماتضاهيأنهاذلكمنوأعجب

بالاخر.الامريناحدالعبدعلىوتليسمنها،يبغضهبماوالافعالو]لاخلاق

عنتصدرالافعالفإنالبصائر،أربابإلاهذامنهذا)3(يخلصولا

"فمتى(".)ا،ن،ز(:عداما)1(

سهو.،مما"لا":الاصلفي2()

المطبوعة.النسخفي"هذا"حذفوا)3(
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فيتباين،والمطمئنةالامارة:النفسينمنالاركانعلىوتظهرالإرادات

الظاهر.فيويشتبهان،الباطنفيالفعلان

المطمئنة،منفالاول.والمداهنةالمداراةمنها:.كثيرةأمثلةولذلك

والتيه،النفسوشرف،النفاقوخشوعالإيمانوخشوع.الامارةمننيلثاو

والعلواللهأمرفيوالقوة،والمهانةب[]151والتواضعلجفاء،واوالحمية

والجودلها،والغضبللنفسوالحميةلهلغضبوللهوالحمية،الارضفي

لحزموا،لجراءةواوالشجاعةوالتكبر،والصيانةوالكبر،لمهابةوا،والسرف

والظن،والفراسة،الظنوسوءوالاحتراز،والشحوالاقتصاد،لجبنوا

،والذلوالعفو،والقسوةوالصبر،والرشوةلهديةوا،والغيبةوالنصيحة

والتحدث،والتمنيوالرجاء،والغرةوالثقة،والغفلةوالبلهالقلبوسلامة

،لجزعواالقلبورقة،النفسوفرحالقلبوفرحبها،والفخراللهبنعم

الإمامةوحبالرياسةوحبلحسد،واوالمنافسةلحقد،واوالموجدة

والاحتياطوالعجز،والتوكل،اللهمعلحبواللهلحبوا،اللهلىإوالدعوة

والاقتصاد،لتسويفووالاناة،الشيطانوالهامالملكوالهام،والوسوسة

والعجلة،لمبادرةوا،والتأنيبلنصيحةووالغلو،والاجتهادوالتقصير،

.()1والشكوىلحاجةاعندلحالباوالإخبار

،ومذموممحمودلىإمنقسموهو،واحدةصورتهتكونالواحدفالشيء

والتجملوالطمعوالخيلاءوالغيرةوالغضبوالاسفلحزنواكالفرح

قدلفروقبابوهذا."والتسويف"الأناةإلامفصلأالأمثلةهذهعلىالكلامسيأقي(1)

انظربعضها.علىوعلقدته،رحمهلمعلمييحىبنالرحمنعبدالشيخلخصه

التحقيق.مقدمة
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والتنافسلحرصوا(1)والتجسسلجراءةووالغبطةلحسدواوالخشوع

والتخليوالورعوالزهدوالصمتوالمسكنة)2(لحلفواالنعمةواظهار

و]لغيبة.لحميةووالانفةوالعزلة

التيفالغيرة.يكرههماومنها،اللهيحبهاماالغيرةمنان":لحديثاوفي

ماالخيلاءمنصمان.ريبةغيرفيالغيرةيكرهها:والتي.ريبةفيالغيرةيحبها:

")3(.الحربفيالخيلاء:يحبفالتي.يكرههماومنها،اللهيحبه

فسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيالاحسد"لاأيضا:الصحيحوفي

ويعلمها")4(.بهايقضيفهو،الحكمةاتاهورجل،الحقفيهلكتهعلى

علىويعطي،الرفقيحبأ[]152رفيقاللهان":أيضاالصحيحوقي

)5(."العنفعلىيعطيلاماالرفق

الخير")6(.منحظهأعطيفقدالرفقمنحظهأعطيمن":أيضاوفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"التحسر".:المطبوعةالنسخوفي.تصحيف"،لجبن"ا)ن(:

"."الصلف(:)ب،ج

والدارمي237(،)47حمدالامامو2(،5)58والنسائي2(،56)9داودأبوأخرجه

أبيبنيحيىعنطرقمنكلهم803()7/لبيهقيو)592(،حبانوابن)2226(،

:قال،أبيهعن،الأنصاريعتيكبنجابرابنعن،التيميإبراهيمبنمحمدعنكثير،

.مجهولوهو،عتيكبنجابرابنوفيه)فذكره(.جم!بد!اللهرسولقال

)قالمي(.(.11)99الغليلءإروانظر:لشواهد.فيالالبانيحسنهوالحديث

.وغيرهمسعودبناللهعبدحديثمن81()6ومسلم)73(البخاريأخرجه

عائشة.حديثمن25()39مسلماخرجه

الصحيحينفيليسولكن،الصحيحفييعنيايضا""وفيه:اللهرحمهالمصنفقول

في-عنهاللهرضياللهعبدبنجريرحديثمنهوقريب،اللفظبهذاحديثأحدهماولا
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مصلحتهعنيتثاقلالمتوانيفانشيء.والكسلوالتوانيشيء،فالرفق

معالامكانبحسبتحصيلهافييتلطفوالرفيقعنها؛فيتقاعدإمكانها،بعد

لمطاولة.ا

نا:بينهماوالفرق.ذمصفةلمداهنةوا،مدحصفةلمداراةاوكذلك

الباطل،عنيردهاولحقامنهيستخرجحتىبصاحبهيتلطفالمداري

لاهلفالمداراة.هواهعلىويتركهباطلهعلىليمرهبهيتلطفوالمداهن

.النفاقلاهلوالمداهنة،الايمان

فجاءه،المتهقدقرحةبهرجلحالوهو،مطابقمثللذلكضربوقد

نضجتإذاحتىتليينهافياخذثمحالها،فتعرف،الرفيقالمداريالطبيب

منمكانهاعلىوضعئمفيها.مااخرجحتىوسهولةبرفقبطها)1(فياخذ

بالمراهمعليهاتابعثممادتها،ويقطعفسادها)2(يمنعماوالمرهمالدواء

الخير".يحرملزفقيحرم"من:بلفظ)2925(مسلمصحيح=

حمداوالامام2(،0)13الترمذيأخرجهمافهوالمصنفساقهالذياللفظواما

منوغيرهم)464(لمفردالادبفيلمخاريو)393(،والحميدي)27553(،

سندهوفي!قالكذا."صحيححسن"حديث:الترمذيوقالالدرداء.ابيحديث

بذاكليس":النسائيفيهوقالمليكةابيبناللهعبدعنهتفردمملكبنيعلى

.(1/432)الكبرىالسنن.المشهور"

منحظهاعطيمنإنه":بلفظعنها،اللهرضيعائشةحديثمنصحيحشاهدلهلكن

(2)9525احمدالاماماخرجه."..والاخرةالدنياخيرمنحظهعطيفقد،الرفق

)قالمي(.(.0534)يعلىبوو

شقه.:ونحوهالدملبط(1)

."فساده":()طعداما2()
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يشدثمرطوبتها،ينشفمااللحمنباتبعدعليهايذرثم،اللحمتنبتالتي

لالصاحبها:قالوالمداهن.صلحتحتىذلكيتابعيزلولم،الرباطعليها

فلمعنها.الهثم،بخرقةالعيونعنفاسترهاشيء،لاوهذهمنها،عليكباس

فسادهاهعظمحتىوتستحكمتقوىمادتهاتزل

المطمئنةمعالامارةالنفسلحالالمطابقةكلمطابقايضاالمثلوهذا

نفسمنهاجبسقمفكيفالحمصة،بقدرقرحةحالهذهكانتفإذا.فتأمله

فيشيطانقارنهاوقد(فسق)1كلومأوىالشهواتمعدنهيبالسوء،أمارة

حتىالسحرانواعبجميعويسحرهاويمنيها،يعدها،والخداعالمكرغاية

جميلا؟والقبيحقبيحا،والحسننافعا،والضارضارا،النافعإليهايخيل

>فاني:سبحانهيقولولهذاالسحر!أنواعأعظممنللهلعمرووهذا

98[.:لمؤمنون]1<!مترون

اصابهمالذيهومسحورينكونهممنالرسلإليهنسبوا)2(والذي

انهمكما،عليهموسلامهاللهصلواتاللهب[]152رسللا،أهلهوهم،بعينه

استعاذتوما.والسفهلجنونواالارضفيوالفسادالصلاللىإنسبوهم

وصاحبهاالامارةالنفسشرمنبالاستعاذةالامممرواووالرسلالأنبياء

متساعدانوهما،ومنبعهوقاعدتهشركلأصللانهاإلاالشيطانوقرينها

.متعاونانعليه

نتفرِق)3(لاعوضداجباسحمتقاسماأمثديلبانرضيعي

"سوء".ق،غ(:)ا،عداما)1(

تحريف."والذين"،)ط(:عداما)2(

75(.)2/ديوانهفيللأعشى)3(
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لعحل:]<الرجمماكميطانمنباللهفاشتعذاتقرءانفرأثفإذا>:تعالىقال

عليم<شميغإنهبادئةفاستعذنرعلخميطنمنينزغئثوإما>:وقال89[.

عوذو!ألثمنطينهمزتمقبكأعوذرب>وقل:وقال02[.0]الاعراف:

.[89-79:]المؤمنون<يح!وبئأنرتبك

شرومنجخلقماشرمن!الفلقبربأعوذ>قل:تعالىوقال

حاسدشرمنو!اتعقدثآلضقتتشرومن!وقبإذاغاسق

النفس.شرمناستعاذةفهذهحسد<إذا

!افاسإف!فاسطك!آفاسبرلثأعوذ>قل:وقال

آفاسى!صحدورفيوشوسلذي!اس!آلوشواسشرمن

وبئسوصاحبها،قرينهاشرمناستعاذةفهذا<.فاِسوالجةمن

والصاحب.القرين

)1(هذينمنالكاملةالتامةبربوبيتهبالاستعاذةوأتباعهنببهسبحانهفامر

والفساد.الشرفيشانهماالعظيمالخلقين

ماوأول.وينتابهيطرقهشرهمايزاللا،العدوينهذينببنوالقلب

الحمثمنيتبعهاوماالشهوةمنالامارةالنفسمنالسقمفيهيدب

والتسلط.والظلملحسدواالكبرمنيتبعهوما،والغضبوالطلبلحرصوا

السمومأنواعلهويصف،فيعوده،بمرضهالخاثنالغاشالطبيبفيعلم

القلبضعفويتفقفيها.شفاءهأن)2(بسحرهإليهويخيل،والمؤذيات

".هذينشز"منق،غ(:)أ،عداما)1(

"سحره".ن(:ق،غ،)أ،)2(
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حاضرنقدنهوأمدادهما،وتتابعوالشيطانالامارةالنفسوقوة،بالمرض

والشبهة(،1ينفذ)والهوى،ناحيةكلمنيدعوإليهوالداعي،عاجلةولذة

أصابهم.مايصيبهبأنوالرضا،بهموالتشبهبالاكثر،والتأسي)2(،تهون

إلاالجنةومناديالايمانلداعيضعافهاوالقواطعهذهمعيستجيبفكيف

[ا]153،وحمايتهحفظهوتولى،برحمتهواع!لده،التوفيقبامداداللهأمدهمن

وفعلهابأهلها،وتقلبهالهاوزوالدنياانقطاعسرعةفرأى،قلبهبصيرةوفتج

إليه.بالنسبةالبحرفيإصبعكغمسالابديةالدائمةلحياةافيوأنها،بهم

خشوعهوالإيمانخشوعأنالنفاقوخشوعالايمانخشوعبينو[لفرق

للهالقلبفينكسرلحياء،واوالمهابةوالوقاروالاجلالبالتعطيمللهالقلب

الله،نعموشهودلحياء،والحبواوالخجلالوجلمنملتئمةكسرة

.الجوارحخشوعفيتبعه،محالةلاالقلبفيخشعهو،وجناياته

غيرلقلبووتكلفا،تصنعالجوارحاعلىفيبدو،النفاقخشوعماو

وما:لهقيل.النفاقخشوعمنباللهأعوذ:يقولالصحابةبعضوكان.خاشع

)3(.خاشعغيروالقلبخاشعا،لجسدايرىأن:قال؟النفاقخشوع

)1()ط(:"يتقد".

."والناس":(ج،)بعداما(2)

عن3686(1)المصعففيشيبةابيوابن)757(الزهدفيأحمدالإماماخرجه)3(

واالدرداءاباانبلغهأنهيحىأبيعن(1)43المباركلابنالزهدوفي.الدرداءابي

.قالهريرةبا
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،صدرهعندخانهاوسكن،شهوتهنيرانخمدتقدعبدللهفالخاشع

للخوف،النفسشهواتفماتت.العظمةنورفيهشرقوالصدر،فانجلى

اللهلىإواطمأن،القلبوتوقر،لجوارحاوخمدت،بهحشيالذيوالوقار

والمخبت:.لهمخبتافصار،ربهمنعليهتتزلت)1(التيبالسكينة،وذكره

فكذلكالماء.فيهفاستنقعتطامنما:الارضمنالخبتفإن،المطمئن

يجريالتيالأرضمنالمطمئنةكالبقعةوتطامن،خشعقدالمخبتالقلب

وذلالهإجلالاربهيديبينيسجدأنوعلامتهفيها.فيستقرالماء،إليها

المتكبر،القلبماو.يلقاهحتىمنهارأسهيرفعلاسجدةيديهبينوانكسارا

الماء.عليهايستقرلاالارضمنرابيةكبقعةفهووربا،بتكبرهاهنزقدفانه

.الايمانخشوعفهذا

لجوارحاإسكانتكلفعبدحالفهو،النفاقوخشوعالتماوتوأما

فهو.وإراداتشهواتذاتطريةشابةالباطنفيونفسهومراياة)2(،تصنغا

ينتظرجنبيهبينرابضالغابةوأسدالواديوحيةالظاهر،فييتخشع

الفريسة.

فصل

والمطامعوالرذائلالدناياعنصيانتها[ب]153فهو،النفسشرفوأما

التيه،بخلاف،ذلكفييلقيهاأنعنبنفسهفربا)3(،الرجالأعناقتقطعالتي

".)1()ب،ج(:"نزلت

القلب.علىبالياءالعسخجميعفيكذا)2(

المطبوعة.العسخفيوكذا"فيربا".)ج(:)3(
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هذينبينمنفيتولد،بغيرهوازرائهبنفسهإعجابه:أمرينبينمتولدحلقفانه

التيه.

وتعظيمواكرامهاالنفسإعزاز:كريمينحلقينبينمنيتولدوالاول

هذينبينمنفيتولدخسيسا،وضيعادنياعبدهيكونأنوسيدهامالكها

وصيانتها.النفسشرفالخلقين

فإذا.لهاومولاهاوليهاوامدادوتهيؤها،النفساستعدادكلههذاصلو

كله.لخيرافقدوالامدادالاستعدادفقد

فصل

رضاععنالنفسفطاملحميةافانوالجفاء،الحميةبينالفرقوكذلك

وتهالكلبنهغزرولولدنايا،ووالرذائلالخبائثمصبهوثديمناللؤم

منبد)2(ولا!حسراتالاكبادمعه)1(تتقطعفطامالهمفان،عليهالناس

وأنتأخرتشئتوإنمشكور،محمودنتو)3(عجلتشئتفان،الفطام

وكثافة،القلبفيوقساوة،النفسفيغلظةفإنهالجفاءبخلافمأجور.غير

الجفاء.يسمىحلقعنهايتولد،الطبعفي

فصل

باللهالعلمبينمنيتولدالتواضعأنلمهانةواالتواضعبينوالفرق

واجلاله؟محبتهووتعظيمه،جلالهونعوتوصفاتهأسمائهومعرفة،سبحانه

لا.تنقطع":غيرهوفي.منقوطغيرالاصل(1)

بذ"."فلا:()طعداما2()

أخر"...عجل":غيرهماوفيق(.،)غفيوكذا."أخرت..."عجل:الاصلفي)3(
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ذلكبينمنفيتولد(.وافاتها)1عملهوعيوبونقائصهابنفسهمعرفتهومن

والرحمةالذلجناجوخفض،للهالقلبانكساروهو،التواضعهوخلقكله

يرىبلحقا،أحدعندلهيرىولافصلا،أحدعلىلهيرىفلا.لعباده

وجلعزاللهيعطيهإنماخلقوهذا.قبلهلهموالحقوقعليهللناسالفضل

ويقربه.ويكرمهيحبهمن

نيلفيبتذالهاوالنفسوبذل،والخسةالدناءةفهي،المهانةماو

بهالمفعولوتواضع،شهواتهمنيلفيالسفلكتواضعوشهواتها،حظوظها

لا،ضعةكلهفهذا.منهحظهنيليرجولمنحطكلطالبوتواضع،للفاعل

والمهانة.الضعةويبغض،التواضعيحبسبحانهواللهأ[]154،تواضع

احديفخرلاحتىتواضعواأنليإواوحي":ع!يمعنهالصحيحوفي

احد")2(.علىأحديبغيولاأحد،على

نوعين:علىالمحمودوالتواضع

النفسفاناجتنابا،نهيهوعندامتثالا،اللهأمرعندالعبدتواضعأحدهما:

العبودية،منهرباوشرادإباءنوعمنهافيبدو،أمرهفيتتلكأالراحة)3(لطلب

،-،4)
اللهلامرنفسهالعبدوضعفاذامنه،منعبماللظفرطلبائهيهعندوسب)

العمل.افاتيعني"فاته"و:الصوابولعل،العسخجميعفيكذا(1)

المجاشعي.حماربنعياضحديثمن)2865(مسلمأخرجه)2(

"."تطلب)ج(:."طلبفي")ب(:)3(

والعسخ)ز(وفي.""ظفوقهاناسخهاوكتب(.)غقراءةوالمثبت.منقوطغيرالاصل(4)

"."يثبتأو""ثبت:غيرهاوفي.""تثبت:المطبوعة
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للعبودية.تواضعفقد،ونهيه

وكبريائه.لعزتهوخضوعه،وجلالهالربلعظمةتواضعه:نيالثاوالنوع

الشديدوغضبه،بذلكوتفردهتعالىالربعظمةذكرنفسهشمختفكلما

وتطامن،قلبهاللهلعظمةوانكسر،نفسهإليهفتواضعتذلك،نازعهمنعلى

غيرمنالاوليستلزموهو،التواضعغايةفهذا.لسلطانهخبتو،لهيبته

.المستعانوالله،الامرينرزقمنحقيقةوالمتواضع.عكس

وحقوقهمرهاووتعظيمتعظيمهمنهياللهأمرفي)1(القوةوكذلك

تفردهاوطلبنفسهتعظيممنهوالأرضفيوالعلؤ.دلهيقيمهاحتى

وحقوقهاللهأمرعارضهإذابل.هانأواللهأمرعزسواءالكلمةونفاذبالرياسة

تحصيلفيماتهوهدره،وذلك،إلىيلتفتلمعلوهطلبفيومرضاته

.علوه

الامرتعظيميثيرهالىفالاو.للنفسوالحمية،للهالحميةوكذلك

للهلحميةفا.حظوظهالفواتوالغضب،النفستعظيميثيرهاوالثانيةوالامر،

نورقلبهعلىأشرققدعبدحالوهي،حقوقهتعظيممنلهقلبهيحمىأن

نودراجلمنيغضبفانماغضبفاذاالنور.بذلك)2(قلبهفامتلأ،اللهسلطان

قلبه.علىالقيالذيالسلطانذلك

عرقعينيهبينوبدا5،وجنتااحمرتغضبإذا!كفيماللهرسولوكان

سهو.،"لفرقا":()ق(1)

)ق(.منساقط[(قلبه..عبد."حال)2(
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لله)2(.ينتقمحتىشيءلغضبهيقمولم)1(،الغضبيدره

إذاكان!ؤعمرانبنموسىأنابيهعنأسلمبنزيدب[]154وروى

نارا)3(.قلنسوتهاشتعلتغضب

حظهالفواتنفسهمنتهيجحرارةفإنها،للنفسالحميةبخلافوهذا

بنارمتلظيةوالنفس،الحريق:هيوالفتنة،النفسفيالفتنةفإن،طلبهاو

)1(

)2(

)3(

وابن(،1/422)الكبرىالطبقاتفيسعدوابن)7(،الشمائلفيالترمذياخرجه

والحاكم4،22(ج1)4الكبيرفيلطبرانيو(،461)2/الثقاتفيحبان

دلائلوفي(،)1362لإيمانشعبفيوالبيهقي-لفظهيسقولم64(-0)3/

منتميمبعيمنرجلعنعمير،بنجميعطريقمنكلهم286(214،)1/لنبوة

اللهرضيعليبنالحسنعن،هالةلابيابنعن،اللهعبدأبايكنىهالةأبيولد

ناو!ي!النبيحليةعن-وضافاوكان-هالةابيبنهندليخاسالت:قالعنهما

ازج":وفيهطويلا(حديثا)فذكرفقال،بهأتعلقمنهاشيئالييصفانأشتهي

مسلسلضعيفوإسناده."الغضبيدرهعرقبينهما،قرنغيرفيبغسو،الحواجب

رافضيضعيف،العجليالرحمنعبدابن-عمرابن:ويقال-عميربنجميع:بالعلل

لامبهمهالةلابيوابنايضا،لتقريبفيكما،مجهولوشيخه،التقريبفيكما

)قالمي(..يعرف

دروره:.لحاجبينابينالذيالعرقدرغضبإذا":فقال،لحديثاعبيدأبوفسروقد

النهايةنظر:و(5)17868نيللطبراالكبيرلمعجم."متلاوه1وونتووهغلظه

.(لاصلاحي)ا.(2211/)

حديثمن)2327(ومسلم356(،0)البخاري،الصحيحينفيوهوبالمعنىذكره

الله،حرمةتنتهكانلاإلنفسهغ!ي!اللهرسولانتقم"وما:ولفظهعنها،اللهرضيعائشة

)قالمي(.بها".للهفينتقم

فيالبيهقيوذكره.أسلمبنزيدعناخرجهالشيخأباأن(495)6/المنئورالدرفي

.(1941)السنةشرحفيلبغويو)749(والصفاتالأسماء
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قبلمنحرارة:الاركانعلىتظهرانحرارتانهمافانما.والغضبالشهوة

أثارهاالامارةالنفسقبلمنوحرارة،اللهحقتعظيمأثارهاالمطمئنةالنفس

)1(.الحظفوتاستشعارها

مواضعه،العطاءيضعحكيملجواداأن:والسرفالجودبينوالفرق

يصادفه.لاوكثيرا،موضعه5عطاويصادفقدمبذر،والمسرف

وهيحقوقا،المالفيجعلبحكمتهسبحانهاللهأندلكوايضاج

والنفقاتكالزكاةالموظفةلحقوقفا)2(.ثابتةوحقوقموظفةحقوق:نوعان

وما،المهديومكافأة،الضيفكحق:لثابتةو.نفقتهتلزمهمنعلىالواجبة

وجهعلىلحقوقاهذهأداءبمالهيتوخىلجوادفا.ذلكونحوعرضهبهوقى

فيلثوابوالدنيافيللخلفمؤملةراضية،نفسهبذلكطيبة،الكمال

صدر،وانشراحنفس،وسخاوة،قلببسماحةذلكيخرجفهو.العقبى

علىلاجزافا،وشهوتههواهبحكممالهفييدهيبسطفإنهالمبذر،بخلاف

له.اتفقتوان،مصلحةمراعاةولاتقدير

مواضعببذرهوتوخى،تنبتأرضفيحبةبذرمنبمنزلةفالاول

بذرمنبمتزلةوالثانيسفيها.ولامبذرايعدلافهذا.لانبات1و)3(المغل

بذرهالنباتمحلفيبذرهاتفقوان،الارضمنوعزاز)4(سباخفيحبة

".الحظفوتاستشعار":الأصلعداما(1)

تصحيف.،"ثانية":المطبوعةالنسخفي2()

الغلة.اعطت:الضيعةاغقتمن)3(

المكانوالعزاز:.شيئاتنبتلاونزملحذاتارضوهي،السبخةجمعالسباخ(4)

السيل.السريعالصلب
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وهذا،معطلضائعفيهالبذرالمكانفذلك.بعضجملىبعضهمتراكمابذرا

ليصلحزرعهبعضيقلعأنيحتاج،بعضعلىبعضهمتراكمبذرهالمكان

تربيته.عنالارضتضعفولئلا،الباقي

العلويالعالمفيجودكلبل،الاطلاقعلىلجواداهوسبحانهوالله

منوهيالدنيا،بحارفيقطرةمنأقلجودها[1ه]هلىإبالنسبةوالسفلي

ويضع،حكمتهيناقضلاوجوده.يشاءمابقدرينزلفانماهذاومع،جوده

حيثأعلمفادله.مواضعهتلكأنالناسأكثرعلىخفيوإن،مواضعهعطاءه

أعلم.والله،يهأولىالمحاليوفضلهيضع

فصل

بعظمةالقلبامتلاءاثارمنأثرالمهابةأن:والكبرلمهابةابينوالفرق

عليهونزلتالنور،فيهحلبذلكالقلبامتلأفإذا،واجلالهومحبتهالله

بمجامعفأخذ،والمهابةلحلاوةاوجههفاكتسى،لهيبةارداءوألبس،السكينة

بهنستو،العيونبهوقرت،الأفئدةإليهفحنت،ومهابةمحبةالقلوب

سكتإننور.وعملهنور،ومخرجهنور،ومدخلهنور،فكلامه.القلوب

.والأسماعبالقلوبأخذتكلموإنالوقار،علاه

لجهلباامتلأقدقلبمنوالبغيالعجباثارمنفأثرالكبر،ماو

شزر،الناسلىإفنظره؛المقتعليهونزل،العبوديةمنهترحلت،والظلم

.الانصافولاالايثارلاالاستئثار،معاملةلهمومعاملتهتبختر،بينهمومشيه

بالغقدأنهرأى1()عليهردوان،بالسلاملقيهمنيبدألاتيها،بنفسهذاهب

أحد"."على)ن(:)1(
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عليهلاحديرىلا.خلقهيسعهمولا،وجههلهمينطلقلا.عليهالانعامفي

عليهم.فضلهويرى،عليهفضلهميرىولا،الناسعلىحقوقهويرىحقا،

وبغضا.صغاراإلاالناسمنولابعدا،إلااللهمنيزدادلا

فصل

ثوبالبسقدرجلبمنزلةلنفسهالصائنأنوالتكبر:الصيانةبينوالفرق

فهو،دونهمفمنالملوكعلىبهيدخلفهوثمن،ذاالبياضنقيجديدا

ونقائه.بياضهعلىإبقاءالاثاروأنواع(1والطبوع)والغبارالوسخعنيصونه

التلوب،عليهمنهايخشىالتيالمواضعمنوهروبتقزز)2(صاحبفتراه

ذلكمنشيءأصابهوإن)4(،ثوبهيعلولواث)3(ولاطبعولابأثريسمحفلا

ثره.ومحووازالتهب[]155قلعهلىإبادرغرةعلى

لهافإنواثارها،الذنوبطبوعيجتنبتراهودينهلقلبهالصائنوهكذا

النقيالثوبفيالفاحشةالطبوع)5(منأعظمواثاراطبوعاالقلبفي

العربيةالمعاجمتكملةانظر:.ونحوهوالوسخالمدادمناللطخةوهو،طعجمع(1)

/7(17).

لماتصحيفاوأراه.المطبوعةالنسخفيوكذا"تعزز".:الخطيةالنسخجميعفي)2(

.الاوللىإاقربوغيرهالاصلفيرسمهاولكنتحرز""ويحتمل.اثبت

فيوالذي.المطبوعةالعسخفيوكذا"،"لوثز(:)ن،وفى.وغيرهالاصلفيكذا)3(

العجينتحتلخواناعلىيذردقيقفهوللواث1اما.اللواثة:المعنىبهذااللغةكتب

.(2187/الوباللسانانظر:.العجينبهيلزقلئلا

".به"يعلق)ب،ج(:4()

الاصل.منساقط"الطبوع..."الذنوب()5
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منيهربفتراه.الطبوعتلكتدركنغشاوةالعيونعلىولكن،البياض

نأمخافة،مخالطتهممنويتباعد،الخلقمنويحترس،التلوثمظان

والذباحينالدباغينيخالطالذي(1)لثوبيحصلمالقلبهيحصل

تحرزهفيهذاشابهوانفانهالعلو،صاحببخلاف،ونحوهملطئاخينو

وذاك،لونفهذا.قدمهتحتيجعلهمو،رقابهميعلوانيقصدفهو،وتجنبه

.لون

فصل

ثباتهوهي،القلبمنالشجاعةان:والجراءةالشجاعةبينوالفرق

متىفانه،الظنوحسنالصبرمنيتولدخلقوهو.المخاوفعندواستقراره

وعدمالظنسوءمنيتولدلجبناأنكما؛ثبتالصبر،وساعدهالظفر،ظن

الصبر.يساعدهولاالظفر،يظنفلاالصبر،

منينشأوهوبالسوء،النفسووسوسةالظنسوءمنلجبناصلو

فزاحمت،الرئةانتفختبالسوء،النفسووسوست،الظنساءفاذا،الرئة

فأصابه،مستقرهعنأزعجتهحتىعليهوضئقت،مكانهفيالقلب

عليه.وتضييقهالهالرئةلازعاجوالاضطراب)2(الزلازل

النبيعنوغيرهحمدأرواهالذيالعاصبنعمروحديثفيولهذا)3(

المطبوعة.النسخفيوكذا،""للثوب،غ(:)ب(1)

."الزلزال":(نز،،ج،)ب(2)

جاء".":زيادةالمطبوعةالنسخفيبعدها)3(
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لانهخالعالجبنافسمى")1(.هالعوشحخالعجبنالموءفيماشر":ع!ي!

جهلابوقالكما،الرئةوهو:السحر،لانتفاخمكانهعنالقلبيخلع

)2(.سحركانتفخبدر:يومربيعةبنلعتبة

علىالفسادفظهر،العقلتدبيرضاعمكانهعنالقلبزالفإذا

لقلب،حرارةفالشجاعةمواضعها.غيرعلىالامورفوضعت،لجوارحا

فانها،أعانتهكذلكالاعضاءرأتهفاذا)3(.وثباته،وانتصابه،وقيامه،وغضبه

.جنودهسائرولتولىإذانهكماوجنود،لهخدم

بل،العاقبةفيالنظروعدمالمبالاةقلةسببهإقدامفهي،الجراءةماو

)5(المعارضملاحظةعنمعرضة)4(الاقدامموضعغيرفيالنفستقدم

أعلم.واللهلها.واماعليهافاما

لجهادافيالمباركوابن(،1152)داودوابو8(،010)أحمدالامامأخرجه(1)

رضيهريرةابيحديثمن32(05)حبانوابن266(،0)9شيبةابيوابن(،111)

عنه.الله

وانظر:.جيد"سنده":وقالداودلابي332()4المغنيفيالعراقيلحافظاوعزاه

بنعمروحديثفي":اللهرحمهالمصنفقولواما56(.0)الصحيحةالسلسلة

(.)قالمي.اعلموالله.قلمسبقفلعله"العاص

.(211)3/للبيهقيالنبوةدلائل2()

ز(.،)نمنساقط""وثباته)3(

الاصل.منساقط"الاقدام..."سببه()4

"."العارضز(:،ج،)بعداما(5)
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ا[فصل]156

هفهعليهجمعقدالذيهولحازمفا:والجبنالحزمبينالفرقوأما

ولفظة(.1)قرنهمنهالكلفأعد،ببعضبعضهاالامورووزن،وعقلهوإرادته

هوالرأيفحازم،لحطباحزمة:ومنه)2(،جماعوالإالقوةعلىتدللحزما

الشرين،وشرالخيرينخيرمنهاوعرف،يهرشوونلهاجتمعتالذي

ضعفا)3(.ولاجبنالاوعقلا،راعهلاالاحجامموضعفيفاحجم

القدرا)4(عاتبأمرفاتإذاحتىلفرصتهمضياعالرأيكعاجز

منيتولدمحمودخلقالاقتصادأن:والشحالاقتصادبينوالفرق

كليضعوبالحكمة،والبذلالمنعفييعتدلفبالعدل.وحكمةعدل:خلقين

بينوسطوهوالاقتصاد،بينهمامنفيتولد،بهيليقالذيموضعهمنهماواحد

نبسطهاولاعنقكإكمعلولةيدكتخعلولا>:لىتعاقالكمامذمومينطرفين

لماتفقواإذاوالذفي>:وقال92[،]الاسراء:(ئخسوراملومافمقعدالبستطكل

>وكلو:وقال67[،:]الفرقان<قوامالفذبينو!انيقورأولميممترفو

".)1()ز،ن(:"قرينه

مقاييس.وجمعهالثيءشد:فارسابنعندالمعنىواصل.""الاجتماع،غ(:ن)ز،2()

53(.)2/اللغة

قال"."كما:زيادة)ب،ج(فيبعده)3(

فيبهتمثلوقد.فغير،كلامهضفنهلمؤلفاولكندا،الراي"وعاجز:البيترواية(4)

الشعراءمعجمفيزيادبنليحتىوالبيت264(.)والفوائد()135الهجرتينطريق

الجاحظيعسبهولم(،1/463)المنتخلفياحمدبنوللخليل)486(،للمرزباني

35(.0)2/البيانفي
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.3[1:الاعراف](لتصرفواولاواشربو

ويمده،النفسوضعفالظنسوءمنيتولدذميمخلقفهو،الشحوأما

والشرهالشيءعلىالحرصشدة:والهلعهالعا.يصيرحتىالشيطانوعد

خلقاقينسننإن>:لىتعاقالكما،لفقدهلجزعو]،لبذلهالمنععنهفيتولد(،1به)

2[.1-91:]المعارج(منوعاالحيرمسهوإذا!جزوعاالشرمسه!إذاهلوعا

فصل

خرجقدرجلبمنزلةالمحترزأن:الظنوسوءالاحترازبينوالفرق

مكانوكل،للطريققاطعكلمنبجهدهيحترزفهومسافرا،ومركوبهبماله

التيالاسبابواخذدوالاستعدالتأفبمعيكونوكذلكالشر.منهيتوقع

للقاءتاهبقدالذيالمتدزعكالمتسلحفالمحترز.المكروهمنينجوبها

قدعدوهومحاربةالنجاةأسبابتهيئةفيفهفته)2(،عدتهلهعدو،عدوه

)3(أنواعفيأخذالظنبهأساءوكلمابه،الظنسوءب[]156عنأشغلته

والتأهب.العدة

علىيطفححتىبالناسالسيئةبالطنونقلبهامتلاءفهوالظنسوءماو

)4(والعيبوالطعنواللمزالهمزفيأبدامعهفهم،وجوارحهلسانه

اللغةكتبنصتوقد."به"فيهاحذفتفقد)ب،ج(،عداماالنسخجميعفيكذا(1)

غير.لا(البلاغة)اساسوعلى()اللسانلىب!الشرهتعديةعلى

)غ(.فيوكذا.""فهفه:المطبوعةالنسخفي)2(

.""بانواع:(ج،)ب)3(

."العتب":ز(،ن،)ط(4)
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ويحذرونويحذرهم،ويلعنونهويلعنهم،ويبغضونهيبغضهم.والبغض

الاول.أذاهمويلحقهيتجنبهمنيلثاو،منهميحترزويخالطهمفالأول

الغشمعمنهمخارجوالثانيالاحتراز،معوالاحسانبالنصيحةفيهمداخل

والبغض.لدغلو

فصل

معيكونوهو،ويصيبيخطئالظنأن:والظنالفراسةبينوالفرق

كثيرباجتنابلىتعاأمرولهذا.ونجاستهوطهارتهونورهالقلبظلمة

إثم.بعضهانوأخبر(،1)منه

لأيخمزذلكفيإن>:قولهفيومدحهمأهلهاعلىفأثنىالفراسةماو

وقالالمتفرسين)2(.:أي:وغيرهعباسابنقال75[]الحجر:<لق!توكين

بسيمهم<تعرنهمالحعففمفأضيالجاهلى>لمجبهم:لىتعا

بسيمهزولضعرفنهملا!جمبههرفلعرفنهر>ولولشاء:لىتعاوقال273[،:]البقرة

03[.]محمد:<القولنلخنفى

وقرب،الادناسمنوتنزه،وتصفىتطهرقدلقلبالصادقةفالفراسة

".الظن"من)ط(:)1(

الطبريتفسيرانظر:مجاهد.تفسيروهذا"للمتفرسين".ق،غ(:)ا،عداما)2(

حاتمابيابنأخرجهكما""للناظرين:فقالعباسابناما(.012/)4917(،/1)4

.(1/121)7(،41/59)والطبري(،08321)
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منوغيرهالترمذيوفي.قلبهفيجعلهالذياللهبنورينظرقهو،اللهمن

ينظرفانه،المؤمنفراسة"اتقوالمجي!:اللهرسولقال:قالسعيدبيأحديث

.(1")اللهبنور

اللهمنقربإذالقلبفإن،اللهمنقربهمنلهنشأتالفراسةوهذه

تلقيهوكان،وادراكهلحقامعرفةمنالمانعةالسوءمعارضاتعنهانقطعت

فرأى،منهقربهبقدرالنورلهضاءو،منهقربهبحسباللهمنقرييةمشكاةمن

منالصحيحفيثبتكما،المحجوبالبعيديرهلمماالنورذلكأ[]157في

أنهوجلعزربهعنيرويفيماشك!يمالنبيعنعنهاللهرضدهريرةأبيحديث

يتقربعبدييزالولا،عليهافترضتما)2(بمثلعبديلىإتقرب"ما:قال

الذيوبصره،بهيسمعهالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافلليإ

يبصر،وبي،يسمعفبيبها.يمثصيالتيورجلهبها،يبطنرالتيويدهبه،يبصر

")3(.يمثيوبي،يبطنروبي

وزادسعيد،ابيعن،عطيةعن،قيسبنعمروطريقمن)3127(الترمذياخرجه(1)

غريب،حديث"هذا:بقولهوضعفه(للمتوحمينلأئمخلكذفين>قرا"ثم:اخرهفي

العوفي.سعدبنعطيةهوضعفهوسبب".الوجههذامننعرفهإنما

عناخروجهمناخرجهثم(،912)4/الضعفاءفيالعقيلياخرجهالوجههذاومن

"وهذا:قالثم،."..المؤمنفراسةاتقوا":يقالكان:قالالملائيقيسبنعمرو

شيء.منهايصحولمآخرينصحابةعنويروى.بحديثوليسحكمةانهأي"اولى

)قالمي(.(.1182)الضعيفةالسلسلةراجع

ء".ادبمثل"،غ(:ق)أ،عداما)2(

لىإالمؤلفعزاهوقد.آخرهلىإ"يسمعفبي":قولهإلا65(0)2البخارياخرجه)3(

-5(،45)المحبينوروضة(043)والدواءالداءفيالزيادةهذهمعالبخاري
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منقربأحبهفإذا،لهمحبتهيفيدهمنهعبدهتقربأنسبحانهفأخبر

فصار.بهومشى،بهوبطش،بهوأبصر،بهفسمع،ورجلهويدهوبصرهسمعه

تكادفلا،عليههيماعلىلحقائقاصورفيها)1(تتبدىالصافيةكالمراةقلبه

عليه،هوماعلىالامرأبصربادلهأبصرإذاالعبدفإن.فراسةلهتخطئ

عليه.هوماعلىسمعهباللهسمعواذا)2(

قريبقلبفيالحققذفالغيوبعلامبل،الغيبعلممنهذاوليس

والخيالاتالاباطيل)4(بنفوسمشغولغير،بنورهمستنير)3(،منه

علىغلبواذا)6(.فيهالحقائقصور)5(حصولمنتمنعهالتيوالوساوس

بعينفيكشف،العينلىإالقلبمنوبادر،الاركانعلىفاضالنورالقلب

النور.ذلكبحسببصره

مثلا:انظر.كتمهمنكثيرةمواضعفيالاسلامشيخوقبله(134)2/والمدارج

المساثلوجامع237(،259/)الرسائلوجامع(901)5/الصحيحلجوابا

وغيرها؛(20،34،371634/)الفتاوىمجموعو6(21/)(،8689،،1/68)

انظر:.الصحبحغيرفيوردتالروايةهذهبانالمواضعبعضفيصرحأنهغير

الروايةهذهذكروقد.334()3/الصحيحلجوابوا93(20/)الفتاوىمجموع

الباريفتحنظر:وإسعاد.دون2(1/21)الاصولنوادرفيالترمذيلحكيما

(11/45)34

"تمدو".:غيرهوفي.الاصلفيهذا(1)

محتمل.الاصلفيورسمها"فإذا".،غ(:)ق)2(

تصحيف.مستبشر"،":المطبوعةالنسخفي)3(

"."بنقوش،ج(:)ب()4

"."صورة)أ،غ(:)5(

"فاذا".،ج(:ط)ب،)6(
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يراهمكماخلفهوهمالصلاةفياصحابهيرى!م!ماللهرسولكانوقد

.(1)امامه

)2(.بمكةوهوعياناالمقدسبيتوراى

بالمدينةوهو؛كسرىومدائنصنعاء،بوابو،الشامقصوروراى

)3(.الخندقيحفر

)4(.بالمدينةوهواصيبواوقدبمؤتةأمراءهوراى

المصلى،لىإفخرج،بالمدينةوهو،ماتلمابالحبشةالنجاشيوراى

)5(.عليهفصلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هريرةبياحديثمن(524-4)23ومسلم(،4،914)18البخارياخرجه

مالك.بنوأنس

الله.عمدبنجابرحديثمن(017)ومسلم)3886(البخاريأخرجه

شيبةأبيبنو)7088(،الكبرىفيوالنسائي(،)49186احمدالإمامأخرجه

فيوالبيهقي(،043)النبوةدلائلفينعيموأبو(،1)685يعلىوأبو3682(،0)

عنالاعرابي(،جميلةأبيابن)هوعوفعنطرقمن(142)3/النبوةدلائل

.عازببنالبراءعن،اللهعبدابيميمون

حسن""إسناده793(:)7/الفتحفيلحافظافقولالتقريبفيكماضعيفوميمون

الزوائدمجمعو،البيهقيدلاللفيانظرهابهايتحسنلعلهشواهدلهولكننظر،فيه

(.)قالمي.بعدهاوما(013)6/

للناسرواحةوابنوجعفرازيدانعى!النبيانأنسعن)3757(البخاريأخرج

ثم،فأصيبجعفرأخذثم،فأصيبزيدالراية"أخذ:فقال،خبرهميأتيهمأنقبل

فتححتىاللهسيوفمنسيفأخذهاحتى،تذرفانوعيناه،فأصيبرواحةابنأخذ

".عليهمالله

نعى=-لمجوواللهرسولأنهريرةبياعن(159)ومسلم(421)5البخاريأخرج
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وعساكرهوفارسأرضمن[ب1]57بنهاوندساريةعمرورأى

.(1)لجبلا،ساريةيا:فناداه،عدوهميقاتلونوهم،لمسلمينا

البصرفيهفصعد،النخعيالاشترفيهممذحجمننفرعليهودخل

قاتله،له"ما:فقال.لحارثابنمالكقالوا:هذا؟""أيهم:وقال،وصوبه

عصيبا")2(.يومامنهللمسلمينلأرىإني!الله

لمإنالفتيانسيدهذا:فقالالحسنعلىعبيدبنعمروودخل

)3(.يحدث

،الحرامالمسجدفيجلساالحسنبنومحمدالشافعيإن:وقيل

أنهأتفرس:الشافعي)4(وقالنجار،أنهأتفرسمحمد:فقال،رجلفدخل

أنجر)5(.اليوموأنا،حداداكنت:فقال،فسالاهحداد.

القاسمبيأعلىالحدادلحسنواالبوشنجيلحسناأبوودخل

دخلافلما،نسيئةتفاحادرهمبنصفطريقهمافيفاشتريا،يعودانهالمنادي

ثمنقبلمنهذالعلعملنا)6(؟ماوقالا:فخرجا،؟الظلمةهذهما:قالعليه

الحديث.،فيهماتالذياليومفيالنجاشي

(461-1)63لجوزيالابنعمرمناقبوانظر:(.21-211/)النضرةالرياض(1)

.(9-8)3/لاصابةو

مسلمة.بناللهعبدعن1(0)2/لنضرةالرياض)2(

.يحدثلمإنالبصرةاهلشبابسيدهذا:ولفظه(21/681)بغدادتاريخ)3(

"ه"فقالز(:،ط،)ق(4)

فيمصدرالمصنفوهي387(.)3/القشيريةالرسالةفيوالخبرنجار"."،ج(:)ط)5(

أيضا.لتاليةالأخبار

-الاخرىالنسخفيكماعلمنا""لىإبعضهمفغيرهالاصلفيكانوكذا)ق(.فيهذا)6(
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يمكن:فقالعليهمابصرهووقع.إليه(1عادا)ثم،الثمنفاعطيا،التفاح

فأخبراهشأنكما،عننيأخبرا؟السرعةبهذه)2(الظلمةمنيخرجأنالانسان

إعطاءفيصاحبهعلىيعتمدمنكماواحدكلكاننعم،:فقال،بالقصة

)4(.التقاضيفيمنكمامستحوالرجل)3(،الثمن

يومافكان،توبتهقبلسبمبامرأةوبينالنخشبيزكريابيأبينوكان

إليهعثمانأبوفرفع.شأنهافيفتفكر،الحيريعثمانبيأرأسعلىواقفا

5(.)تستحيلاا:وقال،رأسه

من:يقولوكان.فراستهتخطئلاالفراسةجيدالكرمانيشاهوكان

بدوامباطنهوعمر،الشهواتعننفسهمسكو،المحارمعنبصرهغض

)6(.فراستهتخطئلم-لحلالاأكلوتعود،السنةباتباعوظاهره،المراقبة

للجنيد،فذكرأ[]158الخواطر.علىيتكلمالجنيد،يصحبشابوكان

الجنيد:لهفقالشيئا،اعتقد:لهفقالعنك؟ليذكرالذيهذاأيش:لهفقال

اعتقد:فقاللا.الجنيد:فقال.وكذاكذااعتقدت:الشابفقال.اعتقدت

."فعلنا؟"ماذا:القشيريةالرسالةوفي.والمطبوعةلخطيةا

الخبر.لمصدرموافقوالمثبت."عمدا"و)ق(:الاصلفيكان(1)

)غ(.فيوكذاسهو.ولعله."الظلمة"هذه:الاصلفي2()

."ثمنهالرجلإعطاء"(:)ط)3(

)2/387-388(.لقشيريةالرسالة)4(

388(.)2/السابقالمصدر)5(

ومدارج(1/48)اللهفانإغاثة:وانظر938(.-2388/)السابقلمصدرا)6(

.(2484/)السالكين
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لا،الجنيد:فقالوكذا،كذااعتقدت:الشابفقال(.)1اعتقدت:قالثانيا.

فقاللا.:قالوكذا.كذاهو:الشاثقال.اعتقدت:قالثالثا.فاعتقد:قال

فيصدقتالجنيد:فقال!قلبيعرفناوصلموقأنتعجب،هذا:الشاب

؟)2(.قلبكيتغيرهل،أمتحنكأنأردتلكن،والثالثةوالثانيةالاولى

عليهفقيرفدخل،الحرامالمسجددخلتالخراز:سعيدأبووقال

إلي،فنظر.الناسعلىكلهذامثل:نفسيفيفقلتشيئا.يسألحرقتان

قال:23[.ه]البقرة:<فاخذروهنفسكخفي-مايعلماللهأن>واعلموا:وقال

:]الشورى<-عبادهعنالنولةلفبلوهوالذي>:وقالنيفنادا،سريفيفاستغفرت

[)3(.2ه

الرائحة،طيبشابفأقبل)4(الجامعفيكنت:الخواصإبراهيموقال

فكلهم!يهوديأنهلييقعلاصحابنا:فقلت.الحرمةحسن،الوجهحسن

الشيخقالأيش:فقال،إليهمرجعئم،الشابوخرج،فخرجت.ذلككره

علىفأكبفجاء،.يهوديإنك:قالفقالوا:،عليهمفألحفاحتشموه،في؟

لاالصديقأن(كتبنا)هفينجد:فقال؟السببما:فقلت.فأسلم،يدي

فيهمكانإن:فقلت،فتأملتهم!المسلمينأمتحن:فقلت،فراستهتخطئ

عليالشيخهذااطلعفلما.عليكمفلبست.الطائفةهذهففيصديق

،غ(.)قمنوكذا،الاصلمنساقط"اعتقدت:"قال(1)

293(.)2/القشيريةالرسالة)2(

393(.)2/السابقالمصدر)3(

د.1بغدفييعني)4(

الخبر.لمصدرموافقغيرهامنوالمثبت"كتابنا".ز(:،ن،)ج)5(
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.(صذيق)1أنهعلمتوتفرسني

فيامرأةىروقد،الصحابةمنرجلعليهدخل،عفانبنعثمانوهذا

الزناوأثر،أحدكمعليئيدخل:عثمانلهفقالمحاسنها،فتأمل،الطريق

لا،:فقال!ي!؟اللهرسولبعدأوحي:ب[]158فقلت!عينيهعلىظاهر

)2(.صادقةوفراسةوبرهانتبصرةولكن

الشيء،لهفيخطر،القلبفياللهيقذفهنوروهي.الفراسةشأنفهذا

غيرها.يراهلامافترى،العينلىإوينفذ؛لهخطركمافيكون

فصل

تحذيرفيهاالقصديكونالنصيحةأن:والغيبةالنصيحةبينوالفردب

فياستشاركإذافيهمافتذكرمفسد،اوغاشأوقتانأومبتدعمنالمسلم

وقدقيس،بنتلفاطمةمج!ي!النبيقالكما.بهوالتعلقومعاملتهصحبته

أبووأمافصعلوك،معاوية"أما:فقال،جهموأبيمعاويةنكاحفياستشارته

معه:سافرلمناصحابهبعضعنوقال")3(.عاتقهعنعصاهيضعفلاجهم

)4(")5(.فاحذرهقومهبلادهبطتاذا"

493(.-2393/)القشيريةالرسالة(1)

.(2486/)السالكينمدارج:وانظر393(.2/)السابقالمصدر2()

.(0481)مسلمأخرجه)3(

لمصادرفقمووهوغيرهما،منوالمثبت)غ(5فيوكذا"."فاحذروه:الأصلفي)4(

التخريج.

(01/912)الكبرىفيوالبيهقي(،1486)داودبوو22(،4)29أحمداخرجه)5(

عن=معمر،بنعيسىعن،اسحاقابنحدثنيهسعد،بنإبراهيمطريقمنوغيرهم
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فهي،المسلمينوعبادهورسولهللهالنصيحةوجهعلىالغيبةوقعتفإذا

تمزيقو،أخيكذموجهعلىوقعتواذا.الحسناتجملةمن،اللهلىإقربة

فهي=الناسقلوبمنمنزلتهلتضعمنه)1(؛والغض،بلحمهوالتفكه،عرضه

لحطب.االنارتأكلكماتأكلهاالتيلحسناتاونار،العضالالداء

فصل

الراشيفانالقصد،:الصورةفياشتبهاوإنوالرشوةالهديةبينوالفرق

الملعونالراشيفهذا،باطلتحقيقأوحقإبطاللىإالتوصلبالرشوةقصده

المرتشياختصنفسهعنالظلملدفعرشافانعيهو)2(.اللهرسوللسانعلى

باللعنة.وحده

فإن.والاحسانلمعرفةوالمودةاستجلابفقصده،المهديماو

مستكثر.فهوالربحقصدوانمعاوض،فهوالمكافأةقصد

فصل

وهوالعبد،بهيتخلقكسبيحلقالصبرأن:والقسموةالصبربينوالفرق

قصة.في...أبيهعنالخزاعيءالفغوبنعمروبناللهعبد

لحافظ:اوقال،"يعرفلا":الذهبيقالالفغواء،بنعمروبناللهعبدسعدهوفي

"."الثقاتفيحبانابنوذكرهمستورإ."

(.)العمران.لحافظاولينهالثقاتقيحبانابنذكرهمعمر،بنعيسىوفيه

)ا،غ(.منساقط)1(

والترمذي0358(،)داودابواخرجه.السننفيعمروبناللهعبدحديثانظر2()

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال)2313(.ماجهبنو()1337
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عنالنفسفيحبس،والتشكيأ[1915والهلعالجزععنالنفسحبس

وهو.فعله(1له)ينبغيلاعمالجوارحوا،الشكوىعنللسانو،التسخط

والشرعية.القدريةالاحكامعلىالقلبثبات

منتمنعهوغلظة،الانفعالمنيمنعهالقلبفيفيبس،القسوةوأما

حتماله.ولصبرهلاوقساوتهلغلظتهبها)2(يتاثرفلا.بالنوازلالتاثر

اليابسة،اليدبمنزلةغليظقاسقلب)3(:ثلاثةالقلوبأنهذاوتحقيق

بمنزلةوالثانيالحجر،بمنزلةلخيرينفعللافالاولجدا.رقيقمائعوقلب

ناقص.وكلاهماالماء،

من8الحقيرىفهو.الصلبالصافيالرقيقالقلب:القلوبصحو

وفي.بصلابتهعدوهويحاربويحفظه،برقتهويؤثرهويقبله،بصفائهالباطل

وهذاوأصفاها)4(.صلبهاوأرقهاإليهفاحبها،أرضهفياللهانيةالقلوبأثر:

الثلاثة.الاوصافجمعتالزجاجةفان،الزجاجيالقلب

لققشية>فويل:تعالىقالالقامي.القلب:اللهإلىالقلوببغضو

فهىذلكبعدمنقلولبهمقست>ثم:وقال22[.الزمر:1<المحةكرمنقلوبهم

لبقرة:74[.<11شد!ثؤأوكالحإرة

.وحدهالاصلمندا"له(1)

غيرها.منساقطوهو،ج(.ط،)بمنوالمثبت)غ(.فيوكذا.""به:الاصلفي2()

.(221-121)الصيبوالوابل(،501،291)العليلبشفاءقارن)3(

اعتلالفيوالخرائطي،معدانبنخالدعن2(101)الزهدفياحمدالامامأخرجه4()

من84(0)الشاميينمسندفيالطبرانييزيد.ـواخرجهبنثورعن)9(القلوب

مرقوعْا.الخولانيعنبةابيحديث
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والقاسيةمرضقلوبهمنيلفذيففتنةالخمتطنيلقىماليخعل>:وقال

بمرضه،هذا.الاعتدالعنالمنحرفينالقلبينفذكر53[]الحج:(قلوبهم

ورحمة،القلبينهذينلاصحابفتنةالشيطانإلقاءوجعل.بقسوتهوهذا

(1)الشيطانإلقاءبينميزالذيالصافيالقلبوهو.الثالثالقلبلاصحاب

المبطلةالنفوسوحارب،ورقتهباخباتهالحقوقبل،بصفائهالملكوإلقاء

ئهالعووتوالذلرن>وليعلمذلك:عقبتعالىفقال.وقوتهبصلابته

اكءامنوأينالهاداللهوإنقلوبهغلهفتخبتلهءفيوِمنوارئثمنالحق

54[.لحج:]<صر!رمستقيم

فصل

وإحسانا،وكرماجوداحقكإسقاطالعفوأن:والذلالعفوبينوالفرق

.الاخلاقوهكارمالاحسانفيرغبةالتركفتؤثر،الانتقامعلىقدرتكمع

فهذا،نفسومهانةوخوفاعجزاالانتقاميتركصاحبهفان،الذلبخلاف

منه.حالاأحسنبالحقالمنتقمولعلمحمود.غيرمذموم

فمدجهم93[،]الشورى:<يلئصرونهئملبنئأصابهمإذاينوا>:تعالىقال

علىقدرواإذاحتىذلك،منهاوتقاضيهملنفوسهمالانتصارعلىبقوتهم

الشريفالخلقلىإندبهم،عليهلهممااستيفاءمنوتمكنوا،عليهمبغىمن

فأنجره-علىوفحلحعفافمنمثلهاسمئةسئئؤوجزؤأ>:فقال،والصفحالعفومن

العدل!الثلاثةالمقاماتفذكر04[.]الئر:الظادين<مجمثلانه-ألله

)غ(.فيوكذا.""فيهزيادةالاصلفي(1)
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وحرِمه.والظلم،إليهوندبوالفضل(،1)باحهو

متناقيان؟وهماوالعفو،الانتصارعلىمدجهمفكيف:قيلفإن

الانتصار،علىمدجهموانما،والانتقامالاستيفاءعلىيمدجهملم:قيل

ندبهمقدروافلماالانتصار،هوفهذا،حقهماستيفاءعلىوالقوةالقدرةوهو

العفو.لىإ

قدروافإذايستذلوا،أنيكرهونكانوا:الايةهذهفيالسلفبعضقال

وهذا.ومهانةوعجزذذعفوعلىلا،قدرةبعدعفوعلىفمدجهمعفوا)2(.

(قديرايناكانالله>قان:قولهفينفسهبهسبحانهمدحالذيالكمالهو

7[.:]الممتحنة<)3(رحيمغفورلمحهوقديرلله>و:وقوله[،941:]النساء

اللهمسبحانك:يقولاناثنان:أربعةالعرشحملة":معروفأثروفي

سبحانك:يقولانواثنان.علمكبعدحلمكعلىالحمدلك،وبحمدكرئنا

)5(."قدرتكبعدعفوكعلىالحمد)4(لك،وبحمدكربنااللهم

عبادكفإنهمتذب>إن:عليهوسلامهاللهصلواتالمسيحقالولهذا

تحريف.وهو)ق(،فيوكذا.""إباحته:الأصلفي(1)

النخعي.إبراهيمعن()18486تفسيرهفيحاتمبيأابناخرجه2()

،غ(.)قمنوكذاالأصلمنساقطقدير""والله:قوله)3(

)ط(.منوكذا،الأصلمنساقطالحمد"...خلمك"على)4(

(041)الفوائدوبدائع937(،)36/2(،/1)السالكينمدارجفيالمؤلفذكره)5(

حملة":والرواية"...أربعةالعرشحملة":قالوكذاأيضا،()533الصابرينوعدة

حوشببنشهرعنالأثروروي.."..يقولونوأربعة...يقولونأربعة.ثمانيةالعرش

)368(.شيبةبيالابنالعرشكتابفييجهتخرانظر.وغيره
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لهمغفرتإلىأي:118[.]المائدة:<لمحكيمالع!فينتفانكتغفرلهموإن

العلم.كمالوهيوحكمة،القدرةكمالوهيأ[]016عزةعنغفرت

قدالمخلوقإذ،قدرتكبهموأحاطتعملواماعلمتأنبعدفغفرت

...)1(
منوالعفوالصصيء،منصدرمابحقيقةوجهله،الانتقامعندعجزهيعمر

وباطنهعز،ظاهرهوالانتقام.ومهابةعزوباطنهوذل،ضيمظاهرهالمخلوق

لمولوذل،إلالنفسهأحدانتقمولاعزا،إلابعفوعبدا)2(اللهزادفماذل،

قط)3(.لنفسه!اللهرسولانتقمماولهذاالعفو.عزبفواتإلايكن

فيهمأنمنهيفهمكيف93[:]الشورى<ي!حصر،يئ>!:سبحانهقولهوتامل

الذيهوغيرهمأنلا،لانفسهمالمنتصرينبهاهميكونونماالقوةمن

بلغالباالعدلحدعلىفيهالنفوستقفلاالانتصاركانولما؟ينصرهم

،الزيادةوحرم،والمساواةالمماثلةسبحانهفيهشرع،المجاوزةمنلابد

والذل،المطمئنةالنفسأخلاقمنالعفوأنوالمقصودالعفو.إلىوندب

.الامارةأخلاقمن

ينتصرأنفالانتصارشيء.والانتصارشيء،الانتقامأن)4(المسالةونكتة

ورقحظهذلمنتخلصمنإلاذلكعلىيقوىولا.أجلهومناللهلحق

عليهبغيفاذا،للمؤمنيناللهقسمالذيالعزمنحظاينالحينئذفانه،هواه

)1()ب،ط،ج(:"يعفو".

(.،غق)أ،في"عبدا(يردلم2()

لمؤلفكلاموانظر.عائشةحديثمن)2327(ومسلم)6786(لبخارياخرجه)3(

937(.)36/2(،/1)السالكينمدارجفيالكريمةالايةعلى

".لمسالةا"وسر(:)ج(4)
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نأالعزذلكعلىغيرة،بهأعزهالذياللهعزأجلمن،الباغيمنانتصر

فهو،يستذلأنالحميدالعزيزلىإالمنسوبللعبدوحميةويقهر،يستضام

أحد.يذلهأنيحبولا،مملوكهيذللامنمملوكأنا:عليهللباغييقول

طلبتبعد،تجتثلمأصولها،علىقائمةالامارةنفسهكانتوان

وأما.لهواذلالافيهتشفيابالباغي،وظفرهالحظهاوالانتصار1()الانتقام

توحيدهاعزلىإهواهاورقحظهاذلمنخرجتالتيالمطمئنةالنفس

الذيللعزونصرةحميةبالانتصارقامتالبغينالهافاذاربها،لىإوإنابتها

ومولاها.لربهاحميةالحقيقةفيوهو،منهونالتهبهاللهأعزهاب[]016

أحدهماضربحراثين،الغلةعبيدمنبعبدينمثللذلكضربوقد

علىوشفقة،لسيدهمنهنصحا،الضاربعنلمضروبفعفا،صاحبه

وافسادهعقوبته)2(كلفةسيدهيجشمفلمالسيد،يعاقبهأنالضارب

بموقع.منهووقع،عفوهعلىقيالعافشكر،بالضرب

يديه.بينبهايقفثياباوألبسه،وجمله،يديهبينأقامهقداخروعبد

وأ،بالعذرةالثيابتلكولطخ،وأضرابهمبالدوسواسبعضفعمد

وكان،محبتهولاسيدهرأيعفوهيوافقلمذلكبهفعلعمنعفافلومزقها،

المربوطة.بالتاءجميعاغيرهافي""طلبتوردتوقد.الصواببهذا()جانفردت(1)

بعضهموحذفها.وجدوهاكماالنساخفرسمها،الاصلفيمنقوطةغير"تجتثو"

بعدتحبلم":المطبوعةالنسخوفي)ج،غ(.فيإلاصحيحةتقرأولم)ن(،فيكما

التصحيف.مع"إلا"كلمةفزيدت"الانتقامإلاطلمه

غيرهاوفي.منقوطغيروالاصلق(.،)غفي.ـوكذا""خلقه:المطبوعةالعسخفي)2(

(.ج،)بمنأثبتماوالصواب.والفاءلحاءبااوبالفاء
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عليجراءةبكهذافعلإنما:يقولكانه؛لمرضاتهوأوفقإليهأحبالانتصار

نأإلايبقولم،وقهرهفأذله،عقوبتهمنمكنهفإذا.نيبسلطاواستخفافا

وأن،لحظهيعاقبهلاأنمنهيحبسيدهفإن؛قلبهوانكسرفذلبه،يبطش

لنفسه.لاسيدهحقلمحضحينئذانتصارهفيكونالسيد،حقمنهيأخذ

هذا:وقال،بهفاستغاث،برجلمرأنهعنهاللهرضيعليعنرويكما

الطالم،لججاوزهمافلما.حقهأعطه:فقال.إياهيعطتيولمحقي،منعني

له:فقال.الغوثأتاك:وقال،فرجع،بعليفاستغاث،لحقاصاحبولطم

درر،تسععليفضربه.المؤمنينأميرياعفوتقد:فقال(،1لطمتك)استعد

علىاجترألماعليفعاقبه.السلطانحقوهذا،لطمتهمنعنكعفاقد:وقال

)2(.يدعهولم،اللهسلطان

:فقالعنه،اللهرضيبكربيألىإجاءالذيالرجلقصةهذاويشبه

فحسر،شعبةبنالمغيرةوعنده!أبيكومنمنكأفرسلانافوالله،احملني

بكرأبيلىإقومهفجاء.الدمفسال،الرجلأنفبهاوصك،ذراعهعن

أقيدكملا)3(؟اللهوزعةمنقيدكمأنا:فقال.المغيرةمنأقدنافقالوا:

وللعزللهوحميةالمغيرةمنأ[1611انتصارذلكأنبكرأبوفرأىمنه)4(.

خلافتهحسنمنالعزبذلكليتمكن!م!ر،اللهرسولخليفةبهأعزالذي

المتن.فيغير"،منه"استقد:المطبوعةالعسخبعضوفي"استقد...")ب(:(1)

.(156)5/تاريخهفيلطبريأخرجهاالقصة)2(

الاثيرلابنالنهايةلثر.علىالإقدامعنالناسيكفونالذيناراد.واخجمعوزعة)3(

/5(018).

شعبة.بنلمغيرةعن(01734)الكبيرالمعجمفيالطبرانياخرجه)4(
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رسولهبهأعزالذيوسلطانهاللهعزعلىلاجترائهقودهفترك،دينهوإقامة

وخليفته.ودينه

.لونالامارةللنفسحميةوالضرب،لونفهذا

فصل

منتكونالقلبسلامةأن:والتغفلوالبلهالقلبسلامةبينوالفرق

معرفتهمنلا،وقصدهإرادتهمنقلبهفيسلم،معرفتهبعد(1الشر)إرادة

لاوهذا.معرفةوقلةجهلفإنها،والغفلةالبلهبخلافوهذا.بهوالعلم

منه.لسلامتهمكذلكهومنالناسيحمدوإنمانقص،هوإذيحمد

قال.إرادتهمنسليماالشر،بتفاصيلعارفاالقلبيكونأنوالكمال

")2(،الخبيخدعنيولابخبلست":عنهاللهرضيالخطاببنعمر

3(.يخاخأنمنوأورع،يخاعأنمنأعقلعمروكان

سليم<بقلبالتهانيمنإلا!بؤنولامالميخفعلا>يوم:تعالىوقال

العسخوفي.النسخجميعفيوكذاالشر.ارادةمنسليماًالقلبكونيعني(1)

تنبيه.دون"عدم"كلمةزادوا.الشر"إرادةعدم"من:لمطبوعةا

للجاحظالبيانفينسبوقد(.1)4والدينالدنيادبو2(14)2/العقدانظر:)2(

وتكملة.معاويةبنإياسلىإ(11)3/والعقد(،927)2/لحيوانوا(1/101)

اللغةتهذيبوفي."لحسناويخدعأبييخدعوهو،سيرينابنيخدع"ولا:قوله

سيرين.ابنلىإنسب(17)8/

لدينوالدنياوأدب(11)2/3(،14)2/العقدانظر:عمر.عنالمغيرةقولهذا)3(

ه"ورعأ"نمكالمافصلا"وفيهما.(41)
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القلوبتعتريالتيالافاتمن)1(السليمهوفهذا98[.-88]الشعراء:

التيالشهوةومرض،الظناتباعتوجبالتيالشبهةمرضمن،المريضة

وهذا.هذامنسلمالذي:السليمفالقلب.الانفستهوىمااتباعتوجب

فصل

يسكنوأماراتادلةلىإيستندسكونالثقةان:والغرةالثقةبينوالفرق

سيماولا،واستحكمتالثقةقويتالاماراتتللشقويتفكلماإليها،القلب

الفراسة.وصدقالتجاربكثرةعلى

ارتبطقدفالقلب.الرباطوهو،الوثاقمن-أعلموالله-كأنهاواللفظة

ومعاملتهمحبتهوثاقفيفصار،بهظنوحسنعليهتوكلابهوثقبمن

سارفاذا.وبدنهوروحهبقلبهوثاقهفيفهو،عليهلاعتمادوإليهوالاستناد

لهيبقفلم،العبوديةوثاقفيوصاربحبهتقيدإليهوانقطعاللهلىإالقلب

نوائبه،فيوذخيرته،شدتهفيعدتهويصير.غيرهملجأولاالنوائبفيمفزع

وضروراته.حوائجهفيومستعانه،نوازلهفيوملجأه

وأملهوهواهوشيطانهنفسهغرتهالذيالمغترحالفهي،الغرةوأما

الاماني.اللهعلىوتمنىهواها،نفسهأتبعحتى،بربهالكاذبالخائب

ورجاوك،إليهيسكنلامنإلىوسكونكبه،يوثقلابمنثقتكوالغرور

تعالى:قال!بالسرابالمغتركحالبخيريأتيلاالذيالمحلمنالنفع

لض5-جاإذاحتى+ما:مان!ئحسبهبقيعةا!كمم!المكفروأ>وألذين

93[.]النور:<لخسا+سريغلمحهو-حسابهبوفعهعندهاللهووجدشئامجده

".السليم"القلب،ج(:)ب(1)
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الذين!ا!لأبالاخصربنننئئمه!>فل:المغترينوصففيتعالىوقال

401[.301،]الكهف:صمثما<تحسنونانهمتحسبونو!الدئ!الحيؤةفىسعيهتمضل

علىيكونوالمأنهمعلمواالامورحقائقوثبتتالغطاءانكشفإذافهولاء

.[47]الزمر:(تحلسبونيكونولممااللهمفلهم>وبداشيء،

مقيمنتو،نعمهمنيزيدكسبحانهاللهرأيت"إذا:معروفاثروفي

فيهذاوشاهد(.1")بهيستدرجكاستدراجهوفانما؛فاحذره،معصيتهعلى

ل!أنوبعلئهملحنخنابهذئحرواما>فلئانسصو:تعالىقولهفيالقران

فهذا44[.:]الانعام(مبلسونهمف!ذابغتةأخذنهمأونوابمآفرصأإذاحئئكش

.يكرهماعلىمقيمنتو،نعمهعليكيتابعتراهأنالغرةأعظممن

اجتمعفإذا.الاغترار:الامارةالانفسوطبعبالغرور،موكلفالشيطان

لم=المغترةوالنفسالغرورلشيطانو2(،)والمحتاجبيوالمرا،والبغيئالزاني

علىإقامتهممع-وأطمعوهم،باللهالمغترين1غروفالشياطين!خلافهنالنيقع

قلوبهم،لتسكنبالتوبةوحدثوهم،وتجاوزهعفوهفي-ويغضبهاللهيسخطما

لهم.أحوااسوأعلىفأخذو،الاجلهجمحتىبالتسويفدافعوهمثم

عامربنعقبةعن(12)والزهد547()28/المسندفياحمدالإماماخرجه(1)

المصنفاوردهوقد.الاحياءاحاديثتخريجفيالعراقيوحسعهمرفوعا،الجهني

والاية.أثراسماهوهنا)77(،لدواءووالداء)386(الصابرينعدةفيالمسندمن

الحديث.متنمنجزءبهااستشهدالتي

"الراي":غيرهاوفين(.،ط،)بمنالصحيحةالقراءةوهذه.منقوطغيرالأصل2()

الراي":المطبوعةالنسخفيو.تصحيفوهوكليهما،دابيلمراو"ا"ني"الزاموضع

".المحتاجوالرايوالبغي
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الغرور<باللهرغزكماللهأئرجاحتىالأمافأ>وغرتكم:تعالىقال)1(

الحيؤةتغرنكمفلاحق!والئهوعدإنالناسجمأئها>:تعالىوقال14[.]الحديد:

5[.]فاطر:<)2(الغىددباللهيغرتكمولاالديخا

:قالوفضلمنهبرحمةاللهمسهإذامنبربهغروراأ[]162الناسعظمو

التماعةأظن>وما:قالثم.لهومستحق،بهوجدير،هلهأنا:أيلي"."هذا

زادثم.باللهكفرهمعالنعممن)3(أوليهلماأهلأنهفظن36[:]الكهف(قايمة

[05:]فصلت<للحتمنىوعندهلىإنربئكزجمت>ولين:فقال،غرورهفي

مغتؤبالشيطانفالمغتر،باللهالغرةتكونفهكذا.والكرامةالجنة:يعني

حتىكذلكيزالفلا،ونفسهبدنياهاغترارهساعدهوقد،وأمانيهبوعوده

.الهلاكابارفييتردى

فصل

ستفراغولجهدابذلمعيكونالرجاءأن:والتمنيالرجاءبينوالفرق

بحصعولالنفسحديث.والتمنيوالفوز.الظفربأسبابالاتيانفيالطاقة

ءامنو(ائذليئان>:تعالىقال.إليهالموصلةالاسبابتعطيلمعذلك

[182:لبقرة]<دلهرخمتيرضنأؤلائكددهفىصسبيلوجهدو(هاجرووالذجن

هؤلاء.عنإلاالرجاءبساطسبحانهفطوى

."لوقا":(،غق،أ)(1)

الاصل.منساقطالغرور"..."وقال)2(

اولاه.:المطبوعةالنسخفيو.""اوتيه)ب(:)3(
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ما(1فاتبعوا)،نواهيهوارتكبوا،أوامرهضيعواالذينإن:المغترونوقال

منببدعهذاوليس؛رحمتهيرجوناولئك-يرضيهماتجنبواو،أسخطه

باللهالايمانمنقلبهامتلأقدلعبدفالرجاء.لهموالشيطانالنفسغرور

القلبفامتد،وجنتهكرامتهمناللهوعدهماعينيهبين)2(فمثلالاخر،ليومو

قدمطلوبلىإعنقهبالمادشبيهفهو.عليهوحرصاإليهشوقاذلكلىإمائلا

عينيه.نصبصار

وذهابلجنةافوت)3(لخوف-الراجيأنالصحيحالرجاءوعلامة

رجلمثلفمثلهدخولهاهوبينبينهيحولأنيخافما)4(يترك-منهاحظه

العقدوقتانفلماأهلها،لىإوشرفمنصبفيكريمةامراةخطب

عشيةاعلملحضور=الىإالرجلواتيان)5(والأكابرالاشرافجتماعو

فيفاخذ،الناسكابروالمراةأهل)6(فيراهللحضور،ليتأهباليومذلك

.""واتبعوا:الاصلعداما(1)

ن(.،)غمنالضبط)2(

"إنقرامنبعضوكتب)ق(."و"بخوف)ن،غ(""نخوفلىإالنساخبعضصحفه)3(

المطبوعة.النسخفي!"يخافوكذا"،يخاف:"بيانطرتها:على

السابق.السطرفي"يخاف"لاثباتنتيجةالمطبوعةالنسخفيوكذا"."بترك،غ(:)ن(4)

وفي.""وافىق(:،)غوقراءة.بالتاءكذاز(،)نوفي.نقطدون"تى"و:الاصلفي)5(

وهذه.لحضور"إلاالرجال"وابى(:و)ط"،"ودعيو)ج(:"،"واذعن(:)ب

العقد،وقعن"فلماز(:،)نوفي.النصإصلاححاولتالثلاثالقراءات

ولعل،قلقة""اتىوكلمة.المتنفيفغير""آنقراءةفيأخطا"وأتى...واجتمع

المطبوعة.النسخمناثبتناكماالمصدررادو1سهوالفعلكتبالمصنف

)ق،غ(.فيولالاصل،في"اهل"كلمةتردلم)6(
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وليس،وتطيبوتنظف،شعرهفضولمنفأخذ،والتجملوالتزيينالتأهب

يصيبهثروودنسوسخكلطريقهفيمتقياالدارتلكلىإتىو،ثيابهجملأ

البابلىإوصلفلما.ذلكدونهووماوالدخانالغبارحتى،تقوىأشد

ورمقتهلوسائد،والفرشعلىالدارصدرفيلهومكنربها،بهرحب

ناحية.كلمنبالكرامةوقصد،العيون

عليها،وتمزغ،المزابلفيفجلسى،الزينةهذهأخذبعدذهبأنهفلو

ذلكودخلوقذر،عذرةمنعليهابماوثيابهبدنهفيوتلطخبها،وتمعك

وقصدالدار،تلكلىإالحالتلكعلىفجاء،وثيابهوبشرهشعرهفي

والطرد،بالضربالبوابإليه()1لقام=لهسبتطالذيللوعددخولها

خاسئا)2(.متحيرافرجعوطريقها،بابهامنلهوالابعاد،عليهوالصياج

المتمني.حالوهذا،الراجيحالفالاول

عطمهموالناسط)3(أغنىمنهوبملئطالرجلينحالمثلتشئتوان

وراءمنالناسيعاملوهوأحد،حقلديهيضيعلا،معاملةحسنهمو،امانة

فيبارزظاهروإماؤهوعبيدهتجاراتهوموالهووبضائعهأحد،يراهلاستر

والامانةبالصدقيعاملهأحدهمافكان،رجلانعليهفدخل.للمعاملينداره

كلها،بضائعهفباعهمكرا،ولاخيانةولاغشاعليهيجربلم،والنصيحة

إليهدخلإذافكان.معهميعتمدأنجبماوجواريهمماليكهمعواعتمد

فيجهدهبذلبيدهصنعهاوان،إليهحبهاوالبضائعأحسنلهتخيرببضاعة

،غ(.)قفيوكذاسهو.وهو"،"فقام:الاصلفي(1)

خاسرا"."ز(:،)ن2()

تصحيف.وهو.هذايشبهالاصلفيورسمها."اغير"(:ط،،غ)قفي)3(
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ممنالمؤنةوتسلمظهر،مماأحسنمنهاخفيماوجعلوتنميقها،تحسينها

يعملهمامقدارفيوبينهبينهالسفيربهأمرهمامتثلو،منهيتسلمها)1(أنأمره

شوونه.وسائر)2(ووقتهوشكلهوهيئتهوصفته

منيخلصهالميجدها،بضاعةباخسدخل)3(دخلإذاالاخروكان

الملكعنالمترجمقالهماأمرهافياعتمدولافيها،نصحولاالغش

ومعهو.يهواهماعلىيعملهاكانبلوالتجار،الصناعوبينبينهو]لسفير

يلوجفلا،عينهعنغائبهوإذ)4(دارهفيالملكيخونأ[]163فكانذلك

إفسادها،علىوحرصإليهابصرهمدإلاللملكحرمةولا،خانهإلاطمعله

عليه.قدرإذاارتكبهإلاالملكيسخط(شيء)هولا

حتىلمعامليه،اليوميبرزالملكإن:قيلثممدة،ذلكعلىفمضيا

واحدكلفعامل،يديهبينالرجلانفوقف.حقوقهمويعطيهم،يحاسبهم

يستحقه.بمامنهما

لماالحقيقةعلىفالراجيلهما.مطابقالواقعفان،المثلينهذينفتأمل

سعيها-لهاوسعى،قلبهإليهاامتدملهوورجاءهعينيهنصبلجنةاصارت

وخوف،التأهبكمالرجاءهوحقق-وميلهالقلبامتدادهو:الرجاءفان

الدارجة.لغتهمعلىصحفوهايستلمها"...المؤنةويستلم":المطبوعةالنسخفي(1)

تصحيف."،ورقته":المطبوعةالنسخفي)2(

الأصل.منساقط)3(

".غابهو"إذا)ج(:وفي)ب(.مناثبتناماصوابهاو"،"ق(:)ا،في(4)

"شيئا".:غيرهماوفي)ن(،وحاشية،ج()غمن5()
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وأرجاء.ناحيتهالبئر:ورجا1(.)التنحيمنصلهولحذر.باوالاخذ،الفوت

هو:عنهيقطعهعمامنقطعاالمحبوبلىالقلبوامتدادنواحيها.السماء:

إليه.تدعووماوأسبابهاالامارةالنفسعنتنح

القلبفإن،المطمئنةالنفسشانمنوالخوفوالميلالامندادوهذا

وأهلطاعتهلاهلفيهااللهاعدوماالاخرةفرأى)2(،بصيرتهانفسحتإذا

مطمئناذلكقبلوكان.الاخرةوالداراللهلىإمرتحلاوخفخاف؛معصيته

النفسغطاءعنهانكشففلماوالدنيا.الشهواتلىإوالنفس،النفسلىإ

النعيم.جناتفيالرحيمالعزيزجوارطالباجوارهاعنوارتحلخف

أحدهمااسمفاطلقخائفا،راجوكلراجيا،خائفكلصارهاهناومن

قدالراجيهذا:الخائفقلبمنالصفةقريبقلبهالراجيفانالاخر؟على

لجنةامنلهرفعقد،اللهلىإمرتحلاوالشيطانالنفسمجاورةعنقلبهنحى

جوارهما،منفارالخائفوهذا.كلهقلبهإليهمادا)3(وأمهإليهفشمرعلم

بعدمعهمافيحبسالدنيا،فيسجنهمافيله)4(حبسهمامناللهلىملتجئ

سمعفلماوالاخرة.الدنيافيقرينهمعالمرءفان؛القيامةويومالموت

ولما،الخائفاسمفأعطي،الدارينفيالسوءمجاورةمنارتحلالوعيد

علىأحدهمايدل،متباينانأصلانفارسابنعندالمعتللحرفوالجيمواالراء(1)

494(.)2/اللغةمقاييسالشيء.ناحيةعلىلاخروالامل

عائقدونامتذ:الطرفانفسحمن.وتوسعتامتدت:ايز(.،)قوالاصلفيكذا)2(

".انفتحت":غيرهاوفي)فسح(.اللساننظرو(الوسيط)المعجم

"!"وله:المطبوعةالعسخوفي.قصدهأي)3(

ق،غ(.)أ،منساقط"له")4(
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اسمفاعطيبه،بالظفروفرحاإليهشوقا)1(واستطالامتدالوعدلمممع

مافواتمنخائفراجفكلعنهما،ينفكلامتلازمانوحالاه.الراجي

عليه.الاسمانتداولفلذلك.يخافمماأمنهراجخائفكلنكما،يرجوه

تخافونلا:تفسيرهافيقالوا[.13:]نوحوقارا(للهترجونلالكم>ما:لىتعاقال

2(.)عظمةلله

وهاجرواامنواالذينعنلاإالرجاءطوىسبحانهانهتقدموقد

ظاهرةعمالوشعبذوبانهالايمانعقم!مالنبيفسروقد.وجاهدوا

ء.-)3( جهادباذهلجهادوا،عنهاللهذهىماهجرةباذهاالهجرةوفسر،وباطنه

منوالمجاهد،عنهاللهنهىماهجرمن"المهاجر:فقال،اللهذاتفيالنفس

منالرجاءاهلجعلسبحانهاللهانو]لمقصود")4(.اللهذاتفينفسهجاهد

تنبيه.دونالنسخجميعفيلماخلافا"استطار":المطبوعةلنسخفي(1)

المنثورالدروانظر:.(269/)المسيرزاد.عباسابنعنصالحابورواه)2(

تفسيرانظر:.النفيمعإلالخوفابمعنىالرجاءيوجدلمولكن7(.41/50)

.(654)7/الطبري

منشعبةلحياءوا،شعبةوستونبضع"الايمانلمجرو:النبيقولنحولىإيشير)3(

.هريرةبياعن35()ومسلم،لفظهوهذا()9البخارياخرجه."الايمان

من(1/01)لحاكموا(،4862)حبانوابن)58923(،حمداالاماماخرجه(4)

جاهدمناوالمجاهد:وفيه،الوداعحجةفيعنهاللهرضيعبيدبنفضالةحديث

".والذنوبالخطاياهجرمنوالمهاجر،اللهطاعةفينفسه

.الاولالشطر3493()ماجهوابن،منهنيالثاالشطر(1621)الترمذيواخرج

لحاكم.1والترمذيوصححهجيدواسناده

ادلهرضيعمروبناللهعبدحديثفيوردعنه"اللهماهجرمنالمهاجر9:وقوله

لمي(.)قا.وغيره6(01،484)البخاريعندعنهما
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الامم.هذهمنسواهممنخرجووجاهد،وهاجرامن

قالبفيأخرجوها(،1)"المفاليسأموال"رووسفإنها،نيالاماوأما

قلبمنتصدروهي[.111:]البقرة<أماني!و>طفالرجاء،

فيقلبهيستعملفهودخانها،منفاظلم،النفسوساوسعليه)2(تزاحمت

العفوعلىوأحالته،والنجاةالعاقبةحسنمنتهذلكفعلوكلماشهواتها.

ولا،الذنوبتضرهولا،حقهيستوفيلاالكريموأن،والفضللمغفرةو

باطلةنيوأماوسواسى)3(هووانمارجاء،ذلكويسمي.المغفرةتنقصه

لدس>:لىتعاقالإليها.فيستروج)4(،لجاهلاالقلبلىإالنفسبهاتقذف

منلهوعذولابهءتحزسوءايعملمنال!تنبأقلأماثثولابامانيكم

.[123لانساء:]<ولادضيراولئااللهدون

لهيجدولم،ونصرتهولايتهاللهتركونصرتهالحقولايةالعبدتركفإذا

والشيطاننفسهتولته)5(ونصرتهولايتهتركواذانصيرا.ولاوليااللهدونمن

:الخالديبكرأبيقولمناقتبسه(1)

المفاليسلامورؤوسفالمنى،المنىعبدتكنلا

.(1)13والمحاضرةالتمثيل

لشاعر:261(/1)الاخبارعيونفيقتيبةابننشدو

المفاليساموالرأسالمنىإنمغتبطاالليلبتتمنيتإذا

.(5/191)لحيوانا:نظرو

تصحيف.،لاتراكمت":(ج،ب)(2)

.("وسوسا":(ج،ط،ب)3()

"."فيستريحلىإالناشرونغيره(4)

ط،ج(.)ب،منساقط"نصرته...لهيجد"ولم)5(
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اللهنصرةمنبدلالهاانتصارهفصارنفسهلىإووكل،لهوليينفصارا

نفسهنصرةوبنصرته،وشيطانهنفسهولايةاللهبولايةفاستبدل،ورسوله

موضعا.للرجاءيدعفلم،وهواه

،بالبرهانفطالبهاالرجاء،مقامأ[]164فيأنا:النفسلكقالتفإذا

صادقين.كنتمإنبرهانكمفهاتوا،أمنيةهذه:وقل

(1العاجز)والاحمقوالرجاء،الطمععلىالبرأعماليعملفالكيس

الموفقوالله.رجاءيسميهاالتيالامانيعلىويتكلالبر،أعماليعطل

.للصواب

فصل

مخبربالنعمةالمتحدثانبها:والفخر،اللهبنعمالتحدثبيقوالفرق

باظهارهاعليهمثنفهوواحسانه،جودهمحضووليها)2(صفاتعن

إظهاربذلكمقصوده.أولاهما)3(لجميعناشر،لهشاكربها،والتحدث

،غيرهدونمنهالطلبعلىالنفوسوبعب،عليهوالثناءومدحهاللهصفات

ونشرهانعمهبإظهاراللهلىإداعيا)4(فيكون،ورجائهمحبتهوعلى

بها.والتحدث

بل:البر""اعمالبعدفيهاوزاد)ز(.منساقطوهو.تصحيف،الفاجر""،ج(:)ب(1)

.الفجرةاعمالويعمل

موليهالا.":ز(،)ن2()

".لجميل":(نز،،،ج)ب)3(

تصحيف."راغبا"،:)ق((4)
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منهمأعزأنهويريهم،الناسعلىبهايستطيلأنفهو،بالنعمالفخروأما

لخدمة.وابالتعظيمإليهويستميلهاقلوبهمويستعبد،أعناقهمفيركبوأكبر،

مصالمهمنوإنوفخوخا.)1(ليمصاللشيطانإنبشير:بنالنعمانقال

الله،بعطيةوالفخر،اللهعبادعلىوالكبر،اللهبنعمالبطشوفخوخه

)3(.اللهذاتغيرفي)2(والهون

فصل

ومعرفتهباللهالفرحفانظاهر،النفسوفرحالقلبفرحبينوالفرق

يقرصنلكتفءاتئنهملذينو>:تعالىقال.القلبمنوكلامهومحبته

فأولياء،بالوحييفرحونالكتابأهلكانفاذا36[.]الرعد:<نلأنزل!ا

به.بالفرحأحقرسولهوأتباعالله

هذهبزادتهأئ!ميقولنرفمنهصسور!أنزلتما>وإذا:تعالىوقال

124[.وه!يستتبشرون(]التوبة:يطنافزادتهمءامنوالذيتفاماإيئنا

مماختنهوففيفرحوافبذلكربرخمته-للهبنر>قل:تعالىوقال

(]يونس:58[.ثحمعون

ينصببالشركشبيههي693(:)3/الحديثغريبفيعبيدابوقالهمصلاةجمع(1)

وغيرها.للطير

دا.لهوىا"واتباع:التخريجمصادروفي.النسخجميعفيكذا2()

)96(.القلوباعتلالفيوالخرائطي)553(،المفردالادبفيالبخاريأخرجه)3(

2(.)463الضعيفةالسلسلةنظر:و
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منجعلكمأن:ورحمته.القران:اللهفضل:الخدريسعيدأبوقال

اهله)1(.

إليه،هداكمالذيالاسلام:ورحمتهاللهفضل:يسافبنهلالوقال

)2(.تجمعونالذيلفضةوالذهبمنخيروهو،علمكمالذيوالقران

فضل:المفسرينجمهورو[ب]164وقتادةلحسنواعباسابنوقال

)3(.القرانورحمته.الاسلامالله

يدلبهفرحهفإنالعبد،عليهويثابالايمانمنوهو،القلبفرحفهذا

الفرحفإن،محبتهقدرعلىبذلكفالفرحالرضا.فوقهوبل،بهرضاهعلى

فالفرح.لهبحصولهيفرحمحبتهقدروعلى،بالمحبوببالظفريكونإنما

ولبه،وصفوهالايمانمحض:وكلامهوسنتهورسولهوصفاتهوأسمائهبالله

عنه.يعبرلاالقلبفيثروعجيبةعبوديةوله

ورسولهوكلامهوصفاتهوأسمائهباللهوفرحهوسرورهالقلبفابتهاج

ولقائهباللهالاخرةفيلفرحو.عطاياهأجلهوبليعظاه،ماأفضلولقائه

يكونالمحبوبلىإبالوصولقالفرحالدنيا.فيومحبتهبهالفرحبحسب

القلب.فرحشأنفهذاوضعفها.المحبةقوةحسبعلى

لهلاخلاصومعاملتهمنعليهبهاللهمنبمافرحهوهواخر،فرحوله

فرحهقويذلكفيتمكنوكلما.ورجائهوخوفهبهوالثقةعليهوالتوكل

وابتهاجه.

.(1/601)5تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

.(1/601)5الطبرياخرجه2()

.(1/701)5السابقالمصدر)3(
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تحصلالتيالفرحةوهي.الشأنعجيبةالوقععظيمةأخرىفرحةوله

علمفلو.البتةإليهاالمعصيةلفرحةنسبةلاعجيبةفرحةلهافان،بالتوبةله

أضعافاوفرحتهاالمعصيةلذةعلىتزيدوفرحتهاالتوبةلذةأنالعاصي

المعصية.لذةلىإمبادرتهمنأعظمإليهالبادرمضاعفة

أشدعبدهبتوبةلىتعاالرفيفرحسرعلممنيعلمهإنماالفرحهذاوسر

الدنيافيالفرحانواعفيليسمثلا!ك!ي!اللهرسوللهضربولقديقدر.فرح

فيوشرابهطعامهعليهاالتيبراحلتهخرجقدرجلفرحوهو،منهأعظم

ديئسيجدها،فلمطلبهافيفاجتهد،مهلكة(دوية)1أرضفيففقدهاسفر،

وقدراحلتهضوئهفيرأىالبدرطلعإذاحتى،الموتينتظرفجلسمنها،

احطا.ربكناوعبديأنتاللهم:فرحهشدةمنفقال،بشجرةزمامهاتعلق

)2(.براحلتههدامنأ[]165عبدهبتوبةأفرحفالله،الفرحشدةمن

هاهناولكن،بالتوبةالفرحمنوافرنصيبللتائبيحصلأنينكرفلا

ومضضترحاتبعدإلاذلكلىإيصللاأنهوهو،عليهالتنبيهيجبأمر

عنضعفوان،الفرحبلذةظفرلهاصبرفان،الجباللهاتثبتلاومحن

فرحةمنآثرهمافواتأمرهواخربشيء.يطفرلملهايصبرولمحملها

المركبالالممناللذةضدعلىويحصل،الامرانفيفوتهولذتها،المعصية

الكبير.العليللهلحكمفا،المحبوبوفوتالمؤذيوجودمن

.الفلاةبمعنىهماوكلا،"داوية")ن(:(1)

ابنعنومسلم63(،0)9انسوعن63()80مسعودابنعنالبخارياخرجه)2(

وغيرهم.(472)7وانس(6472)والبراء(4472)مسعود
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فصر

الله،لىإالدنيامفارقتهعندفرحتهوهي.كلههذامنأعظمفرحةوهاهنا

أيتهااخرجي:الموتملكلهوقال،بلقائهفبشروه،الملائكةإليهأرسلإذا

غيروربوريحانبروحأبشري،الطيبالجسدفيكانتالطيبةالروح

كإأزجى!المطمينةالمن>جأدنهاعنكمرضياراضيةاخرجي،غضبان

.3[0-72:]الفجر<جننىز!و!ئحدىفي!فآذخلىثهميةراضيةرفي

يأمرهالعقللكانوحدهاالفرحةهذهإلاالتائبيديبينيكنلمفلو

بينالذينالملائكةصلاةمنها!الفرحمنأنواعبعدهاومنفكيفبايثارها،

ملائكةوصلاةلها،السماءأبوابفتحومنها.روحهعلىوالأرضالسماء

ويصليلها،فتفتحالثانيةالسماءإلىلهامقربيهاوتشييععليها،السماء

فرجهايقدرفكيف.السابعةالسماءلىإهكذامقربوهاويشيعهاأهلها،عليها

لهاوأذن،يديهبخينفوقفتوحبيبها،ووليهاربهاعلىلهااستؤذنوقد

ثم.عليينفيكتابهاكتبوا:يقولسبحانهسمعتهثم،فسجدتبالسجود

هلهوأصحابهويلقى،لهاللهعدومافيهاومقعدهالجنةفيرى،بهيذهب

أهله،علىيقدمالغائبفرحبهمويفرح،بهويفرحونبهفيستبشرون

مسافر.بهقدممابخيرعليهمويقدمحال،أحسنعلىفيجدهم

العرلش،ظلفيبجلوسهالاجساد،حشريومالاكبرالفرحقبلكلههذا

واعطائه،وجههوبياض،ميزانهوثقل،بيمينهكتابهخذهو،لحوضامنوشربه

لىإوانتهائه،تعويقبلاجهنمجسروقطعه؛الظلمةفيوالنالس،التامالنور

والسلامبالترحيبلهخزنتهاوتلقي،الموقففيلهأزلفتوقدلجنةاباب

وسراريه.زواجهووقصورهمنازلهعلىوقدومه،والبشارة
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كلهاالافراحهذهتتلاشىعنه،يعبرولايقدرلاآخرفرحذلكوبعد

منلىوتعاتباركربهموجهبرويةالمصدقينالسنةلاهليكونوانما،عنده

:(لهم)1محاضرتهوإياهموتكليمه،عليهموسلامه،فوقهم

الرزايادارفيالترحاتلذيإلاالفرحاتهذهولي!ست

العطايابذيتفوزأنلعبركواجهلمالساقاستطعتمافشمر

البلايامنخلصنللذاتبلاءحشيتلذةعنوصم

منايا)2(كانتتنلأوتعذبتنلهالمإنأمنيةودع

البراياربمنلحقباأتىرسولمنوعداتستبطولا

راياوفقتلوبالأمسمضىنعيممنادنىالوعدفهذا

فصل

)3(وخوفالنفسفيضعفالجزعان:والجزعالقلبرقةبينوالفرق

اخرجهالذيلحديثالىإيشيروالمصنف.غلطوهو،"لهمحاضرتهم"ن(:)ز،في(1)

ذلكفييبقى"ولا:وفيه.هريرةابيعن()4336ماجهوابن2(45)9الترمذي

فعلتيومأتذكر،فلانبنفلانيا:يقولحتىمحاضرةاللهحاضرهإلاأحدالمجلس

573(-571)الارواححاديفيعليهالمصنفوكلاملحديثاانظر.وكذا؟"كذا

.(1201)الشافيةالكافية:وانظر(.)177لهمحققهوتخريج

اقفولم."قال"كما:مكانه)ب(وفيالشاعرداهقال"وبهذا:بعدهزبادة)غ(وفي

الله.رحمهللمصنفولعلها،الابياتعلى

منوالمثبت.ينقطلم)ق(وفي)غ(.فيوكذا.""تعذبمكان"تعدت":الاصلفي)2(

غيرها.

"خور".،ج(:)ب)3(
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بالقدر؛الايمانضعفمنويتولد،والحرصالطمعشدةيمده،القلبفي

ومصيبةمحضاعناءالجزعكانولابدكائنالمقدر)1(نعلمفمتىوالا

فىإلاأنفسكمفىولاالأرضفىمصسهمنأصاب>ما:تعالىقال.ثانية

ماعكتاسوألكلا!دسل!اللهعلىذثننبرأهآأنقبلمن!نى

العبدامنفمتى22،23[.]الحديد:(ءارر!تمبمآتفرحواولافاتكم

ولم،يجزعلم؛والغائبالحاصلفيمقدرةالمصيبةأنوعلمبالقدر،

.يفرح

.كمالهيالتيالرحمةصفةمنناشئةفانها،القلبرقةهذايناقيولا

الناسأرقغيهماللهرسولكانوقدالرحماء)2(.عبادهمنيرحمإنماوالله

مرضوجزعه،ورأفةرحمةالقلبفرقة.لجزعاا[]166منبعدهموقلبا،

وضعف.

فأخذ،الامارةالنفسدخانغشيهقدبالدنيا،مريفبىقلبحاللجزعفا

وهو،والنفسالهوىسجنفيوصار،الاخرةمسالكعليهوضيق،بأنفاسه

منيجزعوضيقهالقلبفلانحصار؛المسالكمظلمالارجاءضيقسجن

وامتلأبالوعد،ليقينوالايماننورفيهأشرقفاذا.يحتملهولايصيبهماأدنى

رقيقرحيفافتراه.والرحمةالرأفةفيهوصارت،رق=واجلالهاللهمحبةمن

وكرها،فيلطيروجحرها،فيالنملةيرحم،ومسلمقربىذيبكلالقلب

لى.تعااللهمنالقلوبأقربفهذا.جنسهبنيعنفضلا

."رلقدا":(ط،ج،ب)."ورلمقدا":(نز،)(1)

زيد.بناسامةحديثمن(2841)البخاريأخرجه)2(
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ادرأ

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1)بالعيالالناسأرحمع!ي!اللهرسولكان:أنسقال

واذا،والرحمةالرأفةقلبهفيأسكنعبدايرحمأنأرادإذاسبحانهوالله

.والقسوةالغلظةبهمابدلهو،والرأفةالرحمةقلبهمننزعيعذبهأن

(")2(0شقيمنالاالرحمةتنزع"لا:الثابتلحديثاوفي

(")3(.يرحملايرحملامن":وفيه

السماء")4(.فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا":وفيه

23(.1)6مسلماخرجه

100،820،79)حمدأوالإمام(،4291)والترمذي(،2494)داودابواخرجه

حبانوابن61(،14)يعلىوإبو374(،)المفردالادبفيوالبخاري(،15901

عثمانإبيعنالمعتمر،بنمنصورطريقمن2(48)4/والحاكم(،466،)462

لحاكم.اوصححه،الترمذيوح!نه.هريرةإبيعن،شعبةبنالمغيرةمولى

)قالمي(

وعن،هريرةبيأعن(23،9123)18ومسلم6(5،130)799البخاريأخرجه

الله.عبدبنجابر

وابن6(،494)حمدألإماموا(،4291)والترمذي(،1494)داودإبوإخرجه

195(،)لحميديو)25355(،شيبةابيبنو027(،)المسندفيالمبارك

ابيعندينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانعنطرقمن(951)4/والحاكم

عمرو.بناللهعبدعن،قابوس

المتباينةبالأربعينلإمتاعفيحجرابنلحافظوحسنه،لحاكموالترمذيوصخحه

الميزانفيالذهبيقالعمرو،بناللهعبدمولىقابوسابووفيه(.16)صالسماع

فيالسخاويلحافظوقال.دينار"بنعمروعنهتفرديعوف،لا"563(:)4/

باعتبارذلكوكان":لهلحاكمواالترمذيتصحيحنقلبعد)88(لحسنةاالمقاصد

يوثقه=ولمدينار،ابنسوىعنهيرولمقابوسفأبووالاوالشواهدالمتابعاتمنلهما
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رقيقرحيمورجل،متصدقمقسطسلطانذو:ثلالةالجنة"أهل:وفيه

.(1")عيالذومتعففوعفيف،ومسلمقربىذيبكلالقلب

زيادةالعامةالرحمةمنقلبهفيكانبما)2(الامةفضلإنماوالصديق

الاسارىفيحتى،مقاماتهجميعقيأثرهاظهر)3(ولهذا،الصديقيةعلى

بعيسىمثلا!يمالنبيلهوضرببه)4(.شارماعلىالامرواستقربدر،يوم

5(.)وإبراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"يجرحلممنتوثيقفيقاعدتهعلى588(-)5/ثقاتهفييعني-حبانابنسوى

)قالمي(اهـ.

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(مسلماخرجهطويلحديثمنجزء

".الامةهذه")ط(:

)ق(.فيوكذاسهو.ولعله،إاظهر":الاصلفي

.()1763مسلمصحيحفيعمرحديثانطر

فيالطبريجريروابن)37845(،شببةابيوابن)3632(،احمدالاماماخرجه

عن،الأعمشعن،خازمبنمحمدمعاويةابيطريقمن274(-11/273)تفسيره

قالبدويومكانلما:قالمسعود،بناللهعبدعن،عبيدةابيعنمرة،بنعمرو

بكربايامثلك"إن:وفيه.الحديث"الاسرىهؤلاءفيتقولون"ماع!يم:اللهرسول

رحبم<غفورف!ئكعصاقومنمتي-فانهتبعتى>فمن:قال،السلامعليهإبراهيمكمثل

تغفروإنعبادكفإنهمتعذخهمإن>:قال،عيسىكمثلبكراباياومثلك36[،:]إبراهيم

.["811:لمائدةا](لحكيصالعسليزأنتإدلهم

لحاكموا(،01،92501)258الكبيرفيوالطبراني5(،)187يعلىابوواخرجه

.بنحوه،بهالأعمشعناخرىطرقمن22(1-2)3/

بنعبيدةبياروايةلاننظر؛وقيه!قالكذا.الاسناد"صحيح":لحاكماوقال

الصحيح.علىمرسلةابيهعنمسعودبناللهعبد
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رافةاعظمهمإليهلخلقاواقرب،الرحيمالرووفهوسبحانهوالرب

إلايلجهلابابوهذا.صفاتهبضداتصفمنمنهابعدهمأنكما،ورحمة

العالم.فيأفراد

فصل

به،لعلمو،بالمؤلمالاحساسالوجدأنوالحقد:الموجدةبينوالفرق

وتوقعهالشر،إضمارفهوالحقدماو.كمالفهو؛دفعهفيالنفسوتحرك

.اثرهالقلبيزايلفلا،عليهوجدتفيمنوقتكل

ينالهلمالحقدوب[]166،منهينالكلماالموجدةأنوهواخر،وفرق

طرفهعلىمقتصرا،بهمعاويةبيأطريقمنلحديثا(4171)الترمذيأخرجولما

لهلماحسنههـانما."أبيهمنيسمعلمعبيدةوأبوحسنحديث"وهذا:قال،الاول

وأبي،وانس،ايوبوأبيعمر،عنالباب"وفي:بقولهإليهااشارالتيالشواهدمن

."هريرة

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنشاهدالبعضهوجدتثم

وأبو(،171)3/الكاملفيعديوابن(،421)4السنةفيعاصمابيابناخرجه

فينعيمبوو25(،)13الاعتقادأصولفيواللالكائي31(،0)الامثالفيالشيخ

36(0)6/لثقاتفيحمانابنذكرهعجلانبنسعيدوفيه03(.4)4/لحلية

الضعفلىإوهوفيهمختلفمعروفبيابنورباج".ويخالفيخطئ"ةوقال

احاديثجملةلهاوردعديابنأنعلى2(340/التهذيبتهذيب)انظر:.أقرب

رىوماذكرتماغيرأحاديث"ولرباح:بقولهجمتهترختمئمهذاحديثهمنها

منكرا".حديثالهاجدولمباسابرواياته

الكبيرمعجمهفيالطبرانياخرجهعنها،اللهرضيسلمةأتمعناخرشاهدوله

ضعف.سندهوفي)23()715(ج

)قالمي(..أعلمواللهلحسنالىإيرتقيالشواهدبهذهلحديثفالجملةوبا

207



منينالهماوجودتوقعوالحقد،أذاهمننالكماوجودفالموجدة.منك

معيجيءوالحقد.الزوالبطيءوالحقد،الزوالسريعةفالموجدة.المقابلة

فإنهاالموجدةبخلاف،عليهودخانهاالنفسظلمةواستيلاءالقلبضيق

واحساسه.نورهوقوةوصلابتهقوتهمعتكون

فصل

الذيالكمالإلىالمبادرةالمنافسةانوالحسد:المنافسةبينوالفرق

شرفمنفهي.تجاوزهأوتلحقهحتىفيه،فتنافسه،غيركمنتشاهده

اثمتتفسون(ففيتنافسذلك>وني:لىتعاقالالقدر.وكبرالهمةوعلوالنفس

26[.:]المطففين

فتنافس،ورغبةطلباالنفوسبهتتعلقالذيالنفيسالشيءمنوأصلها

كانكما،فيهشاركتهاإذفرحتوربما،الاخرىالنفسينمنكلفيه

ببعضبعضهمويفرحالخير،فييتنافسون!سيماللهرسولأصحاب

مننوعوهي.فيهتنافسهممععليهبعضابعضهميحضبل،فيهباشتراكهم

لى:تعاوقال[،481:]البقرة(الخئرلق>فاشتبقوأ:لىتعاقالوقد،المسابقة

21[.لحديد:]ا(رليهزمنمغفرؤإلى>سابقوأ

أنهعلمفلماأبدا.بسبقهيظفرفلمبكرأبايسابقالخطاببنعمروكان

والله:وقالأبدا*2(!شئلىإأسابقكلاوالله:قال1(الامد*علىاستولىقد

النسخوفيغيرها.منأثبتناماوالصوابط(.،)قفيوكذا"،"الامة:الاصلفي(1)

فافسدوا.الاصلاحأرادوا"،الامامة":لمطبوعةا

عمر.حديثمن(0681)داودابوأخرجه2()
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)1(.إليهسبقنيقدوجدتهإلاخيرٍلىإسابقتهما

مرضاته،فيويتنافسانيتباريانسيدهمايديبينكعبدينوالمتنافسان

وكل،عليهويحثهمامنهماذلكيعجبهفسيدهما،محابهإلىويتسابقان

.سيدهمرضاةعلىويحرضهالاخريحبمنهما

الخير.علىحرص!فيهاليس،ساقطةوضيعةذميمةنفسخلقوالحسد

دونها،بهاويفوزوالمحامدالخيريكسبمنتحسدومهانتهافلعجزها

لؤ>ودوا:تعالىقالكما،العدمفييساويهاحتىكسبهافاتهلوأنوتتمنى

كثيرود>:تعالىوقال98[.]النساء:(سوافتكونونكفروامماتكفرون

عندمنحسداكقاراإيمتكغبعدمنيردونكملوالكتبأفلمى

دبقرة:901[.<]لحفلهمئبئنمابغدمنأنفسهم

هو.عنهزالتكماالمحسودعنزوالها)2(متمن،النعمةعدوفالحسود

ينافسفهو.ينافسهمنوعلىعليهتمامهامتمن،النعمة)3(سابقوالمنافس

والحسود.الفضلفيلهمجاوزتهأوبهلحاقهويحب،عليهيعلو)4(أنغيره

الخيرةالفاضلةالنفوسوأكثر.النقصانفييساويهحتىغيرهانحطاطيحب

والسبقالفضلأهلمنشخصاعينيهنصبجعلفمن،بالمنافسةتنتفع

لاوهذا.عليهوالتقدمبهاللحاقويطلب،بهيتشبهفانهكثيرا،بهانتفعفنافسه

عمر.عن()175المسندفياحمداخرجه(1)

ياتي.وفيماهنا"يتمنى"(:،غ،ج)بفي2()

"."مسابق:المطبوعةالنسخوفي.""سائق(:)نوفي.وغيرهالاصلفيكذا)3(

.ويعلو"":(،ج)بفيو.ليعلو""(:)ط(4)
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لدمه...و)1(

عنالصحيحفيكما،المحمودةالمنافسةعلىالحسداسميطلقوقد

الليلاناءبهيقومفهو،القراناللهاتاهرجل:اثنتينفيالاحسد"لاع!يم:النبي

")2(.فهذاالحقفيهلكتهعلىفسلطهمالا،اللهآتاهورجلالنهار.وأطراف

للتشبهوطلبها،نفسهوكبر،صاحبههمةعلوعلىيدلوغبطةمنافسةحسد

الفضل.باهل

فصل

الفرقهو،اللهلىإللدعوة)3(الإمامةوحمث،الرياسةحببينوالفرق

حظها.فيلسعيوالنفسوتعظيم،لهوالنصحاللهأمرتعظيمبين

وأن،يعمىفلاربهيطاعأنيحتثلهالمحبلهالمعظمللهالناصجفان

ممتثلينالعباديكونوأن،للهكلهالدينيكونوأنالعليا،)4(كلمتهتكون

فيخلقهوناصح،عبوديتهفياللهناصحفقد)5(.نواهيهمجتنبينأوامره

يجعلهأنربهيسألبل)6(،الدينفيالامامةيحبفهو،اللهلىإالدعوة

هذاأحبفاذ.بالمتقينهواقتدىكما،المتقونبهيقتديإماماللمتقين

".يذملا":،غ(ق)ا،عداما(1)

تخريجه.سبق)2(

تحريف.هماوكلا."الإمارة":المطبوعةالنسخوفي.""الامانة:(ن،)قفي)3(

"."هي:بعدهاالناشرونزاد(4)

السما""ناصحويكون،"فهو":صوابهيكونانيبعدولا.النسخجميعفيكذا)5(

لجلالة.لفظلىإمضافامرفوعا

".الهدىفيالإمامة"،ج(:)بوفي.كالسابق""الامانةن(:،)قفي)6(
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مهيبا،قلوبهموفيجليلا،الناسأعينفييكونأناللهلىإالداعيالعبد

الرسولأثرويقتفوا،بهتمؤايألكيمطاعا،فيهميكوننوحبيبا؛وإليهم

(1)يطاعأنيحباللهلىإداعلانه؛عليهيحمدبل،ذلكيضرهلميده=على

إليه.ب[]167موصلاذلكعلىعونايكونمايحبفهوويوحد؛ويعبد

تنزيله،فيعليهموأثنى،لنفسهاختصهمالذينعبادهسبحانهذكرولهذا

:قالثموصافهم،وأعمالهمبأحسنفذكرهم=لقائهيومجزاءهموأحسن

واتجثاا!ض!شةوذلصدئناأززنجامنفاهبرشايقولوت>وائذين

أزواجهمبطاعةأعينهميقزأنفسالوه74[.]الفرقان:<إماما!ئقب

طاعتهعلىلهالمتقينباتباعقلوبهميسروأن،سبحانهلهوذزياتهم

يعاونونماسألوهفانما،الطاعةعلىمتعاونانوالمؤتمالامامفان.وعبوديته

الدينفيبالإمامةاللهإلىدعوتهموهو،وطاعتهمرضاتهعلىالمتقينبه

ثهدونأبمةمنهموجعلنا>:تعالىقالكما،واليقينالصبرأساسهاالتي

24[.:]السجدة<يوقنونئايختناوكانؤاصبروآلضابأمرنا

ويمن،ويوفقهميهديهمأنسؤالهوللمتقينأئمةيجعلهمأنلهمفسو

الامامةتتملاالتيوباطناظاهرالحةالصاوالاعمال،النافعةبالعلومعليهم

بها.إلا

)2(،جلالهجلالرحمناسمهلىإالاياتهذهفينسبهمكيفوتأمل

وتامل!ومنتهجودهمحضورحمتهبفضلنالوهإنماهذاانحلقهليعلم

."يحمدو":بعده()طفيزاد(1)

<.الرحمنوجمباد>:الفرقانسورةفيلىتعاقولهيعني)2(
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لجنة!افيالعاليةالمنازلوهي،الغرفالسورةهذهفيجزاءهمجعلكيف

يعطاهامرتبةأعلىمنبل،العاليةالرتبمنالدينفيالإمامةكانتلما

الجنة.فيالعاليةالغرفةعليهاجزاوهكانالدنيا،فيالعبد

بهالينالواتحصيلهافييسعونطلابهافإن،الرياسةطلببخلافوهذا

إليهم،وميلهالهم،القلوبوتعبد،الارضفيالعلومنأغراضهم

قاهرينعليهمعالينكونهممع؛أغراضهمجميععلىلهمومساعدتهم

البغيمن،اللهإلايعلمهلاماالمفاسدمنالطلبهذاعلىفترتب.لهم

دونا[]168للنفسلحميةوا،والفتنةوالطلملحقدواوالطغيانلحسدوا

الرياسةتتمولا.اللهأكرمهمنواحتقار،اللهحقرهمنوتعظيم،اللهحق

المفاسد.منوباضعافهبهإلاتنالولا،بذلكإلاالدنيوية

كانوامافسادلهمتبينالغطاءكشففإذاهذا،عنعمىفيوالروساء

بأرجلهم(1)الموقفأهليطؤهمالذرصورفيحشرواإذاولاسيما،عليه

.عبادهوحقروااللهأمرصغرواكماوتصغيرا،وتحقيرالهمإهانة

فصل

وكل،الفروقأهممنوهذا.اللهمعوالحباللهفيالحببينوالفرق

كمالمنهواللهفيفالحبوهذا.هذابينالفرقلىإمضطربلمحتاجأحد

:قالانهلمج!دالنبيعنجابرعن(4551/الاستار-)كشفلبزاررواهمالىإيشير(1)

هؤلاءما:فيقال،باقدامهمالناسيطؤهمالذر،صورفيناساالقيامةيومالله"يبعث

الزوائدمجمعفيالهيثميقالالدنيا".فيالمتكبرونهؤلاء:فيقالالذر؟صورفي

.متروكوهو،العمرياللهعبدبنالقاسموفيه6(:0/140)
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)1(.الشركعينهواللهمعلحبو،الايمان

منمحبتهتمكنتفاذا،اللهلمحبةتابعاللهفيالحبأنبينهما:والفرق

ربهأحبهماأحبفاذا،اللهيحبهمايحبأنالمحبةتلكأوجبتالعبدقلب

واولياءهوملائكتهوأنبياءهرسلهيحبكما،وفيهلهلحباذلككانووليه

يبغضه.تعالىلكونهيبغضهمنويبغض،يحبهملىتعالكونه

حبااللهلبغيضبغضهينقلبلاأنه:اللهفيوالبغضالحبهذاوعلامة

بغضااللهلحبيبحبهينقلبولا.حوائجهوقضاء،لهوخدمته،إليهلاحسانه

فيه،لتهمطيعاعمدا،واماخطأإما،ويؤلمهيكرههماجهتهمنإليهوصلإذا

تائبا.نازعاباغياأو2(،مجتهدا)ومتأولاأو

فعلعليهماويترتب،وبغضحبقواعد:أربععلىيدوركلهوالدين

بحيث،الايماناستكملفقدللهوتركهوفعله،وبغضهحبهكانفمن.وترك

لله.تركتركواذا،للهفعلفعلواذا،للهأبغضأبغضواذا،للهأحبأحبإذا

)3(.بحسبهودينهإيمانهمننقصاللهلىإالاربعةهذهإضافةمننقصوما

التوحيد،أصلفييقدحنوع:نوعانفهو،اللهمعالحببخلافوهذا

يخرجولا،اللهومحبةب[]168الاخلاصكمالفييقدحونوع.شركوهو

.(344)ءوالدواءالدا:نظروا(1)

ااو":المطبوعةالنسخوفيالواو.بحذفمجتهدا"،"متأولا،غ(:ق)ا،عداما2()

و.الوموضع

رواهماعلىكلامهومبعى(.1)96العليلوشفاء(،2421/)اللهفانإغاثة:وانظر)3(

للهوابغضللهاحب"من:قال!حالنبيانامامةبياعنوغيره(4)683داودابو

.(44)2لدواءوالداءفييجهوتخر".الايماناستكملفقد،للهومنعللهواعطى
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.الاسلاممن

ومن>:تعالىقالوأندادهم.لاوثانهمالمشركينكمحبةفالأول

فهولاء[.أ65:]البقرة<اللهمجبو!تمكحمثأندادااللهدونمنيئخذمنالناس

تعالى،اللهيحبونكمااللهمعوالهتهمصنامهموأوثانهميحبونالمشركون

وهذهوالدعاء.والعبادةلرجاءوالخوفيتبعها،وموالاةتأليمامحبةفهذه

هذهبمعاداةإلاالايمانيتمولا،اللهيغفرهلاالذيالشركمحضهيالمحبة

محاربتهم.وتهمومعاداأهلهاوبغضبغضهاوشدةالانداد

لاهلالناروحلق،كتبهجميعنزلو،رسلهجميعاللهأرسلوبذلك

وفيفيهوعاداهمهلهاحاربلمنالجنةوخلقالشركية،المحبةهذه

مناتخذفقد،أرضهقرارإلىعرشهلدنمنشيئاعبدمنفكل.مرضاته

يتبزأأنبدولا-كانماالمعبودذلككائنا-بهشركوووليا،إلها()1دونه

إليه.كانمااحوجمنه

والبنينالنساءمنللنفوسسبحانهاللهزيّنهمامحبة:الثانيوالنوع

شهوةمحبةفيحبها،لحرثواوالانعامالمسومةوالخيلوالفضةوالذهب

:أنواعثلاثةالمحبة)2(فهذهللماء.لظمانوللطعاملجائعاكمحبة

أثيب؛وطاعتهمرضاتهعلىواستعانة،إليهبهاتوصلاللهأحبهافان

حالوهذابها.بالتمتعويلتذعليها،فيثاب،للهالحبقسممنوكانتعليها

".اللهدونمن":المطبوعةالنسخفي(1)

"."وهذه:السياقومقتضى.النسخجميعفيبالفاءكذا)2(
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محبتهوكانت(،)1والطيبالنساءالدنيا:منإليهحببالذيالخلقأكمل

بأمره.والقيامرسالاتهوتبليغاللهمحبةعلىلهعونالهما

اللهيحبهماعلىيؤثرهاولم،وارادتهوهواهطبعهلموافقةأحبهاوان

ولم،المباحاتقسممنكانت،الطبيعيالميلبحكمنالهابل،ويرضاه

فيه.والمحبةللهمحبتهكمالمنينقصولكن،ذلكعلىيعاقب

بها،لظفروتحصيلهافيوسعيه،ومرادهمقصودههيكانتوان

.لهواهمتبعاا[]916،لنفسهظالماكانمنه=ويرضاهاللهيحبهماعلىوقدمها

السابقين.محبة:لىفالاو

المقتصدين.محبة:والثانية

الظالمين.محبة:والثالثة

النفسمعتركفانه،والفرقلجمعامنفيهوماالموضعهذافتأمل

الله.هداهمنوالمهدي،والمطمئنةالامارة

فصل

اعتماداوعبوديتهالقلبعملالتوكلأن:والعجزالتوكلبينوالفرق

لعلمه؛لهيقضيهبماورضا،إليهوتفويضا،ليهوالتجاء،بهوثقة،اللهعلى

عوانةبوو(،1،49221)3922حمدالإمامو593(،4،930)9النسائياخرجه(1)

الصلاةقدرتعظيمفيالمروزينصروابن353(،0)يعلىوأبو(،0204،1204)

عينيقرةوجعل"وزاد:،عنهاللهرضيأنسحديثمن(2061/)لحاكموا322(،)

"إسناده:المغنيفيالعراقيوقال،مسلمشرطعلىالحاكموصححه".الصلاةفي

)قالمي(.".حسنإسناده"(:611)3/التلخيصفيالحافظوقالجيدلما.
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بالاسبابقيامهمعإليهفوضإذالعبدهاختيارهوحسنسبحانهبكفايته

المتوكلينأعظمخمميماللهرسولكاذفقدتحصيلها.فيواجتهادهبهاالمأمور

.(1)درعينبينأحديومظاهربل،ودرعهلأمتهيلبسوكان،اللهعلى

السبب.علىلا،السببفيمتوكلافكانثلاثا)2(.الغارفيواختفى

عجزاالسببيعطلأنفاماحدهما.أوالامرينتعطيلفهولعجز،وأما

يقومنواما.وتفريطلعجزإنه،اللهولعمر.توكلذلكأنويزعم،عنه

خطروان.عنهمعرضاالمسمببعنغافلا،عليهمعتمداإليهناظرابالسبب

يكونبحيثتاماتعلقابهقلبه)3(يعلقولمالخاطر،ذلكمعهيثبتلمبباله

توكل.وعجزهعجز،توكلهفهذا.السببمعوبدنه،اللهمعقلبه

عطلالطرفينفأحد:ووسطاطرفينفيهالناسانقسمموضعوهذا

السبب،علىمحافظةالتوكلعطلوالثاني،التوكلعلىمحافظةالاسباب

فياللهعلىفتوكل،بالسبببالقيامإلاتتملاالتوكلحقيقةأنعلموالوسط

السبب.نفس

كمن،متمنمخدوعمغرورفهو،متوكلأنهوزعمالسببعطلمنماو

والبذرلحرثاوعطلالولد،حصولفيوتوكلوالتسريالنكاحعطل

الشبعحصولفيوتوكلوالشرباكلوعظل،الزرعحصولفيوتوكل

الشمائلفيوالترمذي028(،)6ماجهبن1و(،1)5722أحمدالاماماخرجه(1)

واسنادهيزيد.بنالسائبحديثمن)8583(الكبرىفيوالعسائي(،01)4

)قالمي(..صحيح

عنها.اللهرضيعائشةعن93(0)5البخاريأخرجهالذيالهجرةحديثانظر)2(

".يتعلق"ولم:الاصليكونأنأخشىولكنيجائز،وهو،النسخجميعفيكذا)3(
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التمني.نظيروالعجزالرجاء،نظيرفالتوكل.والري

كماإليهفوضقد،لهوكيلاربهالعبديتخذأنالتوكلب[]916فحقيقة

مانته،وونصحه،ونهضتهبكفايتهالعالموكيلهلىإ)1(الموكليفوض

لهوتوكل،بالاحتيالعبدهأمرقدسبحانهوالرب.اختيارهوحسنوخبرته

ويسعى،ويبذريحرثأنفأمره،يصلحهماحيلتهمنلهيستخرجبأن

حكمته.واقتضتهودبرهسبحانهقدرهكما،ذلكضمنفيرزقهويطلب

به،وثقته،منهوخوفه،لهرجاءهيجعلبل،بغيرهقلبهيعلقلاأنوأمره

بالكفالة.الوفي،بالوكالة)2(المليأنهسبحانهوأخبره.عليهوتوكله

مؤثراللراحةطالباكسلانوقعد،ظهرهوراءكلههذارمىمنفالعاجز

ليقدرماوسيأتيني،أجلهيطلبهكماصاحبهيطلبالرزق:يقول.للدعة

كمارزقيمنهربتأنيولو.قوتيمعلييقدرلمماأنالولن،ضعفيعلى

نأعلمتوقد.حقكلههذا،نعم:لهفيقال.للحقنيالموتمنأهرب

كانوإذا؟غيركبسعيأمبسعيك:لكقدركيفيدريكفمامقدر،الرزق

أينفمن،كلههذاعليكخفيوإذا؟جهةأيومنسبب،فبأي؟بسعيك

فيه،سعيتشيءمنفكمكد؟ولاسعيبلاعفواإتيانهلكيقدرأنهعلمت

رأيتفإذارزقا،لكفقدر،غيركفيهسعىشيءمنوكم!رزقالغيركفقدر

؟غيركبسعيكلهرزقكأنعلمتفكيفعيانا،هذا

جميعفيطردهعليكيوجبالنفسعليكأوردتهالذيفهذايضاو

فهلالنار.منوالنجاةلجنةادخولأسبابفيحتىمسبباتها،معالاسباب

."لوكيلا":(،غق،ا)(1)

تحريف.،"نلماا":(ج،ب)(2)
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التوكل؟معبهاتقومأم،التوكلعلىاعتماداتعطلها

الثقةمنقلبهوملأ،للهنفسهصبرمتوكلمنالارضتخلولنبلى)1(!

،الاسباببعضمباشرةعنذلكمعقلبهفضاق،بهالظنوحسنورجائهبه

أسبابأقوىمنهذافكان؛بهوؤيق،إليهواطمأن،اللهلىإقلبهفسكن

منه،أقوىسببلىإسببعنرغبوإنما،السببيعطلفلم.رزقهحصول

إليهوسكونهباللهقلبهاشتغالفكان،عندهالاسبابأوثقا[17.]توكلهفكان

كماله.منأوذلكمنيمنعهبسبب)2(اشتغالهمنإليهأحبإليهوتضرعه

هذاأنريبولاالاخر.لىإاحدهماعنفاعرض،للأمرينقلبهيتسعفلم

ربه)3(.عنبهواشتغلبالسببقلبهامتلأممنحالااكمل

كانفقد.والصحابةالرسلحالوهي،الامرينجمعمنمنهماكملو

منالصحابةفييكنولم،السفينةيصنعننوحااللهامروقدنجارا،زكريا

ترىألا.بالامرينالناسأقومكانوابل،التوكلعلىاعتماداالسببيعطل

فيوقاموالسنتهم،وبأيديهمالدينأعداءمحاربةفيجهدهمبذلواأنهم

كفايتهملاهلهمعدواووأصلحوها،لهممواوعمرو]،التوكلبحقيقةذلك

عليه.وسلامهاللهصلواتالمتوكلينبسيداقتداءالقوتمن

".)1()أ،غ(:"بل

."اشتغال":(ج،)بعداما2()

؟المشروعلتوكلهوهذاهلولكن)3(

ابنلكلامونقده(،2121/)السالكينرجمد:فيالتوكلعلىالمصنفكلامنظرو

)572(.الهجرتينطريقفيالعريف
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فصل

فيوالمبالغةالاستقصاءالاحتياطأن:والوسوسةالاحتياطبينوالفرق

،ومجاوزةغلؤغيرمن،وأصحابهيكطاللهرسولعليهكانوماالسنةاتباع

ورسوله.اللهيرضاهالذيالاحتياطهوفهذا.تفريطولاتقصيرولا

!شي!اللهرسوليفعلهولمالسنةبهتاتلمماابتداعفهي،الوسوسةماو

وضبطه،المشروعتحصيللىإبذلكيصلأنهزاعما،أصحابهمنأحدولا

فيفيسرف،ثلاثفوقالوضوءفيأعضاءهويغسل-بزعمه-يحتاطكمن

مرةاومراراالصلاةبنيةبالتلفظ؛؟!صصرحوغسلهوضوئهفيالماءصب

فيالصلاةعنويرغبحتياطا،انجاستهيتيقنلامماثيابهويغسل،واحدة

الموسوسوناتخذهمماب[]017هذاأضعافأضعافلىإاحتياطا،نعله

عليهكانوما!شي!اللهرسولهدي(1)اتباعكانوقد.احتياطأنهوزعموادينا،

عنوعدل،الاحتياطفارقفقدعنهخرجمنالذيالاحتياطفانهبهم،أولى

ولو،السنةخلافعنالخروج:الاحتياطكلفالاحتياط.الصراطسواء

كلهم.بلالارضأهلأكثرخالفت

فصل

:وجوهمنالشيطانوالقاءلملكالهامإبينوالفرق

الملك.منفهو،رسولهبهجاءومالمرضاتهموافقاللهكانماأنمنها:

.الشيطانإلقاءمنفهو،لمرضاتهموافقغيرلغيرهكانوما

".اتباعفيالاحتياط":غيرهماوفي)غ(.فيوكذاتباع"-"الاحتياط:الأصلفي(1)

سهوا.وقعتالاحتياطكلمةانليويطهر."باتباع"الاحتياط:المطبوعةالعسخوفي
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صاعدةوهمة،لهوذكرا،إليهوانابة،اللهعلىإقبالاأثمرماأن:ومنها

.الشيطانمنفهوذلكضدثمروما.الملكإلقاءمنفهو-إليه

منؤ!والصدرفيوانشراحاالقلبفيونوراأنساورثماأنومنها:

.الشيطانمنفهوذلكضدأورثوما.الملك

قلقاورثوما.الملكمنفهووطمأنينةسكينةورثماأنومنها:

.الشيطانمنفهوواضطراباوانزعاجا

بنوراستنارتقدالتيالنقيةالطاهرةالقلوبفييكثرالملدبيفالالهام

إلايجاورلاطاهرطيبفانه،مناسبةوبينهاوبينه،اتصالبهافللملك،الله

القلبوأما.الشيطانلمةمنأكثرالقلببهذاالملكلمةفتكون،يناسبهقلبا

بهولمتهالشيطانفالقاءوالشبهاتالشهواتبدخاناسودقدالذيالمطلم

الملك.لمةمناكثر

ؤصل

طرفيبينالتوسطهوالاقتصادأن:والتقصيرالاقتصادبينوالفرق

.ومجاوزةتقصير،:لهضدانهماطرفانوله،والتفريطالافراط

والذفي>:تعالىقال.الطرفينعنوعدل،بالوسطأخذقدفالمقتصد

وقال67[،:]الفرتان(قوامالفذبينو!انفاولميسمرفولمائققواإذا

ء:]الاسر<اتبسطكلنتسظهاولاعنقكإكمغلولةيدكتخعلولا>:تعالى

بينكلهوالدين31[.:]الاعراف(تسرفراولاواشربو>وكدو:لىتعاوقال92[،

ودين،البدعبينقصدوالسنة،المللبينقصدالاسلامبل،الطرفينهذين

عنه.لجافيوافيهليالغابينالله
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مجاوزتهوالغلوالامر،موافقةفيلجهدابذلهوالاجتهادوكذلك

غلولىإفاما:نزغتانفيهوللشيطانإلابامراللهمروما)1(.وتعديه

الاعتقادفيمنهمايخلصلاافتانوهماوتقصير.تفريطلىإوإما،ومجاوزة

الناسأقوالوتركلمجم،اللهرسولخلفمشىمنإلاوالعملوالقصد

رائهم.ولاقوالهمبهجاءماتركمنلا،بهجاءلماواراءهم

ولهذا.آدمبنيأكثرعلىاستولياقدالمخطران)2(المرضانوهذان

وقد.بالهلاكبأحدهمابليمنوخوفواالتحذير،أشدمنهماالسلفحذر

مقصرايكون:الخلقأكثرحالهوكماالواحد،الشخصفييجتمعان

الله.هداهمنلمهديو.بعضهفيمتجاوزاغاليا،دينهبعضفيمفرطا

فصل

تنصحهمنلىإإحسانالنصيحةأن:والتانيبالنصيحةبينوالفرق

محضإحسانفهووعليه.لهوالغيرة،عليهوالشفقة،لهالرحمةبصورة

لىإلإحسانو،ورضاهاللهوجهبهاالناصعومرادورقةرحمةعنيصدر

ولائمته،المنصوحأذىويحتمل،التلطفغايةبذلهافيفيتلطف،حلقه

فهومرضا،المشبع)3(للمريضالمشفقالعالمالطبيبمعاملةويعامله

مجاوزة"ز(:،،ج)بوفي.(ط،،غ)قفيوكذا."وتعديهبمجاوزه":الاصلفي(1)

المطبوعة.النسخفيوكذا(.)نمنوالمثبت.داوتعدية

صوابوغيرهالاصلفيوردوما.""الخطران:المطبوعةلعسخوز(،)طفي)2(

السلامةبينجعلهفلانا:المرضاخطرمنوهو.الهنديةالطمعةفيوكذامحض،

(.الوسيط)المعجموالتلف

."لمريضبا":()ق."لمريضا":(،غ)ا)3(
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بكلإليهالدواءوصولفيويتلطف،ونفرتهوشراستهخلقهسوءيحتمل

الناصح.شأنفهذا.ممكن

وشتمه،يؤنبهمنوذم،والاهانةالتعييرقصدهرجلفهوالمؤنجما،وأما

والاهانة،للذممستحقاياوكذا،كذافاعليا:لهيقولفهو.النصحصورةفي

علىإليهويحسنيحبهمنراىلوأنههذاوعلامة.مشفقناصحصورةفي

وجوهلهويطلبشيئا.لهيقلولم،لهيعرضلممنهشرأوهذاعملمثل

عرضةوالانسان؟العصمةلهضمنت(1وايشا):قالغلبفانالمعاذير،

ذلك.ونحو،رحيمغفوروالله،مساويهمنأكثرمحاسنهوللخطأ،[ب]171

ذلكحظكانوكيف؟يبغضهمندونيحبهلمنهذاكانكيفعجبافيا

،والمغفرةالعفورجاءمنكهذاوحط،النصحصورةفيالتأنيبمنك

المعاذير؟وجوهوطلب

تقبللمإذايعاديكلاالناصحأن:والمؤنبالناصحبينالفروقومن

بطهرلكويدعو.تقبللمأوقبلت،اللهعلىأجريوقعقد:وقال،نصيحته

ذلك.بضدوالمؤنب.الناسفيويبثهاعيوبكيذكرولا،الغيب

فصل

ولاوقتها،فيالفرصةانتهازالمبادرةأن:والعجلةلمبادرةابينوالفرق

وقتها،قبلولاأدبارهافيالاموريطلبلافهوطلبها.فاتتإذاحتىيتركها

فهو.فريستهعلىالاسدوثوبعليهاووثبإليها،بادروقتهاحضرإذابل

لعجلة:ووادراكها.نضجهاكمالوقتالثمرةأخذلىإيبادرمنبمنزلة

الخطية.النسخفيلماخلافا""وانى:المطبوعةالنسخفي(1)

717



الثمرة1(أخذ)منبمنزلةعليهحرصهلشدةفهو،وقتهقبلالشيءأخذطلب

التفريطأحدهما:مذمومينخلقينبينوسطلمبادرةفا.إدراكهاأوانقبل

الوقت.قبلالاستعجالنيوالثا،والاضاعة

العبدفيوحدةوطيشخفةفانها،الشيطانمنالعجلةكانتولهذا

غيرفيالاشياءوضعلهوتوجب،لحلمواوالوقارالتثبتمنتمنعه

وهي.لخيرامنأنواعاوتمنعهالشرور،منأنواعاعليهتجلبومواضعها،

الفوتقرينالكسلأنكماندم،إلااستعجلمنفقل،الندامةقرين

لإضاعة.وا

فصل

نأصورتهما:اشتبهتوانالشكوىوبينبالحالالاخباربينوالفرق

وأ،إزالتهسببعلممنصحيحاقصدابهالمخبريقصدبالحالالاخبار

فيه،وقعمامثلفيالوقوعمنيحذرهأومنه،طلبهأمرمنلاخيهالاعتذار

عنيذكركما.بهبالتأسيالصبرعلىحملهأوله،بإخبارهناصحافيكون

عينيضوءذهبلقدأخي،ابنيا:فقال،شكوىرجلإليهشكاأنهالاحنف

حملمنالاخبارهذاضمنففيأحدا)2(.بهأعلمتفما،سنةوكذاكذامن

.الشكوىصورةوصورتهالمخبر.عليهيثابمالصبروالتأسيعلىالشاكي

بينهما.ميزالقصدولكن

.يأخذ"":(،غأ)عداما(1)

الصفوةصفةوانظر:(.1921)لابيهالزهدكتابفياحمدبناللهعبدأخرجه2()

فيوكذا.دا...عمهلىإالاحنف"شكا(:52)9الصابرينعدةوفي(.991)3/

.مقلوبأنهوالظاهر(.4/133)العلومإحياء
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أنا"بل:فقال!وارأساه:عائشةقالتلما!ع!مالنبيقولهذامنولعل

تشتكي.ولا،بيفتأسي،دونكأنابيالقويالوجع:أي(.1)"إوارأساه

كانتبلمج!يم،اللهرسولحبيبةكانتأنهاوهواخر،معنىفيهليويلوح

منبمحبهاأنأخبرهارأسهاإليهشكتفلما،الاطلاقعلىإليهالنساءأحب

يتاعلم.ومحبوبهالمحببين)2(الموافقةغايةوهذابها.الذيمثلالألم

ذلكالمحبلمآأعضائهمنعضوآلمهإذاحتى،بسرورهويسر،بتألمه

.المودةوصفاءالمحبةصدقمنوهذا.بعينهالعضو

مامثلالوجعمنفبي،واصبريتشتكيلاأنكيفهمالأولفالمعنى

.الشكوىوعدمالصبرفيبيفتأسيبك،

محبتيقوةانظري:أيلها،محبتهبصدقإعلامهايفهمالثانيوالمعنى

سليموأنامتوجعةتكونيفلم،رأسكووجعألمكفيواسيتككيف،لك

قيل:كما؟يسركمايسرنيكما،يؤلمكمايؤلمنيبل،الوجعمن

تواسيهأنالبراياأولىوان

)3(الحزنفيواساكالذيالسرورعند

مصدرهيكودبل،الصحيحالقصدعنالعاريفالاخبار،الشكوىوأما

عائشة.عن)5666(البخارياخرجه(1)

المحبمن:السياقيكونانتقتضيوهي"من"،غيرها:وفيز(.،ن)ج،فيهذا)2(

لمحبوبه.

.()177الادبيةئفالطرضمننهديوفيالصوليالعباسبنلابراهيمالبيت)3(

461(،-461)دعبلديوانفيتخريجهانظر.تمامبيودعبللىإويعسب

)978(.البصريةلحماسةوا
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،شكوىذلكيكنلم)1(إليهشكافإن.غيرهإلىالمبتليوشكاية،السخط

وأنتالضرمسنىني>:أيوبكقولله،واسترحاموتملقاستعطافبل

إليوحرنيبثئأشكوأ!ءانما:يعقوبوقول82[،]الانبياء:<الرئهبأرحم

86[.:]يوسف<الله

،المستعانوأنت،المشتكىوإليكالحمد،لكاللهم":موسىوقول

2(.)"بكلااقوةولاحولولا،التكلانوعليك،لمستغاثاوبك

حيلتيوقلةقوتيضعفأشكوإليك"اللهم:!شيمادمولدسيدوقول

تكلني؟منلىإ.ربيوأنت،المستضعفينربأنت.الناسعلىنيوهوا

فلاعليكضببكيكنلمإن؟أمريملكتهعدوإلىأويتجهمني،بعيدإلى

لهشرقتأالذيوجهكبنورأعوذ.ليأوستعأ[]172عافيتكأنغيرلي،أبا

)1(

)2(

".لىوتعا"سبحانه:بعدهالناشرونزاد

بنيزيدبننافعبناللهعبدطريقمن)264(الكبيرالدعواتفيالبيهقياخرجه

مسعودابنعن،وائلابيعن،الاعمشعن،السبيعييونسبنعيسىعن،ناأبي

حينالسلامعليهموسىقالهنالتيالكلماتاعلمك"ألا!شرو:اللهرسولقال:قال

نابناللهعبدبه"تفرد:قالثم)فذكره(...،"قل:قالبلى،:قلتالبحر؟".انفلق

".بالقويوليسهذا

)933(والصغير34(،)18الاوسطفينيالطبرافاخرجه،عليهتوبعولكن:قلت

التمارفروخبنوزكريا.بهالاعمش،عن،وكيععن،فروخبنزكرياطريقمن

لحافظاولعل.ثقاترجالهوبقيةالمتوفرةالرجالكتبفيذكرالهاجدلمالواسطي

لترغيب.جيد""إسناده:وقالالصغيرقيللطبرانيعزاهحينماعرفهالمنذري

.(لمي)قا.(427)8والترهيب
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بيينزلاو،غضبكعلييحلانوالاخرة،الدنياأمرعليهوصلح،الظلمات

.(1")بكالاقوةولاحولولا،ترضىحتىالعتبىلك.سخطك

قالتعالىاللهفإن)2(،بوجهالصبرتنافيلاسبحانهاللهإلىفالشكوى

عنهإخبارهمع44[]ص:<أوابانه-العئدنعمصابراوجدنه!انا:أيوبعن

منوعدانهيعقوبنبيهعنخبرولضر<.>مسنى:قولهفيإليهبالشكوى

بثىأشكو>وانما:قولهمع-وفىقالإذاوالنبي-الجميلبالصبرنفسه

.لصبرهنقصاذلكيجعلولم86[:]يوسف<اللهإليوحرفى

)1(

)2(

طريقهومن(1)360الدعاءوفي(،47641)الكبيرالمعجمفيالطبرانياخرجه

بناللهعبدحديثمن(181-018)9/المختارةالاحاديثفيالمقدل!يالضياء

"رواه35(:)6/الزوائدمجمعفيالهيثميقالعنهما.اللهرضيطالبابيبنجعفر

لمإسحاقوابن."ثقاترجالهوبقية،مدلسوهوإسحاقبنمحمدوفيهالطبراني

:قال-(1/024)هشامابنسيرةفيكما.البكائيزيادعنهورواه.بالتحديثيصرح

"...قوتيضعفأشكوإليكاللهم":ليذكرفيماقالاللهرسولاطمانفلفا"

لحديث.ا

بنمحمدوذكر":قال2(09)7/تفسيرهفيكثيرابنذكرهاخر،وجهمنعنهوروي

اللهرسولخروجقصهالقرظيكعببنمحمدعن،رومانبنيزيدعن،إسحاق

واوردبطولها،القصةفذكر،عليهوابائهموجلعزاللهلىإإياهمودعانهالطائفلىإ

كعببنمحمد،مرسللكنهثقاتورجاله.منهطرفافذكر."..لحسناالدعاءذلك

أصلا،لهانعلىيدلمخارجهفتعدد.وفقهائهمالمدينةاهلتابعيثقاتمنالقرظي

لمي(.)قاهأعلمو]لئه

لمسائلاوجامع(،2161/)السالكينومدارج63(،،42)الصابرينعدة:نظر

(4/.)73
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:قاللما:بعضهمقالكما)1(،القومترهاتمنهذاغيرلىإيلتفتولا

:قالحيثصبورا؛:يقللمو(،صابرأوجدنة!انا:لىتعاقالالضر<>مسنى

الضر)2(.مسني

الزحمب<أرحم>وأنتقال:وانما،ارحمنييقل:لم:بعضهموقال

ربه)3(.ووصفبحالهالاخبارعلىيزدفلم

فشكاالذكر،عنلسانهضعفحينالضرمسشكاإنما:بعضهموقال

والالم.المرضضرلاالذكر،صعف(صر)مس

هذهمنللضعفاءقدوةليكون،القولهذامنهاستخرج:بعضهموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الصوفية.يعني

جميعيكنلملانهصبورا؟:يقلولم..".:قولهونص328(./1)القشيريةالرسالة

حالفييكنفلم،وششعذبهالبلاءيستلذأحوالهبعضفيكانبلالصبر،احواله

صبورا".:يقللمفلذلكصابرا،الاستلذاذ

عليبيالاستاذعن4(94)328/2(،)1/رسالتهمنموضعينفيالقشيريرواه

حسبعلىالملاءمنالخروجالصبر:"حقيقة:الاولالموضعفيولفظه.الدقاق

رحملضروأنت>مسنى:بلائهآخرفيقالفانهالسلامعليهأيوبمثلفيه،الدخول

الزحمين<رحم>وأنت:بقولهعرضحيثلخطاب؟باذفحفظ(،لرئهب%

"حقيقةالمقولةأولفيهيذكرفلمنيالثاالموضعماو.(""ارحمني:بقولهيصرحولم

قولاوردنفسهوالمصنف.الخطابادابحفطعلىبهاستدذوانماالصبر..."،

السالكينمدارجفيددهمعالادبعلىالشواهدضمنهذاالسلامعليهايوب

"فقوله382(:)22/الفتاوىمجموعفيفقالالاسلامشيخواستحسنه038(.)2/

2(.01/54)الفتاوىمجموع:ايضانطرو."ارحمني:قولهمناحسنهذا

"من(.(:)ط
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.(1)لامةا

أقبحوغلطالصبر،فيتنااللهلىإالشكوىأنرأىالقائلهذاوكأن

ليسمععبدهيبتليفالله.إليهالشكوىلا،شكواهللصبرفيفالمنا،الغلط

انكسارإليهماحبو.عليهالتجلديحبولا،إليهوالشكوىودعاءهتضرعه

.صبرهوقلةوعجزهوفاقتهضعفهوإظهار،لهوتذلله،يديهبينعبدهقلب

وإبداءلتمسكن،وبالتضرعوعليك،عليهالتجلدإظهارمنالحذركلفاحذر

للفم.اليدمنالقلبهذالىإأقربفرحمته؛والضعفوالذلوالفاقةالعجز

فصل

فيهنفرد)3(أنالقدرساعدإنولعل)2(،يطولالفروقمنباثوهذا

ذلك.ببعضيكتفيواللبيب،أصولهعلىذكرنابمانبهناوإنماكبيرا،كتابا

")4(.الناسبينفرقع!"ومحمد،فرقاناللهوكتابفرق،كلهوالدين

لكمثحعلآللهلنقوانءامنرالذلينيايها>فرقانالهجعلاللهاتقىومن

اللهأولياءبينفرقلانه)5(الفرقانيومبدريوموسفى92[.:]الانفال<فرفانا

.الدقاقعليبيالاستاذعن328(/)1الرسالةفيالقشيريحكاه(1)

".مطول":غيرهاوفيز(.،ن،)غفيهذا2()

".جمعا"(:)ط)3(

".فزق"ذر:بيانسخةفي7281(.)البخاريأخرجه،اللهعبدبنجابرحديثمن4()

بمعنىهناوالفرق.الاخرىالنسخفيتضبطولم)ن(.منثبتناكماغيرهاوفي

وتكذيمه.بتصديقهوالكافرينالمؤمنينبينيفرق:يعنيبالمصدر.وصف،الفارق

2(.56/)13الباريوفتح(،943)3/الاثيرلابنالنهايةانظر:

.[14:الانفال](الحغانلتقىآيوملفرقانايومناسدعلىأنزتجاوما>:لىتعاقولهفي(5)
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.(1)فرقانكلهلهدىفا.وأعدائه

وعبادةاللهعبادةبينالمشركونجمعكما،لجمعاأصلهوالصلال

،وقضاهقدرهماوبينويرضاهيحبهماوبين،الاوثانومحبةومحبته،الاوثان

.ورضاهمحبتهعلىوقدرهبقضائهواستدلواواحدّا،الامرفجعلوا

27[.ه:]البقرة<ألربومتلائبيع!انمافقالوا:،والبيعالربابينوجمعوا

قتلمانأكلولاقتلنا)2(ماناكلكيففقالوا:والميتةالمذكىبينوجمعوا

الله.

المراةهذهفقالوا:لحرامواالحلالبينالشرائععنالمنسلخونوجمع

هذايحلفكيف،خلقهوهذاخلقهلحيواناوهذاحلقها؛وهذه،اللهحلقها

)3(!الشيطانوأولتاءالرحمنأولياءبينجمعواوهذا؟ويحرم

الكلجمعواو)4(،القريعلىالواديفطموا،الاتحاديةطائفةوجاءت

71(.0)2/الهجرتينوطريق(1/621)السالكينمدارجنظر:1و(1)

"."قتلناه)ق(:)2(

،ج(.)بمنساقط"الشيطان...جمعوا"و)3(

،الواديسيلجرىأي":نيالميداقال."القرفيعلىفطمالواديجرى":المثل(4)

الروضة.فيالماءمجرى:والقري.دفنهاأي،الركيةالسيلطم:يقال.دفناي،فطم

عنديضرب.دفنهباناهلكهيعني،القريعلىأتىاي.المعنىصلةمنعلى"و"

جمهرةفيالعسكريهلالابووقال282(./1)الامثالمجمع".حدهالشزتجاوز

والكبير".الصغيرفيعميجيءالعظيمللأمرمثلا"يضرب322(:/1)الامثال

طممته:يقالولا.عليهاتىاي،عليهوطم،علاهأييثيء،كلالسيلطم:فيقال

فيونحوه."القريعلىالواديفطقوا"هنا:المثلوردكذاولكنالشيء.على

لي-ويبدو."القريعلىلواديوطمت،الباب"طردت25(:0)4/الموقعينإعلام
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فصوصهمصاحبوقالهو.إلاإلهلاالذياللههيوقالوا:،واحدةذاتفي

.(1)"فرقانلا،قرانالامران"واعلم:نصوصهموواضع

مذولامدحمنفيهماواحدنسقإلاالامرما

)2(لحكمباوالشارعوالطبعخصصتقدالعادةوانما

فرقاناالناسفاعظم،الفرقاناصحابهمالبصائراربابأنوالمقصود

والاعمالالاقوالفييقعوالتشابه.بصيرةالناسأعظمالمشتبهاتبين

فيالمتشابهاتمنالعلمأهلأكثرأتيوانما،والرجالوالامواللاحوالو

،عبادهمنيشاءمنقلبفياللهيقذفهبنورإلاالفرقانيحصلولا.كلهذلك

وسقيمهاوصحيحهاوباطلها،حقهابينويميزالامور،حقائقضوئهفييرى

.[04]النور:ثؤو<منله!انورالصاللهمجعلو>ومن

إليهلحاجةوا،الكتابفصولأنفعمنفلعله،الفصلهذاتستطلولا

وهو:.منهأعظمفرقانلىإمنهخرجتبصيرةفيهاللهرزقكفان،شديدة

تنزيهبينوالفرق،المعطلين[ب]173وتوحيدالمرسلينتوحيدبينالفرق

والتكلملعلووالصفاتإثباتبينوالفرق،التعطيلأهلوتنزيهالرسل

التعارضدرءفيشيخهكلامفيالمثلقرااللهرحمهالمصنفان-اعلمدثهو-

الصواعقفينقلهوقد-"القريعلىالواديفطمحامد،ابوجاءثم"222(:)6/

العائدالضميرهو"طم"وفاعل،بهمفعول""الواديانفتوهم-(2174/)المرسلة

حامد!ابيعلى

7(.1/0)الحكمفصوص(1)

فيالإسلامشيخنسبهماوقدايضا.)566(الهجرتينطريقفيالمصنفانشدهما)2(

.الفصوصصاحبتلميذالقاضيلىإ99()2/الفتاوى
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العمليالتوحيدتجريدبينوالفرق،والتمثيلالتشبيهوبينحقيقةوالتكليم

لفرقوإياها،اللهأنزلهمالتيمراتبهمالمراتبأربابهضموبينالارادي

وعدموإلغائهاالعلماءأقوالإهداروبينالمعصوممتابعةتجريدبين

علمهبنورالاستضاءةوبينلمالعاتقليدبينوالفرقإليها،الالتفات

بينوالفرق،الشيطانولياءوالرحمنأولياءبينوالفرق،بفهمهوالاستعانة

النفساني،لحالواالكفرينيالشيطاوالحالنيالرحماالايمانيلحالا

والحكم1(أحد)كلعلىالاتباعالواجبالمنزللحكمابينوالفرق

علىدركولاالضرورةعنلمالاتباعجائزيكونأننهايتهالذيالمؤول

مخالفه.

فصل

كلإذالامور،هذهبينالفروقلىإلطيفةباشارةالكتابنختمونحن

كبيرا.كتابابسطهيستدعيمنهافرق

الرسلتوحيدأن:المعطلينوتوحيدالموسلينتوحيدبينفالفرق

فلا،لهشريكلاوحدهوعبادته،التفصيلوجهعلىدثهالكمالصفاتإثبات

حلفولالفظولارجاء،ولاخوفولاح!ب،ولاقصدفيند)2(لهيجعل

أنهاكما،وعبادتهولسانهوقصدهقلبهمنلهالاندادالعبديرفعبلنذر،ولا

ولاقلبهفيوجودالهايجعلفلا؛البتةلهاوجودلاالأمر،نفسفيمعدومة

لسانه.

الاصل.من"الاتباعجائز...كل"علىسقطوقد."حالكلعلى")ز،غ(:في(1)

ندا"."ن(:ز،،)ط2()
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ومن.وتعطيلهاوصفاتهأسمائهحقائقفنفي،المعطلينتوحيدماو

ولاتتضمنها،ايةيذكرولايذكرها،فلاعطلهالسانهمنتعطيلهامنهمأمكنه

بالتحريف،عليهاسطاذكرهاتعطيليمكنهلمومنمنها.بشيءيصرححديثا

الالغازجنسمنمعناهأوله،معنىلافارغااسماوجعلهاحقيقتها،ونفى

إليهحرفمافي()1يلزمهأنهعلممنهمتعطيلهطردمنأنعلى.والاحاجي

فيحدوبأوتشبيهأوتمثيللزمفانسواء،منهفرمانظيرالمعنىمنالنص

فهوهذافييلزملموان،النصعليهحملالذيالمعنىفيلزمالحقيقة

تعطيلإلايمكنهلمهذاعلمفلماأ[]174.الحقيقةفييلزملاأنأولى

متناقضولكنه،منهأقربوالفرق.التعطيللاصلطردفهذا،لجميعا

البعضعنهونفى،لنفسهأثبتهمابعضللهأثبتحيثبالباطل)2(يتحكم

بينهما.يفرقلالحقاواللازمواحد،فيهماالباطلواللازم.الاخر

أسماءفيلحا؟إهووانماا،توحيلمالتعطيلهذاسمواأنهموالمقصود

لحقائقها.وتعطيل،وصفاتهالرب

فصل

عنسبحانهنزهوهالرسلأن:المعطلةوتنزيهالرسلتنزيهبينوالفرق

ربوبيتهوكماللكمالهالمنافيةوهيعنها،نفسهنزهالتيوالعيوبالنقائص

وارادتهوالظلم،واللغوبلموت1ووالغفلةوالنومكالسنة،وعظمته

نو،إذنهبدونوالشفيعوالولدوالظهيروالصاحبةوالشريك،بهوالتسمي

".)1()1،ط،ق(:"يلتزمه

لما."فيحكم:(ط،ج،)بفيو."متحكم":)ز((2)
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السماواتخلقيكوننوعبثا،خلقهميكوننوهملا،سدىعبادهيترك

وأننهي؛ولامرولا،عقابولالثوابلاباطلا،بينهماوماوالارض

والمؤمنين،الكفاروبينوالفجار،الابراروبين،وأعدائهأوليائهبينيسوي

نو،الوجوهمنبوجهغيرهلىإيحتاجوأنيشاء،لاماملكهفييكونوأن

نو،نسيانأوسهوأوغفلةلهيعرضوأنشيء،الامرمنمعهلغيرهيكون

بلفعلا،أووصفاأواسماإليهالشريضافأو،كلماتهتبدلأو،وعدهيخلف

وحكمةخيركلهاوأفعاله،كمالكلهاوصفاته،حسنىكلها5أسماو

لربهم.الرسلتنزيهفهذا.ومصلحة

عنفتزهوه.الكمالمننفسهبهوصفعمافنزهوه(،)1المعطلونوأما

إليهترفعنو،عرشهعلىاستوائهعنونزهوه.أحدايكلمأويتكلمأن

إليهتعرجأوشيء،عندهمنيتزلنو،الطيبالكلمإليهيصعدوأن،الايدي

عليها.عاليامخلوقاتهجميعوفوقعبادهفوقيكوننو،والروحالملائكة

يمسكوان،الاخرىباليدوالارض،بيدهت1السماويقبضأنونزهوه

والشجر،إصبععلىلجبالوا،إصبععلىوالارض،إصبععلىالسماوات

إصبع.ب[]174على

نو،لجنةافيبابصارهمالمؤمنونيراهوأن،وجهلهيكونانوثزهوه

السماءلىإليلةكلينزلنوضاحكا،لهمويتجلى،عليهمويسلميكلمهم

نزولفلافأعطيه)2(؟يسألنيمن؟لهفأغفريستغفرنيمن:فيقولالدنيا

)1()ب،ج(:"المعطلة".

مسلموصحيح(،411)5البخاريصحيحفيهريرةأبيحديثفيجاءكما)2(

.)758(
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.قولولاعندهم

مقصود.لغرضولالحكمةلاأفعالهبل،لشئشيئايفعلأنونزهوه

عبادهويشاءالشيءيشاءبل،الارادةنافذ،المشيئةتاميكونأنونزهوه

مافيكونالشيءيشاءولا،الربشاء)1(مادونالعبدشاءمافيكون،خلافه

توحيدا.التنزيهذلكسمواكماعدلاهذاوسموا،يكونلاماويشاءيشاء،لا

والغضبوالرحمةالرأفةعنونزهوه.يحمبأويحبأنعنونزهوه

العلم.عنواخرونوالبصر،السمععناخرونونزهه.والرضا

منالمنزهونهؤلاءإليهفرالذيفقالوا:الوجودعناخرونونزهه

عنه.ننزههأنعلينافيجبالوجود،فييلزمناوالتمثيلالتشبيه

المرسلين.تنزيهوالاول.الملحدينتنزيهفهذا

فصل

ماوالتمثيلالتشبيهوبينوالصفاتالأسماءحقائقاثباتبينوالفرق

يد:تقولأنوالتمثيلالتشبيهأن:الهدىأئمةمنوافقهومنأحمدالإمامقاله

قلت:إذاوأما2(.ذلك)ونحو،كبصريبصرأو،كسمعيسمعاو،كيدي

بينبل،المخلوقينصفاتمنشيئايماثللاواستواءووجهويدوبصرسمع

الموضعين.فييشاء"")ن(:وفي.يشاء"مادونالعبد"شاء(:ط،،ج،غ)ب(1)

راهويه.بنإسحاقعن2()43الإسلاميةلجيوشااجتماعفيالمصنفذكره)2(

إبطالفيقولهنظرو935(.)3/السالكينرجمدفيأحمدالامامعننحوهوحكى

.(1/43،54)يعلىابيللقاضيالتاويلات
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تمثيلفأي(=1)والموصوفالموصوفبينكماالفرقمنوالصفةالصفة

الملحدين؟تلبيسلولاتشبييما،وأيهاهنا

بهوصفبمااللهيوصفأنعلىالرسلعليهاتفقتالذيالحقفمدار

ولاتشبيهغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسلهبهوصفهوبما،نفسه

فقدبخلقهاللهشبهفمن.المخلوقاتمشابهةونفيالصفاتإثبات:تمثيل

حقائقلهثبتومنكفر.فقدنفسهبهاللهوصفماحقائقجحدومنكفر،

لىإا[17]ههديفقد،المخلوقاتمشابهةعنهونفىوالصفاتالاسماء

مستقيم.صراظٍ

فصل

تجريدأن:لمراتباأربابهضموبينالتوحيدتجريدبينوالفرق

يعبد،فلا،وخصائصهالخالقحقمنشيئاالمخلوقيعطىلاأنالتوحيد

ولا،عليهيتوكلولا،لهينذرولا،باسمهيحلفولاويسجد،لهيصلىولا

بربيساوىولا.زلفىاللهلىإليقربيعبدولا،اللهعلىبهيقسمولا،يؤله

بادلهناو،اللهومنمنكوهذا،وشئتاللهشاءما:القائلقولفيالعالمين

،الارضفيوأنتالسماءفيليدده1و،وعليكاللهعلىمتوكلناووبك،

حسبقيناو،واليكاللهلىإتائبناو،اللهوصدقاتصدقاتكمنوهذا

يحلق،لشيوخهمالمشركونيسجدكماللمخلوقفيسجد؛وحسبكالله

فيبهويستغيث،موتهبعدلقبرهويسجد،لهوينذر،باسمهويحلف،لهرأسه

إليهويتقرب،اللهرضافييسخطهولا،اللهبسخطويرضيه،ومهماتهحوائجه

اللهيحبمماأكثرويرجوهويخافهويحبه،اللهلىإيتقربمماأعظم

.ـخطاوهو،"صفلواوا":()ق(1)
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.(1به)يساويهأو،ويرجوهويخافه

المحضالعبدمتزلةنزل)2(والربوبيةخصائصالمخلوقهضمفإذا

ولاحياةولاموتاولانفعاولاضرا-غيرهعنفصلا-لنفسهيملكلاالذي

.المشركونزعمولو،مرتبتهمنحطاولا،لهتنقصاهذايكنلمنشورا

لا":قالأنهعليهوسلامهاللهصلواتآدمولدسيدعنصحوقد

اللهعبد:فقولوا)3(،اللهعبدأنافانما،مريمابنالنصارىأطرتكماتطروني

.(4)"ورسوله

")5(.منزلتيفوقنيترفعوأنأحبما،الناسأيها"ع!ير:وقال

)6(.عيدا"قبريتتخذوالا":وقال

يعبد")7(.وتناقبريتجعللا"اللهم:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المطبوعة.النسخاكثرمنوكذا(،)طمنساقط

المطبوعة.النسخفيوكذا.""وانزلهلىإبعضهمغيره()نفي

."عبد("(:،غ،ج)ب

عمر.حديثمن34(4)5البخاريأخرجه

،(1)627المختارةفيالضياءطريقهومن.(15521)حمدأالاماماخرجه

واسناده.عنهاللهرضيانسحديثمن(01،78001)770الكبرىفيوالنسائي

)قالمي(..صحيح

اللهرضيهريرةأبيحديثمن88(40)حمدأوالإمام2(،240)داودأبواخرجه

الربانيةالفتوحاتفيكماالافكار.نتائجفيحجرابنلحافظاوحسنهعنه

)قالمي(.313(.)3/

الطبقاتفيسعدابنطريقهومن-(1/172)الموطأفيمالكالإمامأخرجه

"اشتد=د:وزمرسلا،يساربنعطاءعن،اسلمبنزيدعن-2(042-14)2/
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.(1)محمد"وشاءاللهشاءماتقولوا:لا":وقال

)2(.ندا؟"لله"أجعلتني:فقال،وشئتاللهشاءما:رجللهوقال

محمد.لىإأتوبولا،إليكاتوبنيإاللهم:أذنبقدرجللهوقال

)3(."لأهلهالحق"عرف:فقال

)1(

)2(

)3(

..ثقاتورجالهمساجد"انبيالهمقبوراتخذواقومعلىاللهغضب

)7358(،حمداالاماماخرجه.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمنشاهدوله

"يعبد":قولهدونبمثله6681()يعلىوأبو(،9)870والبزار(،5201)لحميديوا

حسن.واشاده

)قالمي(..وغيرهماالصحيحينفيثابتفهوالحديثمنالثانيالشطروأما

والدارمي2(،1)18ماجهبنو2(،4960)حمداالامامأخرجهحديثمنطرف

لحاكمو)4655(،يعلىوابو82(،1،8251)4الكبيرفيوالطبراني)9926(،

عن،حراشبنربعيعنعمير،بنالملكعبدعنطرقمن463(462،)3/

الزجاجةمصباجفيالبوصيريقال.قصةوفيهلامها.عائشةأخيسخبرةبنطفيل

)قالمي(.."مسلمشرطعلىثقاترجالهصحيحإسناد"هذا(:152)2/

ابنحديثمن(8201)5الكبرىفيوالنسائي(،)9183أحمدالإمامأخرجه

"لله:لنساليوعندعدلا"،والله"اجعلتنيأحمد:عندولفظهعنهماهاللهرضيعباس

عدلاإ.

التقريب.فيكماصدوقوهوالكندياللهعبدبنالاجلحلاجل؟حسنواسناده

)قالمي(.

لحاكموا)983(،الكبيرالمعجمفيوالطبراني(،1)5587أحمدأخرجه

مسكينبنسلامحدثناالقرقساني،مصعببنمحمدطريقمن255()4/

باسير،اتى!ك!النبيأن،سريعبنالاسودعن،الحسنعن،فضالةبنلمباركو

(.)فذكرهفقال

".ضعيفمصعبابن":بقولهالذهبيفتعقبهالاسناد""صحيح:لحاكماقال

732



.[128:عمران]ال(شئلمالامرمنلكليس>:لهاللهقالوقد

.[451:عمران]ال(للهالاقرص-إن>قل:وقال

يونس:1<اللهشاءمالا!ماولاضزالنفسىب[17]هاملكلاقل>:وقال

.]94

حداللهمنمجيرفىلنانيقل!رشدصاولاضرأل!املكلآإني>قل:وقال

إليهألتجئمندونهمناجدلن:اي22[21-:لجن]املتحدا(-دونيجدمنولن

عليه.وأعتمد

اللهمنلكمأملكلا":صفيةوعمتهالعباسوعمهفاطمةلابنتهوقال

شيئا")2(.اللهمنعنكمأغني"لا:الصحيحفيلفظوفيشيئا")1(.

وادعواكلهذلكوأبوا،لهتهموابشيوخهمالمشركينعلىذلكفعطم

فقدذلكسلبهممنأنوزعمواكله،هذاخلافومعبوديهم)3(لشيوخهم

الهضم،غايةالالهيةجانبهضمواوقد.وتنقصهممراتبهمهضمهم

وفيه":وقالنيوالطبرالاحمد(01/991)الزوائدمجمعفيالهيثميوعزاه

".الصحيحرجالرجالهوبقية،غيرهوضعفهحمداوثقه؛مصعببنمحمد

منيسمعلمالبصريوهوالحسنفإن؟الانقطاعوهياخرىعلةوثمة:قلت

داود،وابو،المدينيبنوعلي،معينبنيحيىبذلكصرح،سريعبنالاسود

للدكتورالصحابةمنسماعهمقيالمتكلمالثقاتالتابعونانظر:.وغيرهموالبزار

)قالمي(.،اعلملىتعاوالله.بعدهاوما(1/491)الهاجريمبارك

عالشة.عن2(0)5مسلمأخرجه(1)

.هريرةبياحديثمن2(0)6ومسلم)2753(المخارياخرجه)2(

."معبودهم":(ن،ق،،غ)ا)3(
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اشمازتوضدهدبهرالمحهوإبا>:لىتعاقولهمنوافرنصيمبفلهم،وتنقصوه

(لمجمئتئشرونهمإذاءدونهمنذكرالذيرهـإذابالاخغيؤمنونلالذينفلوب

.[54]الزمر:

فصل

نأ:وإلغائهاالعلماءأقوالواهدارالمعصوممتابعةتجريدبينوالفرق

بلكان،منكائناراسلهولاأحدقولبهجاءماعلىتقدملاأنالمتابعةتجريد

تبينفإذاثانيا،معناهفينظرتلكصحفاذاأولا،الحديثصحةفيتنظر

.والمغربالمشرقبينمنخالفكولو،عنهتعدللملك

يكونأنلابدبلنبيها،بهجاءمامخالفةعلىالامةتتفقأناللهومعاذ

علىحجهببهبالقائلجهلكتجعلفلا.تعلمهلمولوبه،قالمنالامةفي

قطعاقائلبهقالقدأنهواعلم،تضعفولاالنصلىإاذهببل،ورسولهالله

واعتقاد،وموالاتهمالعلماء،مراتبحفظمعهذا.إليكيصللمولكن

بيندائرونفهم،وضبطهالدينحفطفيواجتهادهم()1وأمانتهمحرمتهم

وتقديمالنصوصإهدارهذايوجبلاولكن.والمغفرةوالاجرينالاجر

ذهبفمنكذلككانفإن.منكبهاأعلمأنهلشبهةعليهامنهمالواحدقول

صادفا!كنتإنوافقتهفهلاأيضا،منكبهأعلمالنصلىإ

مامنهاوخالفبها،ووزنها،النصوصعلىالعلماءأقوالعرضفمن

فإنهمبهم،اقتدىبل،جانبهميهضمولم،أقوالهميهدرلم=النصخالف

منلا،بهأوصواأ[]176ماامتثلمنحقافمتبعهم.بذلكأمرواكلهم

."مامتهمإ":(،غج،)ب(1)

734



مخالفتهممنأسهلبخلافهالنصجاءالذيالقولفيفخلافهم.خالفهم

أقوالهم.علىالنصتقديممنإليهاودعواأمرواالتيالكليةالقاعدةفي

الاستعانةوبين،قالماكلفيالعالمتقليدبينالفرقيتبينهناومن

طلبولافيهنظرٍغيرمنقولهيأخذفالاول.علمهبنوروالاستضاءةبفهمه

يقلدهعنقهفييلقيهالذيكالحبلذلكيجعلبللسنة،والكتابمنلدليله

علمهبنورواستضاءبفهمهاستعانمنبخلافتقليدا)1(؛سميولذلك،به

بمنزلةيجعلهمفإنه،عليهوسلامهاللهصلواتالرسوللىإالوصولفي

الاستدلالعنبدلالتهاستغنىإليهوصلفإذا،الاولالدليللىإالدليل

لاستدلالهيبقلمشاهدهاإذافإنه،القبلةعلىبالنجماستدلفمن.بغيره

معنى!بالنجم

الله!رسولسنةلهاستبانتمنأنعلىالناسجمعأ:الشافعيقال

أحد)2(.لقوليدعهاأنلهيكنلم

فصل

خوفلاالرحمنأولياءان:الشيطانواولياءحمنالراولياءبينوالقرق

فيالمذكورونوهم.يتقونوكانواامنواالذينهم،يحزنونهمولاعليهم

:قالكما:زيادة"تقليدا"بعد()نوفي(.)طمنساقطتقليدا"...يتمينهنا"ومن(1)

المقلدوبينتنقدتقدمامتىبهيمةبينالتقليدفيالفرقوما

السالكينومدارج282()2/الموقعينإعلامفيالمصنفذكرهاللفطبهذا2()

ولعل)58(الهممإيقاظفيالفلانينقلهوكذا(.04)التبوكيةوالرسالة335(2/)

ياعأنلملعايجوزداولا2(:95)7/الامفيالشافعيوقال.القيمابنكتبمصدره

33(.0)رسالتهوانظر.(1/151)فيونحوه."سواهاحدلقوليك!النبيقول
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قوله:فيوسطهاوفي5[،-]2<آلمقلون>هم:قولهلىإالبقرةسورةأول

صدفوالذين>أؤلئك:قولهإلىالأخر<وائيؤمباللهءامنمنلبز>ولبهن

عنددرجت>فم:قولهإلىالانفالأولوفي]177[،<المحنقونهموأولبهك

قوله:لىإالمؤمنينسورةأولوفي4[،]1-<كريمورزقومغفرةرئهم

!ان:قولهوفي،الفرقانسورةآخروفي11[،-]1<خلاونفيها>هم

>ألآ:قولهوقي35[،]الاحزاب:الايةآخرإلى<والمسانتالمسدب

ءامنواالذيف!يحزنوتهئمرلاعلثهملاخؤفاللهوساإت

ورسوله-للهيطع>وبن:قولهوقي62-63[،<]يونس:يتقونو!انوا

المصلد>إلا:قولهوفي52[،]النور:(الفآيزونهمفأولحكويتقهأللههـنحس

-22:]المعارج(مكرمونجتمتى>فى:قولهلىإ<دالمونصلاضهمعلىهم!ألذين

الايةآخرإلى<الحمدوتافندوتتجيبوت>:قولهوفي35[،

112[.:]التوبة

الدقفيلرسولهالمحكمون،لربفمالمخلصون:همالرحمنفأولياء

فلالغيرها.سنتهيخالفونولا،لسنتهغيرهيخالفونالذين(،)1لجلوا

ورسولهاللهغيرفيةلىإيتحيزونولا،بدعةلىإيدعونولا،يبتدعون

علىالشيطانسماعيستحبونولاولعبا،لهوادينهميتخذونولا،وأصحابه

وفيه(.ط،،غ)قفيوكذا."لحلوا"الفرق:الاصلفيو.لجليلواالدقيق:يعني(1)

الفرق")ن(:ناسخفاثبت،تصحيحهوالناشرونالنساخوحاول.وتصحيفتحريف

لحرما":المطبوعةالنسخوفي.والعقد"لحل"ا)ز(:وفي.لهمعنىولا،"والدين

،ج(.)بمنأثبتعاماوالصواب."لحلوا
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ولا،الرحمنمرضاةعلى(1الانتان*صحبةيؤثرونولا،القرانسماع

>2(.المثانيالسبععلىنيوالمثاالمعازف

للضنىمور؟مرضبهممعشرمناللهلىإبرئنا

الغناسماعمنجرفشفاعلىأنتمقومياقلتوكم

جنىقدوماغوئاتركنابتنبيهنااستهانوافلما

ديدنا*3(الغنااصارغويلهدىالداعييستجيبوهل

تنتنا*4(تاننا!لىوماتواالمصطفىملةعلىفعشنا

)1(

)2(

)3(

)4<

*ج(:وفي([،"الإنسانز(:،ط،)غوفي)ق(.فيوكذاالاصلفيمهملةالكلمة

"الاشرار":الخطيةالنسخبعضوفي.""الافتان:المطبوعةالنسخوفي"."الاتيان

)ن(:وفي.بعيدتصحيحوهو.بديويالاستاذوأثبتهلعموش1الاستاذذكركما

وحدها.)ب(منأثبتناهماالصوابولكن،المعنىفيصحيحوهو،،"الصبيان

السلف"وأقاويل5(:5)الكبائرفيالذهبيقال.والمردانب1الاحدصحبةوالمراد:

وسموهمتحصر،أنمنأكثررويتهممنلتحذير1و-نالمرديعني-منهمالتنفيرفي

هواناللهأراد"إذا:لواسطيبكرأبيقولومعه.شرعا"مستقذرونلانهم""الانتان

الرسالة.الاحداثصحبةبهيريد:القشيريقال"هلجيفواالانتانلىإألقاهعبد

.(1/801)القشيرية

"."والمثالث:""المعازفكلمةبعدزاد)ز(وفي."نيالمثاوالسبعالقرآن")ن(:في

تصحيف.الغنا،،"أصابج(:،)ط

وفيتاتنا"."على)ن(:فيالثانيالشطروفي".المصطفى"سنةن(:ز،،ج،)ط

تنتما"."على)ط(:

وهي.نفسهقصدوأظنهاخر،لىإنسبها(014)اللهفانإغاثةفيأبياتستةوهي

عددهافيمختلفةفهيترى،كماخمسةوهنا)66(،لهالسماعمسألةفيأربعة

هي:الفلسفةذمفيأبياتأربعةلقشيرينصرابونشدوقدايضا.لفاظهاو
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البصيرةفاقدعلىإلاالشيطانبأولياءالرحمنأولياءيشتبهولا

وسنتهرسولهوهديكتابهعنالمعرضونيكون(1)وأنى.والايمان

عنوعدلواجأشا،)2(لمخالفتهضربواوقد،أولياءهغيرهلىإلهالمخالفون

ولبهنلمنقونإلاؤِلياؤه-إناؤلاءهح!انوا>وما؟وطريقتهنبيههدي

يحبهبماالمتلبسون:الرحمنفأولياء34[.:الانفال1<لايغلمونأتحبرهم

:الشيطانوأولياء.عنهخرجلمنالمحاربون،إليهالداعون،وليهم

نهاهممنويحاربون،إليهيدعونوعملا،قولاوليهميحبهبماالمتلبسون

عنه.

وإخوانالشيطانومؤذنالشيطانيالسماعيحبالرجلرأيتفإذا

علمتوالفجور=والباعالشركمنالشيطانيحبهمالىويدعو،الشياطين

صلاته،في:مواطنثلاثةفيفاكشفه،عليكاشتبهفإن.أوليائهمنأنه

الشفاكتابمنمرضبهممعشرمناللهلىإبرئنا

الشفاكتابمنجرفشفاعلىانتمقومياقلتوكم

كفىحتىاللهلىإرجعنابتنبيهنااستهانوافلما

المصطفىملةعلىوعشنارسطالسدينعلىفماتوا

(115)المنطقيينعلىوالرد2(،53)9/الفتاوىومجموع293()النبواتانظر:

الابياتهذهفيالقيمابنتصرفوقد.تحريفوهو"العربي"ابن:فيهوفاثلها

.السماعاصحابعلىالردلىإوصرفها

مناثبتناماوالصواب."أناللهوحاشى")ز(:ناسخفزاد"،"وأن:وغيرهالاصلفي(1)

المطبوعة.النسخ

".لمخالفيه":الاصلفي2()
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تجريدوورسولهاللهلىإودعوته(،1)منهموتقزبهوأهلهاللسنةمحبتهو

ولاكشفولابحالتزنهلا،بذلكفزنه.السنةوتحكيموالمتابعةالتوحيد

الهواء!فيوطارالماءعلىمشىولوأ[،1771خارق

فصل

لحالافان.نيالشيطاوالحالنيالإيماالحالبينالفرقيعلموبهذا

وتجريد)2(،العملفيوالاخلاص،للرسولالمتابعةثمرةالإيماني

يصحإنماوهو.ودنياهمدينهمفيالمسلمينمنفعة)3(ونتيجتهالتوحيد.

والنهي.الامرمعوالوقوفالسنةعلىبالاستقامة

قربمنينشأوهوفجور.أوشركإمايستببه)14نيالشيطالحالوا

الاصناملعئاديكونلحالاوهذا.ومشابهتهمبهموالاتصالالشياطين

حالاعليهحلعالشيطانعبدلماصاحبهفان.والشيطانوالنيرانوالصلبان

منبهولاءهلككم،اللهإلاإلهولا.والإيمانالعقولضعفاءبهيصطاد

الانعام:1<مافعلوهدتهشاءولودينهمعلتهصولقبسوا3وهم>لزالخلق

فهو،الرسولبهجاءوماالكتابحكمعنصاحبهخرححالفكل!137[

ماوالصواب."عنهم"ونفرته:لناشرونوالنساخقرأثمومن"،"عانهم:الاصلفي(1)

وحدهاه()طمن[ثبتنا

".تجريده"و(:)ق)2(

".للمسلمينشفقته"ونتيجة)ط(:وفي.""ونتيجةق(:)1،)3(

"."نسبته:المطبوعةوالنسخ)ق(وفي.اللامحرفوأولهامهملسةالاصلفيالكلمة(4)

وهي"،"سمبهمتاخر:بخط)ج(حاشيةوفي"."سنته)ب(:وفيإ."بسببه)غ(:وفي

معهاهسافطة
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.كانماكائنا،نيشيطا

ممنوكثيرالصليبوعبادالناروعبادالسحرةبأحوالسمعتوقد

هذامننصيبله،الباطنفيمنهبريءوهوظاهرا،الاسلاملىإينتسب

للرحمن.ومعاداتهللشيطانموالاتهبحسبلحالا

فيكون(،1)بجهلهعليهملبوسايكونولكنصادقا،الرجليكونوقد

علمهلقلةالأمرعليهليسلكن،واخلاصوعبادةزهدمعشيطانيا،حاله

.الايمانبحقائقوجهلهوالملائكةالشياطينبأمور

صاحبمتشبههوبل،منهمليسمنوهؤلاء)2(هؤلاءحكىوقد

هؤلاءبينالتمييزعدمبسببالبلاءفيالناسووقع.ومخاريق)3(محال

فيماأعزلفرقانو.شحمةبيضاءوكل،تمرةسوداءكلفحسبواوهؤلاء،

ويزن،والباطللحقابينبهيفرقالقلبفياللهيقذفهنوروهو،العالمهذا

وقعالفرقانعدمفمنوفاسدها،لحهاوصاوشرها،خيرهاالامور،حقائقبه

التكلان.وعليهالمستعانفالله،الشيطانأشراكفيولابد

فصل

الذيالمؤولوالحكم،[لاتباعالواجبلمنزلالحكمابينوالفرق

رسولهعلىاللهأنزله)4(الذي:المنزللحكماأن:الاتباعجائزيكونأنكايته

".)1()ب،ط،ز(:"لجهله

)ب(.منساقط"وهؤلاء"2()

والحيلة.المكر:لمحالو.تحريف"مخاييل"،:المطبوعةالنسخفي)3(

".الذي"هو:الاصلعداما(4)
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.سواهلهحكملاالذيحكمهوهو،عبادهبينبهوحكم

يجبلاالتيالمختلفةالمجتهدينأقوالفهو،المؤوللحكماوأما

اللهحكمهذا:يقولوالمأصحابهافإنخالفها،منيفسقولايكفرولااتباعها

يلزموالمو؛يقبلهلمشاءومن،قبلهشاءفمنبرأينا،اجتهدنا:قالوابل،ورسوله

هوكانولو(.1)قبلناهمنهبخيرٍجاءنافمن،رأييهذا:حنيفةأبوقالبل.الامةبه

فيه.مخالفتهوغيرهماومحمديوسفلابيساغلمااللهحكمعين

الموطأ،فيماعلىالناسيحملأنالرشيداستشارهمالكوكذلك

وصارالبلاد،فيغقن!اللهرسولأصحابتفرققد:وقالذلك،منفمنعه

)2(.الاخرينعندماغيرعلمقومكلعند

جاءإذاقولهبتركويوصيهم،تقليدهعنصحابهينهىالشافعيوهذا

)3(.بخلافهالحديث

نيتقللملا:ويقولودونها،فتاويهكتبمنعلىينكرحمدأالاماموهذا

أخذوا)4(.حيثمنوخذفلانا،ولافلاناتقلدولا

كليهمازيادبنوالحسنيوسفاباان75(/1)الموقعينإعلامفيالمصنفذكر(1)

2(.0/211)الفتاوىمجموعوانظر:.حعيفةأبيعنرواه

ناوالمشهور97(.0/3)الفتاوىومجموع382(2/)الموقعينإعلامفيوكذا2()

المنصور.جعفرابوهولمالكذلكوقالالموطاعلىالناسيحملأنارادالذي

73(.-71)2/المداركترتيب:انظر

2(.00)2/الموقعيناعلامفيالمصعفمنهنقلوقد،المزنيمختصرأولانظر)3(

.(2454/)للبيهقيالسعنمعرفةوانظر:

.(512)6/الفتاوىمجموعنظر:1و(.2102/)الموقعيناعلام(4)
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علىلحرموااتباعهيجبوحيأقوالهمأنعنهماللهرضيعلمواولو

ولماشيء،فيبخلافهميفتواأنلاصحابهمساغولما،مخالفتهمأصحابهم

القولانالمسألةفيعنهفئروى،بخلافهيفتيثمالقوليقولأحدهمكان

اتباعه.يسوغأنأحوالهأحسنوالاجتهادفالرأي.ذلكمنوأكثروالثلاثة

عنه.يخرجولايخالفهأنلمسلميحللاالمنزلوالحكم

ولا،تنفيذهيحلفلا،اللهنزلمابغيرالحكموهو،المبدلالحكمماو

والظلم.والفسوقالكفربينوصاحبه،اتباعهيسوغولا،بهالعمل

****

للوامةوالمطمئنةالنفسأحوالبعضعلىالتنبيهوالمقصود:

بعفبى؛منبعضهابهيتميزوما،الثلاثةالنفوسفيهتشترلنبوما،والامارة

[أ]178تنبيهذلكوقي.ونياتهاومقاصدهاواختلافهامنهاواحدةكلقعالو

.وراءهماعلى

.أخرىومطمئنة،اخرىولوامة،تارةأمارةتكونواحدةنفسوهي

البشريةالنفوس%قلفهي!المطمئنةماو.الامارةعليهمالغالبالناسكثرو

ئزضئةراضيةرئكاك>ازجىلها:يقالالتيوهيقدرا.اللهعندوأعظمهاعددا،

3[.0-82:]الفجر<جنقوازظ!عبدىن!فيفا!

إليه،مطمئنةنفوسنايجعلأن،الإجابةالمرجوالمسوولسبحانهوالله

شرورمنيعيذنانو،لديهفيماراغبةمنه،)1(راهبة،عليهبهمتهاعاكفة

،هواهواتبع،ذكرهعنقلبهأغفلممنيجعلنالانوأعمالنا،وسيئاتأنفسنا

.""راضية:(،ج)ب(1)

742



فىسعيهتمضلاتذين!كلا>الاخسرينمنيجعلناولافرطا؛أمرهوكان

الدعاء،سميعإنه[.301،4.1:]الكهف<ضنعاتحسؤنأنهمتحسبونو!الديخاايخمؤة

الوكيل.ونعمحسبناوهوالرجاء،وأهل

!!!
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ألكهاىؤيار!

اللفظية.الفهارس:أولا

العلمية.الفهارس:ثانيا





اللفظيةالفهارس:أولا

القرانيةالاياتفهرس.1

النبويةالأحاديثفهرس-2

والنابعينالصحابةاثارفهرس+3

القوافيفهرس+4

الكتبفهرس+5

الاعلامفهرس+6

والجماعاتالفرقفهرس-7

الأماكنفهرس.8





القرانيةالآياتفهرس-1

[2](لفدب1لتلله>آلحمد

[5](نستعينوإباكنجد>اياك

[لفاتعة1-سورة

البقرة-سورة2

[4](يوقؤنهر>-جمالأخز

[5](آئمتلوتهمواولك>

281[<أقوتاو!نتمبالئهتكؤون>كيف

[03](خليفةالأزضفىجاعل>ءافئ

[104<بنهدكمأوفبنهديوفوا>و

[551<جقزهالثهلزىحتىلكتؤمن>لن

[116<وحدطعامفىنصبرلنيموسئققتز>وإد

]63[طور(فوقمورفعنايعثقكخ>وإذأخذنا

[74](ذلكبعدمنقلولبهمقس!ثم>

[719<!لبك!نرله-هان!لجتريلعدوا>منكات

[01]9(الكتتأف!!ملإصثوذ>

[111](أمانيض>تلف

[1]48(آلخيزلث>فاستيقو

[651](أنداد!االلهدونمنيتضذمنالاسومن>

974

،942

،99

،305

،213

،488

،387

942

063

625

736

012

405

487

677

446

407

296

307

907



[1771<ألأخروايومباللهمنءمنالبز>ولبهن

[12]8(جهابرووألذينءانوالذدىإن>

]235[<أنفسكخمافييعلماللهأن>واعلمو

2431[<لوثوهغديرهتممنخرجوأيئ>ا

[2551<حباذنهإلا-عندهيسثقعالذيذا>من

[1952<ظويةقريةصوهيعك!مز

[2681<الفقريمدكمالشتطن>

2731[<أغنيالجاهلى>تحسبهم

]275[<الربوأمثلائبيع!يانما

2861[<>لهاماكسبت

عمرانلآ5وة-2

[6]<يشاةالازضامكتففىيصور!زهوالذي>

[181هو<إلاإلةلاأتهدلهشي>

[811<الب!يتناللهِميثقأخذذ>-

]83[<والأزضنالئممودزفيمنأسئلم>وله-

[]128<ثئٌالأترمنلتليش>

[1541<بلةالأمركه-إن>تل

[017-1961<أمواتأأللهسبيلفىقتلوأالذينتخسبنولا>

075

736

686

674

012،212

271

012،212

644

668

،176724

،367384

3

048

486

465

733

733

،89،111،113

،291،216،092

،192،316،342

47،4،478487



[8511<اتمولثنيلقةنفممىص>

[1871<الكتابأوتوأالذينميثقىاللهأخذإذ>و

النساء-سورة!ا

[1](رلبهماتقواباس>يهأيها

[192<أنفسكغتقتلو>ولا

[195<والرسولأدئهالىفردوهشئءفيتنزعنم>فان

[196<والرسولاللهيطع>ومن

[98](سوافتكودؤنكفروأكماتكفرونلؤودوا>

[1311<والحكمةالكتبعلئثلله>وأنزل

[1231<الحتنبثاهلأماقىولآبامانيكمليس>

[41]9(قديزاعفؤااللهكان>فان

[5161<ومترينمبمثرينزسلأ>

[171]<اللهرسو!هييماتنعيسىلسميح>إتما

الماندة5رة-5

71[<الئوعلتكمنعمه>واذ!رو(

]13[(لعتهخميثقهم>فبمانقضهم

[712<المئقينمناللهيتقتل!!إنما

[011](صتجتنيعيسىاللهقال>إ؟

[1811<عبادكفانهم!تمذتهمإن>

الأنمامسووة-6

]38[(ولاطيرالأزضفىدائؤمن>-ما

751

216

44،45،8

426

447

487

467

614

304

94،

407

218

296

967

094

447

487

488

646

062

967

263



[44]<متحنابهذئحرو(مافلئانسو>

[]55<الاي!نفضل>كذلك

[61-06]<باليلىيتوفمالذى>وهو

]39[<اتوتغمزتفىالطوت،ِترخ>ولو

[49]<ىفردجثتموناولقد>

[]137(دبطهمعلتهزوللبسو>ليردوهم

[1]94<الب!غةالحمةطله>قل

[461]<أخرئون!وازر!وتزر>ولا

الأعرافسورة-7

]6[<إلتهمأزناالذيتذلنشلن>

[]11<صوزنبهخثئم>ولقذظقنم

<

<

<

<

<

<

<

[13]<دتصرمؤاولاواشربواوكلو

[04]<عنهاواستكبروالذلىكذبوأيابمناإن

[]44<لحنةاضب3وناد

[84]<لاضافاأضمطونادى

[05]<الارأضحفونادى+

86[]<نوعاون!زدوي!لتقعدوولا

[201]<عهل!منلاكزهموجدناوما

752

685

294

522

،801،142،921،447

،522054،615

522

973

463

،268486

026

،277،033،428

،453،994205

667،715

118،556

481

482

481

184

457



[1721<ظهورهرمنءادمبنىمنرنكأخذ>لصإذ

-173[1721<لقيمةيؤمتقولوأت>شهذنة

1731[<ءاباؤناأشركإنمآنقوئؤاو>

[1002<حصبدالشيصلنمنينزغنبئصوإما>

الأنفالسورة-8

!ر?.ص!ءِءِ
[41<!ربصورزقومغفرةرتهمعنددرخت>قم

[192<اللهتنقوإنءامنوالذلنجايها>

[143<ح5اؤلاهنوأ!اوما>

371[<الطجبمنالخبدشاللهليميز>

التولةسورة-9

171[بالكفر<أنفسهم!>شهدين

[2111<الحمدوتآلعئدوت>التحبوت

[4121<سوربوانزلتما>باذا

يونس.ا-سورة

31[<إذنة-بندمنشفي!لامن>ما

[194<لقعاولاضترالنفسىأملكلاقل>

58[571-<زنكتممنموعظةجاءتكمقدالناس>يأيها

[581(فبصفرحوافبذلك-وبرحمتهاللهبقضلقل>

753

،2770،33،333

،454،457،461

،462،475،477

،048،482-094

594،894

،462،465485

،486094

654

736

723

738

048

736

496

271

733

183

496



621-63[<علئهملاخوفاللهولآإن>ألا

[001]<اللةبإذنلاإتؤمفأنوملانِلنفميى>

هود-سورةاا

[101](ءالهتهمعنهمأغنت>فما

يوسفا-سووة2

[]53(يالشوءلائارةمالتفسإن>

]76[<عليمعلمذيكل>وفوق

]86[<اللهإليوحزنيبثىمنكو!ىاتما

الرعد-سووة13

[]15وكرفا(طوعاوالأرضلسمواتفىمنمذ>وله

[191<هوأكىكمنالحقزئكمنإقكأنزلأتم!يعلم>أفمن

[152<افميثقينقفونولااللهبعهديوفونآلذين>

]28[<اللهبدتجرقلوبهموتطمنءامنوأالذين>

[]36(إليكأنزلبمآيفرص%الكتتءاتئمهموالذين>

هيرإبر1سووة-ا!ا

[01]<والازضقالسموتفاظرشفالله>أفى

271[<التابتبالقولءامنولذيفاللهيثئت>

34[](!قارلظلومفيلحشن!إن

[]92<زرصمنفيه>ونفخت

العجر-سووة15

754

736

376

438

،447،615622،963

585

072،721

483

183

487

623

،183496

194

،154،253،255

256،262

376

423،447،944



]75[<لانتوكينلأيخمزذلكفيإن>

(]29-39[لمئثلئهراخمعين>فورئب

النعل-سورة16

[1]<اللهامر>أق+

[2]<-امرهمقبالروحالملائكةيزل>

[07](الحمرأزذللييرزمنمنكم>

]77[البصر(إلاكلضجالساعةاضر>وما

]78[<ائهئكمبطونمنأخرجكم>وألله

[]89<ياللهفالستعذانآلقرءقرأتدإذا>

[01]2<القدسروحنرلمرقل>

[111]<نقسهاعنتجدلنف!ى!لدآني>يؤم

الإسرا،سورة-71

[1]<لئلأ-يعثداشرئالذي>ستحن

[51]<لفسه-!دىفانماافتدىمن>

[]92(عنقكلىمغلولةيدكولانجعل>

[44]<!كده-يسيحلاشئءقن>!ن

[74](إليهرلقدكدتترثحنثئئئكأنولولآ>

85[](رب!أضرمنالروح>قل

الكهف-سورةا8

[401-01]3(أ!لأبالاضرلنننئنمهل>قل

755

،666

422،437،8

،685

66

26

43

61

95

43

65

61

17

37

71

21

64

74



5-91رةمريو

19[<شثاتكولصقئلمنظقمك>وقد

[91-711<روحناليهاإ>فازسفنآ

]57[(م!ناعتا>ورفعئه

طه5-02رة

[55]<أخرىتارهنخرجكغومنهانعيدكئموفيهاخلقانبهغمتها>

[1241<ضن!معيشةله>فإن

الأنبيا،+هرة21

281[<ارتضىلمنإلا>ولايشفعون

371[<عحلمقلنسناقيظق>

821[<الزحمب%أرحموأنتالضرمسنىني)

[19]<فيهافنقخنافزحهااحصحنت>والتى

[01]5كر(ابعدمنالربورفىولقد!تتنط>

[]701للغنميهت(أرسلنفإ،رخة>وما

العح-5رة22

[51<البعثمنرشينيإنمصالاسيايها>

[]18<االمممواتفىمنلهيسمجدانتراتألز>

[]31<لسمامفخرفكلتماباللهيشرك>ومن

]53[(قتنةالثمتطنيلقىماليخعل>

[]54<الحقأنهالعاصأوتوالذلى>وليعلم

[لمؤمنون5-23رة

[]11<فيهاخلدون>هم

756

،427

،276

،118

42

47

31

13

27

72

32

26

21

25

67

67

73



[13-211<طيهزمنسئلؤمنالا!منظقناولقد>

198[<لشحرون>فاق

89[719-<لشنطينهمزتمقبكأعوذزب>وقلى

[001](شعثونيؤيرإكبنخورايهم>ومن

النور-سورة2!ا

[112<علييهؤورخة-لله>ولولافضول

[93](بقيعهصأسمكم!الينيقروألذيئوا>

[104دؤبى<منله-فمادؤرلهاللهمجعلر>ومن

[14](والازضىالسبزتفيبنلهيسثحلله>ألؤترأن

[521-<ورسولهاللهيطعومن>

[55](الفنلختوصعملوامبهؤءامنواثذيناللهوعد>

[16](أنفسكمعك>قسلمؤا

[لفرقان-سورة25

[671<يفتروولميسترفوالمأتفقوإذاوالذفي>

[741<اناهمترشايقولوتوالذين>

الشعر[ء-سورة26

[4](خضعينالاأغئقهم>فطفت

98[-]88(بنونولامالميخفعلا>يوم

[491-3191<ققبكفى!الأمينأخابهنزل>

النمل-سورة27

[]18(النملوادعكأتؤاإذآ>حتى

757

،213

،666

65

65

32

63

68

72

73

32

61

94

68

47



[08]<الذعآء!عالضنمولاالمؤقلادت!تمعإنك>

القصى-سورة28

[56]<المرسليناخيمماذافيقوليادحهمويزم>

]68[<وتحار!اءماتحلق>ورنك

]83[(علماالايريدونللذفينجعلهاالأخؤالدارلك>

]88[<وتجههإلاهالأشئء!عي

[لمح!م.3-سورة

[0331-]...(حنيفأللدينوتجهكفاقم>

لقمان31-اله!ورة

[11]<اللهطقهذا>

[1]8<فخورنحنالىلايحبصالله!ان

السجدةسورة-32

]9[(زرحه!منيخووذفخدمنئه>

[11]<الموتملكيؤفتبهم>قل

[12]<ذقالاالعذابمف>ولضذيقنهم

[42]<بامرنايهدوتأيمةمثهموجعلنا>

[لأحز[ب33-سورة

]7[<ميتقهمالئثنمنأفنا>و4ذ

[43](بيودينفىيتكماواذكرت>

35[](والمسلمتالم!لمب!ان

721[<والجبالوالارضالتضتعلىالاثانةعرضاناإئا>

758

،457

،143

،457

،376

912

026

448

918

79

394

438

38

423

022

607

488

218

736

483



سباسورة-34

]6[(العلمرتوأالذينويرى>

[01]<معه-أل!لى>يخجبال

]23[له-<%ألمنإلازعندهالثمقعة>ولائعفع

[193(نحلفهفهوشئءمنانققتم>وما

طرفاسورة-35

[5](حى!اللهوعدإنالاسيأيها>

[511<اللهالىالفمراءأنتمالتاس>يأيها

]22[لقبور(فىمنبم!معائت>وما

يس36-سورة

[27-62]<يعلمونقؤىليهتتفالاتجعةادصلقيل>

[]52<مرقدنامنبعثانامن>يوتلنا

[45]<شئانق!ىظلملافاتؤم>

[16-06](ئمءايننىإليهنماعهذلم>

الصافاتسورة-37

[16]<لعملونففيعملهذا>لمئل

[69]<تعملونوماضلقكموآدله>

كل38-سورة

[5]<لمجابلمثئئهذاإنوحداالهالالهةأجعل>

[811(وآلالث!اىبانع!ثىمعه-لشبحنتججالسخرنا!اتا

[44](لبأر7ئهائعبدننمصابرأوجدنه!انا

975

183

211

271

173

686

436

121،912

،2676

926

،367384

487

77

428

648

211

721



[727-1]<سؤية-فاذا!طايزمنلبث!إخلق)إني

]75[<يدي>خلقت

[لزمر93-سورة

[22]<كراللةمنفلوبهمللقشية>فوفي

[24](موتهاحينلأنفسايتوفىلله>

[44]<جميعاالشقعةتئه>قل

[54]<اشمازتوضدهدبهراللهوإذا>

[]47(تحتسحونيكونوألئممااللهمنالم>وبدا

]56[(لتهجنبفىفرطتماعك>ئحصرقئ

]63[<شنئئحلخلقالله>

]68[(السمنواتفىمننمعقألفحورفى>ونفغ

[47](وغدهصدقناائدمدلهماالحضد

غافر.4-سورة

[11]<اثنمينامتنا>رشا

[51](يشاءمنعكأمز-مقالررج>يلقى

[446-]ه<ما!روسئاتللهفوقمه>

[]46<وعشياغدواعلثهالناريعرضحومن>

[]52<اللعنة>ولهم

فصلتا!ا-سورة

[11](أؤكرهاطوعا>أنتيا

[03](استقمواثتمللهرتجاقالواالذيف!ان

076

405

944

677

،56،98،901،012

،125،432،515521

271

734

685

633

427

89،601

76

،79012،123124-

446،615

921

926

377

283



[05]<قابمةل!تاعةأظن>وما

[لشوري42-سورة

[11]<البصيرالتمميعوهوشف>ليسكمثلهء

[52]!عبادهعنلئوقيايقبللذيوهوا>

[3]9<يتصرونتمالتنئأصابهمإذايئوا>

[4]0<ثلهاستئةستثؤوجزوأ>

[25]أمرناح(منررحاإليكأؤجتنا>كذللث

الزخرفسورة42-

]23[(اتؤعلىيرابابرناوجذنا>إنا

]87[(اللهليقولنخلقهخمنسأتتهمولبن>

[لدخان44-سورة

[]56(الاؤفلموتةإلاالمويرفيهالايذوقوت>

الجاثيةسورة-5!ا

]13[(ئهجمبعاالازضفىومالسمؤدقمافى>وسخرلكر

معمددا-سورة7

03[]<لافىشبههرنلعرنذهربسيذهؤ>ولونشاء

العجراتسورة-94

[2]<أصواتكمترفعولامنوااءلذيناياايها>

[1]3<بمروانثئمنخلقنكلإنالئاسجمايها>

[لطور52-سورة

[12]<ذريئهمئئع!هخوانو5لذينوا>

[(]45يومهميئقوأحئئفذزهم>

47[-]45<يضحعقونفيهالذىيومهمبئقوحتيفذرهم>

761

،678

،446

،424،427

68

3

67

68

67

94

94

99

44

66

38

37

21



<

<

<

<

<

النجوسورة-53

361[<موسىصحففىبمالننالمأتم

381[<وئرأخرىوازرٌالأئزر

193[<سعئماإلالنهدنشنلتسوأن

[14-104<يرىسوف-سغيهوان

[615<الأؤكالذرمننذيرهذا

الرحمقسووة-55

[41](لفخارصلصئلكا>من

[72-62](فانلجهامن>كل

الواقعهن5رة-65

[41-]8.(.هالميمنةااهبمآااهمئمنةفاهضخب>

271[<اليمين>وانمب

[114<ال!ثمالوأمحني>

[85-]83(...!الحطقومبلغتإذا>فلولا

87[-5831<05!المحطقومبلغتإذا>فلولا

[69-]83.(..!الحطقومبلغتإذا>فلولا

[98-]88.(.ه!ائمقربينمننأتاهإنكان>

العديد-5رة57

[411<الأمافن>وغزليهم

[211<زلبهممنمغفرهلى>سابقوأ

[221<الارهنفىمصيبةمنأصاهي>ئا

23[221-<الأرضفىمصيبةمنأصاب>مآ

762

،375

،367،937

،278

،387

،627

377

937

375

457

505

79

278

462

462

091

436

221

282

686

307

434

996



المجادلةسورة-58

"]22[(آلايمنقلوبهمفىكتب>أول!ك

العشر-سورة95

]7[<فخذوهالرسولءائبهم>ومآ

[01](يقولوتبعدهممنوجآ>والذب

[91]<اللهنس!وا؟ئذينتكولؤأولا>

الممتعلةسورة-06

]7[<رحيمغفورللهوقدير>و3لله

الجمعةسورة-62

[2](منهمرسولاالاممنفيبعثلذيهو>

التغابقسورة-6!ا

[111<اللهإلاباؤنمصيبةمنأصابما>

الملكسورة-67

[11<الملكبيدهألذي>ئنرك

اول!سورة+07

[1]9<هلوعاخلقالانسئنإن>

[12-91](.ه!هلوعاخلىالإنسئنإن>

[53-22](..بحوندصلاتهمعلىهمالذين!آلمصقدالأ>

نوخ71-سورة

[311وقازا<لئهلزجونلالكمما>

لجق721-سورة

[22-112<555!رشدصاولاضتزالكزاملكلاإنيقل>

763

446،961

166

356

006

967

218

627

236

376

667

736

196

733



المدثرسورة-7!ا

]38[<رهينةنفسبماكمبت!و

[56]<للةيمثاءأنإلايذكرون>وما

القيامةسورة-75

[2-1].(..!القئمةبيرمأقم>لآ

[2](اللؤامةبالنقساقتم>ولآ

الإنسانسورة-76

[1]<الدهرننحينافيلننكلق>هل

[42](أوكفوزاثماءتنهم>ولاتطغ

اللبا78-سورة

]38[<صفآوالمليههألرؤحيقوم>يوم

النازعاتسورة-97

[04]<اقوىعنالمس>ونهى

المكولر-سورة81

[92](اللهيتثآءانلأات!ثاءون>وما

[لانفطارسورة+82

]7[<فعدلكفسوئكخلقك>الذى

]8[<كبثشاءصورقرماأئ>في

[41-1]3<جمييلفىالفخاروإن!نعيملفىقيدرارا>إن

المطففين82-سورة

]7[(سخينلفىالفخارإنكنف>كأ

[21-]18!...(علتبئلنىالائرارإنكتف>كل

[62]المنانمسون<فيتنافسلكذ>وفى

764

،447

،043

،388

614

376

622

636

605

694

446

615

377

901

034

256

256

032

307



قاالانشقاسورة-8!ا

]6[(رئككذطإكإنككاِحفينسصن>كائها

القجرسورة-98

[72](المظمبنةلثمهساجإدمها>

[]27-03<ههن.هلمظممنةالثقسجإدمها>

المنمسسورة-19

[8]7-(..!وماسؤلفا>ونفم!ى

العلقسورة+69

[7]6-(أشتعقاهرأن!لطغقينس!ن!ان

القدرسورة-79

]4[(منئهمبإمههميخاوالروخادهملئكةدنزان>

الزلزلةسورة-99

]7-8[يره،!..(خيرذزمقاليعمل>فمن

العادياتسورة-01.

]6[(لكنروءلربهلإنسنإن>

العصر-سورة301

]2[(خرلنىالالنسنان>

الفلقسورة-113

[-15](...!لمنلهمادهربأعومه>مهاهم

الفاسسورة-11!ا

-6[1](...!لناسابرفيأعوذ>قل

!!!

765

375

،447،527،615622

،46،801،221،282

،523،796742

801،447

376

446

375

376

376

654

654



النبويةالأحاديثفهرس+2

جلدتهعليهبردتالان

عليبنعمتكلكأبوء

المؤمنفراسةاتقوا

عليهفحملبفرسأتي

بالانبياءمج!يداجتمع

ندا؟للهأجعلتني

الإسراءليلةالارواحرأىأنهأخبر

قبضتإذانفسهيتبعالميتبصرأنأخبر

وناربماءمعهيأتيأنهالدجالعناخجر

ثلاثاالغارفياختفى

الملكلمةمنأحدكمأحسإذا

الملائكةأتتهالمؤمنحضرإذا

نعمهمنيزيدكسبحانهاللهرأيتإذا

الميتعلىصليتمإذا

المومنبروحالموتملكعرجإذا

الاخيرالتشهدمنأحدكمفرغإذا

ملكانأتاهأحدكمقبرإذا

الترابعليهفسويتمأحدكمماتإذا

عملهعنهانقطعالإنسانماتإذا

رائحتهأثربقيطريقفيمج!روالنبيمرإذا

766

365

635

966

172،175-،224

027

201

732

121،953

011،524

891

711

645

915

685

356

203

158

31

،353،367،382

385

206



فاحذرهقومهبلادهبطتإذا-

دينأبيكعلىكانلوأرأيت-

الارضفيمنارحموا-

مجندةجنودالارواح-

خضرطيرفيالشهداءأرواح-

خضرطيرجوففيأرواجهم-

كالزرازيرطيرفيالمومنينأرواح-

تواطاتقدرؤياكمأرى-

القبرعذابمنباددهأعوذ-

الماءسقيالصدقةأفضل-

موتاكمعند()يساقرؤوا-

عنهااقضه-

وارحمهلهاغفراللهم-

قوتيضعفأشكوإليكاللهم-

نفسيخلقتأنتاللهم-

ذمتكفيفلانبنفلانإناللهم-

جهنمعذابمنبكاعوذإنياللهم-

الاعلىالرفيقاللهم-

القبرعذابقهاللهم-

يعبدوثناقبريتجعللااللهم-

المشتكىواليكلحمدالكاللهم-

الموتعندلكسيقولهاالملكإنأما،-

767

،87،277

431

112

،112،292

02

،115-911

221

322

675

364

007

،331

،534

342،

،341

953

203

،217

222،

25

357

072

434

357

،325

265

731

072

523



بالتوحيدأقرفلوأبوكأقا

فصعلوكمعاويةاما

!
يضربأناللهعبادمنبعبدامر

عنهاتصومأنشهرصومنذرتالتيالمرأةبنتامر

القبرعذابمنأعفيأحدّانلولأرىكنتإن

عنهالارضتنشقمنأولأنا

فخرولاالقيامةيومادمولدسيدأنا

رحمتيأنت

مقعدهعليهعرضماتإذاأحدكمإن

يوممسيرةعلىتتلاقىالمؤمنينأرواحإن

خضرطيرحواصلفيالمؤمنينارواحإن

كسبهمنالرجلكلماأطيبإن

لجنةاأهللعملييسرونلجنةاأهلإن

ادمجحدمناولإن

ونستعينهنحمدهللهالحمدإن

يوفاأربعينأمهبطنفييجمعادمابنحلقإن

البصرتبعهقبضإذاالروحإن

الروحليلقىالروحإن

صاحبهافيشفعتايةثلاثينسورةإن

الاخرةمنإقبالفيكانإذاالمؤمنالعبدإن

تسالونوعنيتمتحنونبيإنكم

هويدخلهاحتىالانمياءعلىلجنةاحرماللهأن

الأنبياءأجسادتاكلأنالأرضعلىحرماللهإن

768

،361383

171

501

312

011

131،136-

027

201

،893

675

224،

362

163

126،

438

028

،534

003

381

047

456

064

905

524،

524

236

،911

،255

326،

263

126

127،



العبادأرواحخلقاللهإن

طلمةفيخلقهخلقاللهإن

الرفقيحبرفيقاللهإن

ارواحكمقبضاللهإن

آدمذريةأخرحلمااللهإن

ذريتهمعهفاخرجادمظهرمسحاللهإن

ملائكةبقبرهوكلاللهان

لجنةافيالعبددرجةيرفعاللهأن

ادمابنمنلقةللشيطانإن

حقيقةحقلكلإن

الموتحضرهإذاالمؤمنإن

شجرالجنةفييعلقطالرالمؤمننسمةإنما

الرحماءعبادهمناللهيرحمإنما

وحسناتهعملهالمؤمنيلحقمماإن

اللهيحبهاماالغيرةمنإن

نعالهمخفقيسمعإنهقبرهفيوضعإذاالميتإن

أصحابهعنهلىوتوقبرهفيوضعإذاالميتإن

الملائكةتحضرهالميتإن

عليهاهلهببكاءيعذبالميتإن

القيامةيوميصعقونالناسإن

الرحمةهلتلقاهاقبضت1إذالمؤمننفسإن

قبورهافيتبتلىالامةهذهإن

976

466

422

651

،433525

458

477

127

935

644

626

016

11،1،283،338

،933525

996

،354،368385

651

155-157

،7،33571،

253،403

،913-141،316

532

267

53

403



كبيرغيرفيليعذبانإنهما-

كبيرفييعذبانوماليعذبانإنهما-

تنامواأنأخافنيإ-

معهومثلهالكتابأوتيتنيإ-

عجباالبارحةرأيتنيإ-

ثلاثةلجنةاأهل-

!

قبوركمقيتقتنونأنكمليئإاوحي-

ترفعونينأحبماالناسأيها-

!وارأساهأنابل-

القبرعذابمنبادته1تعوذو-

؟(اللهسبيلفيقتلتإنليما:سألهلمن)قالهاالجنة-

والطيبالنساءالدنيامنإليهحبب-

شبرمةعنحبئثمنقسكعنحبئ-

عنهاحخي-

سعيدأبيعنالإسراءحديث-

مسعودابنعنالإسراءحديث-

مج!ي!للنبيالنخلةانقيادحديث-

القبرعذابفيالطويلالبراءحديث-

يؤكلوهوالطعامتسبيححديث-

المسجدفياليابسالجأعحنينحديث-

عرفةعشيةسبحانهاللهدنوحديث-

077

178

،015،178،223

926

432

218

244-247

107

،263264

731

971

152

346

071

412

363

175،176-225

46

477

-17،011،115

،911131،136-

،221،222،027

326

212

212

903



مج!ه!رالنبييديبينالبعيرسجودحديث

الصورحديث

بحرقهاوصدمنحديث

اللهعياللخلقا

بيمينهظهرهمسحثمماداللهخلق

القبروعذابوضعفهاابنتيذكرت

يعذبهشامبنجهلأبوذلك

أرواجهمقبضاللهأنتعلملمأ،اللهعبدذلك

بنفسهفشبههإبراهيمراى

المعمورالبيتلىإطهرهمسنداإبراهيمرأى

أصيبواوقدبموتةأمراءهرأى

بمكةوهوعياناالمقدسبيتراى

رأسهيقطرعيسىرأى

صنعاءوابوابالشامقصوررأى

طوالاضرباادمموسىرأى

يصليقبرهفيقائماموسىراى

ماتلمابالحبشةالنجاشيرأى

الجنةبابعلىمحبوساصاحبكمرأيت

انقطعسيفيكانرايت

رافعبنعقبةدارفيكأنارأيت

وقيامهشهرصياممنخيروليلةيومرباط

ثلاثعنالقلمرفع

ومغاربهامشارقهاالارضليزويت

جرهنالعبدعلىيجريسبع

771

،455،477

703

125،127

476

536

214

693

،486

894

164

591

527،

126

125

671

671

126

671

126

503،

671

346

924

924

232

483

324

368



العذابمنقطعةالسفر

الديارأهلعليكمالسلام

المومنينمنالديارأهلعليكمسلام

مومنينقومدارعليكمالسلام

التثبيتلاخيكمسلوا

خالعجبنالمرءفيماشر

نهربارقعلىالشهداء

ويروحونيغدون1ءالشهد

كلهاالبهائمتسمعهعذابايعذبونإنهمصدقت

درعينبينأحديومظاهر

لاهلهلحقاعرف

الارضفييطوفربكفاصيح

الارضبهاللهفخسف

وجبريلانافصعدت

أمكعنفصومي

اللهاستثنىممنكانأمقبليأفاقأدريفلا

البشرأبوادمأنت:فيقولونادم،فيأتون

الجنةفيتسرحخضرطيرفي

ربي(أمرمنالروح>قال:لىتعااللهقال

غيرهشيءيكنولماللهكان

وجنتاهحمرتاغضبإذايع!ي!كان

بالعيالالناسأرحمجم!م!واللهرسولكان

خلفهوهمالصلاةفياصحابهيرىع!يواللهرسولكان

شيءأطيبمنعرقهراثحةكانت

فتنةرأسهعلىالسيوفببارقةكفى

772

17

8،28

33

175176-

361

233

8

،8

8،

8،

8،

9

2

2

7،

9

4

9

1

3

1،



مرابطاماتالذيإلاعملهعلىيختمميتكل

عليهلتشتعلغلهاالتيالشملةإنبيدهنفسيوالذيكلا

شيئااللهمنعنكمأغنيلا

شيئااللهمنلكمأملكلا

عيداقبريتتخذوالا

كفلالاولآدمابنعلىكانإلاظلمانفستقتللا

محمدوشاءاللهشاءماتقولوالا

شقيمنإلاالرحمةتنزعلا

اثنتينفيإلاحسدلا

أحدعنأحديصليلا

بخيروتموتبخيرتعيشبلمنهملست

خصالستاللهعندللشهيد

ضمةالقبرفيصاحبكمضملقد

اللهالاالهلاموتاكملقنوا

ضغطةللقبر

إبراهيملقيمج!م!ربالنبيأسريلما

بأحدأخوانكمصيبلما

ظهرهمسحادماللهخلقلما

بقوممررتبيعرجلما

انسانكلقلبفيانهالوددت

اللهلدعوتتدافنواأنلولا

الامممنأمةالكلابأنلولا

قطلنفسهجم!اللهرسولانتقمما

عبديليئإتقربما

773

917،225

651

372

233

،112،192

933

455

177

232

347

733

733

731

356

732

007

507

704

38

692

163

25

162

46

،338

341،

046،

224،

236

391

263

068

966



سحابةولهإلاقلبالقلوبقيما

عمرو؟يالكما

روحيعليئاللهردإلاعليئيسلمأحدمنما

اخيهقبريزوررجلمنما

أخيهبقبريمررجلمنما

نومايتملىينامعبدمنما

أخيهبقبريمزمسلممنما

الجمعةيومبموتمسلممنما

؟فلانيايبكيكما

؟(أفصلالصدقةأي:السؤالعن)اجابالماء

قبرهفيسئلإذاالمسلم

مؤمنةنسمةاعتقمن

الرفقمنحظهاعطيمن

الاجرمنفلههدىلىإدعامن

رؤياالليلةمنكمرأىمن

بهفاستنخيراسنمن

يرحملايرحملامن

الجمعةيوموالجمعةليلةماتمن

شهيداماتمريضاماتمن

صياموعليهماتمن

شهرصياموعليهماتمن

القبورهذهأصحابيعرفمن

قبرهقييعذبلمبطنهيقتلهمن

774

27

،916-171

926

237

،361،371

،362372

88

21

201،

،927

،527

88

،527

923

036

287

651

941

،224

355

007

024

243،

،204

704،

804،

،262

238



كالبنيانللمومنالمؤمن-

لهالمشيعيننعالقرعيسمعالميت-

عنها؟(تصدقإنجرالمتوفاةألامه:سوالعن)جوابانعم-

منعنهتصدقإنأبيهعنيكفيهل:سوالعن)جوابانعم-

؟(تركته

معاذ(بنلسعد)قالهانعم-

هذه(حالتيمثلعلىناو:سألهلمالعمر)قالهانعم-

يقضىأنأحقاللهفديننعم-

دينأمهاعلىكانلونعم-

عليهمواردنعم-

ليتعارفونإنهمبشراميا،بيدهنفسيلذي1ونعم-

أجرولك،نعم-

العرشلهتحركالذيهذا-

نبعثهكذا-

لجنةابابيستفتحمناولهو-

المنجيةهي،المانعةهي-

تواضعواأنليئإوأوحي-

الاخربالبعثوتؤمن-

أجركوجب-

الدنياتفارقنفسمنما،بيدهمحمدنفسوالذي-

ليعذبونإنهم،بيدهنفسيوالذي-

الناسبينفرق!يروومحمد-

(الزوخعنريتملونث>-

جنانإنهاحارثةميا-

775

383

،733

935

036

935

242

361،041

364

28

413

161

127

126

234

658

215

،362،364،704

904

142-144،054

723

943-441

292



قبورهافيتبتلىالأمةهذهإنالناسايهايا-

الجنةدحلتمابلاليا-

حميداتعيشأنترضىأماثابتيا-

فلانبنفلانيا-

خصالستالشهيديعطى-

خصلتانفيهوتشبادمابنيهرم-

قبورهافيتعذبيهود-

!!!

776

254

557

37

7،121

692

395



والتابعينثارالصعابةآفهرس+3

)علي(الأرضفيبقعةابغض

عمرو(بنالله)عبدالرأسفيبالمشطيؤخذكماأخذهم

اللجلاج(بن)العلاءاللحدفيفضعنيمتأناإذا

عمرو(بنالله)عبدملكانإليهبعثالمؤمنتوفيإذا

(هريرة)أبوملكانتلقاهلمؤمناروحخرجتإذا

)الضحاك(لمؤمناالعبدروحقبضإذا

(البصريلحسن)اشهرصيامعليهكانإذا

المسيب(بن)سعيدولدهاستقبلهالرجلماتإذا

عمير(بن)عبيدالارواحتلقتهالميتماتإذا

(هريرة)أبويعرفهبقبرالرجلمرِإذا

(عباس)ابنرمضانفيالرجلمرضإذا

الدرداء()أبوبروحهعرجالانساننامإذا

مجاهد(و)عكرمةسببالهفانالانساننامإذا

صالح()أبوالموتعندهذاربك(لىإ>ارجعي

مجاهد()أيامسبعةالقبورأفنيةعلىالارواح

(اليمانبن)حذيفةالرحمنعندموقوفةالارواح

(عباس)ابنخضرطيرأجواففيتجولالشهداءأرواح

عمرو(بنالله)عبدكالزرازيرطيرفيالشهداءأرواح

عمرو(بنالله)عبدلجابيةباالمومنين1جارو

الفارسي()سلمانالارضمنبرزخفيالمؤمنينأرواح

)كعب(السابعةالسماءفيعليينفيالمومنينأرواح

(هريرةأبوالدرداء/)أبوالنفاقخشوعمنباللهأعوذ

777

028

318

321

،276327

276

323

461

،23

542

531

032

412

52

52

9

363

09

313

524

303

325

392

392

322

953

325

655



قلابة()أبوالبصرةلىإالشاممناقبلت

القرظي(كعببنمحمد)والمعرفةبالايمانله1اقرو

المسيب(بن)سعيدالفارسيوسلمانسلامبناللهعبدالتقى

عمر()ابنقبرهعنديقرأأنعمربناللهعبدأمر

المسيب(بن)سعيدالمنفوسعلى(هريرةأبا)يعنيليصليكانإن

بكر()أبو؟اللهوزعةمنأقيدكمانا

العزيز(عبدبن)عمرفقصرتأمرتنيالذيأنا

هي:الاية(الزبورفىولرنتتنا>:قولهفيالأرضإن

الله(عبدبن)عامرالمؤمنينأرواحإليهاتجتمعالتي

مسعود()ابنتتلاقىمجندةجنود1جالأروإن

عمرو(بنالله)عبديوممسيرةعلىتتلاقىالمؤمنينأرواحإن

)الضحاك(خلقهيومادمظهرمنأخرجاللهإن

(عباس)ابنالأيمنمنكبهضرباللهإن

مجاهد()ولدهبصلاحقبرهفيليبشرالرجلإن

(عباس)ابنالحجمتعةمنحلالزبيرإن

(الخطاببن)عمرطخاءةالقلبعلىإن

(عباس)ابناجتمعتقريشاأن

)الحسن(نفسهيلومإلاتراهلاالمؤمنان

(عباس)ابنع!م!ممحمدامةعلىاللهفتحهاالتيالدنياإنها

زياد(بن)العلاءفترةأجدنيإ

الاشج(اللهعبدبن)يعقوبولاخبرنهأمرارأيتقدنيإ

عمير(بن)عبيدالأخباريتوكفونالقبورأهل

أسلم(بن)زيدالموتعندلجنةبابشرت

(عباس)ابنمعيطأبيبنعقبةقريشبعثت

()قتادةبيضطيرصورفيالشهداءأرواحأنبلغنا

778

،09

،312



،56(عباس)ابنتلتقيوالامواتلاحياءاأرواحأنبلغني

)الزهري(خضركطيرالشهداءأرواحأنبلغني

واسع(بنمحمد)لجمعةايومبزوارهميعلمونلموتىاأنبلغني

عمر(بنالله)عبدوالمدينةمكةبينسيرأنابينا

البناني()ثابتالمقابرفيمشيأنابينا

مسلمة(بن)سعيدعائشةعندامرأةبينما

الزبير(بن)عروةلمدينة1ومكةبنيسيرراكببينما

3175،32،(موسى)أبوالمسكريحمنأطيبالمومنروجتخرج

(الانصاريأيوب)ابولموتىاعلىالاحياءأعمالتعرض

)أبي(القيامةيوملىإكائنهوماجميعايومئذلهجمعهم

حوشب(بن)شهرأربعةالعرلشحملة

وهب(بن)زيدفيهافجلستلجبانةالىإخرجت

الله(عبدبن)مطرفزمانهفيالربيعلىإخرجنا

(سلامبنالله)عبدآدماللهحلق

)علي(زمزمالارضقيبئرخير

(عباس)ابنوجلعزاللهأمرمنمرالروج

)عمر(الرجللرؤياعجبت

،123،318عمر()ابنلصبر1واللهبتقوىعليك

وقتادة(لحسن1وعباس)ابنالإسلام:اللهفضل

(الخدريسعيد)أبوالقران:اللهفضل

(يسافبن)هلالالإسلام:ورحمتهاللهفضل

)مسروق(نفارقكأنلناينبغيما-لمجم:محمدأصحابقال

83الشماسبنقيسبنثابتقصة

43جثامةبنوالصعبمالكبنعوفقصة

(عباس)ابن()كنبمنزلةالقرانمننزلقد(ربئأمرمنالزوح>قل

977



(عباس)ابنخلقيمنخلقايعني<ربىأمرمنالروح>قل

(معدانبن)خالدأرضهفياللهانيةالقلوب

)عكرمة(اشياءأربعةيفسرلاعباسابنكان

)المغيرة(يخاعأنمنأعقلعمركان

)الشعبي(الميتلهمماتإذاالانصاركانت

)النخعي(يستذلواأنيكرهونكانوا

المطلب(عبدبن)العباسالمنامفيعمرأرىأنأشتهيكنت

محمود(بنالحميد)عبدعباسابنعندجالساكنت

شيبة(بنت)صفيةمتشملةامرأةفأتتهاعائشةعندكنت

)رجل(صبيجنازةفمرتعائشةعندكنت

العزيز(عبدبن)عمرالملكعبدبنالوليددلىفيمنكنت

(عباس)ابنعظمةللهتخافونلا

(عباس)ابنأحدعنأحديصليلا

)عمر(الخبيخدعنيولابخبلست

مسعود()ابنلجنةامنآدماللهأخرحلما

(هريرة)أبوآدميخلقأناللهأرادلما

مسعود()ابنأحبماخلقمناللهفرغلما

عمر()ابنواحدةسجدةمنيتقبلاللهأنأعلملو

عمير(بن)عبيدماتمنلقاءمنايسأنيلو

)مجاهد(ثمارهامنياكلونولكنلجنةافيهيليس

مليكة(أبي)ابنأحدالقبرضغطةمنأجيرما

الدرداء()أبوظواهركأسكنما

العزيز(عبدبن)عمرجانولابانسنتمما

(عباس)ابنالقيامةيومالناسبينالخصومةتزالما

)عمر(اللهقاتلهلهما

078

372

927

677

683

24

967

61

302

546

165

202

196

704

683

462

945

305

646

53

892

162

102

918

538

672



دينار(بن)عمرويعلموهوإلايموتميتمنما-

واسع(بنمحمد)ربيبملائكةمرحبا-

(عباس)ابننسمةكلمنهفخرجتادمظهرربكمسح-

(عباس)ابنالمصدقة:المطمئنة-

)الحسن(اللهقالبماالمصدقة:المطمئنة-

مجاهد()ربهااللهأنأيقنتالتيالنفس:المطمئنة-

مجاهد()ادلهلىإالمخبتةالنفس:المطمئنة-

()قتادةاللهوعدمالىإنفسهاطمأنتالمؤمنهو:المطمئنة-

مجاهد()اللهبلقاءأيقنتالتيهي:المطمئنة-

مجاهد()ربهااللهبأنأيقنتالتيهي:المطمئنة-

()الضحاكالسبتيومقبرازارمن-

(العدوي)أسلمغضبإذاكانعمرانبنموسى-

)عائشة(عليهشفقةلهبكيتالصبيهذا-

جبير(بنوسعيدعباسوابنهريرة)أبوالشهداءهم-

(عباس)ابنلجنةاأرضهي-

)عمر(أبداشيءلىإأسابقكلاوالله-

)عمر(إليهسبقنيإلاخيرلىإبكرأبوسابقنيماده1و-

)علي(النسمةوبرأالحبةفلقوالذي-

(عباس)ابنلذريته(صورناكم>ئمآدم(حلقناكم>ولقد-

)أسماء(الصبر؟منيمنعنيوما-

)عمر(الحينذلكليتاللهرسوليا-

)عمر(لجبلا،ساريةيا-

(عباس)ابنأشياءربعةغيرعرفتقدالقرآنفيماكلكعب،يا-

)الحسن(!أسكتهمماعسكرمنلهميا-

العزيز(عبدبن)عمراباك؟دفنمنمسلمةيا-

781

92

918

461

063

063

631

631

063

631

063

066

266

89

324

307

387

287

318

605

672

931

102

102



العزيز(عمدبن)عمراللهاتقيزيديا-

(عفانبن)عثماناحدكمعليئيدخل-

(عباس)ابنالنذرفيعنهيصام-

العالية()ابوالميثاقأخذهيوم-

!!!

782

202

675

304،411

465



القافية

شجب

عطب

للشراب

الثياب

روجها

الراح

1جلاروبا

بردا

سعيد

عميد

بعيد

جوهرا

فاكثرا

مسعرا

ليعظرا

منكرا

البحر

بسيط

بسيط

خفيف

خفيف

طويل

كامل

كامل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

طويل

!المنامفيأنثدهما(1)

!المنامفيأنشدها)2(

!المنامفيأنشدها)3(

القواههفهرس+!ا

الشاعر

المتنبيالطيبأبو

المتنبيالطيببو

(1زاذان)بنعيسى

زاذانبنعيسى

معمربنجميل

[اليمانبن]إدريس

[اليمانبن]إدريس

(2)الثوريسفيان

الثوريسفيان

الثوريسفيان

)3(الحجاجبنشعبة

الحجاجبنشعبة

الحجاجبنشعبة

الحجاجبنشعبة

الحجاجبنشعبة

783

الصفحة

89

89

83

83

77

77

77

78

78

78

78

78



مئزرا

لقدراا

ارلغباا

لمنذرا

لأمهاروا

لعذربا

نتفرق

علاق

ئلمتضا

تسيل

مشغول

الليالي

العلالي

ياتلي)2(

الدممن

السقيم

لحكمبا

للضنا

الغعا

جنىقد

طويل

بسيط

برمتقا

ملكا

ملكا

ملكا

يلطو

خفيف

طويل

طويل

بسيط

فروا

فروا

ملكا

يلطو

فروا

سريع

سريع

برمتقا

برمتقا

برمتقا

ليالهذخراشأبو

الخليل[زياد/بنيحمى]

الأعشى

حجر[بن]أوس

زيادبنالربيع

الحطيئة

]الأعشى[

الأعشى

نيالذبياالنابغة

[غيرهأو]السموأل

(1العود[)]جران

سعدبنيمنرجل

سعدبنيمنرجل

[حريبن]نهشل

الأعشى

المتنبي[الطيب]أبو

عربي[ابنتلميذ]القاضي

عربي[ابنتلميذ]القاضي

؟[لمؤلف]ا

؟[]المولف

[؟لمؤلف]ا

.تمامأبيلىاسهواالمولفنسبه(1)

لمعمر.:والرواية،القافيةوردتكذا2()

784

613

666

288

614

928

594

653

928

484

617

19

632

632

484

181

725

725

737

737

737



ديدنا

تنتنا

اهتدينا

صلينا

إنسان

لحزنا

ياالرزا

يالعطاا

البلايا

يامنا

يالبراا

يارا

برمتقا

برمتقا

رجز

رجز

بسيط

بسيط

فروا

فروا

فروا

فروا

فروا

فروا

[؟لمؤلف]ا

[؟لمؤلف]ا

الاكوعبنعامر

الاكوعبنعامر

البستي[الفتح]ابو

لي[الصوالعباسبن]إبراهيم

[؟لمؤلف]ا

[؟لمؤلف]ا

[؟]المؤلف

[؟لمؤلف]ا

[؟لمؤلف]ا

[؟لمؤلف]ا

!!!

785

737

737

376

376

043

971

896

896

896

896

896

896



الكتبفهرس+5

60،244،5556العابرللقيروانيالبستان-

442المدينيموسىلابيوالترهيبالترغيب-

75حاتمابيابنتفسير-

44،462السديتفسير-

465عيينةابنتفسير-

252البرعبدلابنالتمهيد-

22للخلاللجامعا-

232،238966،الترمذيجامع-

524حمدأللاماملجهميةواالزنادقةعلىالرد-

333423.للمروزيقتيبةابنعلىالرد-

293حمدانبناللهعبدلابيالرعاية-

801القيملابنوالنفسالروج-

945لمسعدةالرويا-

154السريبنلهنادالزهد-

243الاربعةالسنن-

32177،192،363.،27داودبيأسنن-

237354،ماجهابنسنن-

232237..4.2161النسائيسنن-

935،،051،151،451.571،532الصحيحان-

.361704،014،432

961،422.292،9،35.363043،431البخاريصحيح-

456لحاكماصحيح-

786



حبانابنصحيح-

عوانةبياصحيح-

مسلمصحيح-

الدنيابيألابنالقبور-

للخلالالقبورعندالقراءة-

البراءحديثطرقفيالدارقطنيكتاب-

القبرعذابفي

قتيبةلابناللفظ-

للدينوربدالمجالسة-

احمدمسند-

الطيالسيداودبيأمسند-

حميدبنعبدمسند-

نيالطبرامعجم-

للبيهقيوالآثارالسننمعرفة-

مسلمشرحفيالمفهم-

الاشعريمقالات-

حزملابنوالنحلالملل-

الدنياابيلابنالمنامات-

مالكللإمامالموطا-

مندهلابنوالروحالنفس-

152،155،158

911

،137،015،154،232،341

،355،357،358036

8

،155،258،192،892،317

346،355

177

602

،283،381204

،87013

!!!

787

016،

،913

،353

704،

491،

22

137

424

39

،342

،036

،238

235

03

904

372

512

012

546،

454،

425،



علاوالأفهرس-6

328،،175،278السلامعليهادم

،332،336042،423،944-

146،644،477،486،948،

494،794-605.535

تغلببنبان

،64،126السلامعليهإبراهيم

9،32045،553

235،لحكمابنإبراهيم

الخواصبنإبراهيم

الكوقيسياربنإبراهيم

الهاشميصالحبنإبراهيم

طالبأبيبنإبراهيم

الغنويإبراهيم

،943النخعيإبراهيم

الهجريإبراهيم

79،2574،714كعببنابي

،07الاجلح

شدادبنجامعبنأحمد

الكنديلحسينابنأحمد

22،23،0304،حنبلبناحمد

،8199،911،133،

323

،171

107،

674

92

442

165

09

،473

032

238

89

،،97

،165

بنأحمد

أحمدبن

أحمدبن

بناحمد

أحمدبن

احمدبن

أحمدبن

أحمدبن

احمدبن

بنأحمد

أحمدبن

احمدبن

أحمدأبو

الاحعف

الاحوأبو

الاخفش

788

،166،243،254

،275،892،343

،352،353،936

،304،504،411

،456،473،664174

لحواريابيأ

سهل

شعيبأبي

واقدبنالملكعبد

عصام

القاسم

إبراهيمبنمحمد

الحجاجبنمحمد

الكعديمحمد

المالكيمروان

يحيى

يونس

اليزيدي

،09

،258

،347

،388

،425

65

946

321

166

56

97

97

39

272

538

77

718

643



913السلامعليهإدريس

415،615ليسأرسطا

466،205لمنذرابنأرطاة

78الازدياللهعبدبنالازهر

75نصربنأسباط

244إبراهيمبنإسحاق

-332584،،278راهويهبنإسحاق

164،634-564،478

402الشاءصاحبإسحاقأبو

891الفزاريإسحاقأبو

99،536سرافيلإ

066العدويأسلم

318بكربيأبنتأسماء

323القاضيإسحاقبنإسماعيل

143أميةبنإسماعيل

553الحضرميبلالبنإسماعيل

603اللهعبيدبنطلحةبنإسماعيل

164عليةبنإسماعيل

71عياشبنإسماعيل

53ثابتبنمحمدبنإسماعيل

672النخعيالاشتر

266،215،615لحسناأبوالاشعري

547الفرجبناصبغ

415بكرأبوالاصم

39،575الاصمعي

928الكبيرالاعشى

،451،177،292،492الاعمش

91،30،341،34014،

114،943،044

31942،مامةأبو

24،963العزيزامرأة

476،048بكرأبوالانباريابن

،571،177.253مالكبنأنس

،29220،3،368472،007

284،285114،،891،991الاوزاعي

07القرنيأويس

0،72127السلامعليهأيوب

33عيينةبنأيوب

27مسكينبنايوب

371704،موسىبنأيوب

51،53،151الانصاريأيوبابو

334،336516،،481الباقلانيابن

141،962،045البخاري

568.095البغداديالبركاتابو

531،451،178برجانابن

98



358،الحصيببنبريدة

364،704

،511.013عازببنالبراء

134،137،138،

551،222،552-

622،283،403،

6،32527

البزار

غالببنبشار

معروربنالبراءبنبشر

08لحارثابنبشر

31منصوربنبشر

الوليدبنبشر

بشرأبو

البراءبنبشرأم

كعببنالرحمنعبدبنبشير

092،مخلدبنبقي

98،الوليدبنبقية

خنيسبنبكر

01.55المزنياللهعبدبنبكر

محمدبكربن

أبوبكرالاصم

الاطرونربنبكرابو

362

131

258

603

915

272

81،

،67

025

443

286

392

458

203

96،

24

البيميبكرأبو

،9،304الصديقبكرابو

6،7721،792،،332

325،445.545،

155،682،10.7307

عيانربنبكرأبو

،71مريمابيبنبكرأبو

432،433رباجبنبلال

احمدبناللهعبدالبلخي

لحسناأبو،البوشنجي

المعلمابن،البوشنجي

،47،172.175،504البيهقي

904

235،،501،232الترمذي

،285،362456

،042لحكيماالترمذي

سهلبنتتماضر

تمامأبو

،203الداريتميم

التياحأبو

،57،69128.541،تيميةابن

188،1،25،384424

34،البنانيثابت

91

،74

،387

،055

538

103

557،

167

672

517

،804

،238

261

33

19

535

،146

453،

102



71سليمبنثابت

9334،-36،3738،قيسبنثابت

41،392،203يزيدبنثور

404،114ثورأبو

04،2403اللهعبدبنجابر

163الجعفييزيدبنجابر

555جالينوس

237238،شدادبنجامع

167،513الجبائي

167الجبائيابن

-177،602-96173،جمرائيل

80،2644،405

56الحكمياللهعبدبنالجراح

477،القراننظمصاحبالجرجاني

478،481،494،594

83،927544،164،جريجابن

023حازمبنجرير

،931144،،45الحميدعبدبنجرير

461

355اللهعبدبنجرير

555نيالقيروالجزاراابن

01القصابجسر

512516،حرببنجعفر

سليمانبنجعفر

طالبأبيبنجعفر

عونبنجعفر

مبشربنجعفر

هارونبنمحمدبنجعفر

المصيمي

المغيرةبيأبنجعفر

الخطميجعفرأبو

456الرازيجعفرأبو

السقاءجعفرأبو

الضريرجعفرأبو

الضبعيجمرةأبو

مرةبنجميل

العذريمعمربنجميل

673البغداديالجنيد

591هشامبنجهلأبو

124صفوانبنجهم

جهمأبو

62لجوزياابن

575الصحاحصاحبالجوهري

جويبر

أسماءبنجويريةأخيابن

75حاتمبيأابن

197

347

9،046

515

466

56

524

،473

08،81

83

461

65

09

-674

،375

،573

675

،394

613،

71

025،



الرازيحاتمابو

نيالسجستاحاتمأبو

فضيلبنلحارثا

المحاسبيلحارثا

سراقةبنحارثة

لحاكما

حبانابن

اوسبنحبيب

ثابتأبيبنحبيب

الاحولحجاج

محمدبنحجاج

اليمانبنحذيفة

355

،016،253

،371

،792،318

لحريشاابو

،021،231،136حزمابن

541،471،،277

1،32،328،332

534،994،517

الوراقحمدأبنلحسنا

،0،5102البصريلحسنا

0،63،638672

الجرويبنلحسنا

لحدادالحسنا

55

39

28

92

47

47

19

46

46

،33

002

،137

،278

،338

23

،412

672

،66صالحبنلحسنا

الزعفرانيالصباحبنلحسنا

عليبنالحسن

الهيثمبنالحسن

البوشنجيلحسناأبو

طالبأبيبنعليبنالحسين

العجليعليبنالحسين

مهرانبنعليبنالحسين

إبراهيمبنمحمدبنالحسين

الاسديحصين

الحطيئة

راشدبنتحفصة

235،أ!انبنلحكما

عتيبةبنالحكم

94،0زيدبنحماد

،3484،سلمةبنحماد

57،2،322425

فيراطبنحماد

293،الرعايةصاحبحمدانابن

الطويلحميد

هلالبنحميد

،165حعبل

352004،،04حنيفةابو

23

423

24

672

423

1،18

57

791

594

94

304

،575

،591

142

493

91

137

936

741،



السلامعليهاحواء

خداشبنخالد

اللهعبدبنخالد

عرعرةبنخالد

عرفطةبنخالد

الامويعمروبنخالد

معدانبنخالد

الوليدبنخالد

سعيدأبولخزازا

ليالهذخراشابو

ثابتبنخزيمة

،134الجزريخصيف

الوليدبنبشرالخطيبأبو

الخلال

القاسمبنخلف

أحمدبنالخليل

خيثمةبيأابن

النساجخير

الدارقطني

شابوربنداود

عليبنداود

هندبنداود

الاودييزيدبنداود

،392

38

،258

22

،288

،041

،137

،925

32

032

931

238

203

425

613

524

025

24-

547

468

188

205

691

442

318

72،2،3911،223ودادأبو

425نيلحرااداودأبو

771،238لسيالطياداودابو

891لجالدا

141إبراهيمبندحيم

،9.809،102،792الدرداءأبو

233

،851،17،92.الدنيابياابن

،3394-05،15.188،

491.591،991.002-

60،2271-،273465،

055،455

323دومة

516دينارابن

913،141ذئببيأابن

67،272البصريةرابعة

185،915.025لخطيباابن،الرازي

458سعدبنراشد

172،027،574،465انسبنالربيع

9،31023خثيمبنالربيع

288زيادبنالربيع

945الرقاشييزيدبنربيع

292البراءبنسالربيعام

397



238042،سيفبنربيعة

56حيوةبنرجاء

552الرجالابو

41سعدبنرشدين

147الرشيد

41،35السماعيرهمأبو

463عبادةبنروج

381،461-013،361زاذان

014زائدة

458الوليدبنمحمدالزبيدي

374العوامبنالزبير

143الزبيرابو

574،105الزجاج

36اوفىبنزرارة

003الدمشقيزرعةأبو

474الرازيزرعةابو

428،713السلامعليهزكريا

673الخشبيزكرياابو

394مخشريلزا

63الفرجبنروجالزنباعأبو

37832،482،60،3،373،الزهري

014

،9،554أسلمبنزيد

523،245.066

،163أنيسةابيبنزيد

468،946

،051ثابتبنزيد

وهببنزيد

لانصاري1زيدأبو

زيدابن

سارية

87،اللهعمدبنسالم

حذيفةأبيمولىسالم

244-57.044السدي

جعشمبنسراقة

الغفاريسريحةأبو

9350،36393،عبادةبنسعد

03660،4904،سعدأم

معاذبنسعد

56،99،جبيرسعيدبن

،341،304604،

،041،411461

يزيدبنخالدبنسعيد

سويدبنسعيد

عروبةأبيبنسعيد

49

،046

،454

262

18

575

505

672

591

38

462،

472

471

162

،324

،904

502

927

75



عفيرسعيدبن

،5206.المسيببنسعيد

،9240،25،266123

،945المقبريسعيد

،913.141يساربنسعيد

البقالسعيدأبو

،501الخدريسعيدأبو

522،532،952،

174،966،596

الخرازسعيدأبو

المقبريسعيدأبو

11،94،15الثوريسفيان

.76.7710،3114

33،66،77،عيينةبنسفيان

691،،392،318322

0.6،232الفارسيسلمان

،327432،953

كهيلبنسلمة

لحضرميعامرابنسليم

عميربنسليم

التيميسليمان

السلامعليهداودبنسليمان

صردبنسليمان

،07

37

،244

464،

046

316

538

،175

،092

674

046

،،66

،123

،323

،276

304

98

17

238

82نعيمبنسليمان

102حرببنسماك

07السماكابن

،916،422،942جندببنسمرة

،926045

364الجهنيسلمةبنسنان

946سنجرابن

17داودبنسنيد

46حزمأخوسهيل

105سيبويه

5.56سيرينابن

517،951586،سيناابن

2314،1،354،373،382،الشافعي

50،460،490،4،672

،735417

99،524شاقلاابن

673نيلكرما1شاه

214شبرمة

28الشبلي

3306،شيبةبنشبيب

16الثماليعابدبنشريج

77122.162،177،الحجاجبنشعبة

45،491،318الشعبي

59



2846،حمزةأبيبنشعيب

.931،عطيةبنشمر

342،حوشببنشهر

0،340شيبةبياابن

.1،03الشيخأبو

البزادصالح

48،بشيربنصالح

قبةصالح

كيسانبنصالح

المريصالح

554،146،2صالحأبو

473،305،425

16

28

32

32

63

68

16

28

52

،46

الصالحي

راشدبنصخر

خالدبنصدقة

لجعفرياسليمانبنصدقة

جثامةبنالصعب

عمروبنصفوان

شيبةبنتصفية

المطلبعبدبنتصفية

عبيدأبيبنتصفية

168

94

38

15،06

34-،3606

،98276

123،546

733

163

69

منصورأمصفية

الضحىأبو

،11،421مزاحمبنالضحاك

444،464

،681عمروبنضرار

حبيببنضمرة

العابدضيغم

0،398الطبراني

الطحاوي

الطفيلأبو

603اللهعبيدبنطلحة

،27،151المومنينأمعائشة

116.651.266،

،358،9351،36

432،472،465،552

وائلبنالعاص

01،5الجحدريعاصم

الجزريعاصم

عمربنعاصم

النبيلعاصمأبو

721،072،457العاليةأبو

سعدبنعامر

قيسعبدبنعامر

318

،032

203

103

،667

003،

171

322

526،

،928

971،

361

5،96

08

992

392

465،

603

72



اليمانأبواللهعبدبنعامر

الفراتبنعامر

952العقديعامرأبو

راشدبنعباد

عبادبنعباد

58الصامتبنعبادة

16المطلبعبدبنالعباس

الدوريمحمدبنالعباس

عبثر

الوقتبو-الاولعبد

276،،5البرعبدابن

،93،23652،2925

،262،927،028

،2860،92392،

،89230،3803،

0،34504،468،96

عطيةبنالجليلعبد

1،272الاشبيليلحقاعبد

،33،08،81153

الرحمنعبدبنالحميدعبد

الرحيمعبدبنالحميدعبد

محمودبنالحميدعبد

البيلمانيابنالرحمنعبد

276

57

464،

925

،472

،733

22

،3،38

،،026

284-

،492

،338

4،526

322

،،28

946

302

542

سمرةبنالرحمنعبد

شماسةبنالرحمنعبد

كعببناللهعبدبنالرحمنعبد

286

العلاءبنالرحمنعبد

غنمبنالرحمنعبد

القاسمبنالرحمنعبد

قتادةأبيبنالرحمنعبد

مالكبنكعببنالرحمنعبد

-286

مغراءبنالرحمنعبد

جابربنيزيدبنالرحمنعبد

لحبلياالرحمنعبدأبو

الساحليالرحمنعبدأبو

الرحيمعبدأبو

لرزاقاعبد

حرببنالسلامعبد

بانبنعبدالعزيز

العابدسليمانبنالعزيزعبد

المدنييحىبنالعزيزعبد

سعيدبنالغنيعبد

البلخياحمدبناللهعبد

حنبلبناحمدبناللهعبد

244

02

،284

76

548

458

283

87

38

024

82

946

542

68

37

167

275



عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

عمد

143إدريسبنلله

044أميةأبيبنلله

904الأسلميبريدةبنلله

49البغانشيلله

17حبيبةأبيبنلله

65الحرانيلحسنابنلله

61رواحةبنلله

318374،.231الزبيربنلله

0،6064سلامبنلله

35سلمةبنلله

75سليمانبنلله

سمعانبنلله

91،0،03103صالحبنلله

،56،9899،عباسبنلله

211،421،051،151،

178،30،20،22،234

،235،926،192392،

،9926،039،31،322

4،321،34،347،935

،361362-،364371-

،374،378304-604،

904-114،044،424-

544،564،461،462،

89

عبد

عمد

عبد

عبد

عبد

عبد

،471،005،305

،5380،63668

المدنيعطاءبن

1،2،23عمربن

123،163.591،

4،03،318،325

،372804،047،471

العزيزعبدبنعمربن

238،عمروبن

،274،092،392

،312321-،323

،432،461،472534

،703حرامبنعمروبن

قتادةأبيبن

كعببن

41،94لمباركابن

،292مرةبن

،4609،مسعودبن

،224،292،492

،3320،34،432

1،4442،4،462

،534643

نافعبن

،525

904

،87

،028

،362

646،

62

،024

،203

،361

542،

527

432

285

،927

492

،171

،792

،943

،305

271



نميربناللهعبد

يزيدبناللهعبد

يساربناللهعبد

بجيربناللهعبدأبو

الشامياللهعبدابو

اللهعبدام

المطلبعبد

سليمانبيأبنالملكعبد

الليثيعتاببنالملكعبد

اللهعبدبنالمؤمنعبد

الوارثعبد

الوراقالوهابعبد

الكلابيسليمانبنعبدة

كلاببىأبنتعبدة

عميرعبيدبن

،304سلامبنالقاسمعبيدأبو

،52

2

18

03

23

27

03

39

46

72

91

36

81

16

67

53

جعفربيبنالله

عتبةبناللهعبدبنالله

عمربنالله

الرقيعمروبنالله

يزيدأبيبنالله

السكنبن

554

،373041

163

163

392

466،205

21الطفاويسودةبنعثمان

143شيبةأبيبنعثمان

75،358675،عفانبنعثمان

09الرعينينعيمبنعثمان

09الاصبحيعثمانأبو

673الحيريعثمانأبو

71النهديعثمانأبو

064عجلانابن

137العجلي

013،137،257ثابتبنعدي

137،205عديابن

527عربيابن

591الزبيربنعروة

83نيلخراسااعطاء

،371604،704،رباجبيأبنعطاء

904،463

436،546السائببنعطاء

48،86السليميعطاء

466عجلانبنعطاء

192العوفيسعدبنعطية

4.52525الصغارمسلمبنعفان

375044،معيطأبيبنعقبة



038،388،938.الوفاءابوعقيلابن

293

،235،313604،904،عكرمة

424،434،538

945.055زيادبنالعلاء

22الرحمنعبدبنالعلاء

22اللجلاجبنالعلاء

164المسيببنالعلاء

334العلاف

943،144علقمة

464الاجلحبنعلي

924جدعانبنزيدبنعلي

،09-7587،طالبأبيبنعلي

94،2،287،322،432

471،،534،5461،55682

،49القيروانيطالبأبيبنعلي

60،2445.1،55552

98طلحةبيابنعلي

538العزيزعبدبنعلي

323اللهعبدبنعلي

285473،المدينيبنعلي

163266.معبدبنعلي

32لحداداموسىبنعلي

..

66سيفبنعمار

425خزيمةبنعمارة

7،61،74،76،الخطاببنعمر

87-09،187،137،422،

،388468،047،،471

6،5!.44.5554.055،

1،55،672،683307

رذبنعمر

6337.العزيزعبدبنعمر

188،918،10،2202

الوجيهيموسىبنعمر

،043حصينبنعمران

عمرة

جريربنعمرو

9،21.5591ديناربنعمرو

زرارةبنعمرو

02،1،2383العاصبنعمرو

،432عبسةبنعمرو

عبيدبنعمرو

الملائيقيسبنعمرو

ميمونبنعمرو

هرمبنعمرو

وهببنعمير

924

-،76

024

472

552

272

691،

461

،664

466

672

645

202

302

39



023حوشببنالعوام

911،913الاسفرايينيعوانةأبو

3643،0.6357.-34مالكبنعوف

101اليحصبيموسىبنعياض

38زاذانبنعيسى

603الرحمنعبدبنعيسى

،46السلامعليهمامريمابنعيسى

.74261،423-427،474،

944،054،574،،474

0،62،9671،07731

257258،،013المسيببنعيسى

492يونسبنعيسى

517ليالغزا

26لحارثابنغفيف

103غنجار

37الملكعبدبنتفاطمة

675قيسبنتفاطمة

733!كذي!النبيبنتفاطمة

141فديكبيأابن

223القزازفرات

44،2052فضالةبنالفرح

691فزعةأبو

918ديناربنفضالة

10

232عبيدبنفضالة

463موسىبنالفضل

289،206،،11الموفقبنالفضل

05النميريسليمانبنفضيل

96عياضبنالفضيل

162ن1غزوبنفضيل

474الفلاس

63اصبغبنقاسم

023عوفبنالقاسم

672المناديالقاسمأبو

67عقبةبنقبيصة

157،392،321063،قتادة

365432،الأنصاريقتادةأبو

458النصريقتادةأبو

041سعيدبنقتيبة

39،424548،قتيبةابن

001.101،372العباسأبوالقرطبي

،001،101،301اللهعبدأبوالقرطبي

018،14،2262

قلابةأبو

طالبابيبنعليالعابر=القيرواني

الجذاميقيس

المعروربنتكبشةأم

17

692

003



37مرةبنكثير

276،9،31322الاحباركعب

،285492،-283مالكبنكعب

1،34342

164جبربنكلثوم

15لبيبةأبو

09لهيعةابن

71064،،91سعدبنالليث

233،2434،35362،،911ماجهابن

،3704،526،أنسبنمالك

275،028،283-،286

80،3،3531،37204،

304،014،454،684،

485،147

171النارخازنمالك

6346،ديناربنمالك

81مغولبنمالك

044،144،305مالكابو

394الماوردي

2223،مبشرالحلبي

152مبشرام

89المتعبي

20

92،013،134،137،مجاهد

،258،927،028

،313،604،904

،444،4610،05631

،285،992إسحاقبنمحمد

605

،016الصغانيإسحاقبنمحمد

672،الشيبانيالحسنبنمحمد

،915-الحسينبنمحمد

الحسنبنالحسينبنمحمد

حميدمحمدبن

لحواريابيابنمحمد

الحرانيالرِزيزبنمحمد

الزهريأخيابنمحمد

سعدمحمدبن

134،سلمةمحمدبن

الصلتبنمحمد

الملبيعبادبنمحمد

371،الاعلىعبدبنمحمد

ذئبأبيبن[لرحمنعبدبنمحمد

ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

804

سلمانبنلعزيز1عبدبنمحمد

،178

،892

،443

،341

316

741

402

142

87

391

284

456

946

17

055

704

316

،372

13



محمد

محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محملى

محمد

05بزيعبناللهعبد

346جحشبناللهعبد

591.002سفيانبنعبيد

78عجلان

013،137عقبة

055علي

،913،141عطاءبنعمرو

316

عون

142الفضل

162فضيل

9،32الجوهريقدامة

285كعب

463القرظيكعب

466البخاريصابربنمحمد

123يونسبنمحمد

466لهروي1سعيدبنالمانذر

042المنكدر

172الصائغموسى

332،،278المروزينصر

،333234-524،244،

534،462

517بالمفيدالملقبالنعمان

،01واسعبنمحمد

وهببنمحمد

284،الذهلييحىبنمحمد

046

353،الكماليحيىبنمحمد

النيسابورييزيدبنمحمد

يوسفبنيعقوببنمحمد

البغانشيمحمدأبو

غيلانبنمحمود

لبيدبنمحمود

حوشببنمرثد

،96ني1الهمدشراحيلبنمرة

30،5643

المحلميمروان

معاويةبنمروان

167المريسي

،234،274[لسلامعليهامريم

154،524،457

العزيزعبدبنعمرمولىمزاحم

لحافط1لحجاجاابوالمزي

،541مسزةابن

،54،451،292،492مسروق

المرزبانبنمسروق

918

468

،285

193

142

013

49

134

992

791

،462

4،05

164

168،

،045

73

147

034

442



546،954مسعدة

0777،م1كدبنمسعر

0،41411البطينمسلم

الصحيحصاحبالحجاجبنمسلم

0،2137،141،،2321،34

،353704،90،4455،456

38الزنجيخالدبنمسلم

،63454،468،يساربنمسلم

946،074

63،918102،لملك1عبدبنمسلمة

83الكذابمسيلمة

955،عاصمبنمسمع

65طريفبنمطزف

11،91الشخيربناللهعبدبنمطرف

67جبلبنمعاذ

148الجوينيليالمعابو

675سفيانابيبنمعاوية

927103،صالحبنمعاوية

416العبسيمعاوية

014عمروبنمعاوية

35يحعىبنمعاوية

2660،34014،معاويةأبو

285كعبمعبدبن

سليمانبنالمعتمر

معشرأبو

المزنييساربنمعقل

،392راشدبنمعمر

عبادبنمعمر

القزازعيسىبنمعن

شعبةبنالمغيرة

،122الضبيمقسمبنالمغيرة

،544سليمانبنمقاتل

233،يكربمعدبنالمقدام

إبراهيمبنالمكي

مليكةابيابن

السلاميمنتابابن

87،،56اللهعبدأبومندهابن

013،134،913،

0.031،03603،

،322142،425،

466،618

الخليفةجعفرأبوالمنصور

زاذانبنمنصور

،123صفيةبنمنصور

18،54،614المعتمربنمنصور

39

945

24

517

9

682

617

592

318

162

991

،98

-32

002

72

318

،631



،122،013،137عمروبنالمنهال

257

56العجليمورق

،401-46،001السلامعليهموسى

512،127،30،2،932

0،66027

65أعينبنموسى

591داودبنموسى

544الرحمنعمدبنموسى

00،3634،645عميدةبنموسى

17وردانبنموسى

5،32472،035الأشعريموسىأبو

44،2248المدينيموسىأبو

28سليمبنميسرة

9940،5543،ميكائيل

05سياهبنميمون

71ميناسابن

484الذبيانيالنابغة

372804.،631نافع

548القارئنافع

945الزبيرمولىنافع

176النجاشي

631نجيحبيأابن

.5

4،911،951،161،5،36النسائي

1،37،372704،684،425

18التمارنصرأبو

954النضر

،013،134القاسمبنهاشمالانضرأبو

258

925نضرةابو

215النظام

047-468ربيعةبننعيم

141نعيمأبو

464الملائينعيمابو

524يعقوبأبوالنهرجوري

713السلامعليهنوح

543الصائغبنالديننور

57نيالرماهاشمابو

671،515الهذيلابو

332العلافالهذيلأبو

،9،72،99،931هريرةأبو

151،551،851،951،

721،422،372،562-

672،072،472،092،

61،35،32،353453،

65،30،36،368134،



هشام

هشام

هشام

هشام

هشام

هشام

هشيم

هلال

هلال

،432،945،046

،47370،5،531532

94،05302،حسانبن

حزامبنحكيمبن

9،455064،سعدبن

عروةبن

عماربن

يونسبن

جبلةأبو

يسافبن

،244

،931

همام

السريبنهناد

الاسقعبنثلة1و

الواحدي

عنيبةبيمولىصل1و

بشربنوقاء

لاول1عبدلوقت1ابو

وكيع

لملك1عبدبنالوليد

المغيرةبنالوليد

جريربنوهب

وهبابن

154،162

،302

،471

966،

546،

458

464،

591

38

103

443

025

596

321

192،

357

394

546

71

26

202

375

032

505

9.55055،يسطامبنيحمى

11،316بكرأبيبنيحيى

464البكريحسانبنيحمى

،231السلامعليهمازكريابنيحمى

،318244

244،443زائدةبيأبنزكريابنيحيى

266سعيدبنيحمى

392لحميد1عبدبنيحمى

15لبينةابيبنلرحمن1عبدبنيحمى

168كاملبنيحمى

22،137،468،473معينبنيحمى

42الناقديحمىابو

يمانبنيحمى

41حبيبأبيبنيزيد

203الرقانديزيد

1،37704زريعبنيزيد

142الصائغالرحمنعبدبنيزيد

202المهلببنيزيد

27نعامةبنيزيد

72302،،17هارونبنيزيد

127السلامعليهيعقوب

548الاثمجدته1عبدبنيعقوب

023القمييعقوب



القارئيعقوبأبو

عبيدبنيعلى

يعلىبو

السلامعليهيوسف

عمربنيوسف

مهرانبنيوسف

القاضييوسفأبو07

حليسبنيونس032

خباببنيونس388.293254،

الأعلىعبدبنيونس24

يزيدبنيونس791

322

!!!

708

741

466

792

505

،284285



والجماعاتالفرقفهرس-7

سيناابنأتباع

الاتحادية

الاسماعيلية

،481الاشاعرة

265،388،احمدأصحاب

حنيفةبيأأصحاب

لخيلاأصحاب

الطبائعأصحاب

،54،101والرسلالانبياء

171،342،942،

64،3024،754،

875،116،916،

80،790،7317،

672-037

42،54،752لانصارا

،167،961،181البدعاهل

،343،353436،915

،012والاثرلحديثاأهل

،266،352304،

115،915،618

لمسانيدواالسننأهل

الكبائرأهل175

اللغةأهل472

172لمدنيةاأهل531

لحديثاأئمة615

،275281،التابعون293

352،337،935024،124

التابعينتابعو531

التماسخية135

لمتكبرونوالجبارونا،621

الجهمية4،34

لحضرميونا،953

العرشحملة653،

الفتنةخطباء5،72

الخوارح

الدباغون582،

الذباحون،184

184،321344،الرافضةه04،

شنوءةرجال،471

الرؤساء،476

181.191الزنادقة

السحرة551

808

993

513

304،

136

،282

951،

042

281

227

184

323

032

174

184

664

664

423،

126

707

423،

074



47،89،111،211الشهداء

042-432،927،

992،80،31،32

14،324.364،362

36271،921،،62الصحابة

233،423،552،

128،282،1،32

9،35024،124،

814،305،915،

435.545،1،67

13،741.7147

،2-14243الصديقون

،332916

السلفعلىالطاعنون

الطباخون

93النارعباد

عبيدبنو

83العرب

العرافون

28124،المبطلةالفرقة

المتانرونالفقهاء

481،94الفلاسفة

بدرقتلى

،233

-928

،332

،953

137،

،275

،337

،387

،307

،792

227

664

074،

153

،575

227

،587

418

،575

912

.9

المجوسيةالقدرية

القرامطة

344قريش

فرعونقوم

الكهنة

941،436المتصوفة

،941،353-471المتكلمون

575

المجتهدون

لمراوونا

المرجئة

المشاؤون

المطففون

،741،841،681المعتزلة

34.35-72728

جهنمنواحو/المغنون

5،37574،394لمفسدونا

،181،191،443لملاحدةا

735،927

المنجمون

المنزهون

الشرائععنالمنسلخون

والقوىلحكمواالأسبابمنكرو

344

153

227

722،

،518

741

227

184

516

227

،184

226

،063

،054

227

972

724

86



14العدلولاة417الموسوسون

64وماجوجيأجوج731،،941،531،234النصارى

،941،151،531،813اليهود9،73047

644،487-531934النصيرية

761،227واللمازونالهمازون

ال!!!

081



آمد

حقافلاا

فارسأرض

إشبيلية

بارق

بدر

برهوت

البصرة

بغداد

الغرقدبقيع

اللهبيت

المعمور[لميت

المقدسبيت

الجابية

لجولانا

الحبشة

موتحضر

حوران

الكوفةخندق

الصفاجذو

الرصافة

زمزم

الأماكقفهرس-8

491

322

672

153

992

،591322،323

،275،276132-323

،1705،691،502

002

944

125

،201،325671

،275132،323،327

484

671

،2761،32322،323

484

002

302

82

276

002د1ببغدلحداديناسوق

17،531،176الشام

176صفاء

17عبادان

202العراق

691العرج

703الغابة

51فلسطين

484القنان

61.1.7002الكوفة

953المخراف

176كسرىمدائن

،93251،591.691.155،لمدينةا

176

لحرام1لمسجدا

مصر

مكة

تةمو

وندنها

لهندا

مةليماا

674

153

،591،322671

،591671

672

322

38

811





)*(العلميةالفهارس:ثانيا

القرانوعلومالتفسير.1

وعلومهلحديثا+2

العقيدةمسائل-3

والسلوكالتزكية-4

واصولهالققه+5

وأدبيةلغويةفوائد-6

لمولفبامتعلقةفوائد-7

فهرسلهاويراجع،الكتابعليهابنيالتيالرئيسةالمسائلتشمللاالفهارسهذه)*(

.الكتابموضوعات





القرآنوعلووالتفسير-1

فسرهاالتيالايات*

[28:]البقرة<أمؤتاو!نتمياللهتكفرون>كيف

-81486[:عمران]آل<النبتنميثقىاللهأخذذ>-

[1:لنساء]1<رتبهماتقوالناس1>يهأيها

[811:لمائدة]ا(عبادكفاخهختعذئهمإن>

[55:لانعام]1<الاياصنفقول>ودذلك

[39:]الانعام<ائولقغمزتفىالطوت>ولوترئكاذ

"534[11:]الاعراف<صؤرنبهمثم>ولقذقيم

[04:الاعراف]<عهاواستكبروالذيتكذبوأيايتناإن>

475"4-45465[173-172:لاعراف]1<القيمةيومتقولواأنت>شهدثم

-496[85:]يونس(فلبفرحوافبذلكوبرخته-اطهدقفطقل>

[101]هود:<ءاِلهتهمعنهماغنت>فما

-72474[:ص.92]الحجر:(زرحدمنفيه>ونفخت

[1:]النحل<الله>اق+أمر

[51:]الإسراء(لفسهطتهتدىفإنمااهتدىمن>

[44:لإسر[ء]ا!!نهدي!يتحإلاشئ:من>ل!ن

-85437[:]الاسراء(بقأنرمنالروح>تل

815

487

467

068

294

921

556

994-

596

438

438

937

021



[501:]الانبياء<الذكربعدمنالربورفى!تئناولقد>

[001:]المومنرد<يتعثونينبسكبزخورايهم>ومن

[88:98-]الشعراء(...بؤنولامالينفعلا>يوم

[08:]النمل<الدعآءالصثملتتررحولاالمؤزرلالت!تمعإنك>

[12:]السجدة<الادنيالعذأبنر>ولنذيقنهم

[7:]الاحزاب(ميتمهمافبتنمنأضذنا>ل!ذ

[72:لاحزاب]1<والأرضالمحؤتعلىلامانةاعرضعاإنا>

[01:]سبامعه-<أت!ف>يخبال

[22]فاطر:<القبويىفىمنبمسممبأنت>وما

[45:]يس<شئانفممىظلملافالؤم>

[81:ص]<الىلايث!وابالع!مىيسبخنمعه،الجبالسخرنانا!ر

[24:]الزمر<موتها!نلأنفسالؤفىلله>

63[:]الزمر<شئ-يرخلتىالثه>

68[]الزمر:<آلسمؤتفىمنفصعئلصورفى>وذفخ

[11]غافر:<اثنينامتنا>رتنا

[64:]غافر<وعممياغدؤعلتهايعرضونالنار>

[25:]غافر<الئعنة>ولهم

[93:]الشورى<يت!صرونتمالبمفأصابهمإأاإلذين>

87[:]الزخرف<اللهلقولنظقهممنسألتهمولنن>

[31:لحجرات1]<وأنثئبمرمنخلقنكلانالاسايأئها>

816

56-95

99

678

324

327

683

912

488

483

912

384

211

125

427

89

123

921

377

068

194

466



378[12:]الطور(ذزينهمشغسوءامواوالذين>

46921[-45]الطور<يضعقونفيهلذىيومهمرطقؤحتئفذرهم>

374384-93[:]]لنجم<سمىمالالارلذسنلئسوأن>

85091[:]الواقعة(نبصروبئلاولبهنمنكئمإلهأئرب>ونخن

122[69-83:لواقعةا](...!الحلقومبلغتإذا>فلولا

87436[86-:]الواقعة<مديئنغئرفلولاإنكنتتم>

98282[-88:]الواقعة(.55!اتمقربينمنفأمآإنكان>

434[22لحديد:]ا<الأرضفىئمحيبةمنأصاب>مآ

356[01]الحشر:<يقولوتبعدهممنجاءو>وأتذيف

006[91:لحشر]ا<اللهدنتو؟لذينتكونواولا>

963-636[2:]القيامة(اللؤامةدمالنقسأقح>ولا

7901[:]الانفطار(فعدلكفسوئكخلقك>الدن

221-"46801"27"27-03[]الفجر:!.0.(لمطمبعةالنفس>جإدئها

،222،282-523524

7801[]الشسو:>ونف!م!وماسودفا<

****

ئدوفواقواعد*

بعضابعضهيفسرالقران-

لاواحدامرلىإمرجعهاكان1إذذاتهافيالالفاظاختلاف-

تتاقفمايوجب

العاماللفظفيالتصرفسوءمن-

817

105

794

038



:القرآنفيالانسانلفظفيالمفسرينمنكثيربقولتغترلا-

معيطأبيبنعقبةهاهناوالانسان،جهلأبوهاهناالانسان

إنها:غيرهولاعباسابنقولبمجردالايةحكميرفعلا-

منسوخة

منه،مشتقهفإنها،القرانعلىالسننتنزيلالعلمكلالعلم-

لهبيانوهي،بهجاءعمنوماخوذة

نشاتوضلالةبدعةكلأصلورسولهاللهعنالفهمسوء-

الاسلامفي

منكرةأشياءفيهمالكأبيعنالسديتفسير-

أهلمنالمفسرينجمهورقولغيرقولاالمؤلفاختيار-

منم"ابتىمنربكأخذ>وإذ:لىتعاقولهتفسيرفيالاثر

ذفىئئهخ<ظهورهم

وعذابهالبرزخنعيمعلىالدالةالايات-

القرانفيالإنسانلفظ-

والسنةالقرانفيالفاجراسم-

القرانفيالروج-

القرانفيالنفس-

مة"1"اللواشتقاق-

"المتوسمين"معنى-

لمحتضر1عند)يس(سورةقراءةفيالحكمةمن-

(41)9النساءسورةفيلقدرة1والعفوبينلجمعامعنى-

)7(الممتحنةسورةفيوالمغفرةوالقدرة

القرانفيونظائرهالمفعولاسمبمعنىالمصدرمجيء-

818

-475

-921

،477

636-

375

378

604

184

441

994

222

376

256

615

614

638

668

26

967

437



النوعذكرلىإالشخصذكرمنالاستطراد-

آباوهملمرادواالموجودينمخاطمة-

المستقبلموضعاللفظمنالماضيوضع-

ال!!!

981

205

-486،487694



*

وعلومهالعديت+2

المؤلفشرحهاالتيالأحاديث

طيرحواصلفيالشهداءأرواح

موتاكمعند()يساقرؤوا

القبرعذابقهاللهم

عليهاهلهببكاءليعذبالميتإن

يفيقمنأولفأكونالقيامةيوميصعقونالناسأن

قبورهافيتبتلىالامةهذهإن

شجرالجنةفييعلقطائرالمومننسمةإنما

كبيرغيرفيليعذبانإنهما

المدينةحرثفيع!ي!اللهرسولمعسشيبينا

ومغاربهامشارقهاالارضليزويت

وسمومهاحرهامنفياتيه

فتنةرأسهعلىالسيوفببارقةكفى

ظهرهمسحادمادلهخلقلما

!وارأساهأنابل:لعائشة!شطالنبيقول

****

عليهاحكمالتيالأحاديث

يثبتلمضعيفالميتتلقينفيامامةابيحديث

فأكون،القيامةيوميصعقونالناسإن":البخاريحديث

حديثالراويعلىفيهدخل."..الارضعنهتنشقمنأول

اللفظينبينفركب،حديثمن

اللهاستثعىممنكانامقبليافاقرياد"فلا:مسلمحديث

الرواةبعضمنوهموهو،محفوظغير"وجلعز

028

-933،344

-001

-262

-288،592

-178

،455

-401

-501

526

26-

267

267

601

264

892

018

943

324

221

241

473

971

03

501

601



منإقبالفيكانإذاالمؤمنالعبدإن":البراءحديث-

"...لاخرةا

شهيدا"ماتمريضاماتمن":ماجهابنحديث-

القبرعذابمنينجيفيماسمرةبنالرحمنعبدحديث-

شجرالجنة"فييعلقطائرالمؤمننسمةإنما"-

"...نفسهخرجتإذاالميتإن":هريرةبياحديث-

وليه"عنهصامصياموعليهماتمن":عائشةحديث-

احد"عنأحديصليلا":النسائيحديث-

عنه"يطعمرمضانصوموعليهمات"منعمر:ابنحديث-

رسوليا:فقالمجتي!النبىلىإرجلجاء":عباسابنحديث-

شهر"صياموعليهاماتتأميإن،الله

بيمينه"ظهرهمسحثمآدم،اللهحلق"عمر:عنمالكحديث-

4ِ
بنىمنرئكأخذ>رإذ:لىتعاقولهفيكعببنابيحديث-

<ءادم

عامبألفيالاجسادقبلالارواحخلقحديث-

****

والتعديلالجرح*

الفقيهالوليدبنبشر-

الرازيجعفرأبو-

الكنديزاذان-

السكنبنعتبه-

فضالةبنالفرج-

الوجيهيإبراهيمبنمحمد-

يساربنمسلم-

821

،013

،244

-283

-041

،454

57،4-473

13

24

25

28

31

46

47

25

47

13

25

24

47



عمروبنالمنهال

ربيعةبننعيم

جبلةأبوهلال

****

متفرقةفوائد

ومنكراتغرائبماجهابنافرادفي

عن،العاليةبيأعن،أنسبنالربيععن،الرازيجعفرأبو"

!ء
جدامنكرةأشياءبهيروىالاسنادهذا:"كعببنبيا

وموقوفةمرفوعة

عنبيه،عن،الحكمبنإبراهيمعنمحمد،بن"الحسين

لاالاسنادهذامثل:"عباسابنعنمالكأبيعنالسدي

يهيحتج

بقل"باقةعلىشهادةلهجازت"ما:لجرحاعباراتمن

!!!

822

،122137138-

047

025

243

473

441

122



*

المقيدةمسالل3+

والألوهيةالربوبيةتوحيد

كتابهفياللهبينهاالتيلنفسيةوالافقيةالايات

وافعالهاوصفاتهاالنفوسخالقلىتعاالله

صانعهاعلىدلالتهامجردالجماداتتسبيحليس

الفلاسفةتوحيد

المعطلينوتوحيدالمرسلينتوحيد

لجمعاأصلهوالضلال،فرقكلهالدين

الوجودوحدة

التوحيدتجريد

منازلهمالعلماءوهضمالتوحيدتجريدبين

****

والصفاتالأسماءنجيد

الملحدينوتنزيهالمرسلينتنزيه

المشنعينشناعةلاجلصفاتهمنصفةاللهعننزيللا

سبحانهللهالكمالصفاتإثبات

الكمالبصفاتالموصوفالالههوسبحانهالله

وصفوبمانفسهبهوصفبمااللهوصفعلىلحقامدار

ولاتشبيهغيرومنتعطيلولاتحريفغيرمنرسلهبه

تمثيل

اللهبهخبرمالىإوالصفاتالاسماءمعرفةفيالاطمئنان

الايماناصولأصل:رسلهعنهبهخبرومانفسهعن

نوعانوالصفاتالاسماءلىإالطمأنينة

823

-021

-726

-727

-972

-624

94

43

57

72

72

72

73

64

72

34

64

73

62

62



وحدهلهالتاموالغنى،بالذاتالغنيهولىتعاالله-

الإيمانمحض...وصفاتهوأسمائهبادتهالقلبفرح-

وألهقديمةصفةكونهفيوالضابط،اللهلىإالمضاف-

مخلوقا

علىسماواتهفوقكونهمعالدنياسماءلىإسبحانهاللهنزول-

عرشه

مخلوقغيرالربمنالنوربأنقومزعم-

!!**

سللرواءلأنبياا*

اللهعنالرسولبهخبرما:الاسلامأهلبينعليهمتفقاصل-

لىتعاالرببهاخبركمابهوالايمانتصديقهوجوبفيفهو

رسولهلسانعلى

بل،باستحالتهوتقطعالعقولتحيلهبماالرسليخبرلم-

قسمانأخبارهم

يكونإوكذبايكونإنفإمايحيلهالعقلإنيظنخبركل-

فاسذاالعقلذلك

وحيالانبياءرؤيا-

الرسولتكذيبمجردإلاوالملاحدةالزنادقةمعليس-

لحكمةواالكتابوهما،وحيينع!ي!رسولهعلىاللهانزل-

ثملمجي!اللهرسولعبارةالمراد:علىوأدلفاالعبارةأكمل-

الصحابةعبارة

واوأشباحهمالانبياءأرواحالاسراءليلةيك!ي!النبيرأىهل-

فقط؟ارواحهم

ادمروحفيالروافضمنوصنفالزنادقةمنصنفتأول-

عيسىروحفيالنصارىتأولما

824

-447

435

596

448

903

423

218

182

183

924

191

218

992

125

423



+*

آدمبهااختصالتيالامور

روحهمنفيهونفخهبيدهلادماللهخلقبينالفرق

المسيحخاصية

عيسىأمرفيلجهميةواالنصارىكذب

مريمفينفخالذيالروج

المسيحروجليسمريملىإالمرسلالروج

****

والقدروالبرزخلاخرة

أخبرمالىإالقلبيطمئنحتىيحصللابالاخرةالايمان

شكغيرمنعنهابهالله

إدراكعنالاخرةحجب:سبحانهاللهحكمةكمالمن

الدارهذهفيالمكلفين

يحيطوالمبماالتكذيبإلاوالزنادقةالملاحدةعندليس

بعلمه

،اعتقادهيجبحقالصريحةالسنةعليهدلتالذيالمعنى

تناسخالهالمسميتسميةيبطلهولا

هو؟ماالباطلالتناسخ

أعدائهأبدانوتعذيبجهم1وأروأوليائهأبداناللهتنعيم

المقدسوكمالهوحكمتهعدلهموجبرواحهمو

وعذابهالبرزخنعيمعلىالدالةالايات

غيرهبسببللميتيحصلالذيالالمبهيرادقدالقبرعذاب

القدرلىإالطمأنينة

****

825

،944

-921

42

47

62

18

02

34

34

21

22

26

62



لرودا

الرؤياأقسام

الرؤيافيوالقوىلحكمواالاسبابمنكريقول

وحيالانبياءرؤيا

لهروايتهمطؤ1كتوشيءعلىالمومنينرؤياتواطو

الرؤيالىإمستندالطبأصولمنكثير

****

لصحابة

علمهموالناسأفقهاللهرسولأصحاب

العامةالرحمةمنقلبهفيكانبماالامةعلىالصديقفضل

الصديقيةعلىزيادة

لعائشة-لمجم!النبيحب

الصحابةسبعقوبة

****

العيناصابة

العينإصابةحقيقة

ومواضعمغابنهالعائنبغسلع!مالنبيأمرفيلحكمةا

المعينعلىالماءذلكصبثممنهالقذر

!الالهـ!

826

-8429

86

924

02،104

556

36

107

971

544-546

606

706



والسلوكالتزكية+4

وتركوفعلوبغضحبقواعد:أربععلىيدوركلهالدين

الباعبينقصدوالسنة،المللبينقصدالاسلام

مج!الرسولاتبعمنإلامنهمايخلصلاافتانوالتفريطالغلو

ثلاثةالقلوب

السليمالقلب

عليهوالاقبالومحبتهاللهمعرفةفيونعيمهالقلبكمال

المطمئنةالنفسجنود

المطمئنةجنودأعظموالصدقالاخلاص

وعلامتهاالاحسانطمأنينة

الأمارةالنفسجنود

المطمئنةمعالأمارةالنفسمثل

ومنبعهوقاعدتهشركلأصلالشيطانوقرينهاالامارةالنفس

العدوينهذينبينوالقلب

الخيرمفاتيحأولاليقظة

تهاوموجبااليقظةآثار

التائبيديبينالفرحأنواع

ورحمةرأفةأعظمهمالرحيمالرؤوفالربلىإلخلقاأقرب

واليقينالصبرأساسهاالدينفيالإمامة

!!*كز

الحميدةلصالا

لاحترازا

لاقتصادا

لانتصارا

827

-683

-628

-653

632-

-696

807

715

716

677

684

063

642

642

962

642

653

655

631

636

896

207

607

667

666

068



السببعلىلا،السببفيالتوكل-

التواضع-

بادلهالثقة-

لجودا-

اللهفيالحب-

الحزم-

للهالحمية-

الايمانخشوع-

لخوفواالرجاء-

الرحمة-

الرفق-

القلبرقة-

الشجاعة-

النفسشرف-

الصبر-

واليقينالصبر-

الصبرينافيلااللهلىإالشكوى-

الصيانة-

الفراسة-

اللهأمرفيالقوة-

لمداراةا-

لمنافسةا-

لمهابةا-

الموجدة-

العصيحة-

828

-071

-686

713

657

684

661

707

965

965

655

096

107

652

996

664

656

676

607

723

663

668

965

652

307

207

662

675



الذميمةلخصال

بادلهالاغترار

الانتقام

التمني

التيه

لجبنا

لجراءةا

لجزعا

لجفاءا

نوعاناللهمعالحب

الحسد

الحقد

للنفسالحمية

النفاقخشوع

السرف

الظنسوء

الشح

الأرضفيالعلو

الغيبة

الكبر

الكسل

المداهنة

المهانة

الهلع

ومذمومةمحمودةلىاتعقسمخصال

-664

،664

،667

،662

686

068

686

656

666

664

996

657

807

307

207

965

655

661

667

666

965

675

663

652

652

658

667

065



واصولهالفقه+5

الفقهمسائل

والاحتياطالوسوسة

وسترتهوقراءتهسهوهالمأمومعنيتحملالامام

بالقربالايثار

بهالغمروايثارالاولالصفعنالتاخرحمداالامامكره

والصلاةالصيامنذرقضاءبينفرقلا

حنيفةأبيعندعليهالمغمىعنالرفقةيحرم

المحتضرتلقين

قبرهفيالميتتلقين

الدفنوقتالقرانقراءة

لىإولاءهنقلفلو،لهولاؤهكاننفسهعنعبذاأعتقلو

ينتقللمالعتقبعدغيره

لهيكنلمغيرهعنيجعلهأنأرادثم،نفسهعنديناأدىلو

ذلك

والرشوةلهديةابينالفرق

بالقرائنوغيرهاوالاموالالدماءفيالقضاءمنأمثلة

الظاهرة

وكذلكلهما،أطفاإسلامبمنزلةالابوينإسلامالشارعجعل

والمالكالسابيإسلام

*!!!!

وقواعرور

القصدوسوءالمتبوعمنالفهمسوءمنوأهلهالدينمحنة

التابعمن

083

714

693

،936386

936

25

92

21

353

393

676

04-43

184



القرانعلىالسننتتزيلالعلمكلالعلم-

الصريحالصحيحللحديثالتسليمفيالخيرةكلالخيرة-

لمغربواالمشرقبينمنخالفهولوبهوالقول

تتعارضلالحقالةاذ-

العلماءوتنقصالرسولمتابعةتجريدبين-

تقليدهمعنالاربعةالائمةنهي-

واعلمهمالناسافقهمج!يواللهرسولاصحاب-

رواءمابخلافافتىإذاالصحابي-

المدينةهلإجماع-

المتماثلاتبينالتفريق-

حوالةعلىقياسهايصحلاالخالقعلىالمخلوقحوالة-

المخلوقعلىالمخلوق

وقواعدهالشرعنصوصتعارضلاالفاسدةالاقيسة-

مؤثرهعلىالاثرترتبالعملعلىالثوابيترتب-

!!!

831

604

204

038

648

،734741

36

304

416

385

386

393



*

وادبيةلغولةفواند+6

(الكتاباخرفيالفروقباب)وينظرلمتنافيمفسرةالقاظ

لايةا

امة

البرزخ

يستبشرون

العربلغةفيالجسم

الاحراض

جماعوالاالقوةعلىيدللحزما

المخبت

والعكسلخوفاعلىإطلاقهفيوالسرالرجاء،

لارماما

القرانفيومعانيهااشتقاقها،الروح

يصلد

العقوبةمنعمالعذاب

شجرالجنةفيتعلق

الفتر

الفتنة

وافاضفاضبينالفرق

للازبا

اللوامة""اشتقاق

لعسمةا

الروحوبينبينهاوالفرقومعانيهااشتقاقها،النفمس

832

،446

،112،288

636-

-286

-613

29

63

27

8

75

66

56

98

31

48

68

59

19

06

17

38

88

17



المنافسةاصل

الهلع

****

اللغةكتبفيتردلمألفاظ

ذلكغيروقيل،سجين:إبليسحدّ

بالسكتةالمصاب:المسكوت

المشيبةالأهوال:المشايب

الطبوع

واسع:فضي

حفرأي،كرى:أكرى

للطخا،ثةاللوا:اللواث

لمردانواالأحداث:الأنتان

اخرىغريبةألفاظ

للغروبالشمساضت

البرطيل

لجبانةواالجبان

لجلنجبينا

جيفوا

لحنيةا

الخابية

المخطر

الديماس

المرزبة

السابلة

****

833

،388

01،13،18

،7،121

،176

307

667

276

34

663

327

368

663

737

156

226

،34

556

912

59

69

716

126

133

225



وشنهالترابسن-

طولهفيالفرساستن-

مشعوف-

الأرواحتشام-

ليمصا-

الناسمنالضرب-

طخاءة-

المعضوب-

القرن-

القصل-

القمط-

الناستكافي-

الاكاويب-

الكيا-

اللوث-

الدوابمغل-

انتثل-

متاخيينفيلغةمتواخيين-

الاخباريتوكفون-

لأمثالا*

القريعلىالواديطم-

المفاليساموالرؤوس-

بيدكأخذ-

بقلباقةعلىشهادةلهجازتما-

ب!ئمغقي*

834

21

،938

35



العربيةمسائل

لسبقالواقعموضعالمنتظروضعالعربيةمجازفيسائغ

بوقوعهالعلم

المستقبلموضعاللفظمنالماضدوضع

النسقواوبمعنى)أو(

الواوبمعنى)ثم(

)على(بمعنى()اللام

المفعولاسمبمعنىالمصدر

المضافمنبدلاإليهالمضافعنالاخبار

المؤلفكلامفيموقعهاغيرفي)وإلا(استعمال

المؤلفكلامفيالمؤنثالمثنىلىإ)كلا(إضافة

المؤلفكلامفيالمضارععلىالحينيةالما(دخول

المجزومالمضارعفيالعلةحرفوإثباتياءالهمزةإبدال

"فليتراء"موضعفيفليترايا"":اللامالمعتلالفعلمن

هر*!!!خ

النابغة:قور

رئههلكمنلجولاناحارثبكى

متضائلخاشعمنهاوحوران

تفسيرمع"لجولانا"كاجارف:لهمحرفةروايةنقل

التحريفمنأغربوالتفسير،لجبالبا"لاجارف"ا

!!!

835

481

-486،487694

694

377

-437438

894

962

995

574

34

485



بالمؤلفمتعلقةفوائد+7

والتاليفالبحثفيمنهجه*

وما،عليهوماقوللكلوماماخذها،وذكرالاقوالاستقصاء-

لسنة1والكتابعليهدلالذيالصوابهو

المباحثبعضاهميةعلىالتنبيه-

تهمولفا*

والنفسالروجمعرفةفيالكبيركتابه-

الفروقفيكبيركتابإفرادفيرغبته-

شيوحه*

عزودونوبعضهاتيميةابنالاسلامشيخعننقول-

إليهمائلغيركانعمنالمولفنقلهابالشيختتعلقحكاية-

المزيالحجاجابيشيخهعننقل-

أصحابه!

الحرانيالرزيزبنمحمددته1عبدابو-

السلاميمنتاببنمحمداللهعبدابو-

نظمه*

نظمهمننهايبدوابيات-

836

281،511

،601،701،125

،186،281،962

725

801

723

،56-95،128

،136-13745،1

-146،016،188

،251،384،424

427

69

391

991

،896737



المصادروالمراجحثبت

محمدتحقيقاللكنوي،لحيالعبد،الموضوعةالاخبارفيالمرفوعةالاثار

هـ5041،بيروت،العلميةالكتبدار،زغلولالسعيد

الراية،دار،لجوابرةافيصلباسمتحقيق،عاصمبيألابن،والمثانيالاحاد

هـ.1141،الرياض

الالوسي،لنعمان،الساداتالحنفيةعندالامواتسماععدمفيالبيناتالآيات

مكتبةوطبعة.بيروت،الاسلاميالمكتب،الرابعةالطبعة،نيالالباتحقيق

.5241،الرياض،لمعارفا

الانصار،دارمحمود،حسينفوقيةتحقيق،للأشعري،الديانةأصولعنالابانة

.7913،القاهرة

حمدبنمحمداللهعبدأبيتحقيق،يعلىلابي،الصفاتلاخبارالتاويلاتإبطال

الكويت.،الدوليةإيلافدار،النجدي

دارزيد،أبواللهعبدبنبكرتاليف؛موارده،اثاره،حياتهلجوزية-اقيمابن

.2341،الرياض،العاصمة

العسقلاني،حجرلابن،العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف

الشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع،الباحثينمنجماعةتحقيق

هـ.5141،النبويةالمدينة

.الرياضللنشر،الوطندار،للبوصيري،المهرةلخيرةاإتحاف

،الاردن،الفرقاندار،القضاةمحمودشرفتحقيق،للبيهقيالقبر،عذابإثبات

3041.

لمعادار،النشيريحمدأبنزائدتحقيق،القيملابن،الاسلاميةلجيوشااجتماع

.4311،المكرمةمكةالفوائد،

837



الكبير.المعجمالكبير(-المعجم)اخرللطبرانيالطوالالاحاديث

البخارييخرجهلممماالمختارةالاحاديثمن)المستخرجالمختارةالاحاديث

بنالملكعبدتحقيق،المقدسيالدينلضياءصحيحيهما(،فيومسلم

هـ.0141،المكرمةمكة،الحديثةالنهضةمكتبة،دهيشبناللهعبد

هـ.2141،الرياض،لمعارفامكتبة،نيللألباوبدعها،الجنائزأحكام

أحمدبنتمحمدأمتحقيق،الإشبيليالحقلعبد،الصغرىالشرعيةالاحكام

.1341،القاهرة،تيميةابنمكتبة،الهليس

وصبحيالسلفيحمديتحقيق،الإشبيليلحقالعبد،الوسطىالشرعيةالاحكام

.6141،الرياضالرشد،مكتبة،السامرائي

.بيروت،لمعرفةادار،ليللغزا،الدينعلومإحياء

.بيروت،الإسلاميالكتابدار،نيالأصبهانعيمبيلا،أصبهانأخبار

،بيروتخضر،داردهيش،الملكعبدبناللهعبدتحقيق،للفاكهي،مكةأخبار

4141.

دارمحمود،بنعمرتحقيق،قتيبةلابن،الجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف

.5041،بيروت،العلميةالكتبداروطبعة.2141،الرياض،الراية

.7913،بيروت،لمعرفةادار،اللحاملابن،الفقهيةالاختيارات

الدنيا.بيأابنموسوعة=والنيةالإخلاص

.7041،بيروت،العلميةالكتبدار،للماوردي،والدينالدنياأدب

.9141،الرياض،المعارفمكتبة،للبخاريالمفرد،الادب

الإسلامي،،المكتبنيللألبا،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

هـ.5041،بيروت

.بيروت،لمعرفةادار،للزمخشري،البلاغةأساس

838



دار،الدخيلمحمدبنيوسفتحقيق،الحاكماحمدلابي،والكنىالاسامي

.4141،المنورةالمدينة،الاثريةالغرباء

.1341،القاهرة،قلعجيأمينالمعطيعبدتحقيقالبر،عبدلابنالاستذكار،

،بيروت،لجيلادار،البجاويمحمدعليالبر،تحقيقعبدلابن،الاستيعاب

1241.

،بيروتالفكر،دار،الجزريالأثيرلابن،الصحابةمعرفةفيالغابةاسد

هـ.9041

مكتبة،الحاشديمحمدبناللهعبدتحقيق،للبيهقي،والصفاتالاسماء

.2141،جدة،السوادي

التأليفلجنة،يوسفمحمدالسيدتحقيق،للخالديينوالنظائر،الاشباه

.1-5891659،القاهرةوالنشر،جمةوالتر

.2141،بيروت،لجيلادار،البجاويتحقيقحجر،لابن،الاصابة

،هارونالسلاموعبدشاكرمحمدأحمدتحقيق،السكيتلابن،المنطقإصلاح

.م8719،القاهرة،لمعارفادار

دار،الكاتبعصامأحمدتحقيق،للبيهقيالرشاد،سبيللىإوالهدايةالاعتقاد

هـ.1041،بيروت،لجديدةاالافاق

باز،مصطفىنزارمكتبة،الدمرداشحمديتحقيق،للخرائطي،القلوباعتلال

.0421،المكرمةمكة

،،بيروتلجيلادارسعد،الرؤوفعبدطهتحقيق،القيملابن،الموقعينإعلام

.م7391

0م8491،السادسةالطبعة،بيروت،للملايينالعلمدار،للزركلي،الاعلام

الفكر،دار،باحثينمجموعةتحقيق،للصفديالنصر،وأعوانالعصرأعيان

.1841،دمشق

983



دار،الفقيحامدمحمدنشرة،القيملابن،الشيطانمصايدفياللهفانإغاثة

.5931،بيروت،لمعرفةا

.1041،بيروت،الثقافةدار،نيالاصبهاالفرجلابي،نيالاغا

،دارالعقلالكريمعبدبنناصرتحقيق،تيميةلابن،المستقيمالصراطاقتضاء

.79141،ط،الرياض،الكتبلمعا

مأجامعة،قطامشالمجيدعبدتحقيقالباذش،لابن،السبعالقراءاتفيالاقناع

.3041،المكرمةمكة،القرى

،المنصورةالوفاء،دار،إسماعيليحيىتحقيق،عياضللقاضي،المعلمإكمال

9141.

العثمانية،المعارفدائرة،المعلميالرحمنعبدتحقيقماكولا،لابن،الاكمال

.القاهرة،الاسلاميالكتابدارتصوير،الدكنحيدراباد

.3913،بيروت،لمعرفةادار،الشافعيللامام،الام

.0241،الرياض،الوطندار،سليمانبنحمداتحقيق،بشرانابنلياما

دارحجر،لابنعليها(،لجوابوااسئلة)ويليهالسماعالمتباينةبالاربعينالامتاع

هـ1841،بيروت،العلميةالكتب

الحميد،عبدالعليعبدتحقيقالاصبهاني،الشيخلابي،الحديثفيالأمثال

هـ2041لهند،ا،[لسلفيةالدار

.4241،بيروتالعلميةالكتبدار،للخلالالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمر

الفكر،دار،زركليورياضزكارسهيلتحقيق،للبلاذري،الأشرافأنساب

.7141،بيروت

.8041،بيروت،لجنانادار،نيللسمعا،لأنسابا

084



العربي،الكتابدار،لحنبليارجبلابنالنشور،لىإهلهاحوالوالقبوراهوال

الدولية،الافكاربيت،القيسياللطيفعبدبنإيادوبتحقيق.942،1بيروت

.م4002،لبنان

الفلاني،والانصار،لصالحالمهاجرينبسيدللاقتداءالابصارليأوهممإيقاظ

.8931،بيروت،لمعرفةادار

رضاتحقيق،الدانيالعباسلابيالموطأ،كتابأحاديثأطرافلىإالإيماء

هـ.4241،الرياض،لمعارفامكتبةلحميد،اعبدالباريوعبد،بوشامة

لجامعةباالعلميالمجلس،فقيهيناصربنعليتحقيق،مندهلابن،الإيمان

النبوية.المدينة،الاسلامية

محمدتحقيق،السفارينيالدينلشمس،الاخرةأحوالفيالزاخرةالبحور

.2841،الكويت،والتوزيعللنشرغراس،شومانشلبيإبراهيم

.2041،بيروت،العربيالكتابدار،نيللكاسا،الصنائعبدائع

للنشرالفوائدعالمدار،العمرانمحمدبنعليتحقيق،القيملابنالفوائد،بدائع

.2،2741ط،المكرمةمكة،والتوزيع

هجر،دار،التركيالمحسنعبدبناللهعبدكثير،نشرةلابن،والنهايةالبداية

.1741،القاهرة

هالقاهرة،تيميةابنمكتبة،نيللشوكا،الطالعالبدر

،الرياض،الهجرةدار،الباحثينمنجماعةتحقيق،الملقنلابنالمنير،البدر

4251.

الثقافةوزارةالمجيد،عبدوحامدبدويأحمدتحقيقمنقذ،بنلاسامة،البديع

.م0691،القاهرة،القوميوالإرشاد

مكتبةله،الشتيتجمعذيلفيالصنعاني،للأمير،الحبيببلقاءالكئيبببشرى

.4041،المنورةالمدينة،الايماندار

841



والأبحاثلخدماتامركزحيدر،حمدعامر،تحقيقللبيهقيوالنشور،البعث

.6041،بيروت،الثقافية

صالحاحمدحسينتحقيق،للهيثمي،لحارثامسندزوائدعنالباحثبغية

هـ.1341،المنورةالمدينة،الاسلاميةلجامعةباالعلميالمجلس،الباكري

.بيروتالفكر،دار،إبراهيمالفضلبومحمدتحقيق،للسيوطي،الوعاةبغية

،الرياض،طيبةدارسعيد،ايتلحسيناتحقيق،القطانلابنوالايهام،الوهمبيان

1841.

،القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظ،والتبينالبيان

مكتبة،الهاجريمباركتاليف،الصحابةمنسماعهمفيالمتكلمالثقاتالتابعون

هـ.5241،الكويت،القيمابن

الكويتهحكومةطبعة،الزبيديمرتضىللسيد،العروستاج

للطباعةلحديثةاالفاروق،هللفتحيبنصلاح،تحقيقخيثمةاهبيابنتاريخ

.4241،القاهرةوالنشر،

،القاهرة،لمعارفادار،إبراهيمالفضلابومحمدتحقيق،الطبريتاريخ

العثمانية،لمعارفادائرة،الندويهاشمالسيدتحقيق،للبخاريالكبير،التاريخ

الدكن.حيدراباد

.بيروت،العلميةالكتبدار،للخطيببغداد،تاريخ

.9136،الدكنحيدراباد،العثمانيةالمعارفدائرةللسمهمي،،جرجانتاريخ

.بيروتالفكر،دار،شيريعليتحقيقعساكر،لابن،دمشقتاريخ

الغربدار،معروفعوادبشارتحقيق،الفرضيلابن،الاندلسعلماءتاريخ

.9241،تونس،ميلإسلاا
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الغربدار،معروفعوادبشارتحقيق،البغداديللخطيب،السلاممدينةتاريخ

.2241،بيروت،لاسلاميا

،بيروت،الكتبلمعاعواد،كوركيستحقيق،الواسطيلبحشل،واسطتاريخ

هـ.6041

مركز،سيفنورمحمدأحمد،تحقيقالدوريبروايةمعينبنيحيىتاريخ

.9913،المكرمةمكة،الإسلاميالتراثوإحياءالعلميالبحث

المدينة،الإيمانمكتبةدارله،الشتيتجمعذيلفي،للصنعاني،الغريبتأنيس

.4041،المنورة

.بيروت،العلميةالمكتبة،البجاويمحمدعليتحقيقحجر،لابن،المنتبهتبصير

البابيعيسى،البجاويمحمدعليتحقيقللعكبري،،القرانإعرابفيالتبيان

.6931،القاهرة،لحلبيا

عالمدار،البطاطيسالمبناللهعبدتحقيق،القيملابن،القرآنأيمانفيالتبيان

.9421،المكرمةمكةالفوائد،

علىالطرافالنكت:وبهامشه،المزيللحافظ،الاطرافبمعرفةالاشرافتحفة

الدار،الدينشرفالصمدعبدتحقيق،العسقلانيحجرابنللحافظ،الاطراف

هـ.2041الهند،،القيمة

الارنؤوط،القادرعبدتحقيق،القيملابنالمولود،أحكامفيالمودودتحفة

.1913،دمشق،البياندارمكتبة

بنالصادقتحقيق،القرطبياللهعبدلابي،والاخرةالموتبأحوالالتذكرة

.5241،الرياض،لمنهاجادارمكتبة،إبراهيمبنمحمد

تصوير،الدكنحيدراباد،العثمانيةالمعارفدائرةطبعة،للذهبي،لحفاظاتذكرة

.بيروت،العربيالتراثإحياءدار

.م2591،القاهرة،الحلبيبيالبامصطفى،الأنطاكيداودتذكرة
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،الصحراويالقادرعبدتحقيق،نيالثالجزء،اعياضللقاضي،المداركترتيب

.الرباط،الاسلاميةوالشوونالاوقافوزارة

ابندار،الوعيلصالحتحقيق،شاهينلابن،الأعمالفضائلفيالترغيب

هـ.0141،الدمام،لجوزيا

صالحأيمنتحقيق،السنةقوامنيالاصبهاالقاسملابي،والترهيبالترغيب

هـ.4141،القاهرة،لحديثادار،شعبان

لحديث،ادار،صالحأيمنتحقيق،المنذريللحافظ،والترهيبالترغيب

هـ.5141،لقاهرةا

دمشق،،البياندارمكتبة،لحنبلياالمنبجياللهعبدلابي،المصائبأهلتسلية

5141.

الاخوةمنالرواة=المدينيلعليالعشرةاولادمنعنهرويمنتسمية

.تلاخواوا

بدمشق،العربيةاللغةمجمع،الديباجيمحمدتحقيقللمبرد،،والمراثيالتعازي

6913.

اللهإكرامتحقيقحجر،ابنللحافظ،الاربعةالائمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيل

هـ.6141،بيروت،الاسلاميةالبشائردار،لحقاإمداد

بنالرحمنعبدتحقيق،المروزينصربنلمحمد،الصلاةقدرتعظيم

هـ.6041،المنورةالمدينةالذار،مكتبةالفريوالي،لجباراعبد

صيدا.،العصريةالمكتبة،حاتمأبيابنتفسير

.0421،الرياض،طيبةدار،سلامةمحمدساميتحقيقكثير،ابنتفسير

،المنورةالمدينةدارالماثر،السعد،محمدبنسعدتحقيقالمنذر،ابنتفسير

1422.
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بنمحمدالامامجامعة،الباحثينمنجماعةتحقيقللواحدي،،البسيطالتفسير

.0431،الرياض،الاسلاميةسعود

.427،1الرياض،طيبةدار،الباحثينمنجماعةتحقيق،البغويتفسير

.9913،بيروتالفكر،دار،لخازناتفسير

بناللهعبدونشرة.القاهرة،المعارفدارشاكر،محمودتحقيق،الطبريتفسير

.4221،جيزةهجر،دار،التركيالمحسنعبد

.5041،بيروتالفكر،دار،الرازيالفخرتفسير

،القاهرة،للكتابالعامةالمصريةالهيئةرضا،رشيدللسيدالمنار،تفسير

الرشدمكتبةمحمد،مسلممصطفىتحقيق،الصنعانيالرزاقعبدتفسير

هـ.0141،الرياض

.1241،حلبالرشيد،دار،عوامةمحمدتحقيقحجر،لابن،التهذيبتقريب

هـ.6141،الرياض،العاصمةدارحمد،أصغيرالاشبالبيأوبتحقيق

الثقافةوزارة،النعيميسليممحمدجمةتر،لدوزي،العربيةالمعاجمتكملة

.م0891بغداد،،لاعلاموا

العربية،اللغةمجمع،حجازيمصطفىتحقيق،للزبيدي،والصلةوالذيلالتكملة

.6041،لقاهرةا

مكتبة،عجالعليمحمدتحقيقكثير،لابن،تيميةلابنالاستغاثةكتابتلخيص

.1741،المنورةلمدينةا،الاثريةالغرباء

حجرابنللحافظالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيلحبيراالتلخيص

هـ.1384،النبويةالمدينة،اليمانيهاشماللهعبدالسيد:بعناية،العسقلاني

.5،241بيروت،العلميةالكتبدار،الوهابعبدللقاضي،التلقين
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لعربيةالدارلحلو،االفتاحعبدتحقيق،للثعالبي،والمحاضرةالتمثيل

.م839،1للكتاب

أحمدسعيدإعدادالبر،عبدلابنوالاسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

هـ.2141،تيميةابنمكتبة،أعراب

تحقيق،الثانيلجزءا،بريلابن،الصحاحفيوقععماوالايضاحالتنبيه

.م8191،القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الطحاويالعليمعبد

الدنيا.أبيابنموسوعةالتهجد=

شاكر،محمدمحمودتحقيق،الخطاببنعمرمسند،للطبريالاثار،تهذيب

.القاهرة،المدنيمطبعة

تصوير،الدكنحيدراباد،العثمانيةالمعارفدائرةحجر،لابن،التهذيبتهذيب

.القاهرة،الاسلاميالكتابدار

بنالعزيزعبدتحقيق،خزيمةلابنوجلعزالربصفاتواثباتالتوحيد

هـ.4141،الرياضالرشد،مكتبة،الشهوانإبراهيم

،المعارفمكتبةمرحبا،غازيبنإسماعيلتحقيق،القيملابن،السننتهذيب

المكتبة،الفقيحامدمحمدوشاكر،محمدأحمدوبتحقيق.4281،الرياض

للمنذري(.داودبيأسننمختصرأبذيلهـ،9913،باكستان،الأثرية

،بيروت،الرسالةمؤسسة،معروفعوادبشارتحقيق،للمزي،الكمالتهذيب

المصرية،،الدارالباحثينمنجماعةتحقيق،للأزهري،اللغةتهذيب

.91-469167،القاهرة

مؤسسة،العرقسوسينعيممحمد،تحقيقالدينناصرلابن،المشتبهتوضيح

.4141،بيروت،لةالرسا

الدنياهبيأابنموسوعة-اللهعلىالتوكل

648



مؤسسة،الانصاريالليثياللهعبدتحقيق،لجوزيالابن،المماتعندالثبات

.6041،بيروت،الثقافيةالكتب

دارمصورة،اليمانيالمعلمييحيىبنالرحمنعبد:تحقيق،حبانلابن،الثقات

هـ.9913بالهند،ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةطبعةعنبيروتالفكر،

فؤادمحمدبتحقيق3(و)ج0شاكرمحمدأحمدبتحقيق(2،1)ج،الترمذيجامع

،بيروتالعلميةالكتبدار،لحوتايوسفكمالبتحقيق(5،4و)ج،الباقيعبد

هـ.8041

،الرياضالعطاء،دار،لمسارشادمحمدتحقيق،تبميةلابن،الرسائلجامع

4221.

مكةالفوائد،عالمدارشمس،عزيرمحمدتحقيق،تيميةلابنالمسائلجامع

لمكرمة.ا

محمدبنعليوشمسعزيرمحمدجمع،تيميةابنالاسلامشيخلسيرةالجامع

.2241،المكرمةمكةالفوائد،لمعادار،العمران

.1921،بولاقالبيطار،مطبعةلابن،والأغذيةالأدويةلمفرداتلجامعا

.م6691،القاهرة،لمصريةاالدار،للحميدي،المقتبسجذوة

الدكن.حيدراباد،العثمانيةالمعارفدائرة،حاتمبيلابن،والتعديللجرحا

تحقيق،البغويالقاسملابي(،الجوهريالجعدبنعلي)حديثلجعدياتا

هـ.5141،القاهرة،الخانجيمكتبةنشر،المطلبعبدفوزيرفعت

مكةالفوائد،لمعادارالنشيري،حمدأبنزائدتحقيق،القيملابن،الأفهامجلاء

.5241،لمكرمةا

،القاهرة،المدنيمطبعة،الالوسيلنعمانالأحمدين،محاكمةفيالعينينجلاء

1041.

847



عالم،الخوليمرسيمحمدتحقيقزكريا،بنللمعافى،الكافيالصالحالجليس

.3،141بيروت،الكتب

،الإيماندارمكتبة،الصنعانيللأمير،التثبيتأبياتشرحفيالشتيتجمع

.4041،المنورةلمدينةا

إبراهيم،الفضلابومحمدتحقيق،العسكريهلاللابي،الامثالجمهرة

.1384،القاهرة،لحديثةاالعربيةالمؤسسة،قطامشالمجيدوعبد

العاصمة،دار،الباحثينمنجماعةتحقيق،تيميةلابن،الصحبحلجوابا

.9141،الرياض

الدنياهبيأابنموسوعة=لجوعا

هـ.9041،دمشق،القلمدارلحميد،امساعدتحقيق،عاصمبيألابنلجهاد،ا

الفوائد،لمعادار،النشيريحمدابنزائدتحقيق،القيملابن،الارواححادي

.4281،المكرمةمكة

.1241،بيروتالفكر،دار،عابدينابنحاشية

.2041،بيروت،العلميةالكتبدار،للسيوطي،للفتاويلحاويا

.8041،بيروت،العلميةالكتبدار،للسيوطي،الملائكأخبارفيلحبائكا

المدخلي،هاديبنربيعتحقيق،التيميالقاسملابي،المحجةبيانفيالحجة

.9141،الرياض،الرايةدار

.5041،بيروت،العربيالكتبدار،نعيملابيالاولياء،حلية

الامامجامعة،عسيلانالرحيمعبدبندته1عبدتحقيق،تمامأبيحماسة

.1041،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمد

،القاهرة،الخانجيمكتبة،جمارهسليمانعادرهتحقيق،البصريةلحماسةا

0421.
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.بيروت،العربيالتراثإحياءدار،هارونالسلامعبدتحقيق،للجاحظ،لحيوانا

.القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،للبغدادي،الادبخزانة

،بيروت،الكتبعالمالنجار،عليمحمدتحقيقجني،لابن،الخصائص

الكتب.دارطبعةمنمصورةطبعة،3041

لمعادار،الاصلاحيايوبجملأمحمدتحقيق،القيملابن1ء،والدوالداء

.92،41المكرمةمكةالفوائد،

الامامجامعة،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،والنقلالعقلتعارضدرء

.1141،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمد

دمشق.،القلمدار،الخراطحمدأتحقيق،الحلبيللسمين،المصونالدر

مصر،هجر،دار،التركيالمحسنعبدبناللهعبدنشرة،للسيوطيالمنثور،الدر

4241.

.1741،بيروت،لجيلادار،للحريري،الغواصدرة

قاسم،بنمحمدبنالرحمنعبدجمع،النجديةالاجوبةفيالسنيةالدرر

4251.

الدكن.حيدراباد،العثمانيةلمعارفادائرةحجر،لابن،الكامنةالدرر

البشائردار،البخاريحسنمحمدبنسعيدمحمدتحقيقللطبراني،الدعاء،

هـ.7041،بيروت،الاسلامية

هـ.9241،الكويت،غراسالبدر،بدرتحقيق،للبيهقيالكبير،الدعوات

ودارالعلميةالكتبدار،قلعجيالمعطيعبدتحقيق،للبيهقي،النبوةدلائل

8041،بيروت،للتراثالريان

العزيزعبدتحقيق،الادبيةالطرائفضمن،الصوليالعباسبنإبراهيمديوان

.م3791،القاهرةلنشر،ووالترجمةالتأليفلجنة،الميمني
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،والتراثوالفنونالثقافةوزارة،نيالرضوامحمودتحقيقالكبير،الاعشىديوان

.م0102،قطر،لدوحةا

.7041،القاهرة،الخانجيمكتبة،طهأميننعمانتحقيق،الحطيئةديوان

.9913،بيروتصادر،دار،نجميوسفمحمدتحقيقحجر،بنأوسديوان

الرشيد،دار،القيسيحمودينوريتحقيق،النميريالعودجرانديوان

.8291بغداد،

الثقافة،دارنجم،يوسفمحمدوتحقيقجمع،الخزاعيعليبندعبلديوان

.9041،بيروت

،بيروت،الايمانمؤسسة،صالحأبوالقدوسعبدتحقيق،الرمةذيديوان

اللغةمجمع،الصقالولطفيالخطيبدريةتحقيق،البستيالفتحبيأديوان

.0141،بدمشقالعربية

الكتابدارتصوير،ديتريميفريدريخنشرة،الواحديبشرح،المتنبيديوان

.هرةالقا،لاسلاميا

،القاهرة،المعارفدار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،الذبيانيالنابغةديوان

.م7791

الدنيا.بيأابنموسوعة=الموتذكر

سليمانبنالرحمنعبدتحقيقرجب،لابن،الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.2541،الرياض،العبيكانمكتبة،العثيمين

12410،الفقيهيناصرمحمدبنعليتحقيق،مندهلابن،الجهميةعلىالرد

.بيروت،المعرفةدار،تيميةلابن،المنطقيينعلىالرد

الرسائل،مجموعضمن،شمسعزيرمحمدتحقيق،القيملابن،التبوكيةالرسالة

.5241،المكرمةمكةالفوائد،لمعادار
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دار،الشريفبنومحمودمحمود،لحليماعبدتحقيق،القشيريةالرسالة

.م5991،القاهرة،لمعارفا

سينا،لابنجوهر،الانسانيةالنفسأنعلىالعشرةلحججواالسعادةفيرسالة

.1353،الدكنحيدراباد،العممانيةلمعارفادائرة

الحلبي،بيالبامصطفىشاكر،محمدأحمدتحقيق،الشافعيللإمام،الرسالة

.5831،القاهرة

الخانجي،مكتبةعمر،محمدعليتحقيقحجر،لابنمصر،قضاةعنالاصررفع

81415،القاهرة

السجستاني،داودبيوأ،المدينيبنعليللإمامين،والاخواتالاخوةمنالرواة

هـ.8041،الرياض،الرايةدار،لجوابرةافيصلباسمتحقيق

مكةالفوائد،عالمدارشمس،عزيرمحمدتحقيق،القيملابن،المحبينروضة

.4311،لمكرمةا

الدينبدرمحمدتصحيح،الطبريللمحب،العشرةمنافبفيالنضرةالرياض

.1327،القاهرة،لحسينيةاالمطبعة،نيالنعسا

،بيروت،الاسلاميلمكتبا،لجوزيالابنالمسير،زاد

الرسالة،مؤسسة،الارنؤوطشعيبتحقيق،القيملابنلمعاد،ازاد

.7،041،بيروت

دار،الضامنصالححاتم،تحقيق،الانباريلابن،الناسكلماتنيمعافيالزاهر

.4241،دمشقالبشائر،

العلمية،الكتبدار،الاعظميالرحمنحبيبتحقيق،لمباركالابنالزهد،

.بيروت

،المشكاةدار،عباسبنوغنيمإبراهيمبنياسرتحقيقداود،بيلأالزهد،

.4141،خلوان
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.3041،بيروت،العلميةالكتبدارأحمد،للامامالزهد،

للكتابالخلفاءدار،الفريوائيالرحمنعبدتحقيق،السريبنلهنادالزهد،

.6041،الكويت،لاسلاميا

أحمد.الإماممسند=اللهلعبدالمساندزيادات

.2741،الرياض،المعارفمكتبةللصنعاني،،السلامسبل

الباحثين،منجماعةتحقيق،لحيللصاالعباد،خيرسيرةفيوالرشادالهدىسبل

.القاهرة،الاسلاميةللشوونالاعلىالمجلس

زيدأبوبكرتحقيق،النجديحميدلابن،الحنابلةضرائحعلىالوابلةالسحب

.6141،بيروت،الرسالةمؤسسة،العثيمينالرحمنوعبد

النعسانيالدينبدرمحمدتصحيح،البقاعيالدينلبرهان،الروجسر

.1326،القاهرة،السعادة،مطبعةلحلبيا

،الرياض،المعارفمكتبة،نيللألبا،لموضوعة1والضعيفةالاحاديثسلسلة

1741.

المكتب،نيللألباوفوائدها،فقههامنوشئالصحيحةالاحاديثسلسلة

هـ5041،بيروت،لاسلاميا

والنشر،والترجمةالتأليفلجنة،الميمنيالعزيزعبد،للبكريلياللاسمط

.6391،القاهرة

هـ.1341،بيروت،الاسلاميلمكتبا،نيالالباتحقيق،عاصمبيألابن،السنة

رمادي،القحطانيسعيدبنمحمدتحقيقأحمد،الامامابناللهلعبد،السنة

هـ6141،الرياض،للتوزيعتمنوالمو،الدمامللنشر،

.بيروتالفكر،دار،الباقيعبدفوادمحمدتحقيق،ماجهابنسنن

.بيروت،العربيالكتابدارداود،بيأسنن
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.4134،الدكنحيدراباد،النظاميةلمعارفادائرة،للبيهقي،الكبرىالسنن

الكتبدار،كسرويوسيد،البنداريالغقارعبدتحقيق،للنسائي،الكبرىالسنن

هـ.1141،بيروت،العلمية

الهند،،السلفيةالدارالاعظمي،الرحمنحبيبتحقيقمنصور،بنسعيدسنن

هـ.3041

هشامابنسيرة-إسحاقابنسيرة

الرسالة،مؤسسة،الباحثينمنجماعة،تحقيقللذهبيالنبلاء،أعلامسير

.0141،بيروت

،القرانعلوممؤسسة،وزميليهالسقامصطفىتحقيق،هشاملابن،النبويةالسيرة

.بيروت

كثير،ابندار،الارناؤوطمحمودتحقيق،لحنبلياالعمادلابن،الذهبشذرات

.1341،دمشق

،القاهرة،العروبةدار،فراجالستارعبدتحقيق،للسكري،الهذليينأشعارشرح

.م6391659-1

سعدبنحمدأتحقيق،للالكائي،لجماعةواالسنةأهلاعتقاداصولشرح

.2041،الرياض،طيبةدار،الغامدي

المكتب،الشاويشزهيرتحقيق،للسفارينيحمد،أالاماممسندثلاثياتشرح

.2931،بيروت،لاسلاميا

،بيروت،الاسلاميلمكتبا،الارنؤوطشعيبتحقيق،للبغوي،السنةشرح

3041.

،بديويعلييوسفتحقيق،للسيوطيوالقبور،الموتىبأحوالالصدورشرح

.5241،بيروت-دمشقكثير،ابندار
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الرئاسةشاكر،حمدأتحقيق،الحنفيالعزبيألابن،الطحاويةالعقيدةشرح

.13،41الرياضوالارشاد،والدعوةوالافتاءالعلويةالبحوثلاداراتالعامة

السلامعبدتحقيق،الانباريلابن،لجاهلياتاالطوالالسبعالقصائدشرح

.0041،القاهرة،لمعارفادار،هارون

مؤسسة،الارنؤوطشعيبتحقيق،الطحاويجعفرلأبيالاثار،مشكلشرح

هـ.5141،بيروت،لةلرساا

دار،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيقالحديد،بيألابن،البلاغةنهجشرح

.6141.بيروت،لجيلا

.الرياض،-الوطندار،الدميجيعمراللهعبدتحقيق،الاجريبكربيلأ،الشريعة

.0141،بيروت،العربيةالكتبدار،للبيهقي،الايمانشعب

.8913،بيروتالفكر،دار،القيملابن،العليلشفاء

هـ.8041،لحديثادار،الدعاسعزتتحقيق،الترمذيعيسىلأبي،الشمائل

،القاهرة،الحلبيالبابيعيسىصقر،أحمدالسيدتحقيق،فارسلابن،الصاحبي

محمدبنعقيلتحقيق،الهاديعبدلابن،السبكيعلىالردفيالمنكيالصارم

.4241،بيروت،الريانمؤسسة،لمقطريا

.2041عطار،الغفورعبدأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح

.4241،بيروت،الرسالةمؤسسة،الأرنؤوطشعيبتحقيق،حبانابنصحيح

الاسلامي،المكتبالاعظمي،مصطفىمحمدتحقيق،خزيمةابنصحيح

هـ.2141،بيروت

.بيروت،المعرفةدار،عوانةبيأصحيح

.2913،الئانيةالطبعةبليهد،لابنالاثار،منالعرببلادفيعماالأخبارصحيح
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.1741،الرياض،السلامدار،البخاريصحيح

.7041،بيروت،القلمدار،النوويشرحمع،مسلمصحيح

الدنيا.بيأابنموسوعة-لجنةاصفة

،بيروت،المأمونداررضا،عليتحقيق،نيالاصبهانعيمبيلا،لجنةاصفة

هـ.6041

.9913،بيروت،لمعرفةادار،لجوزيالابن،الصفوةصفة

الدنيا.بيأابنموسوعة-الصصت

العاصمة،دار،اللهالدخيلمحمدبنعليتحقيق،القيملابن،المرسلةالصواعق

.8141،الرياض

همدرد،مؤسسة،إلهيإحسانوراناسعيدمحمدتحقيق،للبيروني،الصيدنة

.739،1كراتشي

دار،القاضياللهعبدالفداءأبوتحقيق،،لجوزيالابن،لمتروكينواالضعفاء

.6،041بيروت،العلميةالكتب

،بيروت،العلميةالكتبدار،قلعجيالمعطيعبد:تحقيق،للعقيليالضعفاء،

0بيروتصادر،دارسعد،ابنطبقات

العثيمين،سليمانبنالرحمنعبدتحقيق،يعلىبيألابن،الحنابلةطبقات

.9141،الرياض،المملكةتأسيسعلىعاممائةبمرورلاحتفالالعامةالامانة

الخانجي،مكتبة،شريبةالديننورتحقيؤ،،للسلمي،الصوفيةطبقات

.6،041القاهرة

للبحوثفيصلالملكمركز،خانحمداتحقيق،للذهبيالقراء،طبقات

.2741،الرياض،الاسلاميةوالدراسات
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.7041بيروت،سوسةتحقيق،المرتضىلابن،المعترلةطبقات

،القاهرة،وهبةمكتبةعمر،محمدعليتحقيق،للداودي،المفسرينطبقات

الفوائد،عالمدارالحمد،أحمدبننايفتحقيق،القيملابن،الحكميةالطرق

.28،41المكرمةمكة

عالمدار،الاصلاحيأيوبجملمحمدتحقيق،القيملابن،الهجرتينطريق

.9،241لمكرمةامكةالفوائد،

محمدخضرتحقيق.الاشبيليلحقالعبد،والاخرةالموتذكرفيالعاقبة

.6041الاقمى،دارمكتبةخضر،

الانيس،لحكيماعبدتحقيق،العسقلانيحجرلابن،الاسباببيانفيالعجاب

هـ.7991،الدمام،لجوزياابندار

الفوائد،لمعادارمرحبا،غازيبناسماعيلتحقيق،القيملابن،الصابرينعدة

.9241،المكرمةمكة

،الرياضالرشد،مكتبة،التميميخليفةبنمحمدتحقيق،شيبةابيلابن،العرش

1841.

الدنيا.بيأابنموسوعة=العزلة

العاصمة،دار،إدريسمحمداللهرضاتحقيق،الأصبهانيالشيخلابي،العظمة

هـ8041،ضالريا

جمةوالترالتاليفلجنة،وزملائهامينحمداتحقيق،ربهعبدلابنالعقد،

هلقاهرةا،لنشروا

الدنيا.بيابنموسوعة=العقوبات

.3041،بيروت،العلميةالكتبدار،لجوزيالابن،لمتناهيةاالعلل
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وخالدالجميدسعدبإشرافالباحثينمنفريقتحقيق،حاتمأبيلابن،العلل

هـ.2741،الرياض،لجريسيا

اللهزينالرحمنمحفوظتحقيق،للدارقطعي،العبويةالأحاديثفيالواردةالعلل

هـ.5041،الرياض،طيبةدار،السلفي

اللهوصدتحقيق،عنهاللهعبدابنهروايةأحمد،للامام،الرجالومعرفةالعلل

هـ.8041،بيروت،الاسلاميلمكتبا،عباس

دار،بسامآلالرحمنعبدبناللهعبدللشيخ،قرونثمانيةخلالنجدعلماء

.9141،الرياض،العاصمة

.1421،بيروت،العلميةالكتبدار،للعيني،القاريعمدة

وزارة،السامرائيوابراهيم،المخزوميمهديتحقيقأحمد،بنللخليل،العين

بغداد.،والاعلامالثقافة

.م6991،المصريةالكتبدار،قتيبةلابنالأنهبار،عيون

.8041،بيروت،الثقافةدارأصيبعة،أبيلابنالأطباء،طبقاتفيالأنباءعيون

.2341،بيروت،العلميةالكتبدار،للسفاريني،الالبابغذاء

العربية،اللغةمجمعشرف،محمدحسينتحقيقعبيد،لأبي،الحديثغريب

.4041،القاهرة

ماجامعةالعايد،سليمانتحقيق،الخامسةالمجلدة،للحربي،لحديثاغريب

.5041،المكرمةمكة،القرى

مأجامعة،العزباويإبراهيمالكريمعبدتحقيق،بيللخطا،لحديثاغريب

.2041،المكرمةمكة،القرى

الكتابدار،لحوينياإسحاقلأبيالجارود،ابنمنتقىبتخريجالمكدودغوث

هـه8041،بيروت،بيالعر
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الدنيا.بيأابنموسوعة=والنميمةالغيبة

.1141،بيروتالفكر،دار،لهنديةاالفتاوى

السماعالمتباينةبالاربعينالامتاعحجر-لابنفتاوى

.بيروتالفكر،دارحجر،لابن،الباريفتح

التراثإحياءدار،الصديقيعلانلابن،النوويةالاذكارعلىالربانيةالفتوحات

.بيروت،بيلعرا

الرسالة،مؤسسة،التركيالمحسنعبدبناللهعبدنشرة،مفلحلابن،الفروع

.4321،بيروت

،دارالسلاممحمد،عليوجمعةسراجأحمدمحمدتحقيقللقرافي،،الفروق

.م0002،القاهرة

الخانجي،مكتبة،حزملابن،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل

لجيل،ادار،عميرةالرحمنوعبدنصرإبراهيممحمدونشرةهم289،1القاهرة

.6141،بيروت

.بيروت،العربيالكتابدار،عربيلابن،لحكمافصوص

مؤسسة،عباسمحمداللهوصيتحقيق،حنبلبنأحمدللامام،الصحابةفضائل

.2141،بيروت،الرسالة

هـ.8041،دمشقالفكر،داربدير،عروةتحقيق،الضريسلابن،القرآنقضائل

،الرياضالرشد،مكتبة،اللهفضلعثمانيوسفتحقيق،بيللفريا،القرآنفضائل

هـ.9041

.1348،دمشقوبدير،القدلميمكتبة،طولونلابن،المشحونالفلك

مجمع،المالحرياضمحمدإعداد،التصوف-الظاهريةمخطوطاتفهرس

.8913،دمشق،العربيةاللغة
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.9913،بيروت،لجديدةاالافاقدار،الاشبيليخيرابنفهرست

17915،طهرانتجدد،رضاتحقيق،للنديم،الفهرست

الرشد،مكتبة،السلفيلمجيداعبدحمديتحقيق،الرازيلتمامالفوائد،

هـ2141،لرياضا

.5141،بيروت،العلميةالكتبدار،للمناويالصغير،لجامعاشرحالقديرفيض

الدنيابيأابنموسوعةالدنيا=بيألابنالقبور،

،الرياضالعطاء،دار،الحفيانسليمانبنعمرتحقيق،وهبلابنالقدر،

،الرياض،السلفأضواءالمنصور،حمدبناللهعبدتحقيقللفريابي،القدر،

هـ.1841

.4241،بيروتالعلميةالكتبدار،للخلالالقبور،عندالقراءة

الدنياهبيأابنموسوعة=الأملقصر

الإسلامية،البشائردار،صبريحسنعامرتحقيق،يونسبنلسريجالقضاء،

.1241،بيروت

،الرياضالرشد،مكتبة،عباسالدينصلاحتحقيق،للبيهقيو]لقدر،القضاء

محمدبشيرتحقيقللسخاوي،،الشفيعالحبيبعلىالصلاةفيالبديعالقول

دمشق.،البياندار-الطائفلمؤيد،امكتبة،عيون

الدنياهبيأابنموسوعة=الليلقيام

مكةالفوائد،عالمدار،الباحثينمنمجموعةتحقيق،القيملابن،الشافيةالكافية

.28،41لمكرمةا

90415،بيروتالفكر،دار،عديلابنالضعفاء،فيالكامل
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.بيروت،لجديدةاالندوةدار،للذهبيالكبائر،

الدنيا.بيأابنموسوعة=المحتضرينكتاب

.8041،القاهرة،الخانجيمكتبة،هارونالسلامعبدتحقيق،سيبويهكتاب

.بيروتصادر،دارتصوير،كلكتهطبعة،للتهانوي،الفنوناصطلاحاتكشاف

،بيروت،الكتبعالم،الضناويأمينمحمدتحقيق،تيللبهو،القناعكشاف

1741.

.7041،القاهرة،التراثالرياندار،للزمخشري،الكشاف

الاعظمي،الرحمنحبيبتحقيق،للهيئميالبزار،زوائدعنالاستاركشف

.5041،بيروت،الرسالةمؤسسة

.2241،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،للثعلبي،والبيانالكشف

دارالحمد،العزيزعبدبنراشدتحقيق،القيملابن،السماعمسألةعلىالكلام

.9041،الرياض،العاصمة

لجامعةاالقشقري،أحمدمحمدالرحيمعبد،لمسلموالاسماء،الكنى

.4041،المنورةالمدينة،الإسلامية

أبيالفتاحعبدتحقيق،للسيوطي،الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللالئ

.30451،حلب،الاسلاميةالمطموعاتمكتب،غدة

.14141،بيروتصادر،دارالأثير،ابنالدينلعز،الأنسابتهذيبفياللباب

.بيروتصادر،دارمنظور،لابن،العربلسان

الدكن.حيدراباد،العثمانيةالمعرفدائرةحجر،لابنالميزانلسان

.2041،دمشق،الخافقينمؤسسة،السفارينيالدينلشمس،البهيةالأنوارلوامع

12410،بيروت،الفكردار،للسرخسي،المبسوط
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الدنيا.أبيابنموسوعة=لدعوة1مجابو

حزمابندار،سلمانالحسنبنمشهورتحقيق،الدينوريبكرلابي،المجالسة

.9141،بيروت

،بيروت،المعرفةدارزائد،إبراهيممحمودتحقيق،حبانلابن،المجروحين

البابيعيسى،إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،للميداني،الامثالمجمع

.م7791،القاهرة،لحلبيا

.2141،بيروتالفكر،دار،للهيثميالزواثد،مجمع

مكتبة،المطيعينجيبمحمدتحقيق،للنووي،المهذبشرحالمجموع

.جدةالارشاد،

.2141،الرياض،الكتبلمعادار،الإسلامشيخفتاوىمجموع

الدنيا.ابيابنموسوعة=النفسمحاسبة

.1341،بيروت،العلميةالكتبدار،عطيةلابنالوجيز،لمحررا

40415،الرياض،لمعارفامكتبة،تيميةابنالدينلمجدالمحرر،

العربية،المخطوطاتمعهد،الباحثينمنجماعةتحقيق،سيدهلابن،المحكم

.القاهرة

.بيروتالفكر،دارحزم،لابن،المحلى

دار،سليمالمجيدعبدتحقيق،لحنبلياالدينلبدر،المصريةالفتاوىمختصر

.7041،بيروت،لجيلا

العربي،الكتابدار،الفقيحامدمحمدتحقيق،القيملابن،السالكينمدارج

.3931،بيروت
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مؤسسة،قوجانياللهنعمةبناللهشكرتحقيق،الرازيحاتمأبيلابن،المراسيل

هـ.2041،بيروت،الرسالة

،المباركفوريالرحمانياللهلعبيد،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة

.4041الهند،،بنارس،السلفيةلجامعةا

.2141،بيروت،العلميةالكتبدار،القاريعليللملا،المفاتيحمرقاة

لمكتبا،الشاويشزهيرتحقيق،اللهعبدابنهروايةحمد،أالاماممسائل

.1041،بيروت،الاسلامي

العلمية،الكتبدارعطا،القادرعبدمصطفىتحقيق،للحاكم،المستدرك

.1141،بيروت

دارتصوبر،الدكنحيدرابادطبعة،للزمخشري،العربأمثالفيالمستقمى

8041،بيروت،العلميةالكتب

هجر،دار،التركيالمحسنعبدبنمحمدتحقيق،الطيالسيداودأبيمسند

للثقافةالقبلةدار،الاثريلحقاإرشادتحقيق،[لموصلييعلىأبيمسند

هـ.8041،بيروت،القرآنعلومموسسة،جدة،الإسلامية

،بيروت،الرسالةموسسة،الباحثينمنمجموعةتحقيق،حنبلبنأحمدمسند

الإيمانمكتبة،البلوشيلحق1عبدلغفور1عبدتحقيق،راهويهبنإسحاقمسند

هـ0141،المنورةالمدينة

.ـالمنورةالمدينة،لحكمواالعلوممكتبة،الباحثينمنجماعةتحقيق[لبزار،مسند

الباحثبغية=الحارثمسند

المدينة،السلفيةالمكتبة،الاعظميالرحمنحبيبتحقيق،لحميديامسند

لمنورة.ا
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المغني.دارأسد،سليمحسينتحقيق،الدارميمسند

مؤسسة،السلفيالمجيدعبدبنحمديتحقيقللطبراني،،الشاميينمسند

.5041،بيروت،الرسالة

المنتخبحميد-بنعبدمسند

،الرياض،المعارفمكتبة،السامرائيصبحيتحقيق،المباركاللهعبدمسند

.م7791،القاهرة،التراثدار،تصويرعياضللقاضيالانوار،مشارق

اليمامة،دار،الشيخآلاللطيفعبدبنالرحمنلعبدنجد،علماءمشاهير

.2931،الرياض

.م6291،القاهرة،الحلبيبيالباعيسى،البجاويتحقيق،للذهبي،المشتبه

مؤسسة،الضامنصالجحاتمتحقيق،القيسيلمكي،القرآناعرابمشكل

.5041،بيروت،لةلرساا

،الاوقافوزارة،عظ1والدينمحبتحقيقداود،أبيبنبكرلابي،المصاحف

هـ.6141قطر،دولة

علي،محمدموسىتحقيق-للبوصيري-ماجهابنزوائدفيالزجاجةمصباج

.القاهرة،الاسلاميةالكتبدار،عطيةعليوعزت

.بيروت،العلميةالمكتبة،للفيوميالمنير،المصباج

.جدة،القبلةدار،عوامةمحمدتحقيق،شيبةأبيلابن،المصنف

المكتبالاعظمي،الرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيلرز[ق1عبدمصنف

هـ.3041،بيروتالاسلامي

الاسلامي،المكتب،نيللرحيباالمستهى،غايةشرحفيالنهىأوليمطالب

دمشق.
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سعدبتنسيقالباحثينمنجماعةتحقيق،الثمانيةلمسانيد1بزوائدالعاليةالمطالب

هـ.8141،الرياض،العاصمةدار،الشثري

وزميليه،الابياريإبراهيمتحقيق،دحيةلابن،لمغرباأهلأشعارمنالمطرب

.م4591،القاهرة

.1041،الكويت،فارسفائزتحقيق،للأخفش،القرآننيمعا

الكتب،عالم،شلبيعبدهلجليلاعبدتحقيق،للزجاج،وإعرابهالقرآنمعاني

.8041،بيروت

الاسلامي،الغربدار،عباسإحسانتحقيق،لحمويالياقوتالادباء،معجم

.م3991،بيروت

دار،دهماناحمدمحمدللأستاذ،المملوكيالعصرفيالتاريخيةالالفاظمعجم

01415،دمشقالفكر،

،القاهرة،لحرمينادار،اللهعوضبنطارقتحقيق،للطبراني،الاوسطالمعجم

4141.

الثقاقة،لقصورالعامةالهيئة،فراجالستارعبدتحقيق،للمرزبانيالشعراء،معجم

.م3002،القاهرة

،التدمريالسلامعبدعمرتحقيق،الصيداويجميعلابن،الشيوخمعجم

هـ.5041،بيروت،الرسالةمؤسسة

دارمكتبة،الجكنيالأمينمحمدتحقيق،البغويالقاسملابي،الصحابةمعجم

الكويت.،البيان

المكتب،الحاجمحمودشكورمحمدتحقيقللطبراني،الصغير،المعجم

.5041.بيروت،الاسلامي

لحكم،واالعلوممكتبة،السلفيحمديتحقيق،للطبرانيالكبير،المعجم

.4041،الموصل
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.بيروت،الكتبعالمالسقا،مصطفىتحقيق،للبكري،استعجممامعجم

مكة،دار،البلاديغيثبنلعاتق،[لنبويةالسيرةفيلجغرافيةاالمعالممعجم

2041.

الرسالة،مؤسسة،الميادينيشكورمحمدتحقيقحجر،لابن،المفهرسالمعجم

.8141،بيروت

تحقيقحجر-ابنزياداتمعوالسبكيالهيثميبترتيب-للعجلي،الثقاتمعرفة

هـ.5041،المنورةالمدينةالدار،مكتبةالبستوي،العظيمعبدالعليمعبد

قتيبة،دار،قلعجيأمينالمعطيعبدتحقيق،للبيهقيلاثار،1والسننمعرفة

.2141،دمشق

دار،العزازييوسفبنعادلتحقيق،نيالاصبهانعيملابي،الصحابةمعرفة

هـ.9141،الرياضالوطن

المدينةالدار،مكتبة،العمريضياءأكرمتحقيق،للفسوي،والتاريخالمعرفة

.0141،المنورة

بنمشهورتحقيق،الحنبليالمقدسيغناملابن،المعجمحروفعلىالمعلم

.2841،الدمام،لجوزياابندار،سلمانالحسن

حمدتحقيق،المواضعقسم،للفيروزابادي،طابةمعالمفيالمطابةالمغانم

.9138،الرياضوالنشر،والترجمةللبحثاليمامةد[رلجاسر،ا

الاخبار،منالاحياءفيماتخريجفيالاسفارفيالاسفارحملعنالمغني

،الرياض،طبريةدارمكتبةلمقصود،اعبدأشرفتحقيق،العراقيللحافظ

هـ.5141

التراثإحياءإدارةعتر،الديننورتحقيق،للذهبيالضعفاء،فيالمغني

الدوحة0،لاسلاميا

.5041،بيروتالفكر،دار،قد[مةلابن،المغني
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القيم،ابندار،الحلبيحسنبنعليتحقيق،القيملابن،السعادةدارمفتاح

.5241،الرياض

محمىتحقيقالقرطبي،العباسلابي،مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم

.1741،دمشق،الطيبالكلموداركثيرابندار،وزملائهمستوالدين

،للسخاوي،الالسنةعلىالمشتهرةالاحاديثماكثيربيانفيالحسنةالمقاصد

هـ.5041،بيروت،بيالعرالكتابدار،الخشتعثمانمحمدتحقيق

العربي،التراثإحياءدارريتر،هلموتتحقيق،للأشعري،الاسلاميينمقالات

.بيروت

مصطفى،الثانيةالطبعة،هارونالسلامعبدتحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييس

.9138،القاهرة،الحلبيالبابي

الاسلاميةلجامعةامراد،صالحمحمدتحقيق،للذهبي،الكنىسردفيالمقتنى

.8041،المنورةبالمدينة

الآفاقدار،البحيريلجابراعبدأيمنتحقيق،للخرائطي،الاخلاقمكارم

.9141،القاهرة،العربية

الدنيا.أبيابنموسوعة=لموت1بعدعاشمن

.6141،الإسكندرية،خلدونابندار،لجوزيالابن،لخطابابنعمرمناقب

الدنيا.أبيابنموسوعة=لمناماتا

الكويت،الارقم،دار،العدويمصطفىتحقيق،الكشيحميدبنلعبد،المنتخب

هـ5041

الإسلامي،الغربدار،الجبورييحيىتحقيق،ليللميكاالمنتخل،

.م0002،بيروت

.1358،بيروتصادر،دار،لجوزيالابن،المنتظم
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المكدودغوثلجارود=الابنالمنتقى

بنمحمدالإمامجامعة،سالمرشادمحمدتحقيق،تيميةلابن،السنةمنهاج

.6،041الرياض،الإسلاميةسعود

الفكر،دار،فودهمحمدحلميتحقيقللحليمي،،الايمانشعبفيالمنهاج

99315،بيروت

دارصقر،احمدالسيدتحقيق،للامدي،والبحتريتمامأبيشعربينالموازنة

.8291،القاهرة،لمعارفا

.م7991،بيروت،لجيلادار،عميرةالرحمنعبدتحقيق،يجيللا،لمواقفا

.2341،بيروت،الكتبلمعادار،العرينيللحطاب،لجليلامواهب

.26،41بيروت،العصريةلمكتبةاالدنيا،بيأابنموسوعة

.-13861388،المنورةلمدينةا،السلفيةلمكتبةا،لجوزيالابن،الموضوعات

معروفعوادبشارتحقيق،الزهريمصعببيارواية،مالكالامامموطأ

.1841،بيروت،الرسالةمؤسسة،خليلمحمدمحمودو

،بيروت،الاسلاميالغربدار،معروفعوادبشارتحقيق،الليثيوبرواية

1741.

،بيروت،لإسلامياالغربدار،تركيلمجيداعبدتحقيق،القعنبيوبرواية

الوفابعبدتحقيقالممجد(،التعليق)معالشيبانيلحسنابنمحمدوبرواية

العلمية.المكتبة،اللطيفعبد

،البجاويمحمدعليتحقيق،الذهبيللحافط،الرجالنقدفيالاعتدالميزان

.بيروت،لمعرفةادار

.9041،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة،النحاسجعفرلأبي،لمعسوخواالناسخ
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.1386،القاهرة،السلفيةالمطبعة،تبميةلابن،النبوات

.8041،بيروتصادر،دار،عباسإحسانتحقيق،للمقري،الطيبنفح

الابحاثمعهد،معصوميحسنصغيرتحقيق،الرازيللفخر،والروجالنفس

آباد.إسلام،لاسلاميةا

محفوظة(01-4019)قمنهمخطوطةقطعة-البغداديالبركاتلابي،النفس

.4855برقماياصوفيا،مكتبةفي

عميرهاديبنربيعتحقيقحجر،ابنللحافطالضلاح،ابنكتابعلىالنكت

هـ.4041،المنورةلمدينةا،الاسلاميةلجامعةباالعلميالمجلس،المدخلي

.2141،بيروت،الثقافيةالكتبموسسة،للماوردي،والعيونالنكت

محمودوالزاويطاهرتحقيقالاثير،لابنوالاثر،لحديثاغريبفيالنهاية

.بيروت،العلميةالمكتبة،الطناحي

لجيل،ادار،عميرةالرحمنعبدتحقيق،الترمذيللحكيم،الاصولنوادر

.م2991،بيروت

مكةالفوائد،عالمدار،ضميريةجمعةعثمانتحقيق،القيملابن،الحيارىية1هد

92415،لمكرمةا

عالمدارقائد،بنحسنبنالرحمنعبد،تحقيقالقبم،لابنالصيب،الوابل

.5241،المكرمةمكةالفوائد،

الدنياهبيأابنموسوعة=الورع

.بيروت،الثقافةدار،عباسإحسانتحقيق،خلكانلابن،الاعيانوفيات

ال!!!!
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الكمابموفموعادفهرس

التحقيقمقدمة*

005500000000000000000000000000000000000000000000008الكتابنسبهتحميى-

00000000000000000000000500000000000000000000000026........الكتابعنوان

-00000000000000000000000000000000000000031...00000000الكتابتاليفزمن

00000000000000000000000000000000000000000033الكتابوبناءالتأليفسبب

0000000000000000500000000000000000000000004.الكتابمسائلبعضعرض-

000000000000000000004عليهموسلامهمالاحياءبزيارةالامواتمعرفة-1

00000000000000000000000000000000000000000046الدفنبعدالميتتلقين-2

00000000000000000000000000000000550047للميتواهداوهاالقرانقراءة-3

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000025لكتاباموارد

000000000000000000000000000050000000000000000000000000063عنهالصادرون
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0000000000000000000000000000000000000000000073وترجمتهالكتاباختصار

0000000000000000000000000000000000000000،00000000000008السابقةالطبعات
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000000000000000000000000000000000000085أ(/)الاصلالظاهريةنسخة-1

0000000000000000000000000000000000000000000000088()بآشتياننسخة2-

)ق(00000000000000000000500000055000000000000000098باشاقليحنسخة3-
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...........................)ج(..الشريفالمكيالحرمنسخة6-

50000000000000...............فيهاالواردةالكتابخطبةنص*

................................)ن(فيصلالملكمركزنسخة7-

...................................)ز(الازهريةالمكتبةنسخة8-

التحقتق.....................................................منهج

....0000000000000000000000000005المعتمدةالنسخمنمصورةنماذج-

لخقلاالنص*

........................................................[الكتاب]خطبة

مأعليهموسلامهمالأحياءبزيارةالأمواتتعرفهل:الأولىلمسالةا

...............................................................لا؟

الاحياءعنالموتىسؤالفيالاشبيليالحقعبدكلامفصل:

.....................................وأعمالهمبأقوالهمومعرفتهم

........................................قبرهفيالميتتلقينفيفصل:

ماوتنفيذالشماسبنقيسبنثابتوقصةجثامةبنالصعبقصة-

....................................المنامفيموتهمابعدبهاوصيا

.......................وغيرهاوالدماءالاموالفيباللوثالقضاء

....لا؟اموتتذاكروتتزاورتتلاقىهللموتىاأرواحان:الثانيةلمسالةا

............؟الأمواتوأرواحالأحياءأرواحتتلاقىهل:الثالثةلمسالةا

..الآية(موتهاحينألأنفسيتوفىدده>ةلىتعاقولهعلىالكلام

...00000000000000أمرهافيالناسواضطرابوأنواعهاالرؤياحقيقة

...........................................بالمناماتالناسانتفاع

.........؟وحدهللبدنلموتاام،تموتهلالروحأن:الرابعةلمسالةا
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ثمتموتأوهي،كماحيةالارواحتبقىهلالصورفيالنفخعتد-

...............................00000000000000000000000000005تحيا؟

أولفاكون،القيامةيوميصعقونالناس"إن:ع!يماقولهعلىالكلام

................................................لحديثا"يفيقمن

شيءبايتجردتإذاالأبدانمفارقةبعدالأرواحأن:الخامسةلمسألةا

إذاتشكلوهل؟وتتلاقىتتعارفحتىبعضمنبعضهايتميز

كيفأم،صورتهوتلب!سفيهكانتالذيبدنهابشكلتجردت

.....................................................لها؟حايكون

السوال،وقتقبرهفيلميتاإلىتعادهلالروحأن:السادسةلمسالةا

.......................................................تعاد؟لاأم

قبرهفيالميتبإحياءالقولأنإليهذهبفيماحزمابنعلىالرد-

...........................................خطأ....القيامةيومقبل

وأ،وأشباجهمالانبياءأرواحالاسراءليلة!م!د%النبيرأىهل

...................................................؟فقطارواجهم

وأ،والبدنالنفسعلىالقبرعذابهل[:بالسادسة]الملحقةلمسالةا

يشاركوهل؟النفسدونالبدنعلىأو،البدندونالنفسعلى

............................لا؟أموالعذابالنعيمفيالنفسالبدن

00000000000000000000046المسألةعنتيميةابنالاسلامشيخجواب-

......................................وأئمتهاالامةسلفمذهب:فصل

.................القبرعذابحاديث:السلفمذهبعلىالادلة:فصل

..............ه..ونكيرومنكرالقبرعذابفيأحمدالامامأقوال:فصل

........................................والصلالالبدعأهلأقوال
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ينالهللعذابمستحقميتفكل،البرزخعذابهوالقبرعذاب:فصل

...........................................يقبرلمأمقبرمنهنصيبه

القبرلعذابالمنكرينوالزنادقةللملاحدةجوابناما:السابعةلمسالةا

رياضمنروضةأوالناسحفرمنحفرةوكونه،وضيقهوسعته

.....................فيه؟يقعدولايجلسلاالميتوكون،الجنة

.....قسمانالرسلأخبار:لجوابابهايعلمالتيالامورمنالأولالأمر

ولاغلوغيرمنمراده!ي!الرسولعنيفهمأن:الثانيالأمر:فصل

............................................................تقصير

دارولكلالقرار،وداروالبرزخالدنيا:ئلائةالدور:الثالثالأمر:فصل

................................................بهامختصةأحكام

المكلفينإدراكعنالاخرةحجبسبحانهاللهأن:الرابعالأمر:فصل

............................حكمتهكمالمنوذلكالدار،هذهفي

.....................................المحتضرعلىالملائكةنزول-

..وزراعتهاالدنيانارمنليستوخضرتهالقبرنار:الخامسالأمر:فصل

............القبرعذابمنشيءعلىعبادهبعضأطلعاللهشاءاذا-

فييحدثهمماكثيرعنادمبنياللهحجب:السادسالأمرفصل:

................................................بينهموهوالأرض

والغريقالمصلوبلىإالروجتردأنممتنعغير:السابعالأمر:فصل

المعهود.غيراخرنوعالردذلكإذبها،نشعرلاونحن،والمحترق

ونعيمه،البرزخلعذاباسمونعيمهالقبرعذاب:الثامنالأمر:فصل

...................الخلقغالبباعتبارونعيمهالقبرعذابوسمي

..................ومعادينبعتينادملابناللهجعل:التاسعالأمر:فصل
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معالقرآنفيبذكرلمالقبرعذابكونفيالحكمةما:النامنةالمسألة

...............؟وبتقىليحذربهوالابمانمعرفتهالىالحاجةشدة

...............................000000000000000005المجمللجوابا-

..............القبرعذابفيهاذكرالتيالايات:المفصللجوابا-

..........القبور؟أصحاببهابعذبالتيالأسبابما:التاسعةلمسألةا

.................................................المجمللجوابا-

00000000000000000000000000000000000000000000000..المفصلالجواب-

............القبر؟عذابمنالمنجيةالأسبابهيما:شرةالعاالمسألة

.................................................المجمللجوابا-

...القبرعذابمنينجيفيماالواردةالاحاديث:المفصللجوابا

.........................غيرهيسألكماقبرهفيالصديقيسألهل-

......000000000000000000000000000555؟قبورهمفيالانبياءيسألهل

المدينيموسىأبوعليهبنىالذيسمرةبنالرحمنعبدحديث-

......................................والترهيبالترغيبفيكتابه

المسلمينحقفيعائمهوهلالقبرفيالسؤال:عشرةالحاديةالمسألة

...............؟لمنافقوالمسلمبابختصأموالكفار،لمنافقينوا

الأمة،بهذهمختصهوهلونكيرمنكرسؤالأن:عشرةالنانيةالمسألة

........000000000000000000000000000000000000ولغيرها؟لهايكوناو

............؟قبورهمفيبمتحنونهلالأطفالأن:عشرةالثالثةلمسألةا

.................؟منقطعأودائمالقبرعذابهل:عشرةالرابعةلمسألةا
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القيامة؟لىإلموتابينماالأرواحمستقرأين:عشرةلخامسةالمسالةا

لا؟أموالنارالجنةفيهيوهل؟الأرفرفيأمالسماءفيهيهل

وتعذبفتنعمفيها،كانتالنيأجسادهاغيراجسادفيتودعوهل

............................................؟مجردةتكونامفيها،

................................المسألةفيالمختلفةالاقوالسرد-

...........................لجنةافيالارواحإن:قالمنقولفيفصل:

ثمارهامنتأكلولكن،الجنةفيليستإنهامجاهد:قولفيفصل:

......................................................ريحهاتجدو

إذاالتيالاجسامجنسمنالروحأناعتقادهمفيالناساأكثرغلط

...........................غيرهفيتكونانيمكنلامكاناشغلت

...................................البدنشأنغيرآخرشأنللروح

....وصغرهاوكبرهاوضعفهاقوتهابحسبالروحشأناختلاف:فصل

علىيزدولم،لىتعااللهعندالمومنينأرواح:قالمنقولفي:فصل

..........................................................000ذلك

الكفاروأرواح،لجابيةباالمؤمنينأرواح:قالمنقولفي:فصل

..............................................ببرهوببحضرموت

فيها:اللهقالالتيالارضفيتجتمعإنهاقال:منقولفيفصل:

عبادىيرثهاالارضانلذكربعدمنالربورفىولقد!تتنط>

<...................................................الض!لحوت

السابعة،السماءفيعليينفيالمؤمنينأرواح:قالمنقولفيفصل:

.....................السابعةالارضفيسجينفيالكفاررواحو

...........زمزمبئرفيتجتمعالمؤمنينأرواح:قالمنقولفي:فصل
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تذهبالارضمنبرزخفيالمؤمنينأرواح:قالمنقولفي:فصل

000000000،00000000000000000000000000000000000000000000000327شاءتحيث

الكفاررواحوادميمينعنالمؤمنينأرواح:قالمنقولقيفصل:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000328يسارهعن

000000033أجسادهاخلققبلكانتحيثمستقرهاإن:حزمابنقولفي:فصل

00000000000000000000000334المحضالعدممستقرهاإن:قالمنقولفي:فصل

000000000000000337الابدانهذهغيرأخربدانمستقرها:قالمنقولفي:فصل

00000000000000000000000000000000000000000050543المسألةفيالراجحالقول-

00000000000000000000000000000934ذلكفيالصحيحةالائاربينتعارضلا-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000943للأنفسدورربع

الأحياءسعيمنبشيءلموتىاأرواحتنتفعهل:عشرةالسادسةلمسالةا

000000000000000000000000000000000055000000000000000000000000000352لا؟ام

00000000000000000550353.حياتهفيإليهتسبببماالميتانتفاععلىالدليل-

.0000000000000000000000000000000356فيهتسببمابغيرانتفاعهعلىالدليلفصل:

0000000000000000000000000000000000000000000000953الصدقةئوابوصول:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000163الصومثوابوصول:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000363الحجب1ئووصولفصل؟

000000000000367.!.......................الثوابوصولمنالمانعينقول

النيابةيدخلهاالتيالعباداتوصولعلىالمقتصرينقول

000000000000000000000000000000000000000000000000000713..لحج1وكالصدقة

00000050000000000000000000000000000000000000000374الوصولأصحابقول

000000000000000374<سشماالال!لنمسنلتسوأن>:لىتعاقولهعلىالكلام

00000000000000000000500000000083......ـه0000005عقيلبنالوفاءأبيجواب
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00000384(تعملون!نتمماإلا>ولاتجزوت:لىتعاقولهعلىالكلام:فصل

عمله"انقطعالعبدمات"إذا:-لمجيا%بقولهالاستدلالعنلجوابا:فصل

0000000000000000000000000000000000385لحديثا

000000000000000000000000000000000000000000000000385حوالةالاهداء:قوله:فصل

00000000005000000000000000000000386مكروهالمواببسببالإيثار:قولهم:فصل

00000000000000000388الحيلىإلساغالميتلىاالاهداءساغلو:قولهم:فصل

000193الميتلىإوربعهالموابنصفإهداءلساغذلكساغلو:قولهم:فصل

.00000000000000293لنفسهيعملهنبعداهداوهلساغذلكساغلو:قولهم:فصل

علىتجبالتيالواجباتثوابإهداءلساغذلكساغلو:قولهم:فصل

0005000000000000000000000000000000000000005500000000000000000000493الحي

000055500000000000593البدلتقبللاوابتلاءامتحانالتكاليفإن:قولهم:فصل

0793............هعنهوإسلامهعنهتوبتهلنفعهغيرهعملنفعهلو:قولهم:فصل

0993......ء....................................نوعانالعبادات:قولهم:فصل

0000000000000002504"وليهعنهصامصياموعليهماتمن":حديثردهم:فصل

الذيوهوالميتعنالصومحديثراويعباسابن:قولهم:فصل

000000000000000000000000000000000000000000404احدعنأحديصوملا:قال

0000000000000000000000000000000504إسنادهفياختلفحديثإنه:قولهم:فصل

0000000000000000000000000000000000000604.القرآنبنضمعارضإنه:قولهم

0000000704أحد"عنأحديصليلا":النسائيرواهبمامعارضإنه:قولهم

000000000005000000000000000000000804عمرابنبحديثمعارضإنه:قولهم-

0000804والتوبةوالاسلامالصلاةعلىلجليابالقياسمعارضإنه:قولهم

00000000000000000000904عباسابنحديثراويتغليطفيالشافعيقول:فصل

00000000000000000000000000000114الميتعنالصومفيالعلماهلاقوال:فصل
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أفعالدونالنفقةثوابالحجفيإليهيصل:قولهمعنالجو]ب:فصل

نيةمجرديكفيأمبلفظهيهديهأنالثوابوصولفييشترطهلفصل:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000413؟العامل

55000000000000000000000000000414الاهداء؟تعليقالمهديعلىيتعينهل-

000000000000000000000000000000000000514؟الميتلىإيهدىأن]لافصلما-

0000000000000000000000000000000000614أجرةبغيرتطوغاالقرآنقراءةإهداء

00000417القراءةإهداءلىإيرشدلم!ش1اللهرسولبانالقولعنب1لجوا

0000000000000000000000000000000000000000000418ع!يش!اللهرسوللىإالاهداء

00000500000000024؟مخلوقةمحدثةامقديمةالروحهل:عشرةالسابعةلمسالةا

0000000000000000000000000000000000000000000124الروحفيالاقوالاختلاف-

0000000000000000000000000000000000000427مخلوقةالروجكونعلىالادلة:فصل

00000000000000000000000000000000437.....الروجبقدمالقائلونبهاحتجمافصل:

أترمنآلروحفلآلزوحصولمجتثلونف>:لىتعاقولهعلىالكلام

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000437<بق

244.......ـ.............الايةتفسيرفيعباسابنعنالرواياتاضطراب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000054مهمانسؤالان

تأخرأوالأجساد،علىالأرواحخلقتقدمهل:عشرةالببامنةلمسألةا

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000453عنها؟خلقها

0000000000000000000000000050453البدنحلقعلىخلقهابتقدمالقائلينأدلة-

عنب1لجوو،الابدانخلقبعدالارواحخلقعلىالدليل:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000500000466الاوليناستدلال
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000000475(!ورهومنءادمبنىمنرنكأخذ>وإذ:لىتعاقولهعلىالكلام

000000000000000000000000000475.....الاثر.اهلمنالمفسرينجمهورقول-

0000000000000000000000000000050000000947الايةمعنىفيالاخرينمنازعة:فصل

000000994<صؤزنبهمثم>ولقذظقنض:لىتعابقولهحزمابناستدلال:فصل

0000000000000050205أبدانهاخلقعنمتأخرالارواحخلقأنعلىالدليل:فصل

،البدنأجزاءمنجزءهيهل؟النفسحقيقةما:عشرةالتاسعةلمسألةا

جوهرأوفيه،مودعلهمساكنجسمأو،أعراضهمنعرضأو

00000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000115مجرد؟

15.......00000000000000000000000000000000001النفسحقيقةفيالناسأقول-

000000000000005000000000518النفسفيالناسلمذاهبالخطيبابنضبط-

000000000000000000000000000000000000000125[عليهوالأدلةلمسألةافي]الصواب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000125[النقلية]الأدلة

0000000000000000000000000000000000000000000035و]لخمسونالرابعالدليل:فصل

0000000000000000000000005000000000000000000000315والستونالرابعالدليل:فصل

000000000000000000000000000000000000000000532والسبعونالحاديالدليل:فصل

000000000000000000000000000000000000000000534والثمانونالحاديالدليل:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000445المائةالدليل:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000556المائةبعدالثانيالوجه:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000557المائةبعدالثالثالوجهفصل:

العقلية[]الأدلة

574-0000000000000557المائةبعدعشرالسادسالوجهلىإالسادسالوجه

0000000000000000000000000566وجهاوعشروناثنانوهي،المنازعينلةاد:فصل

000000000000000000000000000000000000000575[لمنازعيناأدلةعن]الجوابفصل
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00000000000000000000000050000000575لجسمواالنفستغاير:الاولىالشبهة-

..000000000576للقسمةقابلةلكانتجسماالنفسكانتلو:الثانيةالشبهةفصل:

الاخذبسببهوإنماالكليةالعقليةالصورتجرد:الثالثةالشبهةفصل:

0000000000000000000000000000000583بالنفسالمسماة]لعقليةالقوةوهولها،

خلافامتناهيةغيرأفعالعلىتقوىلعقلية1القوة:الرابعةالشبهة:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000585الجسمانيةللقوى

نأيوجبجسمانيةالةفيلعقلية1القوةحلول:الخامسةالشبهةفصل:

وكلاهمالها،الادراكممتنعةأوالالةلتللشالادراكدائمةتكون

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000587باطل

إذاذلكيحصلوإنمانفسهيدركأحدكل:السادسةالشبهة:فصل

0000000000000000000000000000000000000000958المحلعنغنيةالنفسكانت

الجسمفيالعظيمةالخياليةالصورانطباع:السابعةالشبهةفصل:

00000000000550000000000000000000000000000000000095.........محالالصغير

زمنفيلضعفتجسمانيةالنفسكانتلو:الثامنةالشبهة:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000295الشيخوخة

00000000000595لجسماعنافعالهافيغنيةلعقلية1القوة:التاسعةالشبهة:فصل

00000000000000000595الأفعالبكثرةتكللجسمانية1القوة:العاشرةالشبهة

لجسمافيمعاوالبياضالسواداجتماع:عشرةالحاديةالشبهة:فصل

0000000000000000000000000000000000000،000000000000000000000000695..محال

لكانجسماالادراكاتمحلكانلو:عشرةالثانيةالشبهة:فصل

000005500000000000695....واحدوقتفيبهوجاهلابالشيءعالماالانسان

متنافية،متغايرةالجسمانيةالنفوس:عشرةالثالثةالشبهة:فصل

00000000000000000000000000000000000795متعاضدةمتعاونةالعقليةلنفوس1و
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تحريكبينلكانجسماالنفسكانتلو:عشرةالرابعةالشبهة:فصل

00000000000000000000000000000895.زمانللحركةإرادتهوبينرجلهالمحرك

وكانمنقسمةلكانتجسماكانتلو:عشرةالخامسةالشبهة:فصل

000000000000000000000995الاخربالبعضجاهلانفسهببعضعالماالانسان

البدنثقللوجبجسماكانتلو:عشرةالسادسةالشبهة:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000106.فيهبدخولها

سائرصفاتعلىلكانتجسماكانتلو:عشرةالسابعةالشبهة:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000206الاجسام

جميعتحتتقعأنلوجبجسماكانتلو:عشرةالثامنةالشبهة:فصل

00000000000000000000000000000000000000306..منها.حاسةتحتأوالحواس

وعرضطولذاتلكانتجسماكانتلو:عشرةالتاسعةالشبهة:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000806وسطحوشكلوعمق

0000000000000000000806التجزييقبلأنهلجسماخاصة:العشرونالشبهة:فصل

لىإوبقائهقوامهفييحتاجلجسما:والعشرونالحاديةالشبهة:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016النفس

وأالاجسامتداخللزمجسماكانتلو:لعشرونوالثانيةالشبهة:فصل

000000000000000000000000000116...متلاصقينجسمينالواحدالانسانكون

000000613؟متغايرانشيئانأوواحدشيءوالروحالنفسهل:العشرونلمسألةا

واحد.مسماهماإنالجمهور:قول-

0000617النفسغيرالروح:والتصوفوالفقهالحديثأهلمنفرقةقول:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000916الروحفياخرىأقوال-

0000000000000000000000000000000000000000000000000916.......المصنفقول

0000000000000000000226؟ثلاثةأمواحدةالنفسهل:والعشرونالحاديةلمسألةا
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000000000000000000000000000000000000000000500623سبحانهاللهلىإالطمانمتة-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000426الطمانمتةحقيقة

00000000000005000000627نوعانوصفاتهلىتعاالربأسماءلىإالطمانيتة:

00000000000000000000000000000000000000000000000000628...الاحسانطمانمتة

.000000000000000000000000000000962لهوالتنبهعليهالتنبيهيجبلطيفسرفصل:

000000000000000000000000000000000000063المطمئنةالنفسفيالسلفاقوال

0000000005500000000000000000000000005500000631الخيرمفاتيحأولاليقظة:فصل

0000000000000000000000000050000000000000000000632وموجباتهااليقظةائار:فصل

000000000000000000000000000000000000000055000000000000636اللوامةالنفس:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000963الامارةالنفس:فصل

000000000000000000000000000000000000000055000000146المطمئنةالنفسجنود

00000000000000000000000000000000000000000246الانهارةالنفهرقرينالشيطان

00000000000000000000000000000546الامارةوجنودالمطمئنةجنوديطلبهما:فصل

وتلبيسهالها،وكيدها،المطمئنةمقابلةفيالامارةانتصاب:فصل

50000000000000000050000050000000000646همنفرةصورفيواظهارهاللحقائق

0050000000000500000000000000000005000648....الأمارةتلبيسمناخرمثال:فصل

00000000000550000000000000000000000000000000000000000000000648اخرمثال:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000056أخرىامثلة:فصل

00000000000000000000000000000000056ومذمومةمحمودةلىإتنقسمخصال

[قلفروا]

00000000000000000000000000000000000000000000652ني1لتو1والرفقبينالفرق

0000000000000000000000000000000000000000652لمداهنة1والمداراةبينالفرق

000000000000000000000000000655..النفاقوخشوعالايمانخشوعبينالفرق
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00050000000000000000000000000000000000656والتيهالنفسشرفبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000000000000000657والجفاءالحميةبينالفرق:فصل

0000000000000000000000000000000000000000657والمهانةالتواضعبينالفرق:فصل

0000000000000000000000965الارضقيوالعلواللهأمرفيالقوةبينالفرق:فصل

....00000000000000000000000000000965للنفسلحميةوللهالحميةبينالفرق-

000000000000000166..!.........................والسرفلجودابينالفرق

0000000000000000000000000000000000000000000662والكبرالمهابةبينالفرق:فصل

000000000000000000000000000000000000000000663والتكبرالصيانةبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000000000000664لجراءةواالشجاعةبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000000000666........والجبنالحزمبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000000000000000666..والشحالافتصادبينالفرق

000000000000000000000000000667..........الظنوسوءالاحترازبينالفرق:فصل

0000000000000000000000000000000000000000668...والظنالفراسةبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000000000000000675والغيبةالنصيحةبينالفرق:فصل

000000000000000000000000000000000000000000676والرشوةالهديةبينالفرق:فصل

500000005000000000000000000000000000000000676والقسوةالصبربينالفرقفصل:

000000000000000000000000000000000000000000000678لذل1والعفوبينالفرقفصل:

000000000000000000000000000000000000000086والانتصارالانتقامبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000683والتغفلوالبلهالقلبسلامةبينالفرق:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000684والغرةالئقةبينالفرق:فصل

000000000000000000000000000000000000000000686والتمنيالرجاءبينالفرق:فصل

00000000000000000000000000000396بهاوالفخراللهبنعمالتحدثبينالفرق:فصل

000000000000000000000000000000000496النفسوفرحالقلبفرحبينالفرق:فصل
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......................كلهذكرمماأعظمفرح:فصل

...............لجزعو]القلبرقةبينالفرق:فصل

.................لحقدواالموجدةبينالفرق:فصل

...............والحسد..المنافسةبينالفرق:فصل

:الفرفصل

:الفرفصل

:الفرفصل

:الفرفصل

:الفرفصل

:الفرفصل

للدعوةالامامةوحبالرياسةحببينق

وهذ،اللهمعلحب1واللهفيالحببينق

...................والعجزالتوكلبينق

.....000000005و]لوسوسةالاحتياطبينق

......الشيطانوالقاءالملكإلهامبينق

...............والتقصيرالاقتصادبينق

الله.لىإ

الفرواهممنا

...0000000000000000000000000000000000005لغلو1والاجتهادبينالفرق-

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

فصل

..........0000000005لتأنيب1والنصيحةبينالفرق:

.....................والعجلةالمبادرةبينالفرق:

............والشكوىلحالباالاخباربينالفرق:

..................................فرقكلهالدين:

...المعطلينوتوحيدالمرسلينتوحيدبينالفرق:

..........المعطلةوتنزيه،الرسلتنزيهبينالفرق:

وبينالصفاتوالاسماءحقائقإثباتبينالفرق:

المرأربابهضموبينالتوحيدتجريدبينالفرق:

اأقوالوإهدارالمعصوممتابعةتجريدبينالفرق:

.......الشيطانولياءوالرحمنولياءبينالفرق:
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لتمثيل

لعلماء

000796

000896

000207

000307

000507

000707

000711

000714

000714

000715

000716

000716

000717

000718

000723

000726

000727

000972

000073

000734

000735



الشيطاوالحالالايمانيالحالبينالفرقفصل:

الاتباعالواجبالمنزلالحكمبينالفرق:فصل

................الاتباعجائزيكونأنغايته

...............................الكتابفهارس

.........................اللفظيةالفهارسأولأ:

.................الكريمةالاياتفهرس1

...............النبويةالاحاديثفهرس-2

..........والتابعينالصحابةائارفهرس3

.........................القوافيفهرس4

.....المتنفىالمذكورةالكتبفهرس5-

.........................الاعلامفهرس6-

.............لجماعاتواالفرقفهرس7-

.....................005الاماكنفهرس8-

..........................العلميةالفهارستانئا:

..................القرانوعلومالتفسير1

......................وعلومهلحديثا2-

.........................العقيدةمسائل3-

.......................والسلوكالتزكية-4

..........................وأصولهالفقه-5

......................دبيةولغويةفوائد6-

.................بالمؤلفمتعلقةفوائد7-

.......................لمراجعوالمصادرالب!

مإ
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000000000000055555..ني

الذيالمؤولوالحكم

00000000000000000000045

00000000000000000000047

0973

0074

886-

811-

0974

0766

0777

0783

0786

0788

0808

0811
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0823

0827

0083

0832
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