





( الذم يوسوس يف صدكر الناس).
يعٍت ابلناس :الناس كاٞتن تغليبنا.
كقاؿ ابن جرير :كقد استعمل فيهم رجاؿ من اٞتن ،فال بدع من إطالؽ الناس
عليهم.
كقولو تعاُف( :من اٞتنة كالناس) ،كىذا يقوم إطالؽ الناس على اٞتنة كالناس.
كقيل :قولو( :من اٞتنة كالناس) تفسَت للذم يوسوس يف صدكر الناس من شياطُت
اإلسن كاٞتن ،مما قاؿ تعاُف( :شياطُت اإلسن كاٞتن يوحي بعضهم إُف بعض) (ُ).
 ركل اإلماـ أٛتد بسنده عن زر بن حبيش قاؿ :قلت أليب بن معب :إف ابن
مسعود ال يكتب ا١تعوذتُت يف مصحفو ،فقاؿ :أشهد أف رسوؿ هللا  أخربين أف
جربيل  قاؿ لو( :قل أعوذ برب الفلق) ،فقلتها ،قاؿ(:قل أعوذ برب الناس)
فقلتها ،فنحن سنقوؿ ما قاؿ النيب .
كركاه البخارم كالنسائي.
كلعل ابن مسعود َ ف يسمعها من النيب  ،كَف يتواتر عنده ،مث لعلو قد رجع عن
قولو ذلك إُف قوؿ اٞتماعة؛ فإف الصحابة مهنع هللا يضر أثبتوىا يف ا١تصاحف األئمة،
كسنفذكىا إُف سائر اآلفاؽ(ِ).
( قل أعوذ برب الفلق).

الفلق :الصبح ،كىو األصح ،كىو اختيار البخارم يف صحيحو(ّ).

(ُ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ّٕٓ/
(ِ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ٓٔٗ/
(ّ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.َٕٓ/

( كمن شر غاسق إذا كقب).
قاؿ ٣تاىد( :غاسق) الليل( ،إذا كقب) غركب الشم  ،ك١تا طلع القمر قاؿ 
لعائشة :تعوذم ابهلل من شر ىذا الغاسق إذا كقب(ُ).
( تبت يدا أيب ٢تب كتب).
أبو ٢تب :عبد العزل بن عبد ا١تطلب ،كمنيتو أبو عتيبة ،كإ٪تا ٝتي أاب ٢تب إلشراؽ
كجهو(ِ).
( كامرأتو ٛتالة اٟتطب).
كىي :أـ ٚتيل ،كاٝتها أركل بنت حرب بن أمية أخت أيب سفياف .)ّ( 
قاؿ العلماء :كيف سورة ا١تسد معجزة ظاىرة ،كدليل كاضح على النبوة؛ فإسنو منذ سنزؿ
قولو تعاُف( :سيصلى انرا ذات ٢تب كامرأتو ٛتالة اٟتطب) فأخرب عنهما ابلشقاء،
مسرا كال معلننا ،فكاف ىذا من أقول أدلة
ظاىرا ،كال ن
كعدـ اإلٯتاف ال ابطننا كال ن
النبوة(ْ).
موضعا من القرآف.
 ا٠تطاب بػ ػ ػ(اي أيها الذين آمنوا) يف (ٖٖ) ن
 اٟتكمة من األمر ابستقباؿ الكعبة (ّ) مرات ،األكؿ ١تن ٔتكة ،كالثاين ١تن ىو ببقية
األمصار ،كالثالث ١تن خرج يف األسفار.
(ُ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.َٕٓ/
(ِ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ٓٔٓ/
(ّ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ٓٔٔ/
(ْ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ٓٔٔ/

 قاؿ تعاُف عن عيسى ( : كركح منو).
ً
"من" البتداء الغاية ،ال للتبعيض ،مما يف قولو تعاُف( :كسخر لكم ما يف السماكات
كما يف األرض ٚتيعا منو).
 مل ما كرد يف القرآف بصيغة السؤاؿ أجيب عنو بقل بال فاء ،إال يف سورة طو عن
اٞتباؿ( ،فقل ينسفها)؛ ألف اٞتواب يف اٞتميع بعد كقوع السؤاؿ ،كيف سورة طو
قبلو ،كالتقدير :إف سئلت عن اٞتباؿ فقل ينسفها.
 متاب عليُت عند سدرة ا١تنتهى يف السماء السابعة(ُ).
 الصحيح أف البسملة ليست من الفاٖتة ،بل ىي آية مستقلة يفتتح هبا مل سورة من
القرآف ما عدا براءة.
كالدليل :حديث أيب ىريرة  يف صحيح مسلم :قسمت الصالة بيٍت كبُت عبدم
سنصفُت ،فإذا قاؿ العبد :اٟتمد هلل رب العا١تُت ،قاؿ هللا تعاُفٛ :تدين عبدم...
اٟتديث.
يف بعض ا١تصاحف -ممصحف اجملمع -أكؿ آية يف الفاٖتة ىي البسملة ،كىذا
على قوؿ بعض أىل العلم -ركاية عن أٛتد كالشافعي ،-كالصحيح أهنا ليست من
الفاٖتة ،كال من غَت الفاٖتة ،بل ىي آية مستقلة.

(ُ) صعود األقواؿ كرفع األعماؿ لعبد هللا سراج الدين.

 النظر لو استعماالت يف متاب هللا عز كجل:
ُ -إذا عدم إبُف فمعناه :ا١تعاينة ابألبصار.
(أفال ينظركف إُف اإلبل ميف خلقت) (إُف رهبا انظرة).
ِ -إذا عدم بفي فمعناه :التفكر كاالعتبار.
(أك َف ينظركا يف ملكوت السماكات كاألرض).
ّ -إذا عدم بنفسو كبدكف كاسطة فمعناه :التوقف كاالسنتظار.
(يوـ يقوؿ ا١تنافقوف كا١تنافقات للذين آمنوا اسنظركان سنقتب
اسنتظركان(ُ).

من سنورمم) أم:

 قاؿ تعاُف( :اي سنساء النيب من أيت منكن بفاحشة مبينة).
ماف ابن عباس رضي هللا عنهما يفسر الفاحشة ا١تبينة ابلنشوز كسوء ا٠تلق.
 قاؿ تعاُف( :كإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم ذريتهم كأشهدىم على أسنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى).
ذىب بعض ا١تفسرين إُف أف ىذا ىو العهد الذم أخذه هللا على ذرية آدـ ،كا١تيثاؽ
عند ما استخرجهم من ظهره مأمثاؿ الذر ،كلي مذلك ،بل ىذا شيء آخر ،كهللا
يقوؿ( :من ظهورىم) كَف يقل :من ظهر آدـ.
كقاؿ بعض العلماء :معٌت ذلك :الفطرة اليت فطرىم هللا عليها ،كاآلايت الكوسنية اليت
سنصبها هللا ٢تم ليعرفوا منها رهبم(ِ).

(ُ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ّٕ( :
(ِ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)َُّ( :

 قاؿ هللا تعاُف( :علمو شديد القول).
ضمَت ا١تفعوؿ يف علمو راجع إُف النيب  ،كشديد القول جربيل  ،فعلم النيب
 أبمر هللا(ُ).
 قاؿ هللا تعاُف( :من ماف يريد العاجلة عجلنا لو فيها ما سنشاء ١تن سنريد).
َف يقل :عجلنا لو ما يريد ،بل قاؿ( :ما سنشاء) ،ال ما يشاء ىو١( ،تن سنريد) ال لكل
إسنساف ،فقيٌد ا١تعجل كا١تعجل لو(ِ).
 قاؿ هللا تعاُف( :كامسحوا برؤكسكم).
الباء لإللصاؽ ،قاؿ ابن برىاف :من زعم أف الباء تفيد التبعيض فقد جاء أىل اللغة
ٔتا ال يعرفوسنو(ّ).
( كإما ينزغنك من الشيطاف سنزغ فاستعذ ابهلل).
إذا ٫تمت ٔتعصية أك بًتؾ كاجب فاستعذ ابهلل(ْ).
 قاؿ هللا تعاُف يف سورة الكهف( :سيقولوف ثالثة رابعهم ملبهم كيقولوف ٜتسة
سادسهم ملبهم رٚتا ابلغيب كيقولوف سبعة كاثمنهم ملبهم قل ريب أعلم بعدهتم ما
يعلمهم إال قليل فال ٘تار فيهم إال مراء ظاىرا).

(ُ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ُّٕ( :
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ّ) من ٥تالفات الطهارة كالصالة ِ لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٖ( :
(ْ) الفريد يف ا١تخالفات ألسامة العبد اللطيف ص.)ُٓ( :

أخرب عنهم بثالثة أقواؿ ،ضعف قولُت (رٚتا ابلغيب) كسكت عن الثالث ،فدؿ
على صحتو؛ إذ لو ماف ابطال لرده ،مث أرشد إُف أف االطالع على عدهتم ال طائل
ٖتتو.
قاؿ شيخ اإلسالـ :كىذا أحسن ما يكوف يف حكاية ا٠تالؼ أف تستوعب األقواؿ
يف ذلك ا١تقاـ ،كتنبو على الصحيح كتبطل الباطل ،كتذمر ٙترة ا٠تالؼ لئال يطوؿ
النزاع.
 قاؿ هللا تعاُف( :فوسوس إليو الشيطاف قاؿ اي آدـ ىل أدلك).
اقتصار الشيطاف التسويل على آدـ ،كىو يريد آدـ كحواء لعلمو أبف اقتداء ا١ترأة
بزكجها مرموز يف اٞتبلة.
( كعصى آدـ ربو).
إثبات العصياف آلدـ دكف زكجو يدؿ على أف آدـ قدكة لزكجو ،فلما أمل من
الشجرة تبعتو زكجتو.
 أعلم الصحابة ابلتفسَت عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.
 أعلم التابعُت ابلتفسَت ٣تاىد بن جرب ،قاؿ سفياف الثورم :إذا جاءؾ التفسَت عن
٣تاىد فحسبك بو.
 أعلم الناس يف التفسَت أىل مكة؛ ألهنم أصحاب ابن عباس ممجاىد ،كعطاء،
كعكرمة ،كطاكس ،كسعيد بن جبَت.
 أما ا١تغازم فأىل ا١تدينة أعلم الناس هبا.

( إايؾ سنعبد كإايؾ سنستعُت).
اجمليء ابلنوف إلخبار الداعي عن سنفسو كعن غَته ،ال لتعظيم النف .
( كأسنزؿ هللا عليك الكتاب كاٟتكمة).
اٟتكمة ىي السنة على الصحيح.
 خواتيم اآلايت مرتبطة ٔتوضوعاهتا ،قاؿ تعاُف( :كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء ٔتا مسبا سنكاال من هللا كهللا عزيز حكيم).
كاستشكل بعض ا١تفسرين قوؿ هللا تعاُف على لساف عيسى ( : إف تعذهبم
فإهنم عبادؾ كإف تغفر ٢تم فإسنك أسنت العزيز اٟتكيم) ،كميف ختمت هبذين االٝتُت؟
كأجيب عن ذلك أبف مقاـ عيسى  ىنا مقاـ تربؤ كلي مقاـ استشفاع.
 عن ابن عباس رضي هللا عنهما :األايـ ا١تعلومات أايـ العشر ،كاألايـ ا١تعدكدات أايـ
التشريق.
( كأسنك ال تظمؤا فيها كال تضحى).
أم :ال يصيبك الضحى كىو الشم  ،ال تضحى للشم فتجد اٟتر ،كأصلو من
الظهور ،يقاؿ :ضحا الطريق يضحو ضحوا إذا بدا لك كظهر(ُ).
( كشارمهم يف األمواؿ كاألكالد).
الشرمة يف األكالد ا١توؤدة ،أكالد الزان ،هتويد األكالد كتنصَتىم ك٘تجيسهم تعبيدىم
لغَت هللا.
ٛ( تلتو أمو مرىا ككضعتو مرىا).
(ُ) ٣تلة اٟتكمة.

الكره :ا١تشقة(ُ).
( إين جاعل يف األرض خليفة).
التطبيق الصحيح للخالفة مما ذمر مثَت من ا١تفسرين أف آدـ  ىو خليفة هللا
يف إمضاء أحكامو كأكامره ،كلي معناه أف ينوب عن هللا يف خلقو؛ كإ٪تا اٟتامم قائم
ٔتا أكجبو هللا عليو من إقامة شريعتو يف األرض(ِ).
( إف لك أال ٕتوع فيها كال تعرل كأسنك ال تظمؤا فيها كال تضحى).
قاؿ أٛتد بن ا١تنَت :يف اآلية سر بديع يف البالغة يسمى قطع النظَت عن النظَت،
كذلك أف قطع الظمأ عن اٞتوع كالضحو عن الكسوة مع ما بينهما من التناسب،
كالغرض ٖتقيق تعداد النعم كتصنيفها ،كلو قرف مال بشكلو لتوىم ا١تعدكدات سنعمة
كاحدة(ّ).
( ال تقصص رؤايؾ على إخوتك).
الرجل يود أف يكوف كلده خَتا منو ،كاألخ ال يود ذلك ألخيو.
ميدا.
حسدا ك ن
جواز ترؾ النعمة عند من ٗتشى غائلتو ن
سالب(ْ).
األب جالب كاألخ ٌ

( إف أابان لفي ضالؿ مبُت).
(ُ) ٣تلة اٟتكمة.
(ِ) ٣تلة اٟتكمة.
(ّ) ٣تلة اٟتكمة.
(ْ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ٔٓ/

معاين الضالؿ يف القرآف الكرًن:
ُ -الذىاب عن علم حقيقة األمر مما ينبغي (ككجدؾ ضاال فهدل) لست
عا١تا هبذه العلوـ اليت ال تعرؼ إال ابلوحي فهداؾ إليها كعلمكها.
ِ -الضالؿ يف الدين (كال الضالُت).
ّ -ا٢تالؾ كالغيبة .ضل السمن يف الطعاـ ،إذا غاب فيو كىلك( ،أإذا ضللنا يف
األرض) (كضل عنهم ما ماسنوا يفًتكف) غاب عنهم(ُ).
( ك٨تن عصبة).
ملمة عصبة كردت يف القرآف على سبيل الذـ ،كيف معٌت الشر يف أربعة مواضع،
موضعاف يف سورة يوسف ،كاثلث يف النور ،كرابع يف القصص(ِ).
( اقتلوا يوسف أك اطرحوه أرضا).
أتى برأيو على صيغة األمر ليكوف أشد أتثَتا عليهم ،كبدأ ابلقتل مث الطرح ليهوف
على من مرب القتل على سنفوسهم قبوؿ الطرح كاألخذ بو(ّ).
( يلتقطو بعض السيارة).
قاؿ القرطيب رٛتو هللا :لفظ اللقيط يف الشرع ال يطلق إال على الطفل الصغَت ال
على الكبَت(ْ).
( مالك ال أتمنا على يوسف كإان لو لناصحوف).
(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.َُٓ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ُُٓ/
(ّ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.َُِ/
(ْ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ُِّ/

السذاجة البالغة يكاد ا١تريب ،يقوؿ :خذكين ،فقدموا اهتاـ أسنفسهم من غَت أف
يتهمهم أحد ،كالذماء ا٠تبيث فألهنم بدأكا اب٢تجوـ إذ ىو آخر كسيلة للدفاع حىت
يضعوا أابىم يف موضع ال خيار لو فيو(ُ).
( كال تتبعوا خطوات الشيطاف).
كدكسنك بياف ىذه ا٠تطوات:
ُ -النسياف (كإما ينسينك الشيطاف فال تقعد بعد الذمرل.)...
ِ -االستدراج (إف الذين تولوا منكم يوـ التقى اٞتمعاف إ٪تا استز٢تم الشيطاف
ببعض ما مسبوا).
ّ -الوسوسة ،كأتخذ عدة أشكاؿ ،منها:
أ -التزيُت (ىل أدلك على شجرة ا٠تلد كملك ال يبلى).
ب -التخويف (إ٪تا ذلكم الشيطاف ٮتوؼ أكلياءه فال ٗتافوىم).
ْ -التسويف (الشيطاف سوؿ ٢تم كأملى ٢تم).
ٓ -األمر اب١تعصية (كمن يتبع خطوات الشيطاف فإسنو أيمر ابلفحشاء).
ٔ -األز (أَف تر أان أرسلنا الشياطُت على الكافرين تؤزىم أزا).
ٕ -اٟتَتة (مالذم استهوتو الشياطُت يف األرض حَتاف).
ٖ -التربؤ كالشماتة (كقاؿ الشيطاف ١تا قضي األمر) (ممثل الشيطاف إذ قاؿ
لإلسنساف امفر فلما مفر قاؿ إين برمء منك) (ِ).
( بل سولت لكم أسنفسكم أمرا).
(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ُّٔ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ُْٓ/

سولت لكم لطيفة لينة كلكن ا١تعٌت الذم فيها جارح فهو مما يقوؿ بعض ا١تعاصرين
يف سنظَته :الكالـ أسنثى كا١تعٌت ذمر.
كمن غرائب االتفاؽ أف ىذه ا١تعٌت َف تسند يف متاب هللا إال لثالثة:
ُ -للسامرم الوثٍت (كمذلك سولت ِف سنفسي).
ِ -إلخوة يوسف العشرة (بل سولت لكم أسنفسكم أمرا).
ّ -للشيطاف (الشيطاف سوؿ ٢تم كأملى ٢تم) (ُ).
 يف القميص ثالث آايت:
ُ -حُت جاؤكا عليو بدـ مذب.
ِ -حُت قد من دبر.
ّ -حُت ألقي على كجو أبيو فارتد بصَتا.
كىذا يؤمد أف القميص لو شأف يف ىذه القصة ،كَف يذمر لفظ القميص يف القرآف إال
يف ىذه السورة ،كذمر فيها يف ستة مواضع من مواضع القصة ا١تهمة األمر الذم
ٮتيل إلينا أف القميص رمن من أرماف ىذه القصة(ِ).
( على قميصو بدـ مذب).
سنكر الدـ ككصفو ابسم الكذب مبالغة يف ظهور مذهبم يف دعول أسنو دمو حىت ماف
ىو الكذب بعينو ،فالعرب تضع ا١تصدر موضع الصفة للمبالغة مما يقولوف :شاىد
كضعا متكل نفا(ّ).
عدؿ( .على قميصو) ليصور أسنو موضوع على ظاىر قميصو ن
( كهللا ا١تستعاف على تصفوف).
(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ِْٖ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ِّٓ/
(ّ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ِٓٔ/

متأمدا من مذهبم ،كملمة (تصفوف) كمشتقاهتا كردت يف
يف غاية البالغة؛ ألسنو ماف
ن
القرآف للداللة على ا١تبالغة يف الكذب كالبهتاف(ُ).
( دراىم معدكدة).
ذمر العدد دليل القلة؛ ألف الكثَت ٯتتنع من عدىا لكثرهتا فالكثَت يوزف عندىم.
كماسنوا ال يزسنوف إال ما بلغ األكقية ،كىي األربعوف ،كيعدكف ما دكهنا(ِ).
( كلقد ٫تت بو كىم هبا).
قاؿ اإلماـ أٛتد :ا٢تم ٫تاف :ىم خطرات ،كىم إصرار ،فهم ا٠تطرات ال يؤاخذ بو،
كىم اإلصرار يؤاخذ بو(ّ).
( رب السجن أحب إِف ٦تا يدعوسنٍت إليو).
أحب ليست على ابهبا من التفضيل؛ ألسنو َف ٭تبب إليو ما يدعوسنو إليو قط؛ كإ٪تا
ىذاف شراف فآثر أحد٫تا على اآلخر ،كإف يف أحد٫تا مشقة كيف اآلخر لذة(ْ).
( كما أرسلنا من قبلك إال رجاال سنوحي إليهم من أىل القرل).
قاؿ ا١تفسركف :ما بعث هللا سنبيا امرأة كال ملكا كال جنيا كال بدكاي(ٓ).
١ تا ذمر هللا يف فاٖتة سورة النور شناعة جرٯتة الزان ذمر سبحاسنو من فاٖتتها إُف ٘تاـ
ثالث كثالثُت آية ،أربع عشرة كسيلة كقائية ٖتجب ىذه الفاحشة(ُ).

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.َِٔ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ِٔٓ/
(ّ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ِّْ/
(ْ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى /سليم ا٢تالِف ُ.ُِْ/
(ٓ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

 قاؿ تعاُف( :كا١تؤمنوف كا١تؤمنات بعضهم أكلياء بعض أيمركف اب١تعركؼ كينهوف عن
ا١تنكر كيقيموف الصالة كيؤتوف الزماة كيطيعوف هللا كرسولو أكلئك سَتٛتهم هللا إف هللا
عزيز حكيم).
قاؿ الشيخ ابن ابز :فهذه اآلية من أٚتع اآلايت يف بياف صفات ا١تؤمنُت كا١تؤمنات،
كأخالقهم العظيمة ،كما ٬تب عليهم(ِ).
١ تا ذا َف تذمر البسملة يف أكؿ سورة براءة؟
الصحيح أف الصحابة مهنع هللا يضر ١تا متبوا ا١تصحف أشكل عليهم ،ىل براءة من األسنفاؿ أك
ليست من األسنفاؿ؟ فًتموا البسملة ككضعوا خطا بينهما.
ك٨تن سنعلم أف البسملة لو سنزلت قبل براءة لثبتت؛ ألف هللا يقوؿ( :إان ٨تن سنزلنا الذمر
كإان لو ٟتافظوف) ،فيكوف اجتهاد الصحابة يف ذلك مطابقا للواقع ،أم :لكوهنا َف
تنزؿ يف أكؿ ىذه السورة(ّ).
 الصافات :ا١تالئكة ،كأسنثت ابعتبارىا ٚتاعات كٚتاعات مؤسنث.
قاؿ أىل الزيغ :ا١تالئكة بنات هللا ،ك٢تذا تذمر بصيغة التأسنيث ،كالرد عليهم بقوؿ هللا
تعاُف( :كا١تالئكة يسبحوف) ،كَف يقل :يسبحن(ْ).
 ا١تشارؽ ابعتبار مل ما يشرؽ أك ابعتبار مشارؽ الشم مل يوـ ،كا١تشرقُت ابعتبار
مشرقي الصيف كالشتاء كمغربيهما ا١تشرؽ كا١تغرب اٞتهة(ٓ).

=

(ُ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد ص.)ُُّ( :
(ِ) ٣تموع فتاكل ابن ابز ْ.ْٗ/
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٔ( :
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)َُ( :
(ٓ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُِ( :

( بل عجبت كيسخركف).
أسنواع العجب ثالثة:
ُ -عجب استفهاـ ،كال يكوف يف حق هللا ٠تفاء األسباب على ىذا ا١تتعجب،
كىذا مستحيل على هللا.
ِ -عجب استحساف (يعجب ربك من الشاب ليست لو صبوة) ركاه أٛتد
كضعفو األلباين.
ّ -عجب اإلسنكار (بل عجبت كيسخركف) (ُ).
( كمتبنا لو يف األلواح).
هللا عز كجل متب التوراة بيده .مسلم ،متاب القدر(ِ).
( اي انر موين بردا كسالما).
(اي انر) سنكرة مقصودة ،كأما الزعم أف ٚتيع النَتاف يف ٚتيع أقطار الدسنيا صارت بردا
٥تالف لظاىر القرآف ،كلي لو أم فائدة(ّ).
( كآية ٢تم أان ٛتلنا ذريتهم يف الفلك ا١تشحوف).
الذرية ىنا ٔتعٌت اآلابء كاألجداد ٓتالؼ الذرية يف غَت ىذه اآلية فهي ٔتعٌت األبناء.

 آايت موسى  التسع:
ابلسنُت ،كسنقص من الثمرات ،الطوفاف ،اٞتراد ،القمل ،الضفادع ،الدـ ،اليد،
كالعصا.
(ُ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُْ( :
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِّٔ( :
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُِٖ( :

( كأف ا١تساجد هلل).
ا١تساجد تضاؼ هلل تشري نفا ،كتضاؼ إُف غَت هللا تعري نفا (كمسجدم ىذا).
 البسملة آية من متاب هللا مستقلة ،ك٢تذا ال ٖتسب من آايت السورة اليت بعدىا
حىت يف الفاٖتة على الراجح(ُ).
( كتتخذكف مصاسنع لعلكم ٗتلدكف).
مل لعل يف القرآف للًتجي إال يف ىذا ا١توضع ،فهي ٔتعٌت مأف :مأسنكم ٗتلدكف،
لعل :اسم مشبو ابلفعل(ِ).
( كمكركا مكرا كمكران مكرا).

كا١تعٌت أف هللا عز كجل خَت من ٬تازم ا١تامر على مكره(ّ).

( كما ربك بظالـ للعبيد).
مصدر صناعي كليست صيغة مبالغة ،لي من صناعة هللا الظلم.

( كلكن رسوؿ هللا كخامت النبيُت).

(ُ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٓ( :
(ِ) من درس للشيخ صاٌف ا١تغامسي.
(ّ) من درس للشيخ صاٌف ا١تغامسي.

كَف يقل سبحاسنو :كخامت الرسل مع أسنو قاؿ (رسوؿ هللا) ابألكؿ؛ ألسنو إذا ماف خامت
النبيُت فهو خامت الرسل؛ إذ ال رسالة إال بعد النبوة فإذا اسنتفت النبوة من بعده
فالرسالة من ابب أكُف(ُ).
( كيسألوسنك عن الركح قل الركح من أمر ريب كما أكتيتم من العلم إال قليال).
كىذا فيو سنوع من التوبيخ مأسنو قاؿ :ما بقي عليكم من العلم إال الركح حىت تسألوا
عنها(ِ).
 قاؿ تعاُف( :كإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم).
اختلف ا١تفسركف يف ٖتديد ميفية حصوؿ اإلشهاد ،ففسركا اآلية ابٟتديث الوارد يف
ذلك :مسح ريب ظهر آدـ فخرجت مل سنسمة ىو خالقها إُف يوـ القيامة ،فأخذ
مواثيقهم كأشهدىم على أسنفسهم ،ألست بربكم؟ قالوا :بلى.
كاٟتديث يركل مرفوعا ،كيركل موقوفا على ابن عباس رضي هللا عنهما.
كذىب ٚتع آخر من ا١تفسرين مما قاؿ ابن مثَت :إف ا١تراد هبذا اإلشهاد فطرىم على
التوحيد ،أم :أكجدانىم شاىدين بذلك قائلُت لو حاال ،كالشهادة اترة تكوف
ابلقوؿ ،كاترة تكوف حاال ،مما يف قولو( :شاىدين على أسنفسهم ابلكفر) أم:
حا٢تم شاىد عليهم بذلك ال أهنم قائلوف ذلك ،فلو ماف قد كقع ىذا لكاف مل
أحد يذمره ليكوف حجة عليو.
كالرأم الثاين :ىو الذم تقويو النصوص الواردة يف الفطرة من الكتاب كالسنة.

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ِٔ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖٓ( :

 كقد ركم عن ٚتاعة من السلف تفسَت( :أك َف سنعمرمم ما يتذمر فيو من تذمر
كجاءمم النذير) أبف النذير ىو الشيب ،كَف يرتض ىذا اٟتافظ ابن مثَت ،كماؿ إُف
اختيار ابن جرير أف ا١تراد ابلنذير :النيب .)ُ( 
 قاؿ هللا تعاُف( :أكَف سنعمرمم ما يتذمر فيو من تذمر).
أربعوف سنة ،مما ركم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،كاٟتسن البصرم ،كىو
اختيار ابن جرير يف تفسَته.
كَف يرتض ابن مثَت اختيار ابن جرير ،كماؿ إُف أف العمر ىو ستوف سنة(ِ).
 قاؿ هللا تعاُف( :كأما عاد فأىلكوا بريح صرصر عاتية).
أفادت أف عذاهبم ماف يف فصل الشتاء الذم تكثر فيو الرايح كتشتد ،فالصرصر ىي
الريح الشديدة الربكدة.
 كقولو تعاُف( :فلما رأكه عارضا مستقبل أكديتهم قالوا ىذا عارض ٦تطران) دليل على
أف عذاهبم ماف يف موسم األمطار الذم تكثر فيو الرايح كتشتد(ّ).
( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلوف).
ال يسلم على اإلسنساف من كراءه إذا ماف مستقبل الناس كإذا ماف اسنتظار الدكر
معركفا يف مصاٌف الناس فليكن حىت يف السالـ(ْ).

(ُ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ِٖ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ْٖ( :
(ّ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ُّ( :
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُِّ( :

 قاؿ تعاُف( :يف يوـ ٨ت مستمر) أم :يف يوـ ٨ت
كمن قاؿ أسنو األربعاء كتشاءـ بو فقد أخطأ.

عليهم مستمر عذابو عليهم،

( يف أايـ ٨تسات) كمعلوـ أهنا ٙتاسنية أايـ متتابعات ،فلو ماسنت ٨تسات يف سنفسها
لكاسنت ٚتيع األايـ مشؤكمة ،كىذا ال يقولو أحد؛ كإ٪تا ا١تراد :يف أايـ ٨تسات
عليهم(ُ).
 قاؿ تعاُف( :كسننزؿ من القرآف ما ىو شفاء كرٛتة للمؤمنُت).
األظهر أف (من) ىاىنا لبياف اٞتن  ،فالقرآف ٚتيعو شفاء كرٛتة للمؤمنُت(ِ).
 شبو سبحاسنو كتعاُف من ال يستجيب لرسولو  أبصحاب القبور ،كىذا من أحسن
التشبيو؛ فإف أبداهنم قبور لقلوهبم ،فقد ماتت قلوهبم ،كقربت يف أبداهنم (إف هللا
يسمع من يشاء كما أسنت ٔتسمع من يف القبور) (ّ).
 قاؿ هللا تعاُف( :كرفع بعضكم فوؽ بعض درجات) [األسنعاـ ُٓٔ].
قاؿ ا١تفسركف :أم فاكت بينكم يف الرزؽ كالقوة كالعلم كالفضل كا٠تلق كالصحة
كجودة النفوس كاألذىاف(ْ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُْٖ( :
(ِ) موارد األماف ا١تنتقى من إغاثة اللهفاف لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ْٔ( :
(ّ) موارد األماف ا١تنتقى من إغاثة اللهفاف لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ٓٗ( :
(ْ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)َٔ( :

( الذم يراؾ حُت تقوـ كتقلبك يف الساجدين).
يراؾ حُت تقوـ يف الليل للصالة كذمر القياـ كالسجود ألف القياـ يف الصالة أشرؼ
من السجود بذمره ففيو قراءة القرآف ،كالقرآف أفضل الكالـ ،كأما السجود فهو
أشرؼ من القياـ هبيئتو؛ ألف العبد أقرب ما يكوف من ربو كىو ساجد(ُ).
أيضا من خالؿ سنة أف التحوؿ يف أمثر الظواىر االجتماعية يتم
 كتتجلى الرٛتة ن
ببطء ،كعمر اإلسنساف إذا ما قي بعمر اٟتضارات قصَت جدا٦ ،تا ٬تعل اإلسنساف
يبصر مقدمات اٟتدث دكف أف يراه أك يبصر سنتائجو دكف أف يرل مقدماتو ،كحينئذ
فإف من السهولة ٔتكاف أف يصاب ا١ترء ابضطراب الرؤية كضالؿ األحكاـ ،كلذا
جاء األمر اإل٢تي ابلضرب يف األرض.
(قد خلت من قبلكم سنن فسَتكا يف األرض فاسنظركا ميف ماف عاقبة ا١تكذبُت)
[آؿ عمراف ُّٕ] (ِ).
 اآلايت الدالة على عبودية عيسى  كبشريتو مثَتة يف القرآف كصر٭تة ،لكن بعض
النصارل أعرضوا عنها كاحتجوا بقولو سبحاسنو( :كملمتو ألقاىا إُف مرًن كركح منو)
على أف عيسى ابن هللا ،أك ىو جزء منو.
ا١تعميات إُف الواضحات ىو ما يفعلو العقالء يف مل زماف
كرد الفركع إُف األصوؿ ك ٌ
كمكاف ،لكن إذا هتيأ التجرد عن ا٢تول(ّ).

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ِٗٔ/
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِِ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ٗٔ( :



 إذا َف يكن ما تريد فأرد ما يكوف.
 قاؿ ميموف بن مهراف :التودد إُف الناس سنصف العقل ،كحسن ا١تسألة سنصف العلم،
كاقتصادؾ يف معيشتك يلقي عنك سنصف ا١تؤكسنة.
 مذىب األدابء يف الوظيفة أهنا مالثوب ٮتلعو اإلسنساف أك ٮتلع منو إف َف ٭تافظ على
سنظافتو.
 يقدر اإلسنساف سنفسو حسب األعماؿ اليت يعتقد أسنو يستطيع إ٧تازىا ،كلكن العاَف
يقدر حسب األعماؿ اليت ينجزىا يف الواقع.
 إسنساف عمره االفًتاضي (َٕ) عاما ،إذا أضاع من كقتو (ٓ) دقائق يومينا فقط يضيع
من عمره االفًتاضي (ّ) أشهر ،كىكذا.
 األسبوع فيو (َََُٖ) دقيقة )ُٖٔ( ،ساعة ،السنة فيها (َٕٖٔ) ساعة.
ا١تنَت اإلسكندرم يف تفسَته أف احملرـ َف يكن أكؿ السنة يف اٞتاىلية كال يف
 ذمر ابن ٌ

صدر اإلسالـ ،بل أك٢تا رجب كآخرىا احملرـ ،كقيل :أك٢تا شواؿ ،كقيل :ربيع األكؿ،
فلذا ماسنت األشهر اٟترـ مما يف اٟتديث ثالث سرد ،ككاحد فرد؛ ألهنا يف عامُت
مما قاؿ ابن العريب ،كأكؿ ما جعل احملرـ أكؿ السنة يف زمن عمر ١ تا أرخ
اب٢تجرة كاختاره؛ ألف فيو اجتماع الناس اب١تدينة منصرفُت من اٟتج.

 سنظاـ ٕ ّ/ك ٕ ْ/أم عمل سبعة أايـ متواصلة مدة (ُِ) ساعة يف اليوـ ،مث أيخذ
إجازة ثالثة أايـ ،مث يعمل سبعة أايـ أخرل متواصلة ليأخذ بعد ذلك إجازة أخرل
أربعة أايـ(ُ).
 فعل رجل يف ألف رجل أبلغ من مالـ ألف رجل لرجل(ِ).
 حساب الوقت الضائع كفق العالقة التالية:
الوقت الضائع = مدة ا١تباراة × عدد ا١تشاىدين.
مثاؿ :مباراة ٚتهورىا (َََََُ) ككقتها (َٗ) دقيقة ،احسب:
الوقت الضائع = َٗ ×َََََُ = ََََََٗ دقيقة.
ََََََٗ ÷ َٔ = ََََُٓ ساعة.
ََََُٓ ÷ ِْ = َِٓٔ يوـ.
َِٓٔ ÷ ّٓٔ = ُِّ ُٕ،سنة(ّ).
 قيل يف تعريف القائد اٟتقيقي أسنو :ىو ذلك الذم يتصدل إل٧تاز ا١تهاـ يف البداية،
مث يتحمل تبعات التكاليف يف النهاية(ْ).
 لي لنا أف سنتطلع إُف ىدؼ يلوح لنا ابىتنا من بيعد؛ كإ٪تا علينا أف سننجز ما بُت
أيدينا من عمل كاضح بُت(ٓ).
(ُ) القافلة ،مارس-أبريل ََِّـ ص.)ُْ( :
(ِ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)َِٕ( :
(ّ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ/
(ْ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ٖٖ( :
(ٓ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِِ( :

 أتدرم ميف يسرؽ عمر ا١ترء منو؟ يذىل عن يومو يف ارتقاب غده كال يزاؿ مذلك
حىت ينقضي أجلو كيده صفر من أم خَت(ُ).
 كيف األثر :جربت اللُت كالسيف فوجدت اللُت أقطع(ِ).
 من مقوالت دمحم إقباؿ :إف ا١تسلم َف ٮتلق ليندفع مع التيار ،كيساير الرمب البشرم
حيث إتو كسار ،بل خلق ليوجو العاَف(ّ).

 قاؿ أحد األدابء :أمراف ال ٭تدد ٢تما كقت بدقة :النوـ يف حياة الفرد ،كاال٨تطاط يف
حياة األمة ،فال يشعر هبما إال إذا غلبا كاستوليا(ْ).
 فقدان للموضوعية يف التعامل مع األفكار كا١تواقف كاألشخاص كاألشياء ماف من
أمرب العوامل اليت أدت بنا إُف التخلف كالتفكك كالتنازع يف اترٮتنا ا١تديد(ٓ).

 إف ترتيب األكلوايت على مستول األمة لي ابألمر ا٢تُت ال سيما حُت يشعر الناس
أهنم يدكركف يف حلقة مفرعة ،ال يركف فيها منف نذا للخركج ،لكن أىل ا٠تربة التارٮتية
كاٟت الشرعي كالوعي االجتماعي يستطيعوف كضع مثَت من النقاط على اٟتركؼ،
كإف منا سنسلم أف بعض اٟتركؼ لي لو سنقاط(ٔ).
(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِٕ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ْٖ( :
(ّ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ْْ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)َُِ( :
(ٓ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ْٓ( :
(ٔ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)َُُ( :



 قاؿ أبو بكر  :أرضى ما رضيو هللا لنفسو ،يعٍت ا٠تم فأكصى اب٠تم (ُ).
 غسل األمواؿ:
ىذا ا١تصطلح يعٍت األمواؿ اليت ٭تصل عليها ا١تتاجركف يف ا١تخدرات كيقوموف بشراء
عقارات أك سيارات أك أم سلع ٕتارية هبذه األمواؿ ،كهبذه الطريقة يتفادكف إيداعها
يف البنوؾ أك خطورة اإلبقاء عليها لديهم كممثاؿ على ذلك :فقد قبض على اتجر
٥تدرات ركسي مبَت يف فرسنسا ،كمت إيداعو يف السجن حيث أسنو قاـ بشراء عقارات
مثَتة يف الريفيَتا الفرسنسية من عوائد ٕتارتو يف ا١تخدرات.
كغسيل األمواؿ ال يشمل ا١تخدرات فقط ،بل مل ما ىو ضد القاسنوف مالدعارة
مثال(ِ).
 قاؿ علي بن أيب طالب  :ال تستح من إعطاء القليل؛ فإف اٟترماف أقل منو.
 من خطبة ألمثم بن صيفي كىو من خطباء العرب يف اٞتاىلية أماـ مسرل :العجز
مفتاح الفقر.
 قاؿ معاذ  :الدَّين يهدـ ال ًٌدين.
 من اشًتل ما ال ٭تتاج إليو ابع ما ٭تتاج إليو.

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) ملمات غريبة ١تنصور ا٠تمي ص.)ٓٔ( :

 قاؿ ا٠تليل بن أ ٛتد :الوسق ٛتل البعَت.
كالوقر ٛتل البغل كاٟتمار.
كالوسق ستوف صاعا(ُ).
 كمن ىذا الفرؽ يف اٟتقيقة -بُت ما يقع فعالن كما يقع ك٫تنا -تستوِف ىذه الشرمات
شرمات التأمُت -على قناطَت مقنطرة من الذىب كالفضة مستغلة خشية ا٠توافُتعلى أعمارىم حيننا كعلى أموا٢تم حيننا آخر(ِ).

 قاؿ شوبنهور :ما أقل تفكَتان فيما لدينا ،كما أمثر تفكَتان فيما ينقصنا(ّ).

(ُ) العصبية القبلية للدمتور خالد اٞتريسي ص.)ّٓ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٕٕ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُّٔ( :



 الدكيالت اليت قامت على أسنقاض ا٠تالفة األموية ابألسندل
دكلة.
اصطلح ا١تؤرخوف على تسمية ىذا العصر بعصر ملوؾ الطوائف أك عصر الفتنة أك
الفرؽ(ُ).

زىاء ثالث كعشرين

 ذمر ابن حزـ رٛتو هللا أف ملوؾ الطوائف لو علموا أف يف عبادة الصلباف ٘تشية
ألمرىم لبادركا إليها(ِ).
 األىراـ ابٞتيزة يف القاىرة بناىا سناف بن ا ١تهلهل مع العمالقة ،كقيل غَته(ّ).
 ابن تومرت كأتباعو الذين ٝتاىم اب١توحدين مهد للخركج على دكلة ا١ترابطُت
السلفية(ْ).
 احتلت مدينة القدس (ِْ) مرة.
 عدد ا٠تلفاء األمويُت (ُْ) خليفة.
 عمر الدكلة العباسية (ٓ) قركف.
(ُ)الضعف ا١تعنوم كأثره يف سقوط األمم ٟتمد بن صاٌف السحيباين ص.)ُُ ،َُ( :
(ِ) الضعف ا١تعنوم كأثره يف سقوط األمم ٟتمد بن صاٌف السحيباين ص.)ُِ( :
(ّ) تفاصيل اٞتمل شرح المية ابن الوردم للدمتور عبد العزيز اٟتريب ص.)ّٔ( :
(ْ) السلفية كأعالمها يف موريتاسنيا للطيب بن عمر بن اٟتسُت.

 آخر دكلة يف األسندل دكلة بٍت األٛتر.
 أكؿ مسلم تطأ رجلو أرض األسندل طريف بن مالك ،كذلك يف رمضاف سنة ُٗىػ،
كتسمى ا١تنطقة اليت كطئها ابٝتو اليوـ طريف.
 برج الشناسنة:
مت بناء الربج على شكل ٥تركط يف أكائل القرف ُِىػ.
كمت ترميمو عاـ ُّٗٗىػ مث أعيد ترميمو عاـ ُِِْىػ.
يتكوف الربج من (ٖ) أدكار.
ارتفاع الربج َِّٖ,ـ.
قطر الربج من أسفل ِٕٓ,ـ.
قطر الربج من أعلى َُٓ,ـ.
ٝتك اٞتدار من أسفل َُِ,ـ.
ٝتك اٞتدار من أعلى َْسم.
 أحدث بدعة ا١تقامات كتعدد اٞتماعات يف بيت هللا اٟتراـ ا١تلك فرج بن ا١تلك
الظاىر برقوؽ اٞترمسي ا١تلقب بناصر الدين بن ا١تماليك الربجيُت ،كأسنكر ذلك
العلماء األعالـ كعدكه بدعة شنيعة كتفرقة بُت ا١تسلمُت ،كَف يتمكن من إزالة ىذه
البدعة كالقضاء عليها هنائيا إال ا١تلك عبد العزيز رٛتو هللا .
كلد ا١تلك فرج سنة ُٕٓىػ ،كتوُف مرتُت َِٖىػ ،كالثاسنية َٖٖىػ كمات قتيالن.

 قاؿ العقاد :فالرجل الذم اختار يوـ ا٢تجرة بدءا لتاريخ اإلسالـ قد ماف أحكم
كأعلم ابلعقيدة كاإلٯتاف كمواقف ا٠تلود من مل مؤرخ كمل مفكر يرل غَت ما رآه؛
ألف العقائد إ٪تا تقاس ابلشدائد كال تقاس ابلفوز كالغلب ،مل إسنساف يؤمن حُت
يتغلب الدين كتفوز الدعوة أما النف اليت تعتقد حقا كيتجلى فيها اسنتصار العقيدة
حقا فهي النف اليت تؤمن يف الشدة كتعتقد كمن حو٢تا صنوؼ البالء(ُ).
 أكؿ تعدد للجمعة يف البلد الواحد حصل يف القرف الثالث بعد سنة ِٕٔىػ يف
بغداد عندما قسمها النهر(ِ).
 اإلماـ العاـ فقد منذ سقوط ا٠تالفة العباسية سنة َٓٔىػ(ّ).
 أمر ببناء اٞتامع األموم بدمشق كىدـ الكنيسة اليت ماسنت فيو الوليد بن عبد ا١تلك
يف ذم القعدة من سنة ٖٔىػ ك١تا بلغ الوليد أف أىل دمشق تكلموا ،قاؿ ٢تم :اي
أىل دمشق :إين رأيتكم تفخركف ٔتائكم كىوائكم كفامهتكم كٛتاماتكم فأحببت أف
يكوف مسجدمم ا٠تام .
 ا٨تالؿ الدكلة اإلسالمية إُف دكيالت يف منتصف القرف الرابع عشر ُِّْىػ(ْ).

(ُ) ٣تلة الدعوة السعودية عدد (َُّٓ).
(ِ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ّٗ/
(ّ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ٕٗ/
(ْ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

 قاؿ الشيخ علي الطنطاكم :إف ركاية ا١تؤرخُت ركاية عامية ،أما الركاية العلمية فهي
ركاية احملدثُت الثبتة احملققة ،ك٢تذا ماف ا١ترجع األكؿ لتارٮتنا ما ركاه احملدثوف(ُ).
 العصر النبوم
عصر ا٠تلفاء الراشدين
عصر الدكلة األموية
عصر الدكلة العباسية
عصر الدكلة العثماسنية

ُّؽ.ىػُُ-ىػ
ُُق ُْ-ىػ
ُْىػُِّ-ىػ
ُِّىػٔٓٔ-ىػ
ٕٖٔىػُّّٕ-ىػ

ِّ سنة.
َّ سنة.
ُٗ سنة.
ِْٓسنة.
َٓٔ سنة.

 القوؿ أبف إدري  قبل سنوح  قوؿ ضعيف جدا ،فإدري  يظهر كهللا
أعلم أسنو من أسنبياء بٍت إسرائيل(ِ).
 قيل عن السلف :كماسنوا يتدافعوف الفتول ك٭تبوف ا٠تموؿ ،يعٍت ٜتوؿ الذمر كالبعد
عن الشهرة(ّ).
 قاؿ شيخ اإلسالـ عن مذىب ابن اٞتوزم يف األٝتاء كالصفات :إف أاب الفرج
متناقض يف ىذا البابَ ،ف يثبت على قدـ النفي كال على قدـ اإلثبات بل لو من
الكالـ يف اإلثبات سنظما كسنثرا ما أثبت بو مثَتا من الصفات اليت أسنكرىا يف مصنف
دفع شبهة التشبيو ،فهو يف ىذا الباب من أسنواع الناس يثبتوف اترة كينفوف أخرل يف
مواضع مثَتة من الصفات مما ىو حاؿ أيب الوفاء بن عقيل كأيب حامد الغزاِف.
(ُ) ٣تلة القافلة ٤ترـ ُُِْق.
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُُٗ( :
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٕ( :

 قاؿ اٟتافظ سيف الدين بن اجملد عن ابن اٞتوزم :ما رأيت أحدا يعتمد عليو يف
دينو كعلمو كعقلو راضيا عنو.
قاؿ الذىيب :قلت :إذا هنع هللا يضر فال اعتبار هبم.
فكأسنو رٛتو هللا عذره أبسنو اجتهد فأخطأ كقد بُت خطأه يف ألطف عبارة ،فقاؿ :رٛتو
هللا كسا٤تو فليتو َف ٮتض يف ا لتأكيل كال خالف إمامو(ُ).
 عدد األسنبياء مائة كأربعة كعشركف ألف سنيب ،كعدد الرسل ثالٙتائة كبضعة عشر
رسوال.
كرد ذلك يف مشكاة ا١تصابيح عن أيب ذر  كصححو األلباين.
 صاٌف بن عبد هللا الزغييب (ََُُِّّٕ-ىػ) ماف زميال للشيخ ابن سعدم يف
الدراسة كيكربه يف السن ،كلكنو عرؼ تفوؽ زميلو عليو فصار أيخذ عنو ،ماف
صواما قواما سنبيها قوم اٟتفظ سريع الفهم آية يف الورع كالزىد كالتقول ،عينو ا١تلك
عبد العزيز عاـ ُّْْىػ إماما كخطيبا للمسجد النبوم ،كاستمر إُف أف مات كدفن
يف البقيع(ِ).
 ألقى الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا يف حياتو ما يقرب من َِِٓ خطبة ٚتعة.
 السبت َُِِّْ/ْ/ىػ كفاة الشيخ مقبل بن ىادم الوادعي٤ ،تدث الداير اليمنية
ٔتكة ا١تكرمة إثر مرض أَف بو.

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ِِ( :
(ِ) صفحات من حياة عالمة القصيم لعبد هللا بن دمحم الطيار ص.)ِٕ( :

 األحد ُِِّْٓ/ْ/ىػ كفاة الشيخ ماسنع بن ٛتاد اٞتهٍت ،أمُت عاـ الندكة العا١تية
للشباب اإلسالمي ْتادث مركر على طريق ا١تطار ابلرايض.
 زىرة مكة الوليد بن ا١تغَتة ا١تخزكمي كىو من أمابر مفار مكة كمن عظمائهم ،كٝتي
بذلك لشرفو فيهم.
 سعد بن أيب كقاص  عمر زماان طويال حىت أسنو  خلف (ُٕ) ذمرا ك(ُِ)
بنتا ،كماف يف األكؿ ما عنده إال بنت كاحدة ،كلكن بقي كعمر كرزؽ أكالدا(ُ).
 كالذم يظهر أف اٞتاحظ إف َف يكن من الزاندقة فهو من غالة ا١تعتزلة ،كلذلك
يسًتسل يف مد٭تهم كالثناء عليهم(ِ).
 كيف شواؿ أك ذم القعدة من عاـ ُّّٗىػ كىي السنة اليت تويف يف آخرىا الشيخ:
دمحم األمُت الشنقيطي بعد أف رجع من جلسة ىيئة مبار العلماء ابلرايض ،كماف قد
سنوقش فيها السعي يف الدكر الثاين بُت الصفا كا١تركة ،يقوؿ ابنو عبد هللا كجدتو
جالسا يف البيت منفردا ،فلما دخلت عليو قاؿ :اٟتمد هلل الذم ٨تن رائحوف عن
ىذا الزمن ،كماف لو رٛتو هللا رأم يف مسألة السعي ابلدكر الثاين من ا١تسعى(ّ).

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) شريط أعذار العلماء لسلماف العودة.
(ّ) ترٚتة الشيخ دمحم األمُت لعبد الرٛتن السدي ص.)ُٖٗ( :

 الفقهاء السبعة:
 فقهاء ا١تدينة من التابعُت ،كىم:
 سعيد بن ا١تسيب (تُٗىػ).
 أبو بكر بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي (تْٗىػ).
 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود (تْٗىػ).
 عركة بن الزبَت (تْٗىػ).

 خارجة بن زيد بن اثبت األسنصارم (تٗٗىػ).
 القاسم بن دمحم بن أيب بكر (تَُٔىػ).
 سليماف بن يسار (تَُٕىػ).
ٚتعهم الناظم بقولو:
إذا قيل من يف العلم سبعة أْتر
فقل ىم عبيد هللا عركة قاسم

ركايتهم ليست عن العلم خارجة
(ُ)
سعيد أبو بكر سليماف خارجة

 قاؿ الطنطاكم عن ميشيل عفلق :كماف زميلنا يف التدري حدكد سنة ُّٗٗـ،
(ِ)
كذمر خالؼ معو يف حفل يف اٟتلقة ُُُ من الذمرايت ْ.ُْٕ/
 عبد ا١تطلب جد النيب  اٝتو شيبة اٟتمد ،كماف عمو ا١تطلب أحضره من عند
أخوالو يف ا١تدينة بعد كفاة أبيو ىاشم ،دخل مكة ضحوة كىو مردفو خلفو كقد غَتتو
الشم  ،فسألو الناس :من ىذا؟ فقاؿ :ىذا عبدم ،فثبت ىذا كترؾ شيبة.

(ُ) معجم لغة الفقهاء حملمد ركاس قلعو جي ص.)ّْٗ( :
(ِ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ُُ( :

 إخوة يوسف ما ماسنوا أسنبياء أكال أما آخرا ففي ذلك سنزاع بُت أىل العلم ،كالراجح:
أهنم صاركا أسنبياء(ُ).
 ابن عبد ربو العالمة األديب األخبارم صاحب متاب العقدٝ ،تع بقي بن ٥تلد
كٚتاعة.
ماف موثقا سنبيال بليغا شاعرا ،عاش (ِٖ) سنة ،كتويف سنة ِّٖىػ(ِ).
 قاؿ ابن مثَت عن ابن عبد ربو األسندلسي :ماف من الفضالء ا١تكثرين كالعلماء أبخبار
األكلُت كا١تتأخرين ،كمتابو العقد يدؿ على فضائل ٚتة كعلوـ مثَتة مهمة ،كيدؿ
مثَت من مالمو على تشيع فيو ،كميل إُف اٟتط على بٍت أمية كىذا عجيب منو ألسنو
أحد مواليهم ،كماف األكُف بو أف يكوف ٦تن يواليهم ال ٦تن يعاديهم(ّ).
 أمثم بن صيفي :من بٍت ٘تيم مات يف الطريق إُف ا١تدينة ليدخل يف اإلسالـ.
 إبراىيم  صرب على البالء الذم حصل لو بغَت اختياره ماإلحراؽ (حرقوه
كاسنصركا آ٢تتكم) كصرب على البالء الذم حصل ابختياره كىو األمر بذبح ابنو كعزمو
على أف ينفذ ذلك(ْ).

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ُِّ/
(ِ) سَت أعالـ النبالء للذىيب ُٓ.ِّٖ/
(ّ) البداية كالنهاية البن مثَت ُُ.ُّٗ/
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِٓٔ( :

 ا١تهدم :دمحم بن عبد هللا اٟتسٍت العلوم الفاطمي ا٢تامشي.
 أبو حنيفة
مالك
الشافعي
أٛتد

ََُٖٓ-ىػ.
ُّٕٗٗ-ىػ.
ََُِْٓ-ىػ.
(ُ)
ُُِْْٔ-ىػ

 الذىيب
ابن مثَت
ابن حجر
السيوطي

ّْٕٕٖٔ-ىػ.
َُْٕٕٕ-ىػ.
ِّٕٕٖٓ-ىػ.
ُُْٖٗٗ-ىػ.

 تراجم الصحابة عمل كتراجم غَتىم مالـ ،يقاؿ يف الصحايب :حضر ا١تشاىد ملها،
ىاجر ا٢تجرتُت.
 الصحابة ا١تقربُت من رسوؿ هللا َ ف يذمر هللا عنهم يف متابو أهنم سألوا سنبيو  إال
عن ٨تو اثٍت عشر مسألة؛ كإ٪تا ماف ٫تهم امتثاؿ األمر كاجتناب النهي(ِ).
 آخر من رأل النيب  قثم بن العباس بن عبد ا١تطلب .

(ُ) تيسَت مصطلح اٟتديث حملمود الطحاف.
(ِ) شريط الفتول بُت مطابقة الشرع ...لصاٌف آؿ الشيخ.

 أكؿ أمَت على مكة بعد الفتح :عتاب بن أسيد .
 عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ال أيمل طعاما لوحده.
 %ِٖ من الصحابة ماتوا شهداء يف سبيل هللا عز كجل.
 العبادلة األربعة :ابن عمر ،ابن عباس ،ابن الزبَت ،ابن عمرك بن العاص ،كلي منهم
ابن مسعود؛ ألسنو تويف قبل إطالؽ ىذا االسم عليهم.
 كرد عن أيب بكر ١ تا سئل عن الكاللة قاؿ :أقوؿ فيها برأيي ،فإف يكن صوااب
فمن هللا ،كإف يكن خطأ فمٍت كمن الشيطاف ،كهللا كرسولو بريئاف منو ،ككرد أيضا
عن ابن مسعود  يف مسألة طرحت عليو مما يف مسند اإلماـ أٛتد(ُ).

 عم عائشة اهنع هللا يضر من الرضاعة :أفلح أخو أيب القعي (ِ).
 البخارم
مسلم
أبو داكد

ُِْٗٓٔ-ىػ.
َُِِْٔ-ىػ.
َِِِٕٓ-ىػ.

الًتمذم
النسائي
ابن ماجو

َِِٕٗٗ-ىػ.
َُِّّْ-ىػ.
َِِٕٕٓ-ىػ.

(ُ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ُّ( :
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

 ك٦تا يذمر من سنسياف بعض الصحابة ما ركاه اٟتامم كالبيهقي أف الزبَت بن العواـ 
قاؿ لو النيب  ذات يوـ :ىل ٖتب عليا قاؿ :كماِف ال أحبو اي رسوؿ هللا كىو ابن
عمي كابن خاِف كأخي يف ديٍت ،فقاؿ لو النيب  :كهللا لتقاتلنو كأسنت لو ظاَف.
فلما ماف يوـ اٞتمل كالتقى الزبَت كعلي قاؿ علي للزبَت :أما تذمر يوـ قاؿ لك
رسوؿ هللا  مذا كمذا ،فقاؿ الزبَت :بلى ،كلكٍت سنسيت ،مث لول عنق راحلتو كشق
الصفوؼ ،كخرج من ا١تعرمة كذىب حىت سنزؿ يف كاد يقاؿ لو :كادم السباع ،فاتبعو
رجل يقاؿ لو :عمرك بن جرموز ،فقتلو غيلة كاحتز رأسو كهللا حسيبو ،مث جاء برأسو
إُف علي كاستأذف عليو ،فقاؿ علي :ال أتذسنوا لو كبشركه ابلنار ،فإين ٝتعت رسوؿ
هللا  يقوؿ :بشر قاتل ابن صفية ابلنار(ُ).
 حذيفة بن اليماف العبسي :أمو الرابب بنت معب من بٍت عبد األشهل ،ماف كالده
اليماف قد أصاب دما يف قومو فنزح إُف ا١تدينة ،كماف اٝتو حسيال ،كقيل :جركة،
فحالف بٍت عبد األشهل فسماه قومو اليماف؛ ألسنو حالف اليماسنية(ِ).
 موت اٞتباف يف حياتو ،كحياة الشجاع يف موتو .ا١تنفلوطي.
 أمرـ ا٠تيل العريب الصريح الذم َف ٮتالط سنسبو عجمة كيليو ا٢تجُت كىو من أبوه
عريب كأمو عجمية ،مث ا١تقرف كىو من أبوه عجمي كأمو عربية ،كآخرىا الربذكف كىذا
أبوه كأمو عجمياف(ّ).

(ُ) شريط :أعذار العلماء لسلماف العودة.
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٖ( :
(ّ) أم بٍت لعبد العزيز ا٠تويطر ِ.َِٔ/

 معرمة الَتموؾ إحدل ا١تعارؾ الفاصلة يف التاريخ ،كقعت يف السنة ُٓىػ كاسنتصر فيها
ا١تسلموف على الركـ سنصرا مبَتا.
 كىم بٍت حارثة كبٍت سلمة ابلفرار يوـ أحد مهم يوسف بدليل( :إذ ٫تت طائفتاف
منكم أف تفشال كهللا كليهما) ألف قولو( :كهللا كليهما) يدؿ على أف ذلك ا٢تم لي
معصية ألسنو أتبع ذلك ا٢تم بوالية هللا.
 الشيخ صاٌف ا٠تريصي من صفاتو أسنو ماف إذا خرج من بيتو لزايرة ا١تقابر يقرأ القرآف
فرٔتا قرأ اٞتزء أك األمثر يف طريقو إُف ا١تقربة كعودتو منها(ُ).
 زينب بنت جحش األسدية أـ ا١تؤمنُت:
أبوىا :أسدم من أسد بن خزٯتة ،كأسد من قبائل العرب الكربل ،كىي قبيلة
عدانسنية معركفة.
أمها :أميمة بنت عبد ا١تطلب عمة رسوؿ هللا  يغلب على زينب لكوهنا عاشت
مع أىل أمها االسنتساب لقريش أمثر من االسنتساب ألسد بن خزٯتة ألف ابن أخت
القوـ منهم(ِ).
 حليمة السعدية أسلمت كجاءت إليو كركت عنو  كعدىا ابن حجر يف القسم
األكؿ من الصحابة.

(ُ) أعالـ كعلماء عايشتهم إلٝتاعيل بن عتيق ص.)َّ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ُِٔ ،ٗٔ( :

كقاؿ عن القسم األكؿ يف ا١تقدمة :فالقسم األكؿ فيمن كردت صحبتو بطريق الركاية
عنو أك عن غَته سواء ماسنت الطريقة صحيحة أك حسنة أك ضعيفة أك كقع ذمره ٔتا
يدؿ على الصحبة أبم طريق ماف(ُ).
 ليلى بنت أيب خيثمة اهنع هللا يضر أكؿ مهاجرة.
 عمرك بن اثبت بن كقش (األصَتـ) من بٍت عبد األشهل  استشهد يف أحد كَف
يسجد هلل سجدة(ِ).
 كمن حفظ القرآف كقت سنبينا
بغَت خالؼ ستة اب٢تدل ابسنوا
أيب أبو الدرداء زيد بن اثبت
أبو زيد األسنصارم معاذ كعثماف
 النعماف كمعقل كعقيل كسويد كسناف كعبد الرٛتن كعبد هللا بنو مقرف مهنع هللا يضر ملهم
صحابة مهاجركف َف يشارمهم يف ىذه ا١تكرمة أحد ،سبعة إخوة(ّ).
 الشيخ عبد هللا بن يوسف الوابل إذا زاره ٚتع من الناس كفيهم حليق اللحية قاؿ -
كالبخور يدكر على اٞتالسُت :-اسنتبو اي كلدم ال تقرب اٞتمر من اللحية فإان
سنكرمها ،كىو يشَت هبذا إُف من حلق ٟتيتو ،كىذا تلميح ال تصريح.

(ُ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ْٓ( :
(ِ) ٥تتارات من زاد ا١تعاد البن عثيمُت ص.)ٖٕ( :
(ّ) تيسَت مصطلح اٟتديث حملمود الطحاف.

كماف مثَت الذمر كالتكبَت هلل عز كجل حىت يذمران بصفة ا١تالئكة الذين ال
يفًتكف(ُ).
 الشيخ عبد هللا أبو ٛتاد الرسي رٛتو هللا سنومو يف النهار ،كال يناـ يف الليل إال القليل،
ك٢تذا يعجبو السهر على العلم إُف منتصف الليل أك أمثر منو(ِ).
 أكالد عبيد بن عبد احملسن أربعة :عبد احملسن ،كفهد ،كإبراىيم ،كدمحم ،كلكل حرفة
كٗتصص يبدع فيها ،أما أبوىم فكاف يصنع موايف من الصوؼ ،كيضع فيها شيئا من
القهوة أك ا٢تيل ،كيهديها للفالحُت كالفقراء ،أما عبد احملسن فقد ماف ٭تسن البناء
ابلطُت كيبٍت من غَت مقابل ،أما فهد فكاف يصلح الساعات كيتربع إبصالحها
لألئمة كا١تؤذسنُت من غَت مقابل شريطة أف تكوف يف منديل أك سلسلة ،أما إذا ماسنت
ابليد فال يصلحها ،أما إبراىيم فقد اشتغل ابلتأليف يف التاريخ كا١تواعظ كالقصص
كمن أشهر مؤلفاتو :اللؤلؤ كا١ترجاف يف كظائف رمضاف ،أما دمحم فكاف يشتغل ْتبك
الكتب أبسعار زىيدة يقرأ الكتاب ،فإف ماف صاٟتا جلده كحبكو ،كإف ماف غَت
ذلك رده لصاحبو كىو يقوؿ :عساه يتشقق(ّ).
 دمحم بن سليماف الركمي (ٖٖٕٖٗٗ-ىػ) عرؼ ب ػ ػػ(الكافيجي) لكثرة اشتغالو
ابلكافية يف النحو ،فنسب إليها بزايدة جيم مما ىي قاعدة الًتؾ يف النسب(ْ).

(ُ) أعالـ كعلماء عايشتهم إلٝتاعيل بن عتيق ص.)ِِ-ُِ( :
(ِ) أعالـ كعلماء عايشتهم إلٝتاعيل بن عتيق ص.)ّّ( :
(ّ) أعالـ كعلماء عايشتهم إلٝتاعيل بن عتيق ص.)ِٔ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ََُ( :

 حكي أف جالينوس ماف يقرر يوما مسألة مشكلة كالطلبة بو ٤تدقوف فقاؿ ٢تم:
فهمتم؟ قالوا :سنعم ،فقاؿ :لو فهمتم لظهر السركر على كجوىكم(ُ).
 سليماف بن عبد ا١تلك ١تا ىرب من طاعوف الشاـ قيل لو :إف هللا تعاُف يقوؿ( :قل
لن ينفعكم الفرار إف فررمت من ا١توت أك القتل كإذنا ال ٘تتعوف إال قليال) ،قاؿ :ذلك
القليل أطلب.
 األموم صاحب األسندل متب إليو سنزار صاحب مصر متااب سبو فيو كىجاه،
فكتب إليو األموم :أما بعد :فإسنك عرفتنا فهجوتنا ،كلو عرفناؾ ألجبناؾ ،فاشتد
ىذا على العزيز كأفحمو عن اٞتواب ،يشَت أسنك دعي ال سنعرؼ قبيلتك.
 قاؿ ابن مثَت عن ابن عبد ربو صاحب العقد :ماف فيو تشيع شنيع يف أىل البيت،
كرٔتا ال يفهم أحد من مالمو ما فيو من التشيع ،كقد اغًت بو شيخنا الذىيب فمدحو
ابٟتفظ كغَته(ِ).
 قاؿ ابن مثَت :يف كقت الفتنة بُت علي كمعاكية رضي هللا عنهما َف ٖتدث أم
فتوحات ال على يد علي كال على يد معاكية(ّ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُُِ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِٔ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ٖٕ( :

 يف سنة ُّٕىػ أخذ القرامطة اٟتجر األسود مث َف يزؿ عندىم إُف سنة ّّٗىػ،
فمكث غائبا عن موضعو من البيت ثنتُت كعشرين سنة(ُ).
(ِ)

 أكؿ من حيا رسوؿ هللا  بتحية اإلسالـ أبو ذر الغفارم .

 أكؿ من ىاجر من الصحابة إُف أرض اٟتبشة عثماف بن عفاف  كزكجتو رقية بنت
النيب .)ّ(
 أكؿ من ىاجر إُف ا١تدينة من الصحابة أبو سلمة عبد هللا بن عبد األسد من بٍت
٥تزكـ .)ْ( 
 أكؿ من مات من أمهات ا١تؤمنُت بعد موت النيب  زينب بنت جحش رضي هللا
عنها(ٓ).
 يقاؿ :إسنو َف يسم أحد بعد النيب  أبٛتد سول أيب ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم(ٔ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)َُٓ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّْ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّْ( :
(ْ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّْ( :
(ٓ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّٖ( :
(ٔ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُٖٔ( :

 فاطمة بنت عبد ا١تلك بن مركاف أبوىا ا٠تليفة عبد ا١تلك بن مركاف ،كجدىا ا٠تليفة
مركاف بن اٟتكم ،كإخواهنا ا٠تلفاء الوليد كسليماف كيزيد كىشاـ أبناء عبد ا١تلك،
كزكجها ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز ،يقوؿ فيها الشاعر:
أخت ا٠تالئف كا٠تليفة زكجها(ُ).
بنت ا٠تليفة كا٠تليفة جدىا
 اٟتسن أفضل من اٟتسُت(ِ).
 كقف ابن مثَت يف البداية كالنهاية عند سنة ٖٕٔىػ أم :قبل كفاتو بست سنوات
(تْٕٕىػ) (ّ).
 أبو بكر الصديق  يلتقي يف النسب مع النيب  يف مرة بن معب بن لؤم اٞتد
السادس أليب بكر(ْ).

 أسلم إبسالـ أيب بكر ٜ تسة من العشرة ا١تبشرين ابٞتنة :عبد الرٛتن بن عوؼ،
كسعد بن أيب كقاص ،كعثماف بن عفاف ،كالزبَت بن العواـ ،كطلحة بن عبيد هللا
مهنع هللا يضر(ٓ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُٕٓ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّٓ( :
(ّ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية للدمتور دمحم بن صامل السلمي ص.)ُُ( :
(ْ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية للدمتور دمحم بن صامل السلمي ص.)ُٔ( :
(ٓ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية للدمتور دمحم بن صامل السلمي ص.)ُٕ( :

 التحق أبو اٟتسن الندكم ّتامعة لكهنؤ فرع األدب العريب كَف يتجاكز عمره آسنذاؾ
عاما ،كماف أصغر طلبة اٞتامعة سننا(ُ).
األربعة عشر ن
 السبكي سنسبة إُف سبك البلد ٔتديرية ا١تنوفية(ِ).
 كإذا ماف مثَت من الناس اشتهركا آبابئهم فمنهم من اشتهر اببنو ،أٛتد بن عبد
الرٛتن البنا الساعايت مؤلف :الفتح الرابين ،ابنو حسن البنا(ّ).
 دفن السالطُت يف ا١تساجد بدأ يف آخر الدكلة األيوبية ،فلم يعرؼ ذلك يف عهد
الفاطميُت كدرج على ذلك السالطُت بعد الدكلة األيوبية ،ذمر ذلك للندكم
األستاذ حسن عبد الوىاب مفتش أكؿ اآلاثر العربية(ْ).
 دار اآلاثر العربية يف مصر من أغٌت دكر اآلاثر ابلطرؼ يف العاَف(ٓ).
١ تا جاء الفاطميوف يف مصر أسسوا األزىر ممسجد ضرار؛ ألسنو ىو ا١تسجد الرابع
يف مصر(ٔ).

(ُ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٕ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ّْ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٖٔ( :
(ْ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٗ( :
(ٓ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)َُْ( :
(ٔ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُْٓ( :

 عبد القادر ا١تغريب انئب رئي اجملمع العلمي بدمشق قاؿ عنو طو حسُت :إسنو أقول
من القوة يف اٟتق ،كأصلب من الصلب يف الدفاع عن العرب كاإلسالـ(ُ).
 ماف معنا فطار عنا .قا٢تا عبد اٟتميد الكاتب عن مركاف بن دمحم(ِ).
١ تا َف ٬تد الندكم شيئا من آاثر سيف الدكلة اٟتمداين يف حلب قاؿ :كَف يكن ابن
خلدكف قاسيا يف قولو كال مبالغا :إف آاثر العرب كأبنيتهم يسرع إليها ا٠تراب(ّ).
 الطبقية يف اليمن مثاال سيئا يف تسلط العنصرية كاالستهاسنة ابلطبقات الدسنيا حىت إهنا
قد تقارب العنصرية يف ا٢تند مع ا١تنبوذين كالعنصرية يف الغرب مع ا١تلوسنُت ،كأما
الطبقية يف ٧تد فهي طبقية رقيقة ال تكاد ٕتد آاثرىا إال يف االمتناع عن التزاكج بُت
القبيلية كا٠تضَتية.
كلعل من أسباب ضعف مقتضيات الطبقية يف ٧تد ما ذمره الشيخ ٛتد اٞتاسر رٛتو
هللا يف تعليل كجود الطبقية يف ٧تد من أف غالب ىذه الشرائح ا١تتدسنية يف أسنساهبا َف
تكن سنتيجة رؽ أك تسلسل كصف خدمي مهُت؛ كإ٪تا ىو سنتيجة إ٫تاؿ أك إغفاؿ
للنسب ألم سبب يقتضي ذلك(ْ).

(ُ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُِْ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٗٗ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ِٗٗ( :
(ْ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ٗ( :

 العرب ا١تستعربة يعٍت أكلئك الذين ليسوا بعرب خلص؛ كإ٪تا ىم من خالطوا العرب
فاستعربوا فصاركا عراب ،إٝتاعيل كأمو ىاجر(ُ).
 ا١تواِف كىم من طا٢تم السيب إما سنتيجة للحركب أك لسبب آخر ،كمنهم من يكوف
من األحرار ،فيقع ظلما يف السيب ليصبح بعدىا ٦تلوما يباع كيشًتل ،كقد ماف ىذا
ابات(ِ).
كاقعا معاشا قبل اإلسالـ أبطلو اإلسالـ كرفضو رفضا ن
 من أراء أٛتد أمُت الشاذة يف التاريخ اإلسالمي كالتشريع:
أف اإلسالـ َف ينفذ ٘تاما إال يف عصر الرسالة.
أف الستة الذين كمل إليهم عمر اختيار ا٠تليفة اختاركا عثماف ليسًت٭توا من شدة
عمر.
ال بد من فتح ابب االجتهاد مثال أصبحت اٟتياة مشغولة جدا فنسمح ابٞتمع بُت
الصالتُت يف اٟتضر ،اإلفطار يف أايـ الصيف للعماؿ كالفدية عن الصوـ ،التصدؽ
بدؿ األضحية كىكذا(ّ).
 اٟتلفاء من داخل جزيرة العرب كىم قوـ سنزحوا من مكاف إُف مكاف داخل جزيرة
العرب ،فاستقركا مع قوـ من قبيلة غَت قبيلتهم فحالفوىم فصاركا منهم ،كمن ىؤالء
من ىو معركؼ القبيلة كالنسب ،حذيفة بن اليماف العبسي كالده اليماف حالف بٍت

(ُ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٕ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٖ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُّ( :

عبد األشهل يف ا١تدينة ،ايسر بن عامر العنسي اليماين كالد عمار استقر يف مكة
فحالف أاب حذيفة بن ا١تغَتة ا١تخزكمي فزكجو أمتوٝ :تية بنت خياط اهنع هللا يضر(ُ).
 يوـ بيعاث :بيعاث موضع اب١تدينة اقتتلت فيو األكس كا٠تزرج يف اٞتاىلية ،كماف الظفر
فيو لألكس(ِ).
 العصبية القبلية :تضامن قوـ ٕتمعهم آصرة النسب أك اٟتلف مع سنصرة بعضهم بعضا
ضد من يناكئهم ظا١تُت ماسنوا أك مظلومُت.
كقد سأؿ كاثلة بن األسقع  رسوؿ هللا  عن العصبية ،فقاؿ :أف تعُت قومك
على الظلم(ّ).
 التبٍت :يصَت االبن الدخيل بعدىا منتسبا ألبيو الذم تبناه لو ما ألبنائو من صلبو،
كعليو ما عليهم ،كقد يكوف ا١تتبٍت معركؼ القبيلة كالنسب مزيد بن حارثة الكليب
الذم تبناه الرسوؿ  ،كقد يكوف معركؼ اٞتهة غَت معركؼ القبيلة كالنسب مساَف
موُف أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة ،كلوال أف اإلسالـ منع ىذه العادة ألضحى
ا١تنتسبوف لبعض قبائل العرب الكربل ٦تن ليسوا معركيف النسب أعضاءا فيهم دكف
أف يطا٢تم سنقص يف حياهتم االجتماعية.
كَف يكن من مقاصد الشرع ٔتنعو عادة التبٍت أف يكرس للقبلية البغيضة؛ كإ٪تا أراد
بذلك تنظيم حياة الناس على أس حقة ال اعوجاج فيها(ْ).
(ُ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٖ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ْٓ( :
(ّ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِّ( :
(ْ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٗ( :

 لي من ا١تعيب أف ٭تفظ اإلسنساف سنسبو كحسبو لكن الزلل يكمن يف أف يعتقد أف
٤تمودا لإلسنساف أف يفخر على
ذلك ىو معيار التفاضل بُت البشر ،فإف ماف لي
ن
غَته ٔتا ماف من مسب يده فما ابلك ٔتا لي من مسبو(ُ).
 إسنٍت أعتقد جازما أف مل أسرة ٧تدية ماسنت تقيم يف ىذه البالد قبل أف يتم االتصاؿ
ابلعاَف ا٠تارجي بعد منتصف القرف الرابع عشر ا٢تجرم ،ىي ذات أصل عريب
صحيح إما بصلة سنسب أك ْتلف أك كالء ،كمل ىذه األمور تبٌت عليها صحة
النسب منذ أقدـ العصور ،لكن مثَتا من تلك األسر جهلت أصو٢تا ألسباب منها:
النسياف ،كاٞتهل ،كا٠توؼ ،الفقر ،ا٢تجرة(ِ).
 رجل من أىل اليمن ماف لو ابن أخ يتيم يف حجره ،فباعو لرجل من أىل مكة ،فلما
استقر معو اليتيم اٟتر كصار عبدا استنكر يوما عنجهية زكجة مواله فطالبها أف ترفق
بو؛ ألسنو من العرب ،فأخربت زكجها فلما ٖتقق منو ،قاؿ لو :خذ ىذه النفقة
كالناقة كاٟتق بقومك ،فقاؿ اٟتر العبد :ال كهللا ال أٟتق بقوـ ابعوين أبدا ،فكاف
السلًٌي أبو ٘تيمة
كالؤه لبٍت ا٢تجيم ،كىو اتبعي معركؼ اٝتو :طريف بن ٣تالد َّ
ا٢تجيمي(ّ).
 أصدر ا١تلك فيصل رٛتو هللا أمرا إبلغاء الرؽ كٖترير األرقاء يف ُِّٖٗ/ٔ/ىػ ا١توافق
ُِٔٗٔ/ُُ/ـ ،كسارع إُف األمر إبحصاء الرقيق فورا كمنحهم اٞتنسية السعودية

(ُ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)َٓ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ٖٖ( :
(ّ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ٖٗ( :

كحقوؽ ا١تواطنة ،كقد بلغ ما دفعو ٙتنا للعتق (َٔ) مليوف رايؿ للتعويض على
أصحاب الرقيق كآثر آخركف العتق استجابة للوازع الديٍت كبال تعويض(ُ).
 ا١تقداد بن األسود:
ىو ا١تقداد بن عمرك الكندم سنسب إُف األسود بن عبد يغوث الزىرم لكوسنو تبناه
فكاف من حلفاء قريش(ِ).
 ابن قتيبة الدينورم ماف ٯتثل إمامة أىل السنة يف طبقة األدابء (تِٕٔىػ) مما ماف
اٞتاحظ ٯتثل ا١تعتزلة يف طبقة األدابء(ّ).
 قاؿ عبد ا١تلك بن مركاف للحجاج ١تا ٕترأ يف بعض ٣تالسو :إف يف بعض الوالء سنفاؽ
كيف بعض اٞترأة كقاحة ،كال يشفع كالؤؾ لوقاحتك.
 ابن عثيمُت يف سطور:
كلد ليلة ِٕ رمضاف سنة ُّْٕىػ.
مات قبيل مغرب األربعاء ُٓ شواؿ ُُِْىػ.
بدأ التدري يف اٞتامع الكبَت بعنيزة عاـ َُّٕىػ.
توُف إمامة اٞتامع الكبَت بعنيزة بعد كفاة شيخو ابن سعدم سنة ُّٕٔىػ.
درس يف ا١تعهد العلمي يف عنيزة من عاـ ُّْٕ ،إُف عاـ ُّٖٗىػ ،اسنتقل بعدىا
إُف التدري يف ملية الشريعة كأصوؿ الدين ابلقصيم كظل حىت كفاتو.
(ُ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٗ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ََُ( :
(ّ) مباحث إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ْٕ( :

ماف يدرس يف اٟترمُت يف ا١تواسم كالعطل منذ عاـ َُِْىػ.
عُت عضوا يف ىيئة مبار العلماء من عاـ َُْٕىػ.
(ُ)
منح جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ٠تدمة اإلسالـ عاـ ُُْْىػ.
 زكجات أبو بكر الصديق  كأكالده:
قتيلة بنت عبد العزل كلدت لو عبد هللا كأٝتاء.
أـ ركماف بنت عامر كلدت لو عبد الرٛتن كعائشة.
أٝتاء بنت عمي كلدت لو دمحم يف حجة الوداع يف ذم اٟتليفة.
حبيبة بنت خارجة من بٍت اٟتارث بن ا٠تزرج كماف قد سنزؿ على خارجة ١تا قدـ
ا١تدينة فتزكج ابنتو فولدت لو أـ ملثوـ بعد كفاتو .)ِ(
 أبو بكر  صلى ابلناس تسع عشرة صالة:
صالة العصر كا١تغرب كالعشاء من يوـ ا٠تمي
كاألحد كفجر يوـ االثنُت(ّ).

كثالثة أايـ موامل اٞتمعة كالسبت

 اٟترب العا١تية األكُف بُت ُُُُْٖٗٗ-ـ.
اٟترب العا١تية الثاسنية بُت ُُُْْٗٗٓ-ـ(ْ).
 أبو اٟتسن الندكم من مواليد ُُْٗـ ُّّّىػ.

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية خالفة أيب بكر حملمد بن صامل السلمي ص.)ُٖ( :
(ّ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية خالفة أيب بكر حملمد بن صامل السلمي ص.)ْْ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ٕ( :

ألف متابو "ماذا خسر العاَف" عاـ ُْْٗـ ،كماسنت كفاتو عاـ ُٗٗٗـ
َُِْىػ(ُ).
 توماس آرسنلد مستشرؽ إ٧تليزم من أسنبغ تالميذه شاعر اإلسالـ الدمتور/دمحم إقباؿ،
كماف آرسنلد مرجعا لدل ا١تستشرقُت يف الشؤكف اإلسالمية ،عُت أستاذا للعربية يف
جامعة لندف سنة َُْٗـ مات سنة َُّٗـ(ِ).
 صعصعة بن انجية من أشراؼ ٣تاشع يف اٞتاىلية كاإلسالـ ،كىو أكؿ من قاـ يف
قبيلة بٍت ٘تيم إبسنقاذ بناهتم من الوأد ،ك١تا ظهر اإلسالـ ماف عنده (َُْ) بنات
أخذىن من آابئهن لئال يؤدف ،كفد على النيب  كأسلم ،تويف بعد سنة ٗق(ّ).
 حرب البسوس يف اٞتاىلية بُت تغلب كبكر ،أاثرهتا امرأة تدعى (بسوس) قتل انقتها
مليب التغليب ،فقتلو جساس البكرم ،فقاـ ا١تهلهل يطلب بثأر أخيو مليب،
كدامت اٟترب أربعُت سنة(ْ).
 استسقى ا٢ترمزاف ملك األىواز ،كماف من أمراء اٞتيش الفارسي يف معرمة القادسية
أماـ عمر  ،فأيت بو يف قدح غليظ فقاؿ :لو مت عطشا َف أستطع أف أشرب يف
مثل ىذا ،فأيت بو يف إانء يرضاه(ٓ).

(ُ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ٕ( :
(ِ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ّْ( :
(ّ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُُٓ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُْٗ( :
(ٓ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُِّ( :

 داح كالغرباء يف اٞتاىلية بُت عب كذبياف ٠تالؼ على سباؽ بُت فرسُت،
كعرفت ابٝتيهما ،استمرت أربعُت سنة ذمرىا زىَت بن أيب سلمى يف معلقتو(ُ).
 عمَت بن اٟتماـ األسنصارم شهد بدرا كاستشهد فيها كىو أكؿ قتيل من األسنصار
يف اإلسالـ يف حرب كىو صاحب التمرات(ِ).
 عمرك بن اٞتموح  من سادات بٍت سلمة كأشرافهم كىو آخر األسنصار إسالما،
استشهد أبحد ّىػ(ّ).
 سالـ على سورية سالما ال لقاء بعده .قا٢تا ىرقل بعد الفتح اإلسالمي(ْ).
 ساَف بن معقل أبوعبد هللا  موُف أيب حذيفة من أمابر القراء كأحد السابقُت إُف
اإلسالـ استشهد يوـ اليمامة قاؿ فيو عمر :لو ماف حيا الستخلفتو(ٓ).
 جامع السليماسنية إبسطنبوؿ من آاثر السلطاف سليماف القاسنوين عاشر السالطُت
العثماسنيُت ،دكف القواسنُت كالشرائع ،بلغت يف عهده الدكلة أكج سيطرهتا ،مات سنة
ُٔٔٓـ (ٔ).

(ُ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُْٗ( :
(ِ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٖٓ( :
(ّ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٓٗ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٕٔ( :
(ٓ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٕٕ( :
(ٔ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)َِِ( :

 قاؿ انبليوف بوانبرت إمرباطور فرسنسا مات سنة ُُِٖـ :لو ماسنت الدسنيا دكلة
كاحدة لكاسنت القسطنطينية أصلح ا١تدف لتكوف عاصمة ٢تا(ُ).
 كعاصرت الدكلة العثماسنية دكلتاف قويتاف يف الشرؽ ،إحدا٫تا :الدكلة ا١تغولية ،كمن
 أعظم ملومها أكراسنغ زيب تويف سنة ُُُٖىػ كالدكلة الصفوية اليت شغلت بنزعتها
الشيعية(ِ).
 قاؿ علقمة :منا يف جيش يف أرض الركـ ،كمعنا حذيفة بن اليماف ،كعلينا الوليد بن
عقبة ،فشرب ا٠تمر ،فأردان أف ٨تده ،فقاؿ حذيفة :أٖتدكف أمَتمم كقد دسنومت من
(ّ)
عدكمم ،فيطمعوا فيكم ،كَف ينقل عنهم أهنم عزلوه أك ترموا اٞتهاد معو
 كالدة شيخ اإلسالـ ابن تيمية  :ست النعم بنت عبدالرٛتن بن علي بن عبدكس
اٟتراسنية .
َ ف يتخلف عن جنازة شيخ اإلسالـ من أىل العلم إال ثالثة اشتهركا بعداكة الشيخ
كاختفوا خوفا من الناس  ،كىم  :ابن ٚتيلة  ،كالصدر  ،كالقفجاقي.
 ركم أف قتيبة بن مسلم ١تا تسنم منرب خراساف سقط القضيب من يده  ،فتطَت لو
صديقو كتشأـ عدكه  ،فعرؼ ذلك قتيبة  ،فحمد هللا تعاُف كأثٌت عليو مث قاؿ :
(ُ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُِِ( :
(ِ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ِِٔ( :
(ّ) رؤية إسًتاتيجية يف القضية الفلسطينية لناصر العمر ص.)ٔٓ( :

لي مما سر العدك كساء الصديق  ،بل مما قاؿ الشاعر :
فألقت عصاىا كاستقر هبا النول مما قر عينا ابإلايب ا١تسافر
 قاؿ األصمعي  :الدليل على أف حساف بن اثبت َف يكن جباان أسنو ماف يهاجي
خلقا مثَتا فلم يعَته أحد منهم.
 قيل أليب سفياف  مب سدت قومك ؟
فقاؿ  :إين َف أخاصم أحدا قط إال عند الضركرة  ،فإف ماف البد ترمت للصلح
موضعا.
 ماف من دعاء اإلماـ البخارم رٛتو هللا ١تا امتحن كخرج إُف خرتنك  :اللهم إين قد
ضاقت علي األرض ٔتا رحبت فاقبضٍت إليك .فما مت الشهر حىت قبضو هللا.
 دخل بعضهم على النظاـ فرآه يتجرع دكاءا مريها فسألو  ،فقاؿ  :أصبحت يف دار
بليات  ،أدفع آفات آبفات  .علق الرازم  :كىذا قاسنوف مطرد يف أحواؿ الدسنيا.
 قاؿ الشيخ بكر أبو زيد عن سنفسو  :ال أحب اإلطالة يف النزىة  ،كلي من عاديت
ا٠تركج إُف الصحراء كقت الربيع إال يف القليل  ،كإذا خرجت فلتناكؿ الغداء ك٨توه مث
أعود.
 ترجم ابن خلكاف للزسنديق ابن الراكسندم  ،لكنو َف يتعرض لزسندقتو  ،فاسنتقده ابن مثَت
بعبارة بليغة فقاؿ  :كال مأف الكلب أمل لو عجينا.

 ماف ا١تعرم من أذمياء العاَف كأمرب شعراء الفصحى كمن علماء اللغة ا١تعدكدين ،
كمع ذلك ماف إذا ٝتع قوؿ ا١تتنيب :
أان الذم سنظر األعمى إُف أديب كأٝتعت ملمايت من بو صمم
قاؿ  :أان ىو األعمى الذم سنظر إُف أدبو
 يف صالوف العقاد ماسنت لنا أايـ .ألسني
الكتاب منفوخ ابألماذيب.

منصور  ،ذمر عبدهللا ا٢تدلق أف ىذا



 قاؿ ابن اٞتوزم :مثل الطبع يف ميلو إُف الدسنيا ما١تاء اٞتارم ،فإسنو يطلب ا٢تبوط كإ٪تا
رفعو إُف فوؽ ٭تتاج إُف التكلف(ُ).
 أحق األشياء ابلضبط كالقهر اللساف كالعُت(ِ).
 من أحب تصفية األحواؿ فليجتهد يف تصفية األعماؿ(ّ).
 التوازف مطلوب يف اٟتديث عن األخطاء حديثا يقود إُف اإلصالح كالتصحيح(ْ).
 فرؽ بُت الشهادة للجيل ،كالشهادة للشخص(ٓ).
 األمر الذم ال ٭تاسب هللا على ترمو ال يسوغ لنا أف ٨تاسب على ترمو(ٔ).
 جزء من اإلحباط الذم سنعيشو صنعو ا١تربوف ٔتبالغتهم مالقابض على اٞتوىرة الثمينة
رٔتا أيت من حرصو(ٕ).
(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٖ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُْ( :
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٕ( :
(ْ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.
(ٓ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.
(ٔ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.
(ٕ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.

 االستشهاد بصور من سَتة السلف لو َف تكن ىذه الصور شاذة ما حفظت(ُ).
 عاتب من فكر فأخطأ أبقل ٦تن َف يفكر أصال(ِ).
 الطفولة صحة ال عقل ،الشباب صحة كقوة ،الشيخوخة حكمة ال قوة.
 اليتم سبب التفوؽ كالنبوغ إذا كجد الرعاية كالعناية كا١تتابعة(ّ).
 البغض ٯتنع اإلسنصاؼ كالغضب يسقط العقل.
 ال ٖتتقر أحدا ألف العود ا١تنبوذ رٔتا اسنتفع بو فحك الرجل بو أذسنو.
 قاؿ شيخ اإلسالـ :الناس من أحسنت إليو منت أمَته ،كمن استغنيت عنو منت
سنظَته ،كمن احتجت إليو منت أسَته.
أداب لنفسك ما مرىتو من غَتؾ.
 قاؿ علي  :مفى ن
 ال حياة مع اليأس ،كال أيس مع اٟتياة .مصطفى مامل.

(ُ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.
(ِ) ٤تاضرة بعنواف :االلتزاـ ىوية حملمد الدكيش.
(ّ) صفحات من حياة عالمة القصيم لعبد هللا بن دمحم الطيار ص.)َُ( :

 السائر إُف هللا كالدار اآلخرة بل مل سائر إُف مقصد ال يتم سَته كال يصل إُف
مقصوده إال بقوتُت ،قوة علمية ،كقوة عملية.
فبالقوة العلمية يبصر منازؿ الطريق كمواضع السلوؾ فيقصدىا سائرا فيها ك٬تتنب
أسباب ا٢تالؾ كمواضع العطب كطرؽ ا١تهالك ا١تنحرفة عن الطريق ا١توصل.
كابلقوة العملية يسَت حقيقة ،بل السَت ىو حقيقة القوة العملية ،فإف السَت ىو عمل
ا١تسافر ،كمذلك السائر إُف ربو إذا أبصر الطريق كأعالمها كأبصر ا١تعاثر كالوىاد
كالطرؽ النامبة عنها فقد حصل لو شطر السعادة كالفالح ،كبقي عليو الشطر
اآلخر كىو أف يضع عصاه على عاتقو كيشمر مسافرا يف الطريق قاطعا مناز٢تا منزلة
بعد منزلة(ُ).
 إذا أسديت ٚتيال إُف إسنساف فحذار أف تذمره كإف أسدل إسنساف إليك ٚتيال فحذار
أف تنساه .ابن ا١تقفع.
 من أدب ا٠تالؼ أف تبقي للصلح مكاان.
 مسب الشخصيات أىم من مسب ا١تواقف بشرط عدـ التنازؿ عن ا١تبادئ.
 البحث عن اٟتق منشداف الضالة.
أف يكوف يف طلب اٟتق مناشد ضالة ،ال فرؽ أف ٬تدىا بنفسو أك ٬تدىا من يعينو.
 السعيد من ينسى ما ال سبيل إُف تغيَته .مثل أ١تاين.

(ُ) منازؿ العباد بُت القوة العلمية كالعملية ٢تشاـ آؿ عقدة ص.)ٕ ،ٔ( :

ٛ تد العاط كتشميتو ،كٖتية السالـ من الشرائع العا١تية اليت تشًتؾ فيها الشرائع
ملها ،كال ٗتتص أبمة دكف أمة ،كىي من مَتاث أبيهم آدـ .
 ال ماسنع من ملمة (ال) فإهنا ليست سوء أدب كخلق ،مثَت من الناس اآلف أيسنف أف
يقوؿ ال ،يقوؿ :سالمتك ،ىذا طيب أف تدعو لو ابلسالمة ،لكن إذا قلت :ال فال
عيب عليك ،قاؿ النيب ٞ تابر - :يف ٚتلو -بعنيو أبكقية ،قاؿ جابر :ال ،كَف
ينكر عليو .)ُ(
 قاؿ علي بن أيب طالب  :خالط ا١تؤمن بقلبك كخالط الفاجر ٓتلقك.
 قاؿ الشافعي :سألت مالك بن أسن عن سنو ،فقاؿ ِف :لي من ا١تركءة أف أخربؾ
بسٍت ،إذا أخرب الرجل عن سنو إف ماف مبَتا استهرـ ،كإف ماف صغَتا استحقر.
 خذكا طريقا كىاتوا طريقا ،تعبَت متداكؿ يف الشاـ يستعملوسنو إذا ماف يف البيت رجل
أجنيب عن ا١ترأة ال ٬توز ٢تا أف تظهر أمامو ،كمعناه أف تستًت أك تغلق على سنفسها
ابب غرفتها حىت ٯتر ىذا الرجل فال يراىا(ِ).
 بينما ماف أحدىم ٮتطب ابلناس ،قاـ أحدىم صائحا :ىذا غَت صحيح ،فأجابو
ا٠تطيب ببساطة :ىذا رأيك كاتبع خطبتو(ّ).

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) فصوؿ اجتماعية لعلي الطنطاكم ص.)ُّ( :
(ّ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)َِٗ( :

 مهما منت مشغوال أك كقتك ضيقا فعليك أف ٗتصص كقتا إلشعار اٟتضور
أب٫تيتهم(ُ).
 إذا انديتٍت ابٝتي فقد جعلتٍت مهما(ِ).
 اٟتياء مأخوذ من اٟتياة ،فال حياة بدكسنو(ّ).
 مراتب الضيافة:
حق كاجب يوـ كليلة ،ك٘تاـ مستحب ثالثة أايـ ،كصدقة من الصدقات ما زاد عن
ذلك.
عن أيب شريح ا٠تزاعي  أف رسوؿ هللا  قاؿ :من ماف يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر
فليكرـ ضيفو جائزتو ،قاؿ :كما جائزتو اي رسوؿ هللا؟ قاؿ :يومو كليلتو ،كالضيافة
ثالثة أايـ ،فما ماف كراء ذلك فهو صدقة ،كال ٭تل لو أف يثوم عنده حىت ٭ترجو.
متفق عليو(ْ).
 قاؿ األحنف بن قي  :العتاب خَت من اٟتقد(ٓ).
 قاؿ عمر  :مر ذكم القراابت أف يتزاكركا كال يتجاكركا.

(ُ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ّٓ( :
(ِ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ّٖ( :
(ّ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ْ) زاد ا١تعاد البن القيم ّ.ٖٔٓ/
(ٓ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ٕٗ( :

 قاؿ أمثم بن صيفي :تباعدكا يف الداير ،تقاربوا يف ا١تودة.
 قاؿ عمر بن ا٠تطاب  :يكوف يف الرجل عشر خصاؿ ،تسع منها أخالؽ
حسنة ،كخلق سيء ،فيغلب ا٠تلق السيء التسعة اٟتسنة ،فاتقوا عثرات اللساف(ُ).
 قاؿ الفضيل :ألف يصحبٍت فاجر حسن ا٠تلق أحب إِف من أف يصحبٍت عابد
سيء ا٠تلق(ِ).

 قاؿ كىب بن منبو :مثل السيء ا٠تلق ممثل الفخارة ا١تكسورة ،ال ترقع كال تعاد
طينا(ّ).
 قاؿ اٟتسن رٛتو هللا :حسن ا٠تلق ىو بسط الوجو ،كبذؿ الندل ،كمف األذل(ْ).
 كالناس يف اختيار أطايب الكالـ أك قبيحو ممثل النحل كالذابب يف اختيار أطايب
الثمار كاألزىار أك مراتع القذر كاألسن(ٓ).
 كقدٯتا قيل :ال تتكلفوا للضيف فتبغضوه(ٔ).

(ُ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٗ( :
(ِ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٗ( :
(ّ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٗ( :
(ْ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٗ( :
(ٓ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٓ( :
(ٔ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ٕٓ( :

 كالناس يف ابب التعامل كاٟتديث مسنابل القمح أايـ اٟتصاد ،ال ينحٍت منها
متواضعا إال السنبلة ا١تألل مثَتة النفع كا٠تَت ،أما ا٠تاكية اٞتوفاء فإهنا تظل شا٥تة يف
السماء(ُ).
 قاؿ اٟتافظ ابن مثَت عن ٣تل ابن اٞتوزم يف الوعظ :كرٔتا اجتمع فيو مائة ألف أك
يزيدكف.
قاؿ الذىيب معلقا على ىذا :كال ريب أف ىذا ما كقع ،كلو كقع ١تا قدر أف يسمعهم
كال ا١تكاف يسعهم(ِ).
 من لطائف كعظ ابن اٞتوزم ما سنقلو الذىيب كابن مثَت من أسنو التفت إُف انحية
ا٠تليفة ا١تستضئ كىو يف الوعظ فقاؿ :اي أمَت ا١تؤمنُت إف تكلمت خفت منك،
كإف سكت خفت عليك ،كإف قوؿ القائل لك :اتق هللا خَت لك من قولو لكم:
إسنكم أىل بيت مغفور لكم ،ماف عمر بن ا٠تطاب  يقوؿ :إذا بلغٍت عن عامل
ِف أسنو ظلم فلم أغَته فأان الظاَف ،اي أمَت ا١تؤمنُت كماف يوسف  ال يشبع يف زمن
القحط حىت ال ينسى اٞتائع ،كماف عمر يضرب بطنو عاـ الرمادة يقوؿ :قرقر أك ال
تقرقر ،كهللا ال ذاؽ عمر ٝتنا كال ٝتينا حىت ٮتصب الناس .قاؿ :فبكى ا١تستضئ
كتصدؽ ٔتاؿ جزيل ،كأطلق احملابي  ،كمسى خلقا من الفقراء(ّ).
 قد يعرض عند ٝتاع ا١تواعظ للسامع يقظة فإذا اسنفصل عن ٣تل
القسوة كالغفلة لسببُت:
(ُ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ْٔ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُّ( :
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُْ-ُّ( :

الذمر عادت

أحد٫تا :أف ا١تواعظ مالسياط ،كالسياط ال تؤَف بعد اسنقضائها إيالمها كقت كقوعها.
كالثاين :أف حالة ٝتاع ا١تواعظ يكوف اإلسنساف فيها مزاح العلة -خاؿ من الشواغل-
فإذا عاد إُف الشواغل اجتذبتو آبفاهتا فكيف يصح أف يكوف مما ماف(ُ).
 من تفكر يف عواقب الدسنيا أخذ اٟتذر ،كمن أيقن بطوؿ الطريق أتىب للسفر(ِ).
 الناس يف ا١توعظة يتفاكتوف يف بقاء األثر.
فمنهم من يعزـ بال تردد كٯتضي من غَت التفات.
كمنهم من ٯتيل هبم الطبع إُف الغفلة أحياان كيدعوىم ما تقدـ من ا١تواعظ إُف العمل
أحياان ،فهم مالسنبلة ٘تيلها الرايح.
كأقواـ ال يؤثر فيهم إال ٔتقدار ٝتاعو مماء دحرجتو على صفواف(ّ).
 أعظم ا١تعاقبة أف ال ٭ت ا١تعاقب ابلعقوبة.
كأشد من ذلك أف يقع السركر ٔتا ىو عقوبة مالفرح اب١تاؿ اٟتراـ كالتمكن من
الذسنوب(ْ).
 إال رجاؿ مؤمنوف كسنساء مؤمنات ٭تفظ هللا هبم األرض بواطنهم مظواىرىم بل
أجلى ،كسرائرىم معالسنيتهم بل أحلى ،ك٫تهم عند الثراي بل أعلى ،إف عرفوا تنكركا،

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٕ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)َْ( :
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٖ-ّٕ( :
(ْ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ِْ( :

كإف رئيت ٢تم مرامة أسنكركا ،فالناس يف غفالهتم كىم يف قطع فالهتمٖ ،تبهم بقاع
األرض كتفرح هبم أفالؾ السماء(ُ).
 من سره أف تدكـ لو العافية فليتق هللا عز كجل(ِ).
 عنواف السعادة :إذا أعطي شكر ،كإذا ابتلي صرب ،كإذا أذسنب استغفر.
 الندـ فوؽ األرض غَت الندـ ٖتت األرض.
 عالمة حب هللا حب القرآف .سهل بن عبد هللا.
 إذا اسنتصر ا٢تول بطل الرأم .ا١تعتصم ابهلل.
 من عرؼ ربو أحبو .اٟتسن بن علي رضي هللا عنهما.
 أسباب عدـ ا٢تداية:
ُ -الظلم (كهللا ال يهدم القوـ الظا١تُت).
ِ -الكفر (كهللا ال يهدم القوـ الكافرين).

ّ -الفسق (كهللا ال يهدم القوـ الفاسقُت) (ّ).

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ِْ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٗ( :
(ّ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ّٓ( :

 قاؿ الفضيل بن عياض رٛتو هللا :شيئاف يقسياف القلب :مثرة الكالـ ،كمثرة األمل.
 كلك أف تتأمل كتتساءؿ أيهما أسعد حاال عند هللا ،رجل أكيت من العلم ما يتمكن
بو من حشد النصوص الدالة على فضل قياـ الليل كذمر األسباب ا١تيسرة لو كمالو
من اآلاثر كالفوائد مث ىو ال يقوـ الليل ،كآخر ال يعلم من ذلك إال أف قياـ الليل
مستحب فاجتهد ليلو بُت يدم ربو قاسنتا ساجدا ٭تذر اآلخرة كيرجو رٛتة ربو(ُ).
 قاؿ البنا رٛتو هللا :كإذا سألت أحدىم عما يعملو على ىذه اٞتلسة الفارغة ا١تملة،
قاؿ لك :أقتل الوقت.
كما درل ىذا ا١تسكُت أف من يقتل كقتو إ٪تا يقتل سنفسو؛ فإ٪تا الوقت ىو اٟتياة.
 قاؿ اٟتسن البصرم :ما أطاؿ عبد األمل إال أساء العمل.
 مم سامت عن غيبة ا١تسلمُت ،إذا اغتيبوا عنده فرح قلبو كىو آمث بذلك من ثالثة
أكجو:
أحدىا :الفرح فإسنو حصل بوجود ىذه ا١تعصية من ا١تغتاب.
كالثاين :لسركره بثلب ا١تسلمُت.
كالثالث :أسنو ال ينكر(ِ).
 إلطابة ا١تطعم أثر ابلغ على اإلسنساف يف سلومو كحياة قلبو كاستنارة بصَتتو كقبوؿ
دعائو .مما كرد يف اٟتديث :الرجل يطيل السفر أشعث أغرب.)ّ( ...
(ُ) منازؿ العباد بُت القوة العلمية كالعملية ٢تشاـ آؿ عقدة ص.)ِّ ،ِِ( :
(ِ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)َُٓ( :
(ّ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ٔ( :

 مىت ماف هللا مع إسنساف ارتفع من مقر األٝتاؾ إُف منازؿ األفالؾ.
 قاؿ أبو بكر الصديق ١ تن رآه يبكي كىو قريب العهد يف اإلسالـ :ىكذا منا
سنبكي حىت قست القلوب.
 حاؿ العبد يف القرب محاؿ القلب يف الصدر سنعيما كعذااب ،كسجنا كاسنطالقا ،كال
عربة ابسنشراح صدر ىذا لعارض ،كال بضيق صدر ىذا لعارض ،فإف العوارض تزكؿ
بزكاؿ أسباهبا؛ كإ٪تا ا١تعوؿ على الصفة اليت قامت ابلقلب توجب اسنشراحو كحبسو
فهي ا١تيزاف(ُ).
 قاؿ اإلماـ أٛتد ألحد تالميذه :اي أاب بكر إذا عرؼ الرجل سنفسو فما ينفعو مالـ
الناس(ِ).

 إذا أردت أف تعرؼ خطر حب التزمية فاسنظر إُف تقصَتؾ يف الطاعة ،مث اسنظر إُف
ذلك الذم زماؾ ،لو علم عنك ما خفي عنو(ّ).
 قاؿ أبو بكر  :ثالث من من فيو من عليو:
البغي ،كالنكث ،كا١تكر.
(إ٪تا بغيكم على أسنفسكم)( ،كمن سنكث فإ٪تا ينكث على سنفسو)( ،كال ٭تيق ا١تكر
السيء إال أبىلو).
(ُ) زاد ا١تعاد البن القيم ِ.ِٔ/
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٗ( :
(ّ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٗ( :

( إين ليحزسنٍت أف تذىبوا بو كأخاؼ أف أيملو الذئب).
يعقوب  يعلم من أبنائو يقينا ما ىم عليو من سوء طوية لكنو ال يفاٖتهم بذلك
حرصا على خيط اٟتياء يف سنفوس األبناء موصوال ،فإذا اسنقطع ٕترؤكا على ا١تعصية
أمثر(ُ).
 قاؿ سعيد بن العاص :إذا علمت كلدم القرآف كحججتو كزكجتو فقد قضيت حقو،
كبقي حقي عليو(ِ).
 قاؿ الشافعي ليوسن بن عبد األعلى :اي يوسن االسنقباض عن الناس مكسبة للعداكة
كاالسنبساط إليهم ٣تلبة لقرانء السوء ،فكن بُت ا١تنقبض كا١تنبسط(ّ).
 خطأ ا١تثل السائر (الطبع غلب التطبع) ألف التطبع ىو ا١تهيمن على الطبع ،كىو
القائد لو ْتديث النيب ( :كإ٪تا العلم ابلتعلم) ،البخارم يف متاب العلم(ْ).

 منا إُف كقت قريب -ربع قرف مثال -ال يطيق الواحد ملمة ثناء عليو من قبل غَته،
كمنا سنلوـ من يسمع الثناء كيسكت فضال عن موسنو يثٌت على سنفسو.
مث اختلطنا بغَتان ٦تن اعتادكا ىذا األمر ،فتساىلنا فصران سنسمع ا١تدح كال سنعًتض،
كالتجربة دلت أف اإلسنساف إذا مدح ٔتا لي فيو كسكت كأقر فال بد أف يسمع من
الذـ ما لي فيو ،كإذا مدح ٔتا فيو ٝتع من الذـ ٔتا فيو ،كال يظلم ربك أحدا(ٓ).

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ُٕٕ/
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُّٔ( :
(ّ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٔٗ( :
(ْ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُٖ( :
(ٓ) من درس للشيخ عبدالكرًن ا٠تضَت.

 إذا عشت مائة سنة ،فإف يوـ اٟتساب يعادؿ عمرؾ (ََٓ) مرة ،فإف قدرت أف
تشًتم راحتك يف يوـ اٟتساب بشقائك يف حياتك ملها فأسنت رابح.
 قاؿ اإلماـ الذىيب عن ابن اٞتوزم( :أحب الوعظ ك٢تج لو كىو مراىق فوعظ الناس
كىو صيب) (ُ).
 غضب اٞتاىل يف قولو ،كغضب العاقل يف فعلو .ا١تتنيب.
 قاؿ ابن القيم يف طريق ا٢تجرتُت :فمن الناس من يكوف لو القوة العلمية الكاشفة عن
الطريق كمناز٢تا كأعالمها كعوارضها كمعاثرىا ،كتكوف ىذه القوة أىغلب القوتُت عليو،
كيكوف ضعيفان يف القوة العملية يبصر اٟتقائق كال يعمل ٔتوجبها ،كيرل ا١تتالف
كا١تخاكؼ كا١تعاطب كال يتوقاىا ،فهو فقيو ما َف ٭تضر العمل ،فإذا حضر العمل
شارؾ اٞتهاؿ ىف التخلف كفارقهم ىف العلم ،كىذا ىو الغالب على أىمثر النفوس
ا١تشتغلة ابلعلم ،كا١تعصوـ من عصمو هللا كال قوة إال ابهلل(ِ).
 الناس من حيث القوة العلمية كالقوة العملية أربعة أقساـ:
قسم تغلب عليو القوة العلمية ،كاثف تغلب عليو القوة العملية ،كاثلث لو القواتف
معا ،كرابع ضعفت فيو القواتف(ّ).
 قاؿ أبو ذر  :ماف الناس كرقا ال شوؾ فيو ،فصاركا شوما ال كرؽ فيو.
(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُّ( :
(ِ) منازؿ العباد بُت القوة العلمية كالعملية ٢تشاـ آؿ عقدة ص.)ّ( :
(ّ) منازؿ العباد بُت القوة العلمية كالعملية ٢تشاـ آؿ عقدة ص.)ٖ( :

 مل شخص ٥تتلف عن اآلخر ،كاالختالؼ ٘تيز لذلك ال تقلد(ُ).
 الناس أربعة:
منهم من عنده علم كلكن لي عنده فهم.
كمنهم من عنده فهم كلكن لي عنده علم.
كمنهم عنده علم كفهم.
كمن من ال علم عنده كال فهم.
 الصفات الفطرية يف اإلسنساف:
 oصفات تتعلق ابٟتاجات األكلية:
أكالن :حاجة اإلسنساف إُف الطعاـ (إف لك أال ٕتوع فيها).
اثسنينا :اٟتاجة إُف ا١تاء (كأسنك ال تظمؤ فيها).
اثلثنا :اٟتاجة إُف ا١تلب (كال تعرل).
ابعا :اٟتاجة إُف ا١تأكل (كال تضحى).
رن

 oصفات تتعلق ابٟتياة النفسية:
أكالن :حب ا٠تلود (اي آدـ ىل أدلك على شجرة ا٠تلد).
اثسنينا :حب التملك (كملك ال يبلى).
 oصفات سنفسية اجتماعية .األسرة ،كالصفات الفطرية ا١تتعلقة هبا:
أكالن :اٟتياة الزكجية فطرة (إف ىذا عدك لك كلزكجك).
كمن فوائد اٟتياة الزكجية:
(ُ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)َّ( :

ُ -األسن ابٞتماعة (كجعلنامم شعواب كقبائل لتعارفوا).
ِ -السكن العاطفي كا١تودة (كجعل بينكم مودة كرٛتة).
ّ -حاجة ا١ترأة لقوامة الرجل (الرجاؿ قواموف على النساء).
اثسنينا :حب الولد (كشارمهم يف األمواؿ كاألكالد).
اثلثنا :اٟتياء (كطفقا ٮتصفاف عليهما من كرؽ اٞتنة).
 oصفات تتعلق ابلتكليف:
أكالن :اإلسنساف خليفة (إين جاعل يف األرض خليفة).
اثسنينا :فطرة التدين (كإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم ذريتهم كأشهدىم على
أسنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان).
اثلثنا :ا٠تطأ كالندـ (قاال ربنا ظلمنا أسنفسنا) (ُ).
 سألت الشيخ ابن ابز عن عمل الناس من تقدًن أصحاب جهة اليمُت يف الدخوؿ
قبل غَتىم.
فأجاب أسنو ال يعلم يف ذلك شيئا ،مث قاؿ :لو قدـ أصحاب السن -الكبار-
ٟتديث :مرب مرب(ِ).
 مما يذـ يف اجملال

سرد القصص الشخصية كاإلمثار من ذمر الثالثي القائل (أان)

ك (ِف) ك (عندم) ،كىي صيغ التعظيم كالفخر اليت خرجت على لساف أساطُت
الكفر الثالثة :إبلي  ،كفرعوف ،كقاركف(ّ).
(ُ) ٣تلة اٟتكمة.
(ِ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)َّ( :
(ّ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ٖٔ( :

 األدب تعظيم من فوقك كالرفق ٔتن دكسنك.
 إذا جهلت أخالؽ امرئ فاخترب صربه كحياءه.
 ما ينبغي عملو ١تن جاكز األربعُت:
ُ -ا١تراجعة الشاملة ،ماذا قدمت فيما مضى؟ ماذا سأقدـ اآلف؟ ما الذم
سأقدمو يف ا١تستقبل؟
ِ -التفكَت اٞتاد يف ترؾ األثر النافع.
ّ -توريث ا لعلم كا٠تربة كالتجارب.
ْ -التجديد يف مناحي اٟتياة ا١تختلفة:
أ -التجديد اإلٯتاين :قياـ الليل ،االستيقاظ قبل ا لفجر بنصف ساعة ،صياـ
التطوع ،ا١تتابعة بُت اٟتج كالعمرة ١تن ماف قريبا من مكة ،التوبة.
ب -التجديد األخالقي.
ج -التجديد الدعوم :إعداد النف ٦ ،تارسة الدعوة.
د -التجديد الثقايف :حفظ القرآف الكرًن ،لزكـ حلقات العلم.
ق -التجديد األسرم.
ك -التجديد الصحي(ُ).
 قاؿ اٞتاحظ :كلكل أحد سنصيب من النقص كمقدار من الذسنوب ،كإ٪تا يتفاضل
الناس بكثرة احملاسن كقلة ا١تساكئ ،فأما االشتماؿ على ٚتيع احملاسن كالسالمة من
ٚتيع ا١تساكئ دقيقها كجليلها كظاىرىا كخفيها فهذا ال يعرؼ(ِ).
(ُ)جدد حياتك حملمد موسى الشريف .ابختصار.
(ِ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ْٔ( :

 كللقلوب غذاء كدكاء كحياة ،فحياهتا ابإلٯتاف ،كغذاؤىا ابلعمل الصاٌف ،كدكاؤىا
بذمر هللا تعاُف(ُ).
 من أراد أف ٭تفظ ما لديو من التآليف فليجمع ما هلل عليو من التكاليف.
 سئل بعضهم عن حالو فقاؿ :كهلل علي من النعم ما ال أحصيو مع مثرة ما أعصيو،
فال أدرم أيهما أشكر ،أقبيح ما يسًت ،أـ ٚتيل ما ينشر.
 لذلك فال يطلب أحد من ذكم األلباب كقوع ا١تسبب من غَت سبب ١تا فيو من
سوء األدب.
 ما األصدقاء إال سنف كاحدة يف أجساد متفرقة.
 من أمثلة ما يقوؿ الشيخ فهد بن عبد احملسن العبيد :لو أف أحدمم ضاعت غنمتو
كَف أتت من السرح لذىب ينشدىا كينادم عليها ،لكن لو فقد ابنو ساعات طواؿ
من ليل أك هنار ال يسأؿ عن كلده ،فأيهما أغلى؟ الغنمة أـ الولد؟(ِ).
 قاؿ ا١تعرم (تْْٗق) :إذا مثر الناس شاع الفساد  -مما فسد القوؿ ١تا مثر(ّ).

(ُ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ِْ( :
(ِ) أعالـ كعلماء عايشتهم إلٝتاعيل بن عتيق ص.)ُٔ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُِٗ( :

يتقرل.
 قاؿ سفياف الثورم :من َف ٌ
يتفت َف ٭تسن ٌ
قاؿ اإلماـ ا٠تطايب معل نقا على ىذه العبارة :إف من عادة الفتياف كمن أخذ أبخذىم
بشاشة الوجو كسجاحة ا٠تلق كلُت العريكة ،كمن شيمة األمثرين من القراء الكزازة
كسوء ا٠تلق ،فمن اسنتقل من الفتوة إُف القراءة ماف جديرا أف يتباقى معو تلك الذكقة
كا٢تشاشة ،كمن تقرأ يف صباه َف ٮتل من جفوة أك غلظة(ُ).
 عندما سنلم اٞتاسنب الطيب يف سنفوس الناس ٧تد أف ىناؾ خَتا مثَتا قد ال تراه
العُت أكؿ كىلة شيء من العطف على أخطائهم شيء من الود اٟتقيقي ٢تم ،شيء
من العناية غَت ا١تتصنعة ابىتماماهتم ك٫تومهم ،مث ينكشف النبع ا٠تَت يف سنفوسهم.
 النقص يف االستعداد كالًتبية يظهر يف صورة مكربة يف ا١تستقبل(ِ).
 رمضاف منهر طالوت للمسلمُت يبتليهم هللا بو(ّ).
 راقب هللا يف ىذه ا١تواضع الثالثة:
يف فعلك (الذم يراؾ حُت تقوـ ،كتقلبك يف الساجدين).
كيف قولك (ما يلفظ من قوؿ إال لديو رقيب عتيد).
كيف قلبك (كلقد خلقنا اإلسنساف كسنعلم ما توسوس بو سنفسو) (ْ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َِٖ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٓٔ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُِّ( :
(ْ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ِٕٗ/

 أصحاب الصحة النفسية كالعقلية ىم كحدىم الذين يسمع منهم كيؤخذ عنهم.
أما ا١تعلولوف كا١تنحرفوف فهم مالثمار ا١تعطوبة يف عاَف النبات ليسوا أمثلة لسالمة
الفطرة(ُ).
 مثرة البضاعة من سنصوص السماء ال تغٍت يف سنفع صاحبها إذا ماف ملتاث الطبيعة
مريض الفطرة ،ما قيمة ا١تنظار ا١تقرب أك ا١تكرب لدل امرئ فقد بصره(ِ).

 صدؽ من قاؿ :الناس رجالف ،رجل انـ يف النور ،كرجل استيقظ يف الظالـ(ّ).
 ما أٚتل أف يعيد اإلسنساف تنظيم سنفسو بُت اٟتُت كاٟتُت كأف يرسل سنظرات انقدة يف
جواسنبها ليتعرؼ عيوهبا كآفاهتا كأف يرسم السياسات القصَتة ا١تدل كالطويلة ا١تدل
ليتخلص من ىذه ا٢تنات اليت تزرم بو(ْ).
 إف ٕتديد اٟتياة ال يعٍت إدخاؿ بعض األعماؿ الصاٟتة أك النيات اٟتسنة كسط
ٛتلة من العادات الذميمة كاألخالؽ السيئة فهذا ا٠تلط ال ينشئ بو ا١ترء مستقبال
ٛتيدا ،كال مسلكا ٣تيدا ،فاألشرار قد ٘تر بضمائرىم فًتات صحو قليل مث تعود إُف
سباهتا ،كال يسمى ذلك اىتداء ،إف االىتداء ىو الطور األخَت للتوبة النصوح(ٓ).

(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ْ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٔ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)َُ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُٔ( :
(ٓ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُِ( :

 الناس من خوؼ الفقر يف فقر ،كمن خوؼ الذؿ يف ذؿ(ُ).
 مواساة الشيخ دمحم الغزاِف لرجل قطعت قدمو :إف األمة ال تنتظر منك أف تكوف
عداء ماىرا كال مصارعا غالبا ،إ٪تا تنتظر منك الرأم السديد كالفكر النَت ،كقد بقي
ىذا عندؾ كهلل اٟتمد(ِ).
 ك٨تن ٨تب أف سنكوف عبيد إحساف ال عبيد امتحاف(ّ).
حتما ابلغرؽ يف ٞتتها(ْ).
 ال ىفرؽ من األحداث ينتهي ن
 أفضل ما تصوف بو حياة إسنساف أف ترسم لو منهاجا يستغرؽ أكقاتو ،كال تًتؾ فرصة
للشيطاف أف يتطرؽ إليو بوسوسة أك إضالؿ(ٓ).

 إف الرمض يف ميادين اٟتياة بقدر ما ٬تلل البدف ابلغبار كالعرؽ ٬تلل الركح ابلغيوـ
كاألمدار ،كا١ترء إثر مل شوط طويل ٭تتاج إُف ساعة يلم فيها شعثو ،كيعيد النظافة
كالنظاـ إُف ما تعكر كاسنتكث من شأسنو ملو ،كليست الصالة إال ٟتظات السًتجاع
ىذا الكماؿ ا١تفقود أك ا١تنشود(ٔ).
(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)َّ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)َّ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ْٕ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِٓ( :
(ٓ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ْٔ( :
(ٔ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُٖٗ( :

 قاؿ ماتب أمريكي :لقد امتشفت من سنوات أسنٍت كإف عجزت عن اعتقاؿ ألسنة
الناس حىت ال يطلقوىا يف ظلما كعدكاان إال أسنو كسعٍت أف أفعل ما ىو خَت من ىذا
أف إٔتاىل لوـ الناس كسنقدىم(ُ).
 الذين يبنوف احًتامهم ألمر ما على أساس ما يقارف ىذا األمر من عناصر الغلب
كالظهور مثَت جدا يف الناس.
أما الذين يعتنقوف اٟتق اجملرد كلو أثخنتو ا٢تزائم كيغالوف بنفاستو كلو مرغ يف الًتاب
فهؤالء غرابء يف العاَف(ِ).
 قاؿ إبراىاـ لنكولن :لو أسنٍت حاكلت أف أقرأ فقط ألرد على ما كجو إِف من سنقد
لشغل ىذا كقيت ملو كلعطلٍت عن أعماِف ،لكنٍت أبذؿ جهدم يف أداء كاجيب ،فإذا
أٙترت جهودم فال شيء من النقد الذم كجو إِف يهمٍت بعد ذلك إسنو سيختفي من
تلقاء سنفسو.
أما إذا خاب مسعام فلو أقسمت ا١تالئكة على حسن سنييت ما أجداين ىذا فتيال،
حسيب فيما يتصل آبراء الناس أين أديت كاجيب كأرضيت ضمَتم(ّ).
 قاؿ مارسنيجي :أسنو خالؿ ٙتاسنية أعواـ قرأ مل متاب كمل ٣تلة كمل مقالة عاٞتت
موضوع القلق ،كأحكم سنصيحة خرج هبا من قراءاتو الطويلة :لكي ٖتطم عادة القلق
قبل أف ٖتطمك ارض ٔتا لي منو بد(ْ).

(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِِٓ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِِٔ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِِٕ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٖٕ( :

سولت لقوـ أسنفسهم أف يسيئوا
 منشور كزعتو إدارة الشرطة إبحدل مدف أمريكا :إذا ٌ
إليك فامح من سنفسك ذمراىم كال ٖتاكؿ االقتصاص منهم ،إسنك إذا تبيٌت سنية
االسنتقاـ تؤذم سنفسك أمثر ٦تا تؤذيهم(ُ).
( أان) اليت يقو٢تا امرؤ يف ٣تاؿ الطمع غَت (أان) اليت يهتف هبا رجل يف ٣تاؿ الفزع
كبُت االثنُت بعد ا١تشرقُت(ِ).

 من خَت ما قيل يف آداب األخوة ما سنقلو صاحب قوت القلوب :ليكن صاحبك من
إذا خدمتو صاسنك ،كإف قعدت بو مؤكسنة ماسنك ،كإف مددت يدؾ ٓتَت مدىا ،كإف
رأل منك حسنة عدىا ،كإف رأل منك سيئة سدىا ،كإف سألتو أعطاؾ ،كإف
سكت ابتداؾ ،كإف سنزلت بك انزلة كاساؾ ،كإف قلت صدؽ قولك ،كإف تنازعتما
ٌ

آثرؾ.إف صديقك ىو من يسد خللك ،كيسًت زللك ،كيقبل عللك ،كمن حق
الصديق عليك أف تتجاكز لو عن ثالث :عن ظلم الغضب ،كظلم ا٢تفوة ،كظلم
الدالة(ّ).

٬ تب أف سنريب يف الناس ثالثة جواسنب:
 األكؿ :اٞتاسنب العلمي.
 الثاين :اٞتاسنب الديٍت.

 الثالث :اٞتاسنب العقلي .فينمى العلم ،كيقول الدين ،كيوقظ العقل(ْ).
(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُُٗ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُّٔ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُّٔ( :
(ْ) ضوابط فهم العقيدة كالتعامل مع اآلخرين ألٛتد الغامدم.

 بنيامُت فراسنكلُت ماف ينصب لنفسو ٤تاممة عسَتة مل مساء ،كقد امتشف أف
ىناؾ ثالثة عشر خطأ خطَتا يقًتفها على الدكاـ ،كىذه أىم ثالثة منها:
 تضييع الوقت سدل.
 االسنشغاؿ ابلتوافو.
 اٞتداؿ مع الناس على غَت طائل.
كرسخ يف ذىنو أسنو ماَف يتخلص من ىذه األخطاء فلن يتقدـ يف اٟتياة شيئا يذمر،
كمن مث عمد إُف ٗتصيص أسبوع حملاربة مل سنقيصة على التواِف ،كأفرد سجال يدكف
فيو يوما بيوـ أسنباء اسنتصاره على سنقائصو أك ىزٯتتو ،كقد لبث يف حرب ضد أخطائو
أمثر من عامُت ،فال عجب أف غدا كاحدا من أعظم رجاالت أمريكا(ُ).
 قاؿ الدمتور دمحم إقباؿ :لي

من ا٠تَت أف تستشَت عقلك دائما ،فنح عقلك جاسنبا

يف بعض األمور ،فإف العقل يصور لك ا٠توؼ يف معارؾ خطَتة ،كيشَت عليك
االبتعاد عن مثل ىذه التجارب ا١تريرة(ِ).
 إسننا ال سنستطيع أف سنقنع األعداء ابلكف عن أذاان مما أف البشر ال يستطيعوف منع
الثلوج من السقوط ،كلكننا سنستطيع أف ٨تصن أسنفسنا من ميد األعداء كثلوج
السماء(ّ).
 أرقى أسنواع الوعي ىو الوعي ابلذات ،كأعظم أسنواع اٞتهل ىو اٞتهل هبا(ْ).
(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِّّ( :
(ِ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ِِ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ٖ( :
(ْ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ٖ( :

 التفكَت :تردد العقل يف ٚتلة من ا١تعطيات توسالن إُف ما يرتبط هبا من اجملهوؿ
بطريقة منهجية(ُ).
 كجود السنن الكوسنية رٛتة من هللا تبارؾ كتعاُف لإلسنساف ٘تكن بسببها من اختصار
الكثَت من اٞتهود اليت ماف عليو أف يبذ٢تا لفهم الكوف من حولو كالتعامل معو،
كلنتصور أف قاسنوف إحراؽ النار أك قاسنوف اٞتاذبية مثالن غَت مطرد ،فكيف ستكوف
اٟتاؿ(ِ).
أيضا سَت يف الزماف حىت سنرل
 السَت يف األرض لي
سَتا يف ا١تكاف فقط ،كلكنو ن
ن
قصة البشرية ماملة يف رشدىا كغيها ،كالعواقب اليت آلت إليها(ّ).
ٕتسر العالقة بُت ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل ،فإذا ماف ىناؾ من أمر
 السنة الكوسنية ٌ
٭تتاج إُف جهد فكرم مكثف فإسنو سيكوف امتشاؼ السنن ،كإذا ماف ٙتة شيء
٭تتاج إُف اسنضباط سنفسي عاِف الوتَتة فإسنو سيكوف ا١توضوعية يف التعامل مع
السنن(ْ).
 الوحدة حُت تقعد عن إشباع حاجات األمة يف القوة كالتعاكف كالتكامل كٖتقيق
قيدا يسعى اٞتميع للخالص منو(ٓ).
األمن كالرفاه تصبح ن
(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ُْ( :
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِِ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِّ( :
(ْ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِّ( :
(ٓ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٓ( :

 معرفة األسباب ٘تثل مفتاح اٟتل(ُ).
 أسوأ ما يفسد الدين كالدسنيا كاألفراد كاٞتماعات شيئاف :ا٢تول كاٞتهل ،أك الشبهات
كالشهوات ،كهللا كحده العاصم من ذلك(ِ).
 الصدؽ يعٍت :مطابقة الكالـ العتقاد متكلمو ،كىذا التعريف أكُف من تعريفو أبسنو:
مطابقة الكالـ للواقع(ّ).
 ظاىرة العجز ا١تكتسب :سلوؾ سليب ينشأ من اإلدراؾ أسنو ال كسيلة لتجنب آاثر
مؤ١تة.
ٕتربة الكلبُت الذين عرضا لصدمات مهرابئية ،كأعطي كاحد منهما الفرصة للفرار،
حسا سر نيعا ابلقفز إُف اٞتهة اآلمنة ،أما الثاين
كاآلخر حرـ منها ،فامتسب األكؿ ن
٘تاما كتقبل ٓتنوع حىت إسنو حينما أتيحت لو فرصة ا٢ترب يف ٕتربة أخرل
فقد تكيف ن
(ْ)
َف يغتنمها

(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِْ( :
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)َٕ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٕ( :
(ْ) االسنتفاضة كالتتار اٞتدد لسفر اٟتواِف ص.)ٕٓ( :



 مهارات التفكَت:
ٯتكن للمريب أك ا١تعلم أف يستفيد يف تعليم التفكَت من الطرؽ أك ا١تهارات التالية:
ُ -ا١تقارسنة :كتكوف إببراز أكجو االتفاؽ كاالفًتاؽ بُت شيئُت.
ِ -التلخيص :كا١تراد بو تلخيص متاب أك مقاؿ.
ّ -ا١تالحظة :كىي خطة مهمة ٨تو إدراؾ ماىية األشياء ،مأف يطلب مراقبة
برانمج تلفازم مث تدكين ا١تالحظات عليو.
ْ -التصنيف :كىو القدرة على ٕتميع األشياء أك الوحدات يف ٣تموعات كف نقا
للتشابو كاالختالؼ فيما بينها.
ٓ -التفسَت :يستخدـ الفرد حصيلتو ا١تعرفية يف تفسَت األشياء كالظواىر
كاألحداث.
ٔ -النقد :كا١تقصود ا١توضوعي الذم يظهر مواطن القوة كالضعف يف العمل.
ٕ -البحث عن افًتاضات :صياغة فرضيات معينة لفهم شيء ،كقد يكوف
صحيحا أك خطأ.
االفًتاض
ن
ٖ -التخيل :مقصص ا٠تياؿ العلمي.
ٗ -سنقل ا٠تربة من موقف إُف آخر(ُ).
 الرايضيات تعلم أف يف اٟتياة مواقف ال تنفع فيها العواطف كال يستخدـ فيها إال
ا١تنطق كالربىاف(ِ).

(ُ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ُٖ( :
(ِ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ِّ( :

 مما أف اإلسنساف ابلرايضة يستطيع أف ٭تسن من لياقتو البدسنية فهو يستطيع مذلك
أف ٭تسن من تفكَته بطرؽ عدة من أ٫تها:
اٟتوار كالقراءة كاجتناب أخطاء التفكَت كمزالقو(ُ).
 يرل فيشَت يف معرض تعليقو على ٖتفيظ القرآف ألبناء ا١تسلمُت أف تزكيد الطفل
اب١تهارات اللغوية منذ الطفولة ا١تبكرة يسهم يف تفوقو ا١تستقبلي(ِ).
 من أخطاء التفكَت:
ُ -إساءة التعميم أك التسرع يف االستنتاج.
ِ -ا٠تطأ يف استعماؿ التفكَت ا لنظرم.
ّ -االعتماد على مصادر غَت صحيحة.
ْ-
ٓ-
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
َُ-

تدخل ا٢تول أك العواطف يف اٟتكم.
ا١تبالغة يف التبسيط ،من ذلك مثالن :سنظرية اينشتاين يف النسبية ٖتولت إُف
٣ترد عبارة بسيطة :مل شيء سنسيب.
ا٠تلط بُت التقدير كالتقدي .
عدـ التفرقة بُت النص كتفسَت النص.
أخطاء ا١تقارسنة ،فاٟتفاظ على سنة التطيب مثالن لي ماٟتفاظ على سنة
التهجد يف الفضل.
تناقض ا١توازين أك الكيل ٔتكيالُت ،كا١تراد أف يستعمل اإلسنساف ميزاسنُت
٥تتلفُت لوزف حالتُت متشاهبتُت.
ا٠تطأ يف استعماؿ اللغة.

(ُ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ِٓ( :
(ِ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ٕٔ( :

 جامعة فؤاد تسمى اليوـ :جامعة القاىرة(ُ).
 الثركة اٟتقيقية ألية أمة ال تكمن يف األرض أك يف ا١تاؿ؛ كإ٪تا تكمن يف ممية
األفكار البناءة اليت ٗتلصها من قيود الضركرات على الوجو األممل ،كتعلمها حل
ا١تشكالت ،كإبصار دركب الفعل اليت تسلكها(ِ).
 أان أفكر إذنا أان موجود .الفيلسوؼ الفرسنسي ديكارت.
فالتفكَت دليل الوجود ،فمن عطلو فهو ما١تيت(ّ).
 التفكَت أشق عمل ٯتكن أف يقوـ بو اإلسنساف ،كمن مث فإف اإلسنساف ال يلجأ إليو إال
عند اٟتاجة(ْ).
 ال تفكَت بدكف مشكالت ،كإذا ما قدر للعاَف أف يقبض على حلوؿ مشكالتو فإف
أبدا يف ىذه اٟتياة(ٓ).
التفكَت اٞتاد سينتهي عندئذ ،كلكن ىذا لن يكوف ن

(ُ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُّٔ( :
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ُٓ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ُٖ( :
(ْ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٖ( :
(ٓ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٖ( :

 أعظم اخًتاع اخًتعتو البشرية ماف الكتابة ،كالكتابة غَت ذات قيمة إذا َف تعقبها
القراءة(ُ).
 التفكَت ا١توضوعي ىو٣ :تموعة األساليب كاألدكات كا٠تطوات اليت ٘تكننا من
بعيدا عن الذاتية كا١تؤثرات
الوقوؼ على اٟتقيقة كالتعامل معها على ما ىي عليو ن
ا٠تارجية(ِ).

(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٗ( :
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ْٓ( :



معلومات عن الكعبة ا١تعظمة :
 تقع على خط طوؿ َٗ َْ,شرقنا ،كخط عرض ّٖ ُِ,مشاالن ،ارتفاعها عن
سطح البحر ََّ ـ.
طوؿ الوجهُت الذم فيو اٟتجر األسود كالذم يقابلو ََُُ,ـ ،كطوؿ الوجهُت
اآلخرين الذم فيو الباب كالذم يقابلو ُِ ـ.
ارتفاع الكعبة ُٓ ـ.
زكااي الكعبة موجهة ٨تو اٞتهات األربع تقريبنا.
اٟتجر األسود على ارتفاع َُٓ,ـ من أرض ا١تطاؼ.
الباب على ارتفاع مًتين.
من جدار الكعبة الذم ٖتت ا١تيزاب إُف جدار اٟتجر ْٕٖ,ـ ،ارتفاعو ُُِ,ـ،
عرض جداره ُٔٓ,ـ ،طوؿ ما بُت اببيو ّٕٖ,ـ ذرع تدكير جداره من خارج
ُِٕٓ,ـ.
ذرع طوفة كاحدة حوؿ الكعبة كاٟتجر ٖٔـ ٖٔ×ٕ=ْٕٔـ.
٭تيط ابلكعبة ا١تطاؼ كىو دائرة مستطيلة يبلغ قطرىا الشماِف كاٞتنويب ُٓـ،
كقطرىا الشرقي كالغريب ُْـ ،كتبعد دائرة ا١تطاؼ ا٠تارجي عن مستطيل الكعبة
كجنواب ُٗـ ،كشرقنا كمشاالن ُِـ(ُ).
غرناب
ن
مًتا.
 عمق بئر زمزـ َّ ن

(ُ) الرحاب الطاىرة ،كزارة الثقافة كاإلعالـ.

 ماف من برمة إبراىيم  أف اقتصار أىل مكة على اللحم كا١تاء ال يضرىم بينما
يضر من اقتصر عليهما من غَتىم.
(اللهم ابرؾ ٢تم يف اللحم كا١تاء ) مما أخرب النيب .
 قابيل كىابيل ىذه األٝتاء من اإلسرائيليات ،كبعض األحاديث الضعيفة ،كَف تثبت
تسمية ابٍت آدـ يف القرآف الكرًن كاألحاديث الصحيحة(ُ).

 الكلب أكؿ حيواف دجنو اإلسنساف ألغراض اٟتراسة كالصيد.
 الكالب سنوعاف :أىلي ،كسلوقي سنسبة إُف سلوؽ أرض ابليمن ،كمال النوعُت يف
الطبع سواء.
 فائدة :عن ابن خالويو قاؿ :ا١توت األسود موت الفجأة ،ا١توت األٛتر ا١توت
ابلسيف ،ا١توت األبيض الغرؽ.
 النىػ ىورية ىي الغجرية ،كالنور منتشركف يف آسيا كأكركاب ،كأظهر األقواؿ أف أصلهم من
الزط الذين أسكنهم اٟتجاج بن يوسف أكاسط العراؽ ،كقاموا من بعد بثورهتم
ٌ
(ِ)
ا١تشهورة .

(ُ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ِٖ( :
(ِ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ُٔ( :

 ما كرد من بطالف ا٠تَت للكفار فمعناه أهنم ال يكوف ٢تم التخلص من النار كال
دخوؿ اٞتنة ،ك٬توز أف ٮتفف عنهم من العذاب الذم يستوجبوسنو على ما ارتكبوه
من اٞترائم سول الكفر ٔتا عملوه من ا٠تَتات ،كىذا التفضل ا١تذمور إمر ناما ١تن كقع
من الكافر الرب لو(ُ).
 إايؾ كالعينة فإهنا لعينة.
 من برمات التسمية أهنا ٖتل الذبيحة كتصحح الوضوء كتطرد الشيطاف عن
الطعاـ(ِ).
 مسجد الشيخ زايد يف أبو ظيب.
اثلث أمرب مسجد يف العاَف بعد اٟترمُت.
مساحتو ُِِِْ ـ بدكف البحَتات العامسة.
تكاليفو ملياراف ك ُٕٔ مليوف درىم.
ٕٓ قبة.
أمرب قبة يف العاَف يف ارتفاعها ّٖ مًت ،تزف ألف طن.
ََََْ مصلي.
 معلومات عن جسر ا١تشاىدة يف مرمز ( ا١تملكة ) ابلرايض:
ا١ترحلة األكُف من الرحلة تستغرؽ َٓ اثسنية.
كستكوف على ارتفاع َُٖـ فوؽ مستول األرض.
(ُ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ّٓ( :
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٔ( :

يف هناية ا١ترحلة األكُف سيتم التحويل إُف مصعد اثين ليأخذؾ إُف جسر ا١تشاىدة،
الرحلة يف ا١تصعد الثاين سوؼ تستغرؽ أقل من َْ اثسنية.
جسر ا١تشاىدة ٣تسم حديدم يزف ََّ طن ،يقع على علو ََّـ ،فوؽ سطح
األرض ،ك ُٖٗـ فوؽ مستول سطح البحر(ُ).
 لفظ الرايضة يستعمل يف ثالثة أسنواع:
ُ -يف رايضة األبداف ابٟترمة كا١تشي.
ِ -كيف رايضة النفوس ابألخالؽ اٟتسنة ا١تعتدلة كاآلداب احملمودة.
ّ -كيف رايضة األذىاف ٔتعرفة دقيق العلم كالبحث عن األمور الغامضة(ِ).
 العقل يف القلب ،قاؿ هللا تعاُف( :أفلم يسَتكا يف األرض فتكوف ٢تم قلوب يعقلوف
هبا) اآلية .كلكن ميف تعلقو ابلقلب ،ىذا شيء ال يعلم(ّ).
 اسنصر أخاؾ ظا١تا أك مظلوما .أكؿ من قا٢تا جندب بن جنادة العنرب ،كقد عٌت هبا
ظاىرىا كىو ما اعترب من ٛتية اٞتاىلية ،لكن اإلسالـ ىذب ىذا ا١تبدأ اٞتاىلي فيما
بعد(ْ).

(ُ) تذمرة صعود إُف اٞتسر ََُِِٔ/ٖ/ـ.
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُْٗ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُْ( :
(ْ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ّّ( :



 أمرب ْتر مغلق ْتر قزكين بُت إيراف كركسيا.
 أمرب حقلُت للبًتكؿ يف العاَف :حقل بيرقاف يف الكويت ،كحقل الغوار يف السعودية.
 الدرجة الفلكية = ْ دقائق.
 اٞتودم :جبل ذمره هللا يف متابو على التعيُت ،كىو جبل عظيم شرقي جزيرة ابن
عمر إُف جاسنب دجلة عند ا١توصل ،امتداده من اٞتنوب إُف الشماؿ مسَتة ثالثة
أايـ ،كارتفاعو مسَتة سنصف يوـ ،كىو أخضر؛ ألف فيو شجرا من البلوط ،كإُف
جاسنبو قرية يقاؿ ٢تا قرية الثماسنُت لسكٌت الذين ٧توا يف السفينة مع سنوح  فيما
ذمره غَت كاحد من ا١تفسرين(ُ).
 اسكندانفيا.
مفهوـ جيولوجي جغرايف يعرب عن األراضي ا١ترتفعة كاجملزأة ذات البحَتات العديدة،
كىي ٘تثل أراضي ثالث دكؿ ىي :النركيج ،كالسويد ،كفنلندا.
أك ىو لغة تتكوف من عدة لغات فرعية يتحدث هبا سكاف تلك ا١تناطق.
أك ىي بالد الثلج كاٞتبل.

(ُ) البداية كالنهاية البن مثَت ُ.ِّ/

 مر الظهراف :كاد فحل من أكدية اٟتجاز كٯتر مشاؿ مكة على مسافة ِِ مم،
كيصب يف البحر جنوب جدة ،كمن قراه :اٞتموـْ ،ترة ،كمن أقسامو :كادم فاطمة
سنسبة إُف فاطمة زكجة برمات بن أيب ٪تي أحد األشراؼ الذين حكموا مكة(ُ).
ٛ تص ماسنت تدعى الكويفة كىو تصغَت للكوفة كتشبيو ٟتمص هبا لكثرة شكول
أىلها من عما٢تم ككالهتم مما ماف يفعل أىل الكوفة.
 داير حليمة السعدية يف كاد جنوب غريب الطائف يبعد عنو مسافة تزيد عن سبعُت
ميال يف منطقة تسمى حالينا داير بٍت سعد ،كىي ٣تموعة من القرل ،كيقاؿ :إف
القرية اليت سنشأ فيها الرسوؿ  ىناؾ تسمى (الذكيبات).
كيقوؿ الشيخ بكر أبو زيد :كيف بٍت سعد عند قرية الشهبة على ٨تو ََُ مم من
الطائف جنوب غرب مسجد يسمى (مسجد حليمة السعدية) ،كىو مسجد ال
أصل لو ،كبنو سعد ىناؾ ال يركف صحة ىذا.
كيقولوف :إف مراضع النيب  يف بٍت سعد قرب كادم ٩تلة بُت ميقات قرف ا١تنازؿ
كحنُت(ِ).
 التقوًن الشمسي أكؿ تقوًن عرؼ يف العاَف  ،ابتكره قدماء ا١تصريُت  ،كالسنة فيو
تساكم ّٓٔ يوما كربع.

(ُ) ا١تعاَف األثَتة حملمد حسن شراب.
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ٓٓ( :

 التوقيت الصيفي  :تقدًن الساعة ستُت دقيقة  ،بدأ استعمالو ١تقاؿ لبنيامُت فراسنكلُت
كىو كزير مفوض ألمريكا يف فرسنسا عن فتح اٟتواسنيت كإغالقها يف موعد مبكر
لتوفَت اإلضاءة.
 جرينتش  :ضاحية بلندف على هنر التاٯتز  ،تقع فيها الكلية ا١تلكية البحرية
كمستشفى جرينتش كا١تتحف البحرم الوطٍت كال يزاؿ خط الطوؿ اٞتغرايف ٭تسب
فيها تبعا ٠تط الزكاؿ.
 فهرهنايت  :مقياس درجة اٟترارة الذم يستعمل يف الدكؿ الناطقة ابإل٧تليزية كيرمز لو
ْترؼ ( ؼ ) كدرجة التجمد تبعا لذلك القياس تعادؿ ِّ درجة ؼ  ،أما درجة
الغلياف فهي ُِِدرجة ؼ.



( قيدكا العلم ابلكتابة).
كمرفوعا ٔتجموع طرقو كشواىده.
صحيح موقوفنا
ن
كال تناقض بُت كقفو كرفعو ،بل ا١توقوؼ يزيد ا١ترفوع قوة(ُ).
( مثل ا١تؤمن مثل السنبلة؛ ٘تيل أحياان كتقوـ أحياان).
حديث صحيح(ِ).
 قاؿ ابن القيم :أحاديث األبداؿ كاألقطاب كاألغواث كالنقباء كالنجباء كاألكاتد ملها
ابطلة على رسوؿ هللا .)ّ(
( لو أف عبادم أطاعوين لسقيتهم ا١تطر ابلليل ،كأطلعت عليهم الشم
أٝتعهم صوت الرعد).
ضعيف(ْ).
( الرب اليبلى ،كاإلمث ال ينسى ،كالدايف ال يناـ ،كمما تدين تداف).
ضعيف(ٓ).

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٔ-ّٓ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٖ( :
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّْ( :
(ْ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٖ( :
(ٓ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٖ( :

ابلنهار ،كَف

( من حفظ على أميت أربعُت حديثنا من أمر دينها بعثو هللا يوـ القيامة يف زمرة
الفقهاء كالعلماء).
قاؿ النوكم :اتفق اٟتفاظ على أسنو حديث ضعيف ،كإف مثرت طرقو(ُ).
 ال يصح حديث يف فضل العقل ،كىي تدكر بُت الضعف كالوضع ،كقد قاؿ ابن
القيم يف ا١تنار ا١تنيف :أحاديث العقل ملها مذب(ِ).

 حديث( :أحلت لنا ميتتاف كدماف :السمك كاٞتراد ،كالكبد كالطحاؿ).
ركاه أٛتد ،كابن ماجو ،كيف إسناده سنظر(ّ).
 من ماف لو إماـ فقراءة اإلماـ لو قراءة.
ضعيف متكلم يف سنده.
 يذمر البخارم يف قصة اإلفك أف رسوؿ هللا  كقف يف ا١تسجد فقاؿ :من يعذرين
من رجل آذاين يف أىلي ،فقاـ سعد بن معاذ  سيد األكس كقاؿ :اي رسوؿ هللا
إف ماف منا قتلناه ،كإف ماف من إخواسننا ا٠تزرج أريناؾ ما ذا سنصنع.
شهيدا قبل ىذه اٟتادثة بسنة ،فقالوا:
كالصحيح عند ا١تؤرخُت أف سعد  مات ن
كىم كإال فالقائل ىو أسيد بن اٟتضَت  ، كىذا من أكىاـ األعالـ(ْ).

(ُ) قواعد كفوائد من األربعُت النوكية لناظم دمحم سلطاف ص.)ُْ( :
(ِ) ركضة العقالء كسنزىة الفضالء البن حباف البسيت ص.)ُٖ( :
(ّ) البداية كالنهاية البن مثَت ُ.ِٓ/
(ْ) شريط :أغالط يف التاريخ لعائض القرين.

 ال يثبت يف استقباؿ القبلة يف النوـ حديث صحيح(ُ).
٨ تن قوـ ال أنمل حىت ٧توع ،كإذا أملنا ال سنشبع.
يركل عن بعض الوفود ،كيف سنده ضعف(ِ).
 حديث( :لو يجعل القرآف يف إىاب ما احًتؽ).
صحيح لغَته(ّ).

 ال تنساان من دعائك.
قا٢تا الرسوؿ  لعمر  عند ما ىم ابلسفر للعمرة.
ضعيف ،ذمره األلباين كابن عثيمُت(ْ).
ٜ ت فواسق يقتلن يف اٟتل كاٟترـ :اٟتية ،كالغراب األبقع ،كالفأرة ،كالكلب،
كاٟتداي.
ركاه مسلم(ٓ).
 هنى رسوؿ هللا  عن قتل أربع من الدكاب :النملة ،كالنحلة ،كا٢تدىد ،كالصرد.
ركاه أٛتد(ٔ).
(ُ) شريط٥ :تتارات من زاد ا١تعاد ُ لسلماف العودة.
(ِ) ٣تموع فتاكل ابن ابز ْ.ُِْ/
(ّ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ُُٗ( :
(ْ) الفريد يف ا١تخالفات ألسامة العبد اللطيف ص.)ُٖ( :
(ٓ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ُٖ( :
(ٔ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ِٖ( :

 أحاديث عليها مدار اإلسالـ:
حديث عمر ( :إ٪تا األعماؿ ابلنيات كإ٪تا لكل امرئ ما سنول).
حديث عائشة اهنع هللا يضر( :من أحدث يف أمران ىذا ما لي منو فهو رد).
حديث النعماف ( :إف اٟتالؿ بُت كإف اٟتراـ بُت كبينهما أمور مشتبهات).
حديث اٟتسن ( :دع ما يريبك إُف ما ال يريبك).
حديث أيب ىريرة ( :إف هللا تعاُف طيب ال يقبل إال طيبنا).
 استأذسنت ريب أف أستغفر ألمي ،فلم أيذف ِف ،كاستأذسنتو أف أزكر قربىا فأذف ِف.
ركاه مسلم.
 حديث( :ماء زمزـ ١تا شرب لو).
يف سنده ضعف(ُ).
 حديث( :ال يزاؿ قلب الكبَت شااب يف اثنتُت :حب الدسنيا ،كطوؿ األمل).
أخرجو البخارم.
متعمدا فليتصدؽ
 عن ٝترة بن جندب  أف النيب  قاؿ :من ترؾ اٞتمعة
ن
بدينار ،فإف َف ٬تد فبنصف دينار.
حسن ٔتجموع طرقو(ِ).
( من قاؿ يف القرآف برأيو فليتبوأ مقعده من النار).
ضعيف.
(ُ) ٣تموع فتاكل ابن ابز َُ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ُٖٔ/

( من سرتو حسنتو كساءتو سيئتو فهو مؤمن).
صحيح.
( اللهم ىذا قسمي فيما أملك ،فال تلمٍت فيما ال أملك).
ضعيف .اإلركاء.
ٖ( تية البيت الطواؼ).
ال أصل لو(ُ).
تطوعا حيث ال يراه الناس تعدؿ صالتو على أعُت الناس
 حديث( :صالة الرجل ن
ٜتسا كعشرين).
أبو يعلى عن صهيب .صحيح اٞتامع(ِ).
 حديث( :عليكم بقياـ الليل؛ فإسنو دأب الصاٟتُت قبلكم كقربة إُف هللا تعاُف ،كمنهاة
عن اإلمث ،كتكفَت للسيئات ،كمطردة للداء عن اٞتسد).
أٛتد ،كالًتمذم ،كاٟتامم عن بالؿ  .صحيح اٞتامع(ّ).
 حديث( :يعجب ربك من الشاب ليست لو صبوة).
ركاه أٛتد ،كضعفو األلباين(ْ).

(ُ) السلسلة الضعيفة لأللباين.
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُّٖ( :
(ّ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ِِّ( :
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُْ( :

 حديث( :أان ابن الذبيحُت).
ركاه اٟتامم يف ا١تستدرؾ.
قاؿ الذىيب :إسناده كاه.
قاؿ األلباين يف الضعيفة :ال أصل لو هبذا اللفظ(ُ).
( ثالث جدىن جد ،كىز٢تن جد :النكاح ،كالطالؽ ،كالرجعة).
أمثر العلماء على تضعيف ىذا اٟتديث ،كلكن ضعفو ال يسقط اٟتكم بو،
كيستفاد ىذا من أحاديث أخرل.
 حديث( :أبغض اٟتالؿ إُف هللا الطالؽ).
مرسل ،ال يصح رفعو إُف النيب .
 حديث ابن عمر رضي هللا عنهما( :إف هللا خلق آدـ على صورة الرٛتن).
ال يصح؛ ألسنو معلوؿ بعلل ٜت .
كاحملفوظ يف اٟتديث ىو :فإف هللا خلق آدـ على صورتو.
(على صورتو) اختلف يف ذلك على ثالثة أقواؿ:
ُ -أف الضمَت يعود على ا١تضركب ،أراد  أف هللا خلق آدـ على صورة ىذا
ا١تضركب الذم أمر الضارب ابجتناب كجهو ابلضرب .قالو ابن خزٯتة يف متاب
ا لتوحيد.
كقد أبطل شيخ اإلسالـ ىذا القوؿ يف (سنقض التأسي ) من ثالثة عشر كجها؛
كمنها:

(ُ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِْٓ( :

 أسنو يف مثل ىذا ال يصلح إفراد الضمَت؛ فإف هللا خلق آدـ على صورة بنيو
ملهم ،فتخصيص كاحد َف يتقدـ لو ذمر أبف هللا خلق آدـ على صورتو يف
غاية البعد.
 أف ذرية آدـ خلقوا على صورة آدـ َف ٮتلق آدـ على صورىم.
 لو ماسنت علة النهي عن شتم الوجو كتقبيحو أف يشبو كجو آدـ لنهى أيضا
عن الشتم كالتقبيح لسائر األعضاء.
ِ -أف الضمَت يعود إُف آدـ .قاؿ قوـ من أصحاب الكالـ :أراد خلق آدـ على
صور آدـ.
كقد أبطلو اإلماـ أٛتد بقولو :كأم صورة ماسنت آلدـ قبل أف ٮتلقو ،كأبطلو
أيضا شيخ اإلسالـ يف (سنقض التأسي ) من تسعة أكجو.
ّ -أف الضمَت يعود على هللا عز كجل ،كحكاه ابن تيمية عن ٚتهور السلف،
كمذىب أىل السنة أف هللا خلق آدـ على صورتو ،كال يلزـ من ذلك ا١تماثلة؛
فإف هللا لي ممثلو شيء.
قاؿ ابن قتيبة :كالذم عندم -كهللا أعلم -أف الصورة ليست أبعجب من
اليدين كاألصابع كالعُت؛ كإ٪تا كقع اإللف لتلك جمليئها يف القرآف ،ككقعت
الوحشة من ىذه ألهنا َف أتت ،ك٨تن سنؤمن ابٞتميع.
كقد اسنتصر ٢تذا القوؿ ابن تيمية.
كقد ذىب بعض أىل السنة إُف أف إضافة الصورة إُف هللا من ابب التشريف
مػ ػػ(انقة هللا) إال أف إجراء النص على ظاىره مع سنفي التمثيل أكُف؛ مما ىو
مذىب ٚتهور السلف(ُ).

(ُ) ٣تلة اٟتكمة ِٕ/

 قوؿ النوكم يف مقدمة أربعينو :كقد اتفق العلماء على جواز العمل ابٟتديث
الضعيف يف فضائل األعماؿ.
ىذا القوؿ فيو سنظر ،فهناؾ من العلماء من ال يرل العمل فيو ،ال يف األحكاـ ،كال
يف الفضائل؛ مأيب بكر بن العريب ،كالبخارم ،كمسلم ،كابن حزـ ،كاأللباين(ُ).
 أما ما سنقل عن أٛتد ،كعبد الرٛتن بن مهدم ،كعبد هللا بن ا١تبارؾ :إذا ركينا يف
اٟتالؿ كاٟتراـ شددان ،كإذا ركينا يف الفضائل ك٨توىا تساىلنا.
قاؿ أٛتد شامر معل نقا على ىذه العبارة :فإ٪تا يريدكف بو فيما أرجح -كهللا أعلم-
أف التساىل إ٪تا ىو يف األخذ ابٟتديث اٟتسن الذم َف يصل إُف درجة الصحة،
اضحا،
فإف االصطالح يف التفرقة بُت الصحيح كاٟتسن َف يكن يف عصرىم
مستقرا ك ن
ن
بل ماف أمثر ا١تتقدمُت ال يصف اٟتديث إال ابلصحة ،أك الضعف فقط.
كقاؿ األلباين مذلك معقبنا على ىذه العبارة :ىو أف ٭تمل تساىلهم ا١تذمور على
ركايتهم إايىا مقركسنة أبساسنيدىا مما ىي عادهتم ،ىذه األساسنيد اليت هبا ٯتكن معرفة
ضعف األحاديث ،فيكوف ذمر السند مغنيا عن التصريح ابلضعف ،كأما أف يركيها
بدكف أساسنيد مما ىي طريقة ا٠تلف كدكف بياف ضعفها مما صنع ٚتهورىم فهم
أجل كأتقى هلل عز كجل من أف يفعلوا ذلك(ِ).
( إ٪تا األعماؿ ابلنيات).

ميزاف لكل عمل ،لكنو ميزاف الباطن(ّ).

(ُ) قواعد كفوائد من األربعُت النوكية لناظم دمحم سلطاف ص.)ُٖ-ُٕ( :
(ِ) قواعد كفوائد من األربعُت النوكية لناظم دمحم سلطاف ص.)ُٗ-ُٖ( :
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/

( من عمل عمالن لي عليو أمران فهو رد).
ميزاف لألعماؿ الظاىرة(ُ).
 قولو ( :كال تردىم على أعقاهبم) أم :ال ٕتعلهم ينتكسوف عن اإلٯتاف فَتتدكف
على أعقاهبم؛ ألف الكفر أتخر كاإلٯتاف تقدـ(ِ).
( مالراعي يرعى حوؿ اٟتمى) ىل ىذا إقرار ابٟتمى؟
ىذا من ابب اإلخبار كالوقوع ،كال يدؿ على حكم شرعي ،كالنيب  قد يذمر
األشياء لوقوعها ال لبياف حكمها ،كأمثلة ذلك:
(لًتمنب سنن من ماف قبلكم) فال يعٍت ذلك اٞتواز ،بل ىو إخبار عن الواقع.
أخرب النيب  أف الظعينة -أم :ا١ترأة -تسَت من مذا إُف مذا ،ال ٗتشى إال هللا ،فال
يعٍت ىذا أسنو ٬توز ٢تا أف تسافر بال ٤ترـ.
 يف حديث الثالثة الذين آكاىم ا١تبيت إُف غار ،فاسنطبقت عليهم صخرة ...ماف
قطعا
الواحد منهم يقوؿ( :اللهم إف منت تعلم ،)...فيو إشكاؿ؛ ألف ا١تؤمن يعلم ن
أف هللا يعلم.
كأجيب :أبسنو تردد يف عملو ذلك ،ىل لو اعتبار عند هللا أـ ال ،كمأسنو قاؿ :إف ماف
عملي ذلك مقبوال ،فأجب دعائي.
 زعم أحد ا١تتأخرين من األجاسنب أف عدد الرجاؿ ا١تًتجم ٢تم يف متب اٞترح كالتعديل
٨توا من (ََٓ) ألف رجل(ّ).
(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ّ) شريط :سبل إحياء السنة لسلماف العودة.

 اٟتديث القدسي من مالـ هللا تعاُف معٌت ،كأما لفظو فمن الرسوؿ  ،كىذا ىو
القوؿ الراجح(ُ).
 عامة ما يركل من اإلسرائيليات مداره على أربعة:
ُ -عبد هللا بن سالـ.
ِ -معب األحبار.
ّ -كىب بن منبو.
ْ -عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج.
كىم ثقات فيما يرككف.
 قاؿ بشر اٟتايف :أدكا زماة اٟتديث ،فاستعملوا من مل مائيت حديث ٜتسة
أحاديث(ِ).

هبما).
( ٭تشر الناس يوـ القيامة حفاة عراة غرالن ن
هبما :لي معهم ماؿ(ّ).
ن
( فلبثت ملينا).
أم :مدة طويلة ،قيل :ثالثة أايـ ،كقيل :أمثر ،كقيل :أقل ،كا١تلي يعٍت :الزمن
الطويل(ْ).

(ُ) القوؿ ا١تفيد على متاب التوحيد البن عثيمُت ُ.ّٕٓ/
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف.
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٗ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٓٔ( :

( كىو الصادؽ ا١تصدكؽ).
الصادؽ فيما أىخرب بو ،ا١تصدكؽ فيما أيخرب بو(ُ).
( فيؤمر ...بكتب رزقو كأجلو )...اٟتديث.
ا١تالئكة يكتبوف ،كال سندرم أبم لغة ،كالكتابة كرد أهنا على صحيفة ،ككرد أهنا على
اٞتبُت(ِ).
 يف حديث جربيل( :كقاؿ :اي دمحم) ليوىم أسنو أعرايب(ّ).
قائما ما كِف
 عن جابر بن ٝترة  قاؿ قاؿ رسوؿ هللا  :ال يزاؿ أمر ىذه األمة ن
عليهم اثنا عشر خليفة؛ ملهم من قريش .متفق عليو.
كاألقرب يف ىذا -مما قالو ٚتاعة من أىل العلم -أف مراده من ذلك :ا٠تلفاء
األربعة ،كمعاكية مهنع هللا يضر  ،كابنو يزيد ،مث عبد ا١تلك بن مركاف ،كأكالده األربعة -الوليد،
كسليماف ،كيزيد ،كىشاـ ،-كعمر بن عبد العزيز ،ينتهي عددىم هبشاـ بن عبد
ا١تلك (تُِٓىػ) ،فإف الدين يف زماهنم قائم ،كاإلسالـ منتشر ،كاٟتق ظاىر،
كاٞتهاد قائم ،كهبذا يتبُت أف ىذا األمر الذم أخرب بو النيب  قد كقع كمضى
كاسنتهى ،كأمر ا١تهدم يكوف يف آخر الزماف ،كلي لو تعلق ْتديث جابر .)ْ(
 ا١تكثر من اٟتديث من الصحابة من ركم لو عن رسوؿ هللا  ألف حديث
فصاعدا؛ كىم سبعة:
(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٖ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٗ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِ( :
(ْ) ٣تموع فتاكل ابن ابز ْ.ََُ/

أبو ىريرة
عبد هللا بن عمر
أسن بن مالك
عائشة
عبد هللا بن عباس
جابر بن عبد هللا
أبو سعيد ا٠تدرم

ّْٕٓ حديثنا.
َِّٔ حديثنا.
ِِٖٔ حديثنا.
َُِِ أحاديث.
َُٔٔ حديثنا.
َُْٓ حديثنا.
َُُٕ حديثنا.

( إ٪تا األعماؿ ابلنيات ،كإ٪تا لكل امرئ ما سنول).
األكُف ابعتبار ا١تنوم كىو العمل ،كالثاسنية ابعتبار ا١تنوم لو كىو ا١تعموؿ لو.
فاألصل يف الكالـ أسنو للتأسي  ،ال للتكرار(ُ).
 حديث علي بن أيب طالب  قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا  يقوؿ :ما ٫تمت بشيء
٦تا ماف أىل اٞتاىلية يهموف بو من الغناء إال ليلتُت...
قاؿ ابن مثَت :ىذا حديث غريب ،كقد يكوف عن علي سنفسو ،كيكوف قولو يف
آخره :حىت أمرمٍت هللا عز كجل بنبوتو مقحما ،كهللا أعلم.
كضعفو األلباين.
كحسنو دمحم الصوايين يف السَتة النبوية مما جاءت يف األحاديث الصحيحة(ِ).
 يف حديث جربيل ( : ككضع مفيو على فخذيو).
أم :فخذم ىذا الرجل ،كلي على فخذم النيب  ،كىذا من شدة االحًتاـ(ُ).
(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)َُٔ( :

 حديث عمر ( :إ٪تا األعماؿ ابلنيات )...يفيد العلم اليقيٍت ،لكنو لي
ابلعقل؛ كإ٪تا ىو يقيٍت ابلنظر لثبوتو عن النيب .)ِ(

يقينيا

 حديث عمر ( إ٪تا األعماؿ ابلنيات) ،عمدة أعماؿ القلوب (الباطنة) .كحديث
عائشة اهنع هللا يضر (من عمل عمال لي عليو أمران فهو رد) ،عمدة أعماؿ اٞتوارح
(الظاىرة) (ّ).
( علماء أميت مأسنبياء بٍت إسرائيل).
حديث ضعيف(ْ).

 إشكاؿ تقدًن اٟتج على الصوـ يف حديث( :بٍت اإلسالـ.)...
كاٞتواب :أف يقاؿ :ىذا ترتيب ذمرم ،كالًتتيب الذمرم ٬توز فيو تقدًن ا١تؤخر مقوؿ
الشاعر:
مث ساد من بعد ذلك جده(ٓ).
إف من ساد مث ساد أبوه
 يف الصناعة صحيح مسلم أفضل؛ ألسنو يذمر اٟتديث ،مث يذمر شواىده كتوابعو يف
مكاف كاحد ،كالبخارم يفرؽ ،كأما يف الركاية كالصحة فصحيح البخارم أفضل(ٔ).
=

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٓ( :
(ٓ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َٖ( :
(ٔ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّ( :

 إذا اختلف احملدثوف يف ٚتلة من اٟتديث؛ أمدرجة ىي أـ من أصل اٟتديث؟
فاألصل أهنا من أصل اٟتديث ،فال يقبل اإلدراج إال بدليل ال ٯتكن أف ٬تمع بو بُت
األصل كاإلدراج(ُ).
 كيف اٟتديث :فرفع ِف البيت ا١تعمور ،فسألت جربيل فقاؿ :ىذا البيت ا١تعمور
يصلي فيو مل يوـ سبعوف ألف ملك ،إذا خرجوا َف يعودكا إليو آخر ما عليهم.
كيف ركاية :البيت ا١تعمور مسجد يف السماء ْتذاء الكعبة ،لو خر ٠تر عليها .ركاه
البخارم.
كاستدؿ من اٟتديث على أف ا١تالئكة أمثر ا١تخلوقات؛ ألسنو ال يعرؼ من ٚتيع
العواَف ما ينجرد من جنسو يف مل يوـ سبعوف أل نفا غَت ما ثبت عن ا١تالئكة يف ىذا
اٟتديث(ِ).
 يف حديث النفر الذين آكاىم ا١تبيت إُف غار...
قوؿ األكؿ( :كمنت ال أغبق قبلهما أىال كال ماال).
الغبوؽ :ىو الشرب ابلعشي.
األىل :مثل الزكجة كاألكالد.
كا١تاؿ :مثل األرقاء كشبهو(ّ).
 حديث فاطمة بنت قي اهنع هللا يضر( :خطبٍت أبو اٞتهم كمعاكية).
ال يتعارض مع حديث( :ال ٮتطب أحدمم على خطبة أخيو).
مثَتا(ُ).
ألسنو ال يلزـ أف بعضهم يدرم عن بعض ،كىذا يقع ن
(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖٕ( :
(ِ) معجزة اإلسراء كا١تعراج حملمد بن ٚتيل زينو ص.)ٓٓ( :
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ.ٖٔ/

 حديث( :الرامب شيطاف ،كالرامباف شيطاانف).
لي ىذا ببعيد أف يكوف يف الطريق ا١تخوؼ كغَت ا١تسلوؾ(ِ).
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
 حديث( :من مذب علي
ن
قاؿ عنو ابن اٞتوزم :ركاه عن النيب ٙ تاسنية كتسعوف صحابينا ،منهم العشرة
ا١تبشركف ابٞتنة ،كال يعرؼ ذلك يف غَته(ّ).
 قاؿ اٟتافظ أبو إٝتاعيل ا ألسنصارم (ُّْٖٓٗ-ىػ) :احملدث ٬تب أف يكوف سريع
ا١تشي ،سريع الكتابة ،سريع القراءة(ْ).

 أخذ ابن حجر على ابن مثَت أسنو َف يكن على طريق احملدثُت يف ٖتصيل العواِف ك٘تييز
العاِف من النازؿ ،كتعقبو السيوطي بقولو :العمدة يف علم اٟتديث معرفة صحيح
اٟتديث كسقيمو ،كعللو كاختالؼ طرقو ،كرجالو جرحا كتعديال ،كأما العاِف كالنازؿ
فهو من الفضالت ،ال من األصوؿ ا١تهمة(ٓ).
 حديث( :٭تمل ىذا العلم من مل خلف عدكلو ،ينفوف عنو ٖتريف الغالُت).
مرسل كإسناده فيو ضعف(ٔ).
=

(ُ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ّّ( :
(ِ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِْ( :
(ّ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ّْ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َُٕ( :
(ٓ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّ( :
(ٔ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ٖٔ( :

 أبو العباس األصم أٟتق األحفاد ابألجداد ،أم :أسنو عمر حىت ٝتع منو أحفاد
تالميذه ،كيطلق على ىذه الصورة يف علم مصطلح اٟتديث السابق كالالحق(ُ).
 قاؿ ( :فمررت بيوسف ،كإذا ىو قد أعطي شطر اٟتسن).
معناه :أسنو ماف على النصف من حسن آدـ  ،كىذا مناسب ،فإف هللا خلق آدـ
كصوره بيده الكرٯتة ،كسنفخ فيو من ركحو فما ماف ليخلق إال أحسن األشباه(ِ).
( أف تلد األمة ربتها) ،كيف لفظ( :رهبا).
ىل ا١تراد العُت أك اٞتن ؟ اختلف العلماء:
سيدا لغَتىا ال ٢تا،
فمنهم من قاؿ :أف تلد األمة رهبا يعٍت :أف تلد األمة من يكوف ن
فيكوف ا١تراد ابألمة :اٞتن .
كقيل :ا١تعٌت أف األمة ابلعُت تلد سيدىا أك سيدهتا ْتيث يكوف ا١تلك قد أكلد أمتو،
كمعٌت أكلدىا أم :أ٧تب منها ،فيكوف ىذا الولد سيدا ٢تا ،إما ألف أابه سيدىا،
كإما ألسنو سوؼ ٮتلف أابه فيكوف سيدا ٢تا.
كلكن ا١تعٌت األكؿ أقول :أف اإلماء يلدف من يكوسنوا أسيادا كمالكُت ،كىو مناية عن
تغَت اٟتاؿ بسرعة(ّ).
( إف أحدمم ليعمل بعمل أىل اٞتنة حىت ما يكوف بينو كبينها إال ذراع فيسبق عليو
الكتاب ،فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها) .اٟتديث.

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ّٕ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُْٕ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٓٓ( :

٘تاما ،كلي ا١تعٌت ما بينو كبينها إال ذراع يف مرتبة
(إال ذراع) أم :حىت يقرب أجلو ن
العمل ألف عملو الذم عملو لي عمال صاٟتا مما جاء يف اٟتديث( :إف أحدمم
ليعمل بعمل أىل اٞتنة فيما يبدك للناس ،كىو من أىل النار) .يقاؿ :ىذا لئال يظن
ابهلل ظن السوء فوهللا ما من أحد يقبل على هللا بصدؽ كإخالص كيعمل بعمل أىل
أبدا ،مثاؿ ذلك :قصة الرجل الذم قتل سنفسو إبحدل الغزكات
اٞتنة إال َف ٮتذلو هللا ن
فكاف من أىل النار ،كقصة األصَتـ من بٍت عبد األشهل من األسنصار حيث
استشهد يف أحد ،كىو َف يرمع هلل رمعة(ُ).
( كبينها أمور مشتبهات).
أسباب االشتباه أربعة:
ُ -قلة العلم.
ِ -قلة الفهم.
ّ -التقصَت يف التدبر.
ْ -سوء القصد(ِ).

( مالراعي يرعى حوؿ اٟتمى).
ىل يؤخذ من ىذا اإلقرار ابٟتمى؟
(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖٖ-ٖٕ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َُُ-َُٗ( :

ىذا من ابب اإلخبار كالوقوع ،كال يدؿ على حكم شرعي ،كسنظَت ذلك( :لًتمنب
سنن من ماف قبلكم) فال يعٍت أف ىذا جائز ،كأخرب النيب  أبف الظعينة تسَت من
مذا إُف مذا؛ ال ٗتشى إال هللا ،ال يعٍت جواز السفر بال ٤ترـ ،بل اإلخبار(ُ).
( الدين النصيحة ...هلل كلكتابو كلرسولو).
قدـ الكتاب على الرسوؿ؛ ألف الكتاب يبقى كالرسوؿ ٯتوت على أف النصيحة
للكتاب كللرسوؿ متالزماف(ِ).
( حىت يشهدكا أف ال إلو إال هللا).
حىت للتعليل ،ليشهدكا ،أك ىي للغاية إُف أف يشهدكا ،كالثاين أظهر ،حىت للتعليل
مما يف قولو تعاُف( :ال تنفقوا على من عند رسوؿ هللا حىت ينفضوا) ألجل أف
ينفضوا عن رسوؿ هللا.
كحىت للغاية مما يف قولو تعاُف( :قالوا لن سنربح عليو عامفُت حىت يرجع إلينا موسى)
فهذه للغاية ،ال تصح للتعليل؛ ألف عكوفهم على العجل ال يستلزـ حضور موسى
.)ّ(

 يطلق الفعل على القوؿ (فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا ،)...مع أف يف ٚتلة ىذه
األشياء الشهادتُت ،ك٫تا :قوؿ ،كأيضا ماف القوؿ يف ٚتلة أفعاؿ فسمي فعال ،مما
(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُِ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِّ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِٔ( :

يطلق القوؿ على الفعل مما يف حديث عمار  أف النيب  حُت تيمم قاؿ بيديو
ىكذا ،كضرب هبما األرض ،كىذا فعل(ُ).
( أىن يستجاب لذلك).
استفهاـ استبعاد ال يعٍت أسنو يستحيل أف ٬تاب ألف اإلسنساف قد يستبعد شيئا كلكن
يقع ،كإال فإف النيب  استبعد ىذا تنفَتا عن أمل اٟتراـ(ِ).
 قسم العلماء اٟتديث إُف :صحيح لذاتو ،كصحيح لغَته ،كحسن لذاتو ،كحسن
لغَته ،كضعيف(ّ).
 عبارة :كقاؿ الًتمذم :حديث حسن صحيح.
كاإلشكاؿ :ميف ٬تمع بُت كصفُت متناقضُت ١توصوؼ كاحد؟
أجاب العلماء عن ذلك أبسنو إف ماف ىذا اٟتديث جاء من طريق كاحد فمعناه أف
اٟتافظ شك ىل بلغ ىذا الطريق درجة الصحيح أك ال زاؿ يف درجة اٟتسن.
كإذا ماف من طريقُت فمعٌت ذلك أف أحد الطريقُت صحيح ،كاآلخر حسن.
كىنا فائدة يف أيهما أقول أف يوصف اٟتديث ابلصحة ،أك بكوسنو صحيحا حسنا؟
اٞتواب :سنقوؿ :إذا ماف من طريقُت فحسن صحيح أقول من صحيح ،كإف ماف من
طريق كاحد فحسن صحيح أضعف من صحيح؛ ألف اٟتافظ الذم ركاه تردد؛ ىل
بلغ درجة الصحة أك ال زاؿ يف درجة اٟتسن(ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َُّ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْٗ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت

( استفت قلبك).
َف يقدـ ىذا اٞتواب جملرـ يستبيح الدماء ،كيغتاؿ اٟتقوؽ ،بل لرجل يتحرج من
اإل١تاـ بصغَتة أراد أف ير٭تو من عناء التساؤؿ ملما تشاهبت أمامو األمور ،كأمثر
عليو ا١تفتوف(ُ).
 قاؿ هللا عز كجل عن الصلوات ا٠تم  :ىي ٜت ابلفعل ،كٜتسوف يف ا١تيزاف.
كلي ىذا من قبيل :اٟتسنة بعشر أمثا٢تا ،بل من قبيل الفعل الواحد ٬تزئ عن
ٜتسُت فعال.
فا٠تم صلوات ىذه عن ٜتسُت صالة ،فكأ٪تا صلينا ٜتسُت صالة ،مل صالة
اٟتسنة بعشر أمثا٢تا؛ ألسنو لو ماف ىذا من ابب مضاعفة اٟتسناتَ ،ف يكن ىناؾ
فرؽ بُت الصلوات كغَتىا لكن ىذه خاصة ،كىذا يدؿ على عظم ىذه
الصلوات(ِ).

 إف أحاديث القدر عالج للقلق كالتشاؤـ ،كليست ذريعة مسل أك ٜتوؿ(ّ).
 ا٠تلط بُت اإلرادة الشرعية كاإلرادة الكوسنية ،ىو أىم مصادر الشكول من الزماف
اليت ماسنت كال زالت إحدل اللوازـ اليت ال ٪تل من تكرارىا.
(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٓ( :
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ص.)ِّٕ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)َٖ( :

كما كرد من أحاديث تدؿ على التقهقر يف األحواؿ ملما تقدـ الزماف فمهما قيل
يف تفسَتىا ،فإف ذلك ال يعٍت سول اإلرادة الكوسنية ،كمدار التكليف على اإلرادة
الشرعية(ُ).

(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ِٕ( :



 قاؿ ا١تودكدم رٛتو هللا :اٝتحوا ِف أف أقوؿ لكم :إسنكم إذا خطومت على طريق ىذه
الدعوة بعاطفة أبرد من تلك العاطفة القلبية اليت ٕتدكهنا يف قلوبكم ٨تو أزكاجكم
كأبنائكم ،فإسنكم ال بد أف تبوؤا ابلفشل الذريع بفشل ال تتجرأ بعده أجيالنا القادمة
على أف تفكر يف القياـ ْترمة مثل ىذه إُف مدة غَت كجيزة من الزماف عليكم أف
تستعرضوا قوتكم القلبية كاألخالقية قبل أف هتموا اب٠تطوات الكبَتة.
 ينبغي اإلسنكار على الفعل غَت ا١تشركع ،كإف مثر فاعلوه .قالو ابن مفلح يف اآلداب
الشرعية(ُ).
 ما زاؿ ا٠توؼ ماسنعا من إظهار اٟتق ،كما برح احملق عدكا ألمثر ا٠تلق.
 قاؿ الغزاِف يف خطبة (ا١تقصد األسٌت) :من خالط ا٠تلق جدير أبسنو يتحامى لكن
من أبصر اٟتق عسَت عليو أف يتعامى.
 فال العزلة الكاملة مطلوبة اليت ٕتعل الشخص سنكرة ال يعرؼ ،كال يقبل منو ،كال
ا٠تلطة التامة أيضا مقبولة اليت ٕتعل الشخص فردا منهم ،يفعل مل ما يفعلوف ،بل
خلطة تقيم الصلة هبم كتؤس العالقة النافعة الباسنية لالحًتاـ كالتقدير كالقبوؿ،
كعزلة يف سائر القضااي اليت ٗتالف ا١تعتقد كالدين(ِ).

(ُ) الفريد يف ا١تخالفات ألسامة العبد اللطيف ص.)ٓ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)َُُ( :

 أسنكر أسامة بن زيد رضي هللا عنهما على قوـ يقولوف :أسنت َف تفعل ،كَف تقل لفالف
كلفالف ،يعنوف ا٠تليفة ،فقاؿ :أتريدكف أف أحدثكم بكل ما أحدث بو ا٠تليفة(ُ).
 ال ٯتكن لإلسنساف أف ٭تدث بكل ما قاؿ لألمَت؛ ألسنو إذا حدث هبذا فإما أف يكوف
األمَت سنفذ ما قاؿ ،فيقوؿ الناس :األمَت خضع كذؿ ،كإما أف ال ينفذ فيقوؿ الناس:
عصى ك٘ترد(ِ).
 الشيخ إلياس الكاسندىلوم رٛتو هللا مؤس
ا٠تمسينيات(ّ).

ٚتاعة الدعوة كالتبليغ يف أكائل

 ال أدرم ١تا ذا ال يطَت العباد إُف رهبم على أجنحة من الشوؽ بدؿ أف يساقوا إليو
بسياط من الرىبة(ْ).
 خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت جوىره ،أغٌت ما عنده كأحوج ما يكوف إليو قيمتو؛
ألف ا١تسلمُت ىم الذين ماسنوا يضفوف على ىذا العاَف القيمة ا١تعنوية كجدارة اٟتياة
كالغاية الرشيدة اليت يتجو إليها العاَف(ٓ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُِ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُِ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ّّ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُٗ( :
(ٓ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ْٔ( :

 اإلسالـ ال يسمح ابلنظرية ا١تادية القائلة (إف ٦تلكيت ليست إال ىذا العاَف) كال
ابلنظرية ا١تسيحية اليت تزدرم اٟتياة كتقوؿ( :لي ىذا العاَف ٦تلكيت) ،كطريق
اإلسالـ طريق كسط بينهما ،القرآف يرشدان أف سندعو (ربنا آتنا يف الدسنيا حسنة كيف
اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار).
دمحم أسد ماتب صحفي ،كلد ابلنمسا ،أعلن إسالمو كٗتلى عن يهوديتو سنة
ُِٔٗـ ،التقى اب١تلك عبد العزيز ،كابنو فيصل ،كعمر ا١تختار(ُ).
 فتح ا١تسلموف يف ٨تو سنصف قرف ما يزيد على أربعُت ألفا من ا١تدف كالقرل
كاٟتصوف(ِ).

(ُ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُُٗ( :
(ِ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ٓ( :



 إذا قدمت من سفر فأىد ألىلك كلو حجر.
 ال تتم فائدة االسنتقاؿ من بلد إُف بلد إال إذا اسنتقلت النف
فإذا سافر معك ا٢تم فأسنت مقيم َف تربح .الرافعي.

من شعور إُف شعور،

 إف هللا قرف ا١توت اب٠تركج من الداير (كلو أان متبنا عليهم أف اقتلوا أسنفسكم أك
اخرجوا من دايرمم) ذلك ألف فراؽ الوطن موت أصغر ،إف الذم ينتقل من بلده إُف
بلد جديد مالنبات حينما تقلعو من منبتو؛ فتقطع جذكره لتزرعو يف أرض أخرل ،أال
تراه يذبل كيصوح -ييب حىت يتشقق -كيوشك أف ٯتوت ،مذلك اإلسنساف(ُ).
 يستطيع اإلسنساف أف يستعرض ما شاىده كال يستطيع أف يستعيد ما شعر بو(ِ).
 ذمر ابن بطوطة يف رحلتو أسنو ٝتع ابن تيمية ٮتطب على منرب اٞتامع األموم يف
دمشق كينزؿ من درجة إُف درجة كيقوؿ :ىكذا ينزؿ هللا تعاُف.
كىذا مذب؛ ألف ابن بطوطة دخل دمشق يف رمضاف سنة ِٕٔىػ كماف شيخ
اإلسالـ قد دخل السجن يف شعباف يف سنف السنة ،كَف يكن ابن تيمية يف يوـ من
األايـ خطيب اٞتامع األموم؛ كإ٪تا ماف خطيبو يف عصره :جالؿ الدين القزكيٍت(ّ).
 مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ،مشلت ىذه الرحلة اليت
ابتدأت من مكة ،مصر ،كالسوداف ،كسورية ،كفلسطُت ،كشرؽ األردف(ْ).
(ُ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)َٖ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُٔ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ِّٗ( :
(ْ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُُّ( :



 قاؿ الندكم للطلبة الفلسطينيُت ١تا اجتمع هبم يف مصر :موسنوا على ثقة أبف الدكؿ
كالشعوب ال تنصرمم ،كال تنقذ فلسطُت؛ كإ٪تا تنصركف أسنفسكم إذا صدقتم،
كصحت عزائمكم ،كملكت فلسطُت عليكم مشاعرمم؛ كإ٪تا مثلكم كمثل الدكؿ
كالشعوب األخرل ممثل الكلب كالغزاؿ ،قاؿ لو الكلب١ :تا ذا ال أدرمك كأان
شديد اٞترم؟ قاؿ :ألسنك تعدك لسيدؾ كأان أعدك لنفسي(ُ).
 الشعب اليهودم ملو جيش ،كقد عرب عن ذلك أحد ا١تراقبُت اليهود قائال :مل
شعوب العاَف ٘تلك جيشا إال يف إسرائيل؛ فإهنا جيش ٯتلك شعبنا(ِ).
مبَتا مثل سور برلُت بل أمرب كأعلى ،فقيل
 اقًتح خبَت يهودم أف يبٍت اليهود ن
سورا ن
لو :إف ىذا يعٍت التخلي عن مدينة القدس القدٯتة ،أجاب :إف َف يكن لنا خيار
فإسنٍت سأتنازؿ عنها ٘تاما ،فاٟتياة أمثر قداسة من األمامن ا١تقدسة(ّ).
 سنظرية (الدكمنة) أم :إسنو إذا اهنار جزء سرل االهنيار إُف األجزاء األخرل(ْ).

(ُ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُُٕ( :
(ِ) االسنتفاضة كالتتار اٞتدد لسفر اٟتواِف ص.)ُّ( :
(ّ) االسنتفاضة كالتتار اٞتدد لسفر اٟتواِف ص.)ٓٗ( :
(ْ) االسنتفاضة كالتتار اٞتدد لسفر اٟتواِف ص.)ٖٕ( :

 فكرة الدكلة اليهودية فكرة طارئةَ ،ف ٬تتمع اليهود على اإلٯتاف هبا ،بل ىناؾ معارضة
قوية ٢تا ،كعلى رأس ا١تعارضُت اليهودم األ١تاين آينشتاين صاحب سنظرية النسبية
ا١تشهورة ،كيصل عدد ا١تعارضُت إُف أمثر من ّ ماليُت يهودم ،حيث يركف أهنا
كسيلة الجتماعهم ليقتلوا مما يعرفوف من سنصوص التوراة(ُ).

(ُ) رؤية إسًتاتيجية يف القضية الفلسطينية لناصر العمر ص.)ُِ( :



 عن جبَت بن مطعم  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا :إين أان دمحم ،كأان أٛتد ،كأان ا١تاحي
الذم ٯتحو هللا يب الكفر ،كأان اٟتاشر الذم حشر الناس ،كأان العاقب الذم لي
بعدم سنيب .متفق عليو.
كال يراد حصر أٝتاء النيب  يف ىذه ا٠تمسة ا١تذمورة ،بل أشار إُف أسنو اختص هبا
كَف يسم هبا أحد قبلو ،أك أهنا معظمة ،أك مشهورة يف األمم السابقة.
 كلقد ماسنت سَتة سنبينا دمحم  ىي السَتة الوحيدة اليت ٚتعت ا٠تصائص األربع
ا١تطلوبة اليت ٬تدر ابلناس أف يتخذكىا قدكة يف حياهتم ،كىي موهنا اترٮتية كجامعة
كماملة كعملية.
اترٮتية يشهد التاريخ بصحتها ،كجامعة ٞتميع أطوار اٟتياة ،كماملة ال سنقص فيها،
كعملية فلم تكن قولية فقط(ُ).
 يقوؿ عبد اٟتميد بن ابدي  :كفقو القرآف الكرًن يتوقف على فقو حياة النيب 
كسنتو ،كفقو حياتو  يتوقف على القرآف ،كفقو اإلسالـ يتوقف على فقههما(ِ).
 دمحم بن عبد هللا بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن مالب بن
مرة بن معب بن لؤم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن مناسنة بن خزٯتة بن
مدرمة بن إلياس بن مضر بن سنزار بن معد بن عدانف.

(ُ) فقو السَتة لزيد بن عبد الكرًن الزيد ص.)ٕ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد بن عبد الكرًن الزيد ص.)ُٕ( :

سنسب الرسوؿ  بعد ذلك إُف إبراىيم ٥ تتلف فيو بُت أىل السَت ،أما بعد
ذلك أم من إبراىيم  إُف آدـ  فمن ذمر فيو شيئا فال دليل معو؛ ٯتكن أف
يعتمد عليو يف ىذا النسب ،بل إف فيو سنسبا غَت صحيح(ُ).
 جعل هللا عز كجل اإلسراء كا١تعراج آيتُت ،فأظهر إحدا٫تا حىت يكوف ظهورىا حجة
علينا إف أسنكران األخرل ،كتعليما لنا لندرؾ أسنو ال يصح أف ٧تعل عقولنا البشرية
كعلومنا األرضية مقياس الصحة كالبطالف يف ىذا الكوف ،فال تنكركا ا١تعراج ألسنكم
ال تفهموسنو ،مما أسنكرت قريش اإلسراء ألهنا َف تفهمو(ِ).
 قاؿ  يف كجعو الذم تويف فيو :ما زلت أجد من األملة اليت أملت من الشاة يوـ
شهيدا .قالو موسى
خيرب حىت ماف ىذا أكاف اسنقطاع األهبر مٍت ،فتويف رسوؿ هللا  ن
بن عقبة.
قاؿ ابن القيم :فلما أراد هللا إمرامو ابلشهادة ،ظهر أتثَت ذلك األثر الكامن من
السم ليقضي هللا أمرا ماف مفعوال ،كظهر سر قولو تعاُف ألعدائو من اليهود( :أفكلما
جاءمم رسوؿ ٔتا ال هتول أسنفسكم استكربمت ففريقا مذبتم كفريقا تقتلوف) فجاء بلفظ
"مذبتم" اب١تاضي الذم قد كقع كٖتقق ،كجاء بلفظ "تقتلوف" اب١تستقبل الذم
يتوقعوسنو كينتظركسنو(ّ).

(ُ) فقو السَتة لزيد بن عبد الكرًن الزيد ص.)ِٗ( :
(ِ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)َْ( :
(ّ) زاد ا١تعاد البن القيم ْ.ُِِ/

٤تمدا
 سنقل عن اإلماـ الشافعي رٛتو هللا أسنو ماف يقوؿ :ما أعطى هللا سنبيا إال كأعطى ن
 ما ىو أمثر منو ،فقيل لو :أعطي عيسى بن مرًن  إحياء ا١توتى ،فقاؿ
الشافعي :حنُت اٞتذع أبلغ؛ ألف حياة ا٠تشبة أبلغ من إحياء ا١توتى ،كلو قيل :ماف
١توسى  فلق البحر؛ عارضناه بفلق القمر ،كذلك أعجب؛ ألسنو آية ٝتاكية ،كإف
سئلنا عن اسنفجار ا١تاء من اٟتجر؛ عارضناه ابسنفجار ا١تاء من بُت أصابعو ؛ ألف
خركج ا١تاء من اٟتجر معتاد ،أما خركجو من اللحم كالدـ فأعجب ،كلو سئلنا عن
تسخَت الرايح لسليماف  ؛ عارضناه اب١تعراج(ُ).
 متب النيب  إُف مسرل ،كقيصر ،كالنجاشي ،كا١تقوق  ،كإُف ابٍت اٞتلندل ،كإُف
العباىلة من ٛتَت ،كإُف ىوذة بن علي(ِ).
 جيش النيب  يف غزكة بدر ثالٙتائة كبضعة عشر رجال ،ك (ِ) فرس للزبَت كا١تقداد
بن األسود ،ك (َٕ) بعَت.
 قاد النيب  )ِٖ( غزكة.
َ ف ير النيب  جربيل على صورتو ا١تلكية إال مرتُت ،مرة كىو يف بطحاء مكة؛ رآه يف
األفق ،كمرة عند سدرة ا١تنتهى يف ليلة اإلسراء كا١تعراج(ّ).
 غزكة ذم قرد سنة ٔىػ ،شرعت فيها صالة ا٠توؼ.

(ُ) معجزة اإلسراء كا١تعراج حملمد بن ٚتيل زينو ص.)ٖ( :
(ِ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ّٓ( :
(ّ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ُِٗ( :

 أـ حراـ :خالة النيب  من الرضاعة.
 الصحيح أف مولد النيب  ماف يوـ االثنُت التاسع من ربيع األكؿ ال الثاين عشر
ا١توافق َِ/إبريلُٕٓ/ـ(ُ).
 ابن أيب مبشة :أبو مبشة زكج حليمة السعدية كالد النيب  من الرضاعة.
 ٯتكن أف أييت سنسب الرسوؿ  من جده قصي إُف عدانف على ىذا النحو تسهيال
ٟتفظو:
قصت مالب مرة معب لؤم ،فغالبها فهر بن مالك الذم سنضر مناسنة خزٯتة ،فأدرمو
أبس مضر بنزار معد لعدانف.
فكل ملمة تعٍت اسم رجل حسب تسلسل النسب عدا الذم(ِ).
 حادثة الفيل كقعت يف شهر احملرـ ا١توافق ألكاخر فرباير أك أكائل مارس سنة ُٕٓـ،
أم :قبل ميالد الرسوؿ ْ تواِف شهر كسنصف تقريبنا(ّ).
 يقوؿ الشيخ ابن عثيمُت :كإ٪تا ٛتى هللا عز كجل الكعبة من ىذا الفيل مع أسنو يف
آخر الزماف سوؼ يسلط عليها رجل من اٟتبشة يهدمها حجرا حجرا حىت تتساكل
ابألرض؛ ألف قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسوؿ  اليت يكوف فيها تعظيم

(ُ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ٔ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ِٗ( :
(ّ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ّْ( :

البيت ،أما يف آخر الزماف فإف أىل البيت إذا أىاسنوه كَف يعرفوا قدره حينئذ يسلط هللا
عليهم من يهدمو حىت ال يبقى على كجو األرض(ُ).
 قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما :كلد سنبيكم  يوـ االثنُت ،كسنبئ يوـ االثنُت ،كخرج
مهاجرا يوـ االثنُت ،كدخل ا١تدينة يوـ االثنُت ،كمات يوـ االثنُت .ركاه
من مكة
ن
أٛتد ،كالبيهقي(ِ).
 أبو سلمة  أخ النيب  من الرضاعة .يقوؿ  :أرضعتٍت كأاب سلمة ثويبة(ّ).
 األرجح أف حادثة شق الصدر كقعت للرسوؿ  كعمره أربع سنوات ،كقد ثبت
شق الصدر مرة أخرل عند اإلسراء(ْ).
 عدد ا١تسلمُت الذين حفركا ا٠تندؽ (َََّ).
كقعت غزكة خندؽ يف شواؿ سنة ٓىػ.
استغرؽ حفر ا٠تندؽ ٔ لياؿ تقريبنا على الصحيح.
عدد األحزاب (ََََُ) معهم (ََِٓ) بعَت ك (ََّ) فرس.
قسم النيب  حفر ا٠تندؽ على أصحابو من الشيخُت شرقا إُف جبل ذابب
للمهاجرين ،كمن ذابب إُف جبل بٍت عبيد غراب لألسنصار.
كركم أسنو قطع لكل عشرة أربعُت ذراعا ،كمعٌت ىذا مل رجل ٭تفر أربعة أذرع طوال
يف ٙتاسنية إُف تسعة عرضا يف ٜتسة أذرع عمقا.
(ُ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ِْ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ْٖ( :
(ّ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ّٓ( :
(ْ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ٔٓ( :

يبدأ شرقا من أجم الشيخُت كاألجم اٟتصن ،كيقع اليوـ على ٯتُت الذاىب مشاال إُف
أحد يف طريق سيد الشهداء قبل ا١تسًتاح بقليل ٭تاذيو يسار الطريق مسجد صغَت
بقبتُت يسمى مسجد الشيخُت أك الدرع ،مث يتجو إُف اٞتنوب الغريب ٓتط مقوس
حىت ٯتر ابلسفح الشماِف ٞتبل ذابب ،كماف على ىذا اٞتبل حصن يسمى رابح مث
يستمر ٓتط مقوس حىت ينتهي إُف السفح الشرقي من جبل بٍت عبيد ،كيسمى جبل
الدكٮتل ،كيسمى أيضا جبل فتٌاء ،كماف عنده حصن اٝتو ا١تذاد ،فاسنتهى ا٠تندؽ
قريبا منو ،كجبل بٍت عبيد يقع غريب سلع بينهما كادم بطحاف ،كىذا اليوـ على ٯتُت
السالك لشارع سلطاسنة متجها إُف ا١تسجد النبوم قبل شارع ا١تساجد بقليل.
أما تفاصيل مسافاتو كمساحاتو فيبلغ طولو من أجم الشيخُت يف الشرؽ كجبل بٍت
عبيد يف الغرب ٓ ِ.مم تقريبا ،كعرضو من ٜتسة أمتار إُف ستة حىت ال ٕتتازه
الفرس النجيبة ،كأما عمقو فثالثة أمتار تقريبا حىت ال ٮترج من سقط فيو(ُ).
 كالذم ترجح عند العلماء أف اإلسراء كا١تعراج ماان يف ليلة الثاسنية عشر من شهر ربيع
األكؿ ،فقد ذمر ابن مثَت يف البداية كالنهاية أثرا عن جابر كابن عباس مهنع هللا يضر يشهد
لذلك :كلد رسوؿ هللا  عاـ الفيل يوـ االثنُت الثاين عشر من ربيع األكؿ ،كفيو
بعث ،كفيو عرج بو إُف السماء ،كفيو ىاجر.
كقاؿ بعض العلماء :إهنما ماان قبل ا٢تجرة بسنة ،كادعى ابن حزـ اإلٚتاع على
ىذا(ِ).

(ُ) شريط :غزكة ا٠تندؽ لعبد العزيز القارئ.
(ِ) معجزة اإلسراء كا١تعراج حملمد بن ٚتيل زينو ص.)ُٓ( :

 كأمو  آمنة كالقابلة الشفاء أـ عبد الرٛتن بن عوؼ ،كحاضنتو برمة ،كمرضعتاه
ثويبة كحليمة السعدية.
قاؿ الشامي :كينعقد يف سلك ىذا النظاـ ما ىيأ هللا تعاُف لو  من أٝتاء مربيو،
ففي الوالدة كالقابلة األمن كالشفاء ،كيف اسم اٟتاضنة الربمة كالنماء ،كيف مرضعتيو
 الثواب كاٟتلم كالسعد(ُ).
 ذىب النيب  إُف الشاـ مع عمو حُت بلغ الثاسنية عشرة من عمره ،كلقيهم ْتَتا
الراىب .أخرج ذلك الًتمذم يف السنن ،كصححو األلباين ،كقاؿ :لكن ذمر بالؿ
فيو منكر مما قيل(ِ).
 ا٢تجرة يوـ ا٠تمي
االثنُت.
سنزؿ يف قباء يف دار ملثوـ بن ا٢تدـ.
مكث يف طريق ا٢تجرة أسبوعُت.
كصل ا١تدينة كقد بلغ ٜتسُت عاما.

ليلة اٞتمعة ،خرج  من الغار ليلة االثنُت ،دخل ا١تدينة يوـ

٣تاىدا كىو ابن ٓٓ سنة ،كماف ذلك يف غزكة بدر يف السنة الثاسنية
ٛ تل  السالح ن
من ا٢تجرة ،كغزا بنفسو ُٗ مرة يف سنوات تسع(ّ).

(ُ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ّٔ( :
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ٕٖ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ّٗ( :

 بيت شعر ٚتع أزكاج النيب  حسب ترتيب زكاجو:
خليلي سبت عقلي حال زين ىالة
زىى جفنها رمزا صحيح ػ ػ ػا مهذاب
خد٬تة بنت خويلد.
خ
سودة بنت زمعة.
س
عائشة بنت أيب بكر.
ع
حفصة بنت عمر.
ح
زينب بنت خزٯتة.
ز
ىند أـ سلمة بنت أيب أمية.
ق
زينب بنت جحش.
ز
جويرية بنت اٟتارث.
ج
رملة أـ حبيبة بنت أيب سفياف.
ر
صفية بنت حيي.
ص
ميموسنة بنت اٟتارث(ُ).
ـ
 آخر صالة صالىا النيب  مع الناس صالة الظهر من يوـ ا٠تمي  ،مث اسنقطع عنهم
ثالاث؛ اٞتمعة ،كالسبت ،كاألحد ،كمات يوـ االثنُت(ِ).
 ما ذمره الواقدم أف أٝتاء بنت عمي عرفت موت النيب - برفع ا٠تامت -خامت
النبوة من بُت متفيو؛ ضعيف ،كفيو غرابة شديدة(ّ).
(ُ) النظائر لبكر أبو زيد ص.)َِِ( :
(ِ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية (خالفة أيب بكر) للدمتور دمحم بن صامل السلمي ص.)ّْ( :
(ّ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية (خالفة أيب بكر) للدمتور دمحم بن صامل السلمي ص.)ُٓ( :

 الرسوؿ َ ف يذمر سنسبو على سبيل االفتخار كاالستعالء ،كإ٪تا -كهللا أعلم -لكيال
يقوؿ قائل رٔتا َف يقم كزان للنسب؛ ألسنو غَت منتسب ،فوضح ما يبعد ىذا
االحتماؿ ،كيزيل ىذا الشك(ُ).
 بعثة األسنبياء السابقُت ماسنت بعثة مفردة ،كلكن بعثة سنبينا دمحم  ماسنت بعثة مقركسنة
مزدكجة ،ماسنت بعثة سنيب مقركسنة ببعثة أمة ،فكاسنت ىنالك بعثتاف ،بعثة سنيب لألمة،
كبعثة أمة لألمم ملها (منتم خَت أمة أخرجت للناس).
قاؿ ربعي بن عامر لرستم :إف هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إُف عبادة
هللا كحده(ِ).
 حرب ً
الف ىجار يف األشهر اٟترـ بُت قريش كمناسنة من جهة ،كقي عيالف عدا غطفاف
من جهة أخرل؛ يف أكاخر القرف السادس ا١تيالدم ،قبل بعثة سنبينا  بست
الرباض بن
كعشرين سنة ،كشهده  كلو أربع عشرة سنة ،كالسبب يف ذلك أف ٌ
الرحاؿ فهاجت اٟترب(ّ).
قي الكناين قتل عركة ٌ
 خرج الصحابة مع الرسوؿ  للقتاؿ سبعا كعشرين مرة يف عشر سنُت ،كخرجوا
أبمره لقتاؿ العدك أمثر من مائة مرة(ْ).

(ُ) العصبية القبلية للدمتور/خالد اٞتريسي ص.)ُٓ( :
(ِ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ٔٔ( :
(ّ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُْٗ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن الندكم ص.)ُُٓ( :

 النيب  اعتمد اإلحصاء منذ األايـ األكُف لدعوتو ،فقد كرد يف اٟتديث أسنو قاؿ:
أحصوا ِف مل من تلفظ ابإلسالـ ،فقاؿ بعض الصحابة :اي رسوؿ هللا أٗتاؼ علينا
ك٨تن ما بُت الستمائة إُف السبعمائة؟
فقاؿ :إسنكم ال تدركف لعلكم تبتلوف .قاؿ الراكم :فابتلينا حىت جعل الرجل منا ما
سرا .أخرجو مسلم.
يصلي إال ن
كيعد اإلحصاء اليوـ ا٠تطوة األكُف على طريق اٟتلوؿ الناجعة كمقياسا دقيقا ٟتضارة
األمة(ُ).

(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ٖٖ( :



رب برؽ فيو صواعق حُت
 فتبصر كال تشم مل برؽ
كاغضض الطرؼ تسًتح من غراـ تكتسي فيو ثوب ذؿ كشُت.
كبدء ا٢تول طموح العُت(ُ).
فبالء الفىت موافقة النف
 أشرت إِف يف تصنيف ىذا
لعلمي أف ظنك يف صدؽ
فال زالت تدكـ لك العطااي

فيا حسن اإلشارة من ٫تاـ.
كأسنك يب حفي ذك اىتماـ
على رغم األخساء اللئاـ(ِ).

 إذا ماف رأس ا١تاؿ عمرؾ فاحًتز

عليو من اإلسنفاؽ يف غَت كاجب(ّ).

 قاؿ الشيخ صاٌف اللحيداف :سألت الشيخ دمحم بن إبراىيم عن قصيدة الصنعاين:
رجعت عن القوؿ الذم قلت يف النجدم.
ىل ىي لو أـ ليست لو؟ فقاؿ :الظاىر أهنا لو ،كا١تشايخ يرجحوف أهنا لو ،كلكن ال
يريدكف أف يقاؿ ذلك؛ ألسنو سنصر السنة كرد البدعة(ْ).

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُْ( :
(ِ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ٓ( :
(ّ) صعود األقواؿ كرفع األعماؿ لعبد هللا سراج الدين.
(ْ) شريط :الفتول بُت مطابقة الشرع لصاٌف آؿ الشيخ.

 على ىيئة األمم ا١تتحدة بنيويورؾ لوحة مكتوب عليها قطعة ٚتلة الشاعر العا١تي
السعدم الشَتازم ،كقد ترٚتت إُف اإل٧تليزية كىي تدعو إُف اإلخاء كاأللفة
كاالٖتاد:
قاؿ ِف احملبوب ١تا زرتو
من ببايب قلت ابلباب أان
قاؿ ِف أخطأت تعريف ا٢تول
حينما فرقت فيو بيننا
كمضى عاـ فلما جئتو
أطرؽ الباب عليو موىنا
قاؿ ِف من أسنت قلت اسنظر فما
مث إال أسنت ابلباب ىنا
قاؿ ِف أحسنت تعريف ا٢تول
كعرفت اٟتب فادخل اي أان


إف الفقيو ىو الفقَت كإ٪تا
راء الفقيو ٕتمعت أطرافها



أ٢تى بٍت تغلب عن مل مكرمة
قصيدة قا٢تا عمرك بن ملثوـ



اللص يف دارم كبُت ٤تارمي
يئد النفوس كيكتم األسنفاسا
كيقاؿ ِف قف ال ٖترؾ سامنا
أبدا كال ٕترح لو إحساسا.

 ا١تعتضد أرؽ ذات ليلة فنظم ىذا البيت:
ك١تا اسنتبهنا للخياؿ الذم سرل
إذا الدار قفػ ػ ػ ػ ػ ػر كا١تػ ػ ػ ػ ػ ػزار بعيد
كَف يستطع أف يثنيو ببيت آخر ،كَف يستطع سندمائو إممالو ٔتا يوافق ما يف ضمَته
فقاؿ ابن العالؼ الضرير:
فقلت لعيٍت عاكدم النوـ كاىجعي
لػ ػ ػ ػعػ ػ ػ ػ ػ ػل خياال طارق ػ ػ ػ ػ ػا سيػ ػ ػ ػعود
فسر بو ا١تعتضد كأمر لو ّتائزة.


إف داـ ىذا كَف ٭تدث لو غَت
َف يبك ميت كَف يفرح ٔتولود



أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم
كالناس تزعم سنصر الدين ٣تاان



كيف ا٢تيجاء ما جربت سنفسي
كلكن يف ا٢تزٯتة مالغزاؿ
كِف عزـ يشق ا١تاء شقا
كيكسر بيضتُت على التواِف



ألسنا إذا متنا ٘توتوف مثلنا
إذا قد تساكل آمن كمفجع
على أف طعم ا١توت كا١ترء آمن
أمر عليو منو كىو مركع



ٮتوفٍت اب١توت قوـ كأسنو
لدكف الذم من عسفهم إٔترع



مالشمع يبكي كال يدرم أعربتو
من صحبة النار أـ من فرقة العسل



علم العليم كعقل العاقل اختلفا
من ذا الذم منهما قد أحرز الشرفا
فالعلم قاؿ أان أحرزت غايتو
كالعقل قاؿ أان الرٛتن يب عرفا
فأفصح العلم إفصاحا كقاؿ لو
أبينا هللا يف فرقاسنو اتصفا
فباف للعقل أف العلم سيده
فقبل العقل رأس العلم كاسنصرفا.



القدح لي بغيبة يف ستة
متظلم كمعرؼ ك٤تذر
ك٣تاىر فسقا كمستفت كمن
طلب اإلعاسنة يف إزالة منكر(ُ).

(ُ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ُِٓ( :

 قاؿ اٟتافظ دمحم بن فتوح اٟتميدم األسندلسي:
لقاء الناس لي يفيد شيئا
سول ا٢تذايف من قيل كقاؿ
فأقلل من لقػ ػ ػ ػاء الناس إال
ألخذ العلم أك إصالح حاؿ


إذا تباعدت من حبيب
فال يهولنك البعاد
كاسنتظر العود من قريب
فإف عك الوداع عادكا

 خرج عباس بن األحنف مع الرشيد إُف خراساف يف غزك ككعده أال يبطئ كأسنو
سيعود إُف زكجتو سريعا كلكنو أتخر عليو ،فقاؿ عباس أبيات كألقاىا على ألسنة
الركاة لعلها تصل إُف الرشيد فَتؽ ٟتالو كيسرع ابلعود إُف بغداد:
قالوا يخراسا يف أىقصى ما يير ياد بًنا
فوؿ فىػ ىقد ًجئنا يخراساان
يمثَّ ال يق ي
آمليوي
ىمىت ييكو يف الَّذم أىرجو ىك ي
نت أىخشاهي فىػ ىقد ماان
أ ٌىما الَّذم يم ي
اَللى أىف ييدين ىعلى ىش ىح وط
ما أ ى
ىقد ىر ى
جَتا ىف ًدجلىةى ًمن جَت ًاف ىجيحاان
عُت الز ً
ماف أىصابىتنا فىال سنىظىىرت
ىي ى
كع ًٌذبت بًيف ً
نوف ا٢تىج ًر أىلواان
ىي ى
ند ىخ ىلوتًنا
يت ىمن سنىػتى ىم ٌٌت ًع ى
اي لى ى
إًذا ىخال ىخ ىلونة يىومان ى٘تنٌاان

 قاؿ الشافعي:
الع ػ ػلم صيد كالكتابػ ػ ػ ػ ػة قيده
قيد صيودؾ ابٟتباؿ الواثقة(ُ).


لو ماف يف العلم من دكف التقى شرؼ
لكاف أشرؼ خلق هللا إبلي

 أبيات أليب إسحاؽ الشَتازم يف طبقات الشافعية الكربل للسبكي:
لبست ثوب الدجى كالناس قد رقدكا
كقمت أشكو إُف موالم ما أجد
كقلت اي أملي يف مل انئبة
كمن عليو لكشف الضر أعتمد
أشكو إليك أمورا أسنت تعلمها
ماِف على ٛتلها صرب كال جلد
كقد مددت يدم ابلذؿ مبتهال
إليك اي خَت من مدت إليو يد
فال تردهنا اي رب خائبة
كْتر جودؾ يركم مل من يرد

(ُ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ُْٗ( :

كَف أر مثلي طلق اليوـ مثلها

كال مثلها يف غَت شيء تطلق
قالو عبد هللا بن أيب بكر الصديق ١تا طلق عاتكة أبمر أبيو ،فرٛتو أبوه كأمره
ٔتراجعتها فراجعها.


دالئل العشق ال ٗتفى على أحد
محامل ا١تسك ال ٮتلو من العبق.



ال ٗتف ما فعلت بك األشواؽ
كاشرح ىػ ػ ػ ػواؾ فكلنا عشػ ػ ػاؽ.

 من شعر عبد الرٛتن الداخل ١تا رأل قافلة متجهة إُف الشاـ كىو يف األسندل :
أيهػا الرامػب ا١تيمم أرضي
أقر من بعضي السالـ لبعض
إف جسمي مما علمت أبرض
كف ػؤادم كمػالػكػيػو أبرض
قدر البُت بػيػنػنػا فافًتقنػا
كطول البُت عن جفوين غمض
قد قضى هللا ابلػفػراؽ عػلينا
فعسى ابجتماعنا سوؼ يقضي

 كرأل عبدالرٛتن الداخل ٩تلة يف قصره قصر الرصافة:
تب ٌدت لنا كسط الرصافة ٩تلة
تناءت أبرض الغرب عن بلد النخل
فقلت شبيهي يف التغرب كالنول
كطوؿ التنائي عن بٍت كعن أىلي
ً
سنشأت أبرض أسنت فيها غريبة
فمثلك يف اإلقصاء كا١تنتأل مثلي
سقتك غوادم ا١تزف من صوهبا الذم
يسح كيستمرم السمامُت ابلوبل(ُ).


حور حرائر ما ٫تمن بريبة
مظباء مكة صيدىن حراـ(ِ).

 قاؿ أبو دمحم عبد اٟتق األشبيلي:
ال ٮتدعنك عن دين ا٢تدل سنفر
أتييدا
َف يرزقوا يف التماس اٟتق ن
عمي القلوب عركا عن مل فائدة
تقليدا(ّ).
ألهنم مفركا ابهلل ن

(ُ) شريط :اتريخ األسندل ِ لطارؽ السويداف.
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ّ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

 سنقل السمعاين أبياات طيبة عن عبد هللا الشافعي ا١تراغي ٭تكي حكاية من فرط يف
حلقات العلم فيقوؿ:
إذا رأيت شباب اٟتي قد سنشأكا
ال ينقلوف قالؿ اٟترب كالورقا
كال تراىم لدل األشياخ يف حلق
يعوف من صاٌف األخبار ما اتسقا
فدعهموا عنك كاعلم أهنم ٫تج
قد بدلوا بعلو ا٢تمة اٟتمقا(ُ).


اي ابن الكراـ أال تدسنو فتبصر ما
قد حدثوؾ فما راء ممن ٝتعا(ِ).



إف ىذا الربيع شيء عجيب
تضحك األرض من بكاء السماء.



الكوامب ٣تموعة يف قولك :
زحل شرل مرٮتو من مشسو
فتزاىرت ل ػ ػعطارد األقم ػ ػ ػ ػار

(ُ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ّٓ( :
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف

 من شعراء القرف الثامن :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدم (تْٕٔىػ).
يف اٟتكم من الميتو:
اٞتى ُّد يف اٞت ًٌد كاٟتًرما يف يف ال ىك ىس ًػل
ً
عن قر و
يب غايةى ً
األمل
ب ٍ
صب تيص ٍ
فاسن ٍ
الزما يف ًبو
مل ما أييت َّ
ك ٍ
اصرب على ًٌ
صرب اٟت ً
بكف الػ ٌدا ًرع البىطى ًػل
ساـ ًٌ
ى ي
ً ً
مل األمػوًر كال
كاستشعر اٟت ىلم يف ًٌ
تيسرع ببػادرةو يومػان إلػى رج ًػل
ليت بشخ و
ػص ال ىخ ى
كإ ٍف بي ى
ػالؽ لػوي
َّك ل ٍػم تسم ٍػع كل ٍػم يىػ يق ًػل
ف يك ٍن مأسن ى
كال َّ
ػك م ٍػن ييبػدم ى
يغرسن ى
بشاشتىػوي
إليك ًخدعان َّ
الع ىس ًػل
فإف ُّ
ى
الس ىػم فػي ى
غ يمن نػى
أردت ى٧تاحػان أك بلػو ى
كإ ٍف ى
و
كمنتع ًػل
أمورىؾ عن حػاؼ ي
فامتي ٍم ى


إذا أرىقتك ٫توـ اٟتياة
كمسك منها عظيم الضرر
كذقت األمرين حىت بكيت
كضج فؤادؾ حىت اسنفجر
كسدت بوجهك مل الدركب
كأكشكت تسقط بُت اٟتفر
ففر إُف هللا يف ٢تػ ػػفة
كبث الشكاة لػ ػػرب البشر

 ماف ٤تي الدين الدركيش (َُُِٖٖٗٗ-ـ) يكتم ما يعاسنيو من فقر كشقاء،
ابشا ،فيحسبو الكثَتكف سعيدا ،ك٭تسدكسنو على
ىاشا ن
كٮترج إُف الناس متهلل الوجو ن
سعادتو ا١تزعومة ،فال ٬تد الشاعر بدا من البوح ٔتا يعاسنيو فيقوؿ:
قالوا لقد شاخ الزماف
كأسنت يف شرخ الشباب
كأصابك ا٠تطب ا١تمض
فما أهبت ١تا أصاب
كمشت بساحتك الصعاب
فما شكوت من الصعاب
كسنراؾ موفور السعادة
انعما غض اإلىاب
سنشواف من فرط اٟتبور
هتيم يف مل الشعاب
أبدا تظل منعما
ن
بُت األغاين كالشراب
تصبو إُف كرد ا٠تدكد
الرضاب
كتبتغي رشف ي
فأجبتهم ال تعجبوا
ىذا النعيم صدل العذاب(ُ).

(ُ) إعراب القرآف الكرًن كبياسنو حملي الدين الدركيش ُ.ُٗ/

رأيت ا٢تالؿ ككجو اٟتبيب

فكاان ىاللُت عند النظر
فلم أدرم من حَتيت فيهما
ىالؿ السما من ىالؿ البشر
كلوال التورد يف الوجنتُت
كما الح ِف من خالؿ الشعر
لكنت أظن ا٢تالؿ اٟتبيب
كمنت أظن اٟتبيب القمر
فقد سول بينهما أكال ،مث رجع ففضل اٟتبيب على ا٢تالؿ.
قاؿ ذلك :سنصر هللا بن أٛتد البصرم ،ا١تعركؼ بػ ػ ػ ػ ػ ػ ا٠تبز أرزم ،كماف أميا ٮتبز خبز
األرز ابلبصرة ،كينشد أشعار الغزؿ(ُ).


كا١تسك ما قد شف عنو ذاتو
ال ما غدا ينعتو ابئعو.



كللزسنبور كالبازم ٚتيعا
لدل الطَتاف أجنحة كخفق
كلكن بُت ما يصطاد ابز
كما يصطاده الزسنبور فرؽ(ِ).

(ُ) إعراب القرآف الكرًن كبياسنو حملي الدين الدركيش ُ.ّّٔ/
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٓٔ( :



سهرت أعُت كانمت عيوف
يف أمور تكوف أكال تكوف
إف راب مفاؾ ابألم ما ماف
سيكفيك ما غدا سيكوف.

 قاؿ مرعي اٟتنبلي صاحب دليل الطالب:
إذا َف يضر الكلب إال بنبحو
فدعو إُف يوـ القيامة ينبح.


إين رأيت كيف األايـ ٕتربة
للصرب عاقبة ٤تمودة األثر
كقل من جد يف أمر ٭تاكلو
كاستصحب الصرب إال فاز ابلظفر.



جوىرا
من ابع يف سوؽ النخاسة ن
كأراد رْتنا ال يفوز كيغنم



فتورا
إذا أبصرت يف لفظي ن
كخطي كالبالغة كالبياف
فال تعجل بذمي إف رقصي
على مقدار إيقاع الزماف





إذا ساء فعل ا١ترء ساءت ظنوسنو
كصدؽ ما يعتاده من توىم(ُ).
زماان
اساان ن
٘تنينا خر ن
فلم سنعط ا١تٌت كالصرب عنها
فلما أف أتيناىا سراعا
كجدانىا ْتذؼ النصف منها.

 أشعر العرب قبيلة ىذيل(ِ).
 فأما القصيدة اليت ال يعرؼ قائلها فيما ذمره أبو عبيدة كاألصمعي كا١تربد كغَتىم
فهي قولو:
ىل ابلطلوؿ لسائل رد
أـ ىل ٢تا بتكلم عهد
كىي مطولة ،كفيها معاف حسنة مثَتة(ّ).
 قاؿ ا١تتنيب:
اي من ألوذ بو فيما أؤملو
كمن أعوذ بو ٦تا أحاذره
ال ٬ترب الناس عظما أسنت ماسره
(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َُٖ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُُِ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُُِ( :

كال يهيضوف عظما أسنت جابره.
عن ابن تيمية رٛتو هللا أسنو ماف ينكر على ا١تتنيب ىذه ا١تبالغة يف ٥تلوؽ ،كيقوؿ :إ٪تا
يصلح ىذا ٞتناب هللا سبحاسنو كتعاُف.
كسنقل ابن القيم عنو أسنو يقوؿ :رٔتا قلت ىذين البيتُت يف السجود كأدعو هللا ٔتا
تضمناه من الذؿ كا٠تضوع(ُ).


ما زلت تكتب يف التاريخ ٣تتهدا
مكتواب(ِ).
حىت رأيتك يف التاريخ
ن

 دخل أحد الشعراء على أمَت يف الليل فقاؿ :أسعد هللا صباح األمَت ،فقاؿ األمَت:
أصباح ىذا أـ مساء ،كظنو يستهزئ بو ،فقاؿ الشاعر:
صبحتو عند ا١تساء فقاؿ ِف
ما ذا الصباح كظن ذاؾ مزاحا
فأجبتو إشراؽ كجهك غرين
حىت ظننتك يف ا١تساء صباحا.

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُِٖ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِِٔ( :

 قاؿ ابن الركمي ١تا فقد ابنو:
كأكالدان مثل اٞتوارح أيها
فقدانه ماف الفاجع البُت الفقد
ىل السمع بعد العُت يغٍت مكاهنا
أك العُت بعد السمع هتدم مما يهدم(ُ).
 قاؿ الطغرائي:
غاض الوفاء كفاض الغدر كاتسعت
مسافة ا٠تلف بُت القوؿ كالعمل(ِ).

(ُ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُٖ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ُِّ( :



 قاؿ ابن اٞتوزم :كاعلم كفقك هللا أسنو ال ٭ت
النقصاف احملاسب لنفسو.
البنج :من العريب الفصيح ،كىو سنبت مسبت -منوـ -مسكن لألكجاع ٥تبط
للعقل(ُ).

بضربة مبنج؛ كإ٪تا يعرؼ الزايدة من

 قاؿ ٠ تالد بن الوليد ١ تا اشتكى كجعا يف جسده :ضع يدؾ على ما أتَف من
جسدؾ ،كقل :بسم هللا ثالاث ،مث قل :أعوذ بعزة هللا كقدرتو من شر ما أجد كأحاذر،
سبع مرات(ِ).
 ا٨تراؼ النظر:
الشعاع يًتمز يف عدة سنقاط بدال من سنقطة كاحدة.
طوؿ النظر:
الشعاع يًتمز خلف الشبكية.
قصر النظر:
الشعاع يًتمز أماـ الشبكية(ّ).
 ا١تغمى عليو يف حكم اجملنوف.

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٗ( :
(ِ) صعود األقواؿ كرفع األعماؿ لعبد هللا سراج الدين.
(ّ) عيادة الرايض على اإلسنًتسنت ،جريدة الرايض ُُِّْ/ٔ/ىػ.

 البنج ا١تخدر لي
١تن بو حكة.

عالجا ،كلي

من التداكم احملرـ ،بل لتسكُت األَف ملب

اٟترير

 كيف اضطجاع النيب  عن شقو األٯتن سر ،كىو أف القلب معلق يف اٞتاسنب
األيسر ،فإذا انـ الرجل على اٞتنب األيسر استثقل سنوما؛ ألسنو يكوف يف دعة
كاسًتاحة ،فيثقل سنومو ،فإذا انـ على شقو األٯتن فإسنو يقلق كال يستغرؽ يف النوـ
لقلق القلب كطلبو مستقره كميلو إليو ،ك٢تذا استحب األطباء النوـ على اٞتاسنب
األيسر لكماؿ الراحة كطيب ا١تناـ ،كصاحب الشرع يستحب النوـ على اٞتاسنب
األٯتن لئال يثقل سنومو؛ فيناـ عن قياـ الليل ،فالنوـ على اٞتاسنب األيسر أسنفع للبدف،
كعلى اٞتاسنب األٯتن أسنفع للقلب(ُ).
 أصوؿ الطب ثالثة:
ُ -اٟتمية :قاؿ هللا تعاُف( :كإف منتم مرضى أك على سفر أك جاء أحد منكم
من الغائط أك المستم النساء فلم ٕتدكا ماءا فتيمموا).
فأابح التيمم للمريض ٛتية لو.
ِ -حفظ الصحة :قاؿ هللا تعاُف( :فمن ماف منكم مريضا أك على سفر فعدة
من أايـ أخر).
فأابح للمسافر الفطر يف رمضاف حفظا لصحتو.
ّ -استفراغ ا١تادة ا١تضرة :قاؿ هللا تعاُف( :فمن ماف منكم مريضا أك بو أذل من
رأسو ففدية من صياـ أك صدقة أك سنسك).

(ُ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.ُِّ/

فأابح للمريض كمن بو أذل من رأسو كىو ٤ترـ أف ٭تلق رأسو ،كيستفرغ
ا١تواد الفاسدة كاألٓترة الرديئة اليت تولد عليو القمل(ُ).
 تضمنت أحاديث الكي أربعة أسنواع:
أحدىا :فعلو.
كالثاين :عدـ ٤تبتو.
كالثالث :الثناء على من ترمو.
كالرابع :النهي عنو.
كال تعارض بينها ْتمد هللا تعاُف.
فإف فعلو يدؿ على جوازه ،كعدـ ٤تبتو لو ال يدؿ على ا١تنع منو ،كأما الثناء على
اترمو فيدؿ على أف ترمو أكُف كأفضل ،كأما النهي عنو فعلى سبيل االختيار
كالكراىة ،أك عن النوع الذم ال ٭تتاج إليو ،بل يفعل خوفا من حدكث الداء(ِ).
 تصنف البداسنة ا١تفرطة عندما يزيد الوزف ٔتقدار (ََُ) رطل (ْٓ) مغم عن الوزف
ا١تثاِف.
كالوزف ا١تثاِف = الطوؿ ابلسم .ََُ -
فمثال إذا ماف الطوؿ (َُٔ) سم ،فالوزف ا١تثاِف تقريبا يساكم (َٔ) مغم.
 الطائر الوحيد الذم لو إصبعاف :النعامة.
 آخر حاسة يفقدىا اإلسنساف عند موتو :السمع.
(ُ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.ُْٔ/
(ِ) زاد ا١تعاد البن القيم ْ.ٔٓ/

 كجود بعض اآلالت منذ فجر البشرية مالفؤكس كا١تساحي كا١تكاتل ٟتديث قصة
موت آدـ ١ تا جاءت ا١تالئكة لقبض ركحو :كمعهم الفؤكس كا١تساحي
كا١تكاتل.
 كزف جبل أحد (ْٓ) ألف مليوف طن تقريبا.
 يف رأس اإلسنساف أربعة أسنواع من ا١تياه:
ماء ماٌف يف العُت؛ ألهنا مكشوفة فيحفظها إبذف هللا محفظ السمك يف ماء البحر،
كماء مر يف األذف يساعد إبذف هللا على حفظ توازف اٞتسم ،كماء حامض يف األسنف
لقتل اٞتراثيم ،كماء عذب يف الفم ،كلوال عذكبتو ١تا استساغ اإلسنساف طعامو كشرابو،
فتبارؾ هللا أحسن ا٠تالقُت.
 دموع التماسيح اليت ٖتدث عنها الكثَت حىت ضرب هبا ا١تثل مرمز للنفاؽ كالرايء،
ىذه الدموع الكثَتة يذرفها التمساح بعد االسنتهاء من التهاـ فريستو ،كمأسنو يبكي
عليها ،كاٟتقيقة أف ىذه الوجبة الثقيلة قد سببت فائضا يف األمالح عما ٭تتاجو،
فتقوـ الغدة ا١تلحية بتخليصو من ىذا الفائض ا١تلحي ٔتزيد من الدموع(ُ).
 ابن آكل فوؽ الثعلب كدكف الكلب ،طويل ا١تخالب ،فيو شبو من الذئب ،كشبو من
الثعلب ،كٝتي بذلك ألسنو أيكم إُف عواء أبناء جنسو كصياحو يشبو صياح الصبياف،
ك٭ترـ أملو ألسنو أيمل اٞتيف(ِ).

(ُ) ٣تلة القافلة ،عدد ذم القعدة ُُِْىػ ،ص.)ُْ( :
(ِ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ّٔ( :

 ابن عرس :دكيبة رقيقة تعادم الفأر ،تدخل حجره كٗترجو ،كٚتعو بنات عرس،
كأملو ٤ترـ ألسنو ينهش بنابو؛ كألسنو يستخبث(ُ).
 عدد النبات على الكرة األرضية مليوانف كمائيت ألف.
 أداء الطائرات يتحسن مثَتا يف اٞتو البارد؛ إذ أف احملرمات تتمكن من استيعاب
مقدار أمرب من األكمسجُت(ِ).
 الساعات كا١تفاتيح الكثَتة يف مبينة القيادة ىي ابلنسبة للطيار ممفاتيح اإلضاءة
٘تاما(ّ).
ا١تنزلية ن

 أثبتت الدراسات العلمية أف ا١تاء يشكل حواِف ثلثي كزف اٞتسم.
 مقياس رٮتًت:
كضع ىذا ا١تقياس العاَف األمريكي (تشارلز رٮتًت) عاـ ُّٓٗـ ،كفيما يلي مقياس
رٮتًت:
الدرجة

قياس قوة الزلزال أو اهلزة األرضية

ُ
ِ
ّ

ىزة أرضية ٖتدث يف أم ٟتظة دكف أف ينتبو إليها أحد.
شعور بعض الناس ابلزلزاؿ.
زلزاؿ يشعر بو الناس ك٭تدث خسائر طفيفة جدا.

(ُ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ٔٓ( :
(ِ) ٣تلة القافلة ،مارس ،إبريل ََِّـ ص.)َُ( :
(ّ) ٣تلة القافلة ،مارس ،إبريل ََِّـ ص.)َُ( :

ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

خسائر ٤تصورة معتدلة.
دمار مبَت لألحياء كاٞتماد.
دمار حاد لألحياء كاٞتماد.
دمار ثقيل لألحياء كاٞتماد.
دمار مركع كقتل مئات اآلالؼ من الناس.
دمار إُف حد اإلابدة كاهنيارات كاسنزالقات يف األرض كخسائر مركعة يف
األركاح(ُ).

 من أحداث سنة ْْٓىػ ىلك خلق مثَت ابلربساـ ،كىو كرـ حار يعرض للحجاب
الذم بُت الكبد كاألمعاء ،مث يتصل إُف الدماغ.
قاؿ ابن دريد :كىو معرب(ِ).
 أكؿ ما رؤيت اٟتصبة كاٞتدرم أبرض العرب يف عاـ الفيل ،كأكؿ ما رئي هبا مرائر
الشجر اٟترمل كاٟتنظل كالعشر من ذلك العاـ(ّ).

(ُ) ٣تلة القافلة٤ ،ترـ ُُِْىػ ،ص.)ِٗ( :
(ِ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ٔٔ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)َُّ( :

 ماسنت توجد دابابت يف عهد ا١تعتصم ابهلل ،كىي آلة تتخذ من جلود كخشب
يدخل فيها الرجاؿ كيقربوهنا من اٟتصن احملاصر لينقبوه ،كتقيهم ما يرموف بو من
فوقهم(ُ).
 يف عهد ا١تقتدر ابهلل ماسنت توجد طيارات( .الظاىر أهنا ضرب من السفن) (ِ).
 الدكاء ابحملرـ ال ٯتكن أف يكوف ضركرة لسببُت:
أكالن :ألسنو قد يربأ ا١تريض بدكف دكاء ،كحينئذ ال ضركرة.
اثسنيا :قد يتداكل بو ا١تريض كال يربأ ،كحينئذ ال تندفع الضركرة بو(ّ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِّٓ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُِٓ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّٕ( :



 قاؿ الذىيب :قد صار الظاىر اليوـ ظاىرين ،أحد٫تا حق ،كالثاين ابطل ،فاٟتق أف
يقوؿ أسنو ٝتيع بصَت مريد متكلم حي عليم ،كأمثاؿ ذلك ،فنمره على ما جاء كسنفهم
منو داللة ا٠تطاب مما يليق بو تعاُف ،كال سنقوؿ لو أتكيل ٮتالف ذلك.
كالظاىر اآلخر كىو الباطل كالضالؿ أف تعتقد قياس الغائب على الشاىد ،ك٘تثل
البارئ ٓتلقو تعاُف هللا عن ذلك ،بل صفاتو مذاتو ،فال عدؿ لو كال ضد لو كال سنظَت
لو ،كىذا أمر يستوم فيو الفقيو كالعامي ،كهللا أعلم(ُ).
 من أحب تصفية األحواؿ فليجتهد يف تصفية األعماؿ ،يعٍت أحواؿ القلوب ،كىو
مصطلح يكثر الصوفية من استعمالو(ِ).
 هللا :اسم هللا رب العا١تُت ال يسمى بو غَته ،كىو أصل األٝتاء ،ك٢تذا أتيت األٝتاء
اتبعة لو ،فيقاؿ :الرٛتن الرحيم من أٝتاء هللا تعاُف ،كال يقاؿ :هللا اسم الرٛتن
كالرحيم.
(إُف صراط العزيز اٟتميد ،هللا الذم لو ما يف السماكات).
لفظ هللا جعل سنعتا للعزيز اٟتميد.
فاٞتواب :قرأ انفع كابن عامر ابلرفع على االستئناؼ كخربه فيما بعده ،كالباقوف ابٞتر
عطفا على قولو (العزيز اٟتميد).
كقاؿ أبو عمرك :كا٠تفض على التقدًن كالتأخَت ،تقديره :صراط هللا العزيز اٟتميد.

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُِ( :
(ِ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْٕ( :

 كمن خصائص اسم هللا عدـ سقوط أؿ التعريف عند النداء اي هللا ،كغَته تسقط
عنو ،فال تقوؿ :اي الرٛتن ،بل اي رٛتن.
 الرٛتن :كرد ذمره يف القرآف (ٕٓ) مرة ،ذك الرٛتة الواسعة ،ك٢تذا جاء على كزف
(فعالف) الذم يدؿ على السعة.
 الرحيم :كرد ذمره يف القرآف (ُُْ) مرة ،أم :ا١توصل للرٛتة من يشاء من عباده،
ك٢تذا جاءت على كزف (فعيل) الداؿ على كقوع الفعل.
فالرٛتة صفتو -صفة ذاتية -دؿ عليها (الرٛتن).
كرٛتة ىي فعلو -صفة فعلية -دؿ عليها (الرحيم).
فاألكؿ -الرٛتن -داؿ على أف الرٛتة صفتو.
كالثاين -الرحيم -داؿ على أسنو يرحم خلقو برٛتتو.
كإذا أردت فهم ىذا فتأمل قولو تعاُف( :كماف اب١تؤمنُت رحيما) (إف هللا ابلناس
لرؤكؼ رحيم) ،كَف ٬تئ قط رٛتن هبم.
 الرٛتن الرحيم :اٝتاف من أٝتاء هللا عز كجل ،يدالف على الذات كعلى صفة الرٛتة،
كالرٛتة اليت أثبتها هللا لنفسو رٛتة حقيقية ،دؿ عليها السمع كالعقل ،أما السمع فما
جاء يف الكتاب كالسنة ،كأما العقل فكل ما حصل من سنعمة أك اسندفع من سنقمة
فهو من آاثر رٛتة هللا.
كالذين أسنكركىا كحرفوىا إُف اإلسنعاـ أك إرادة اإلسنعاـ بزعم أف العقل ٯتنع كصف هللا
بذلك؛ ألف الرٛتة اسنعطاؼ كلُت كخضوع كرقة ،كىذا ال يليق ابهلل عز كجل ،فالرد
عليهم من كجهُت:
ُ -من ا١تلوؾ األقوايء من يرحم دكف خضوع كرقة كاسنكسار.

ِ -ما ذمر من لوازـ رٛتة ا١تخلوؽ ،أما رٛتة ا٠تالق فهي تليق بعظمتو (لي
ممثلو شيء).
كالعقل يدؿ على ثبوت الرٛتة اٟتقيقية هلل عز كجل فما يشاىد يف ا١تخلوقات من
الرٛتة بينها يدؿ على رٛتة هللا عز كجل ،كألف الرٛتة مماؿ كهللا أحق ابلكماؿ كما
يشاىد من الرٛتة اليت ٮتتص هللا هبا مإسنزاؿ ا١تطر كإزالة اٞتدب يدؿ على رٛتة هللا
عز كجل.
 قاؿ اإلماـ الشافعي :آمنت ابهلل كٔتا جاء يف متاب هللا على مراد هللا ،كآمنت
برسوؿ هللا كٔتا جاء عن رسوؿ هللا على مراد رسوؿ هللا .

 كإذا أمر هللا ابلشيء ال أحد يغلب أكامره الكوسنية ،أما أكامره الشرعية فقد تعطل،
كقد ٗتالف كىذه لالبتالء كاالمتحاف ليًتتب على ذلك الثواب أك العقاب(ُ).

 قالت ا١تعتزلة( :إُف رهبا) إُف ٚتع ٔتعٌت سنعم ،أم إُف سنعم رهبا انظرة ،كىذا ٖتريف
يضحك العقالء ألف اٟترؼ ال ٭توؿ إُف ٚتع(ِ).
 اإلٯتاف ابلقضاء كالقدر يدخل يف توحيد الربوبية ألسنو من أفعاؿ هللا جل كعال ،فمن
جحد القضاء كالقدر َف يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية(ّ).

(ُ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ٓٔ( :
(ِ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ٕٗ( :
(ّ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ُُِ( :

 سنسب البن عباس رضي هللا عنهما يف قولو تعاُف (كسع مرسيو) أسنو قاؿ :علمو ،أم
كسع علمو السماكات كاألرض ،ا١تعٌت صحيح ،لكن لي ىذا ا١تقصود من اآلية،
فالكرسي ٥تلوؽ ،كالعلم صفة من صفات هللا عز كجل ،ليست من ٥تلوقاتو ،كلي
العرش مما يقوؿ األشاعرة ىو ا١تلك ،فالعرش ٥تلوؽ ،كلو ٛتلة قبل يوـ القيامة
٭تملو أربعة ،فإذا جاء يوـ القيامة تضاعفوا كصاركا ٙتاسنية ،كهللا مستو على العرش،
كىو غٍت عن العرش كما دكف العرش ،كال يلزـ من موف الشيء فوؽ الشيء أف
يكوف األعلى ٤تتاجا إُف ما ٖتتو ،فالسماكات فوؽ األرض ،كليست ٤تتاجة إُف
األرض(ُ).
 عبارة :إسنو على ما يشاء قدير.
غلط؛ ألف هللا َف يقيد قدرتو اب١تشيئة بل قاؿ( :كىو على مل شيء قدير)؛ إ٪تا ىذه
كردت يف قولو( :كىو على ٚتعهم إذا يشاء قدير)؛ ألف اٞتمع لو كقت ٤تدد يف
ا١تستقبل ،كىو قادر على ٚتعهم يف ذلك الوقت(ِ).
 كاٟتقيقة اليت ألفت األسنظار إليها بقوة أف الدين كاسع الدائرة ،كأف شعب اإلٯتاف
تبلغ السبعُت شعبة ،كأهنا متفاكتة القيمة كالوظيفة ،فاألصل لو مكاسنة فوؽ مكاسنة
الفرع ،كالرمن لو مكاسنة فوؽ مكاسنة النافلة ،كأف ىناؾ ركحا عامة تسرم مما تسرم
الركح يف أعضاء البدف ،هتب ا١تخ اٟتياة مما هتب لألصبع اٟتياة ،كلكل مكاسنتو
كعملو(ّ).

(ُ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ُِْ( :
(ِ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ّْ( :
(ّ) جريدة ا١تسلموف ،عدد (ِّٔ) بقلم دمحم الغزاِف.

 قاؿ بعض فقهاء اٟتنابلة يف بعض متبهم :ك٬توز حل سحر ٔتثلو ضركرة.
كىذا القوؿ غلط؛ ألف الضركرة ال تكوف جائزة ببذؿ الدين كالتوحيد عوضا عنها؛
ألف الدين أعلى الضركرايت ا٠تم  ،فال يقدـ ما ىو أدىن -اٟتفاظ على النف -
على ما ىو أعلى -اٟتفاظ على الدين-؛ كألف ٯتوت ا١ترء على التوحيد خَت لو من
أف يعاىف كقد أشرؾ ابهلل جل كعال؛ ألف السحر ال يكوف إال بشرؾ(ُ).
 قاؿ اٟتسن البصرم :لي
كصدقتو األعماؿ(ِ).

اإلٯتاف ابلتحلي كال ابلتمٍت ،كلكنو ما كقر يف القلوب

 العمل الظاىر بال إٯتاف ابلقلب سنفاؽ ،كاإلٯتاف ابلقلب دكف عمل ابٞتوارح إرجاء(ّ).
خالصا هلل.
 أممل مراتب العبودية أف العبد ن

١تا تعلق يعقوب بيوسف سلبو هللا إايه١ ،تا تعلق إبراىيم إبٝتاعيل أمره هللا أف يذْتو.

 قاؿ اإلماـ سفياف الثورم :خالؼ ما بيننا كبُت ا١ترجئة ثالث:
أهل السنة
اإلٯتاف قوؿ كعمل
يزيد كسنقص
النفاؽ

املرجئة
قوؿ ال عمل
ال يزيد كال ينقص
ال سنفاؽ(ْ).

(ُ) التمهيد لشرح متاب التوحيد لصاٌف آؿ الشيخ ص.)ُّّ( :
(ِ) دركس العاـ ِّ ٤ترـ لعبد ا١تلك ا لقاسم.
(ّ) دركس العاـ ِّ ٤ترـ لعبد ا١تلك ا لقاسم.
(ْ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ُِٖ/

 الرٛتن الرحيم :الفرؽ بينهما أف الرٛتن ابعتبار الوصف ،كالرحيم ابعتبار الفعل(ُ).
 هللا عز كجل لو أف ٭تلف ٔتا شاء من خلقو؛ ألسنو ا١تالك مما أسنو سبحاسنو أيمر ٔتا
شاء أمره للمالئكة ابلسجود آلدـ  كأمره إبراىيم  أبف يذبح كلده إٝتاعيل
.)ِ(
 هللا تعاُف كاحد يف ألوىيتو (فاعلم أسنو ال إلو إال هللا).
كربوبيتو (قل من رب السماكات كاألرض قل هللا) كأٝتائو كصفاتو (لي ممثلو شيء
كىو السميع البصَت) (ّ).
 مل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ ألف األسباب حادثة كما
يًتتب على اٟتادث ،فإسنو حادث.
فالرضا كالغضب كالكراىة كالسخط من الصفات الفعلية؛ ألف ٢تا أسباب(ْ).
 أىل اٞتنة ال يناموف فلي عندىم تعب ،كألف النوـ يصد عن النعيم كالتنعم(ٓ).
 القوؿ بفناء النار قوؿ ضعيف جدا ،كيستغرب أف يقع ىذا من ابن القيم؛ ألسنو
مناؼ للقرآف ،لكن لكل جواد مبوة.
ذمر هللا عز كجل التأبيد يف النار يف ثالثة مواضع:
(ُ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٕ( :
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُْ( :
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُٔ( :
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِْ( :
(ٓ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُُْ( :

يف سورة النساء (ُٖٔ )ُٔٗ-كيف سورة األحزاب (ْٔ ،)ٔٓ-كيف سورة اٞتن
(ِّ) (ُ).
 أصح األقواؿ فيمن َف تبلغو الرسالة أف هللا تعاُف ٯتتحنهم يف اآلخرة ٔتا يشاء ،فمن
أطاع دخل اٞتنة ،كمن عصى دخل النار ،كىل يف اآلخرة تكليف؟ سنعم ،قاؿ تعاُف:
(يوـ يكشف عن ساؽ كيدعوف إُف السجود) كدعوهتم إُف السجود تكليف(ِ).
َ ف يكن أحد من األمم سنفعهم إٯتاهنم ١تا رأكا البأس إال قوـ يوسن  كاٟتكمة من
ذلك :أف سنبيهم خرج منهم مغاضبا قبل أف يؤذف لو ،فلم ٖتق عليهم الكلمة لعدـ
٘تاـ اإلسنذار يف حقهم ،فلهذا ١تا آمنوا مشف هللا عذاب ا٠تزم عنهم(ّ).
 ا١تالئكة ال يوصفوف ابألسنوثة ،كال ابلذمورة؛ ألهنم ال يتوالدكف كال أيملوف كال
يشربوف(ْ).

 قاؿ شيخ اإلسالـ يف ا١تفاضلة بُت ا١تالئكة كصاٌف البشر :البشر أفضل ابعتبار
النهاية ،كا١تالئكة أفضل ابعتبار البداية؛ ألف البشر خلقوا من طُت ،كا١تالئكة من
سنور ،كالنور أشرؼ(ٓ).

(ُ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُٖٓ( :
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُْٔ( :
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُٕٔ( :
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُّٕ( :
(ٓ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُّٗ( :

 أصوؿ الفرؽ :اٟتركرية ،القدرية ،اٞتهمية ،ا١ترجئة ،الرافضة ،اٞتربية.
قاؿ بعض أىل العلم :أصل الفرؽ الضالة ىذه الفرؽ الست ،كقد اسنقسمت مل فرقة
منها على اثنيت عشرة فرقة ،فصارت اثنتُت كسبعُت فرقة(ُ).
 السوفسطائية :قوـ ينسبوف إُف رجل يقاؿ لو :سوفسطا ،زعموا أف األشياء ال حقيقة
٢تا ،كأف ما سنستبعده ٬توز أف يكوف ما سنشاىده ،ك٬توز أف يكوف على غَت ما
سنشاىده.
كقد أكرد العلماء عليهم أبف قالوا١ :تقالتكم ىذه حقيقة أـ ال؟ فإف قلتم :ال حقيقة
٢تا ،كجوزمت عليها البطالف ،فكيف ٬توز أف تدعوا إُف ما ال حقيقة لو؟ فكأسنكم
تقركف هبذا القوؿ أسنو ال ٭تل قبوؿ قولكم ،كإف قلتم٢ :تا حقيقة فقد ترمتم
مذىبكم(ِ).
 األئمة االثنا عشر الذين تعتقد فيهم االثنا عشرية:
ُ -علي بن أيب طالبِّ .ؽ.قَْ-ق .منيتو :أبو اٟتسن  ،لقبو :
ا١ترتضى.
ِ -اٟتسن بن علي َِٓ-ق  .منيتو  :أبو دمحم  ،لقبو  :الزمي.
ّ -اٟتسُت بن علي ُّٔ-ق  .منيتو  :أبو عبدهللا  ،لقبو  :الشهيد.
ْ -علي بن اٟتسُت ّٖٗٓ-ق  .منيتو  :أبو دمحم  ،لقبو  :زين العابدين.
ٓ -دمحم بن علي ُُْٕٓ-ق  .منيتو  :أبو جعفر  ،لقبو  :الباقر.
ٔ -جعفر بن دمحم ُّْٖٖ-ق  .منيتو  :أبو عبدهللا  ،لقبو  :الصادؽ.
ٕ -موسى بن جعفر ُُِّٖٖ-ق  .منيتو  :أبو إبراىيم  ،لقبو  :الكاظم
(ُ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ُْ( :
(ِ) ا١تنتقى النفي لعلي حسن عبد اٟتميد ص.)ٔٓ( :

ٖ-
ٗ-
َُ-
ُُ-
ُِ-

علي بن موسى َُِّْٖ-ق  .منيتو  :أبو اٟتسن  ،لقبو  :الرضا.
دمحم بن علي بن موسى ُٓٗ . َِِ-منيتو  :أبو جعفر  ،لقبو :
اٞتواد.
علي بن دمحم بن علي ُِِِْٓ-ق  .منيتو  :أبو اٟتسن  ،لقبو :
ا٢تادم.
اٟتسن بن علي بن دمحم َِِِّٔ-ق  .منيتو  :أبو دمحم  ،لقبو :
العسكرم.
دمحم بن اٟتسن بن علي ِٓٓ أك ِٔٓق  .كيؤمنوف أبسنو حي إُف اليوـ
 .منيتو  :أبو القاسم  ،لقبو  :ا١تهدم.

 اليهودية تثبت عند اليهود من جهة األـ ال جهة األب(ُ).
 خرب اليهودم الذم أتى النيب  فقاؿ :إسنكم تشرموف تقولوف :ما شاء هللا كشئت،
كتقولوف :كالكعبة.
قاؿ الشيخ سليماف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوىاب يف شرحو ٢تذا اٟتديث:
كفيو قبوؿ اٟتق ٦تن جاء بو ،كإف ماف عدكا ٥تالفا يف الدين(ِ).
 اإلٯتاف يف اللغة ىو:؛ اإلقرار ،كاالعًتاؼ ا١تستلزـ للقبوؿ كاإلذعاف ،كأما قو٢تم:
اإلٯتاف يف اللغة التصديق ،ففيو سنظر؛ ألسنو يقاؿ :آمنت بكذا ،كصدقت فالان ،كال

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ِِٓ/
(ِ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)ِٖ( :

يقاؿ :آمنت فالان ،فصدؽ فعل متعد ،كآمن فعل الزـ ،كذمر ذلك شيخ اإلسالـ
يف متابو :متاب اإلٯتاف(ُ).
 سألت الشيخ ابن ابز عن قوؿ شيخ اإلسالـ :كال أظن عاقال ينكر رؤية هللا يف
ا١تناـ.
فأجاب :أبف ذلك ٦تكن ،فقد يرل سنورا ،كال يلزـ التشبيو ،أما رؤية صورتو اٟتقيقية
فهذا ٤تاؿ يف الدسنيا(ِ).
 اجملوس يف أحكامهم يقاسوف أبىل الكتاب يف اٞتزية؛ ١تا ركاه مالك أف عمر بن
ا٠تطاب  ذمر اجملوس فقاؿ :ما أدرم ما أصنع يف أمرىم؟ فقاؿ عبد الرٛتن بن
عوؼ  :أشهد لسمعت رسوؿ هللا  يقوؿ :سنوا هبم سنة أىل الكتاب(ّ).
 سألت الشيخ ابن ابز عن تفسَت بعض الشراح من قو٢تم :إف معٌت ا١تلل يف حق هللا،
أم :إسنو ال ينقطع عن أجرمم ما دمتم على أعمالكم.
فأجاب :ىذا من ٙترات ا١تلل ،أما ا١تلل فهو صفة اثبتة هلل تعاُف تنسب إليو.
قاؿ الشيخ صاٌف الفوزاف :كىذا من ابب ا١تقابلة مثل( :كمكركا كمكر هللا) (ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ّْ( :
(ِ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ّْ( :
(ّ) مفهوـ أىل السنة كاٞتماعة لناصر العقل ص.)ِّ( :
(ْ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ْْ( :

 ا١تثل ا١تشهور( :البساط أٛتدم).
ابلرجوع إُف متب األمثاؿ ذمركا أف أصلو أف السيد البدكم ماف لو بساط يتسع
ملما مثر اٞتالسوف عليو بربمة السيد.
قاؿ الشيخ :إذا ماف األمر مما ذمر فاألحسن ترؾ ا١تثل ،فال ينبغي أف يقاؿ(ُ).
١ تا ماف ابن القيم (ُٗٔ )ُٕٓ-يورد على شيخ اإلسالـ ابن تيمية (ُٔٔ)ِٕٖ-
إيرادا بعد إيراد ،قاؿ لو الشيخ :ال ٕتعل قلبك لإليرادات كالشبهات مثل السفنجة،
فيتشرهبا فال ينضح إال هبا ،كلكن اجعلو مالزجاجة ا١تصمتة ٘تر الشبهات بظاىرىا
كال تستقر فيها ،فَتاىا بصفائو ،كيدفعها بصالبتو.
قاؿ ابن القيم :فما أعلم أين اسنتفعت بوصية يف دفع الشبهات ماسنتفاعي بذلك(ِ).
 كيفضح ا١تقلدة العمي من أمثاؿ الزسنديق العراقي معركؼ الرصايف الذم يرل أف
األدايف ليست كحيا منزال على األسنبياء؛ كإ٪تا ىي موضوعة كمبتدعة.
مذلك الزسنديق العراقي ٚتيل الزىاكم الذم يفتخر بقرديتو فيقوؿ:
من سنسل قرد ىالك
إف ٨تن إال أقرد
يف سلم ا١تدارؾ(ّ).
فخر لنا ارتقاؤان
 سنسبة حصوؿ اآلايت كالكوارث إُف الطبيعة ٙترة عزؿ أىل األرض عن الشريعة(ْ).

(ُ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ْْ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٕٗ( :
(ّ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ّٖ( :
(ْ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ُُٓ( :

 عن حذيفة  قيل لو يف يوـ كاحد :ترمت بنو إسرائيل دينهم ،قاؿ :ال ،كلكن
ماسنوا إذا أمركا بشيء ترموه ،كإذا هنو عن شيء رمبوه ،حىت اسنسلخوا من دينهم مما
ينسلخ الرجل من قميصو(ُ).
 قرب قياـ الساعة من أسرار أتخَت العقوابت ،كهللا أعلم(ِ).
 قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا :قواـ الدين بكتاب يهدم كسيف ينصر(ّ).
 الطائفة اليت أثبتت األٝتاء كسنفت الصفات ىي :ا١تعتزلة.
 الصحيح أف مؤمٍت اٞتن يدخلوف اٞتنة ،كال يكوف جزاء طائعهم أف ال يعذب ابلنار
فقط ،كالدليل قولو تعاُف( :ك١تن خاؼ مقاـ ربو جنتاف ،فبأم آالء ربكما تكذابف)
فامنت عليهم بذلك(ْ).
 اختار شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف اٞتنة اليت أخرج منها آدـ ىي جنة ا١تأكل(ٓ).
 حديث :فحج آدـ موسى.
جواب آدـ إ٪تا ماف احتجاجا ابلقدر على ا١تصيبة ال ا١تعصية.

(ُ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ُُٕ( :
(ِ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ُُٖ( :
(ّ) معوقات اٞتهاد يف العصر اٟتاضر لعبد هللا العقال ص.)ٗ( :
(ْ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِٖ( :
(ٓ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ّٓ( :

كىذا اختيار شيخ اإلسالـ٣( .تموع الفتاكل َُ ،)َُٔ-ُٓٗ/ك (اقتضاء
الصراط ا١تستقيم ص.)ْٔ :
أما ابن القيم فقاؿ٬ :توز االحتجاج ابلقدر على ا١تعصية بعد كقوعها كالتوبة منها
كترؾ معاكدهتا( .شفاء العليل ص.)ُ( )ِّ :
 ذىب ابن حزـ يف متابو :الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالنحل ٓ ُُِ-ُُٗ/إُف سنبوة
ثالث سنسوة :سارة ،كأـ موسى ،كمرًن ،كحجتهم مالـ ا١تالئكة ،كالوحي إُف أـ
موسى.
كأما قوؿ اٞتمهور :فالنبوة ٥تتصة ابلرجاؿ ،كلي يف النساء سنبية(ِ).
 النصارل أانجيلهم أربعة :من طريق مرق  ،كلوقا ،كمىت ،كيوحنا(ّ).
 قاؿ شيخ اإلسالـ :مرامات األكلياء معجزات لألسنبياء؛ ألف الوِف انؿ ذلك بربمة
متابعة النيب(ْ).
 معبد اٞتهٍت القدرم أكؿ من تكلم يف القدر ،أخذ ذلك عن سنصراين من العراؽ يقاؿ
لو :سوس ،أك سوسن ،أك سيسويو ،كأخذ غيالف الدمشقي القدر من معبد(ٓ).
 اٟتسن بن دمحم بن اٟتنفية أكؿ من تكلم يف اإلرجاء.
(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِٓ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِٓ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِٓ( :
(ْ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ٓٓ( :
(ٓ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ٓٔ( :

كاإلرجاء الذم قاؿ بو لي اإلرجاء ا١تعركؼ كىو( :أتخَت األعماؿ عن مسمى
اإلٯتاف)؛ كإ٪تا مقالتو يف أتخَت مسألة التفضيل بُت عثماف كعلي رضي هللا عنهما.
أما أكؿ من قاؿ ابإلرجاء ا١تعركؼ فهو غيالف الدمشقي(ُ).
 األحناؼ يف الغالب ما تريدية ،كليسوا أبشعرية(ِ).
 لإلحساف مرتبتاف :مرتبة الطلب ،كمرتبة ا٢ترب.
مرتبة الطلب( :أف تعبد هللا مأسنك تراه).
كمرتبة ا٢ترب( :فإف َف تكن تراه فإسنو يراؾ) (ّ).
 ما الفائدة من النيب إذا ماف َف يؤمر ابلتبليغ؟
تذمَت الناس ابلشريعة اليت سنسوىا(ْ).
 ال يقاؿ :اي من أمره بُت الكاؼ كالنوف؛ ألف ما بُت الكاؼ كالنوف لي
يقاؿ :اي من أمره بعد الكاؼ كالنوف(ٓ).

 مراتب القدر أربع:
(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ٓٔ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ِِٓ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ّٓ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٓ( :
(ٓ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ّٔ( :

أمرا ،بل

العلم ،كالكتابة ،كا١تشيئة ،كا٠تلق(ُ).
 اٞتهمية ٢تم ثالث جيمات ملها فساد:
ُ -اٞتهم ،كىذا يتعلق ابلصفات.
ِ -كاٞترب ،يتعلق ابلقدر.
ّ -كاإلرجاء ،يتعلق ابإلٯتاف(ِ).
 احتجاج آدـ كموسى لي حجة ابلقدر على فعل ا١تعاصي.
قاؿ شيخ اإلسالـ :اللوـ من موسى آلدـ على ا١تصيبة اليت حصلت بفعلو ،كىي
ا٠تركج من اٞتنة ،ك٢تذا قاؿ يف اٟتديث :أخرجتنا كسنفسك من اٞتنة ،كَف يقل:
عصيت ربك.
كقاؿ ابن القيم :احتجاج اإلسنساف ابلقدر بعد التوبة من ا١تعصية صحيح.
كما ذمر شيخ اإلسالـ أسد كأصوب(ّ).
١ تا ذا قدر هللا الشر؟
فاٞتواب:
أكالن :ليعرؼ بو ا٠تَت.
اثسنينا :من أجل أف يلجأ الناس إُف هللا عز كجل.
اثلثنا :من أجل أف يتوبوا إُف هللا عز كجل(ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٔ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٕٔ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُٕ-َٕ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ْٕ( :

 الشر ال ينسب إُف هللا عز كجل ٟتديث( :كالشر لي إليك)؛ كإ٪تا ينسب الشر إُف
ا١تخلوقات (من شر ما خلق) (ُ).
 الدين ينقسم إُف قسمُت:
دين عمل ،كدين جزاء.
فقولو تعاُف( :مالك يوـ الدين) دين اٞتزاء.
(كرضيت لكم اإلسالـ دينا) ا١تراد بو دين العمل(ِ).
 ابب الصفات أكسع من ابب األٝتاء؛ ألف مل اسم متضمن لصفة كأفعالو عز كجل
ال منتهى ٢تا ،مما أف أقوالو ال منتهى ٢تا.
فمن صفات هللا اجمليء كاإلتياف (كجاء ربك) كالبطش (إف بطش ربك لشديد)،
فنصفو هبا كال سنسميو فال سنقوؿ :اٞتائي ،الباطش.
سنقصا يف حاؿ ،فتجوز يف اٟتاؿ اليت
كىناؾ من الصفات ما تكوف مماالن يف حاؿ ك ن
سنقصا ما١تكر كالكيد كا٠تداع (كٯتكركف كٯتكر
تكوف مماالن ك٘تنع يف اٟتاؿ اليت تكوف ن
هللا) (إهنم يكيدكف ميدا كأميد ميدا) (ٮتادعوف هللا كىو خادعهم) ،فتذمر يف مقابلة
من يعاملوسنو كرسلو ٔتثلها.
كأما ا٠تياسنة فال يوصف هللا هبا؛ ألهنا سنقص بكل حاؿ ،ك٢تذا قاؿ( :كإف يريدكا
خياسنتك فقد خاسنوا هللا من قبل فأمكن منهم) ،كَف يقل :خاهنم(ّ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٕٓ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُٓ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْٓ-ُْْ( :

 عبارة( :خاف هللا من ٮتوف)
قوؿ منكر فاحش؛ ألف ا٠تياسنة كصف ذـ ال يوصف هللا بو(ُ).
 التأكيل ا١تنكر :الذم ال دليل عليو؛ ألسنو إذا َف يكن عليو دليل صار ٖتريفا كلي
أتكيال ،من التأكيل الذم دؿ عليو الدليل قوؿ النيب ( :كعلمو التأكيل) التفسَت،
(فإذا قرأت القرآف فاستعذ ابهلل) أم :إذا أردت قراءة القرآف؛ مما دؿ عليو فعل النيب
( ،إذا قمتم إُف الصالة فاغسلوا كجوىكم) أم :إذا أردمت القياـ إليها.
كعليو؛ فال سننكر التأكيل مطلقا؛ إ٪تا سننكر التأكيل الذم ال دليل عليو ،كسنسميو
ٖتري نفا(ِ).
 اعلم أف ا١تعية اليت أضافها هللا إُف سنفسو تنقسم ْتسب السياؽ كالقرائن:
اترة معناىا ا إلحاطة اب٠تلق علما كقدرة كسلطاان كتدبَتا (كىو معكم أينما منتم)،
(ما يكوف من ٧تول ثالثة إال ىو رابعهم).
كاترة يكوف ا١تراد هبا التهديد كاإلسنذار (يستخفوف من الناس كال يستخفوف من هللا
كىو معهم).
كاترة يراد هبا النصر كالتأييد (إف هللا مع الذين اتقوا) (ّ).
 ا١تعجزة :أمر خارؽ للعادة مقركف ابلتحدم ،ساَف من ا١تعارضة ،يظهره هللا على يد
رسلو(ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْٓ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُٔ( :
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.َُّ/
(ْ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ُٖ( :

 ال ينكر األمور ا٠تارقة للعادة عامة ،كمعجزات األسنبياء خاصة إال أحد اثنُت:
 إسنساف ملحد ،فمثلو ٭تتاج إُف عملية فكرية جذرية لإلٯتاف اب٠تالق.
 أك إسنساف يؤمن إبلو ٤تدكد القدرة؛ عاجز عن التصرؼ ،فمثل ىذا ٭تتاج إُف
معرفة األلوىية اٟتقة(ُ).
 الدين لإلسنساف مالغذاء لبدسنو ضركرة لوجوده كمتعة ٟتواسو(ِ).
 إحساس ا١تؤمن أبف زماـ العاَف لن يفلت من يد هللا ،يقذؼ ٔتقادير مبَتة من
الطمأسنينة يف فؤاده(ّ).
 اإلسنساف الذم يؤثر طريق الرايء على طريق اإلخالص يلقى من العنت ما يلقاه رجل
يدكر حوؿ سنفسو ليصل؛ سيظل يتحرؾ يف موضعو حىت ينقطع إعياء دكف أف يبلغ
ىدفو(ْ).
 التنافر بُت األقواؿ كالعقائد ىو النفاؽ االعتقادم ،كالتنافر بُت األقواؿ كاألعماؿ ىو
النفاؽ العملي كىو موجود عند ا١تنافقُت كبعض ا١تسلمُت كالذم ٯتيز ا١تنافق عن
ا١تسلم ىو النوع األكؿ(ٓ).

(ُ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ِِ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)َِ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٕٓ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ِٗ( :
(ٓ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ُٕ( :

 قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف سنقد منطق أرسطو (ا١تنطق اليوانين)  :إسنو ال ٭تتاج
إليو الذمي ،كال ينتفع بو البليد(ُ).
 اليهود ١تا أبلغهم سنيب هللا موسى  أبمر هللا أف يذْتوا بقرة ماسنوا يعلموف أسنو
جاءىم ابٟتق كأمرىم بو ،كلكنهم َف يقولوا( :اآلف جئت ابٟتق) إال عند ما ضاقت
هبم اٟتيل عن االستمرار يف ا١تماطلة(ِ).
 يهود الدك٪تة من يهود األسندل الذين بطش هبم النصارل عند سقوط األسندل ،
ففركا إُف ترميا كسا٫توا يف سقوط الدكلة العثماسنية ،كجزكا األتراؾ جزاء سنمار(ّ).

(ُ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص)ُُِ( :
(ِ) االسنتفاضة كالتتار اٞتدد لسفر اٟتواِف ص.)ُٕ( :
(ّ) رؤية إسًتاتيجية يف القضية الفلسطينية لناصر العمر ص.)ّّ( :



 كقدٯتا قيل:
إف علم النسب كاألخبار من علوـ ا١تلوؾ كذكم األخطار ،كال تسموا إليو إال النفوس
الشريفة ،كال أيابه إال العقوؿ السخيفة(ُ).
 قاؿ ا٠تليل بن أٛتد :تكثر من العلم لتعرؼ ،كتقلل منو لتحفظ(ِ).
سفيها؛ فالبليغ يغلبك كالسفيو يؤذيك.
 ال ٕتادؿ بليغنا كال ن
٨ تن إُف قليل من األدب أحوج منا إُف مثَت من العلم .ابن ا١تبارؾ.
 ادرس بذماء أمرب ،ال ّتهد أمثر.
 قاؿ كميع :استعينوا على اٟتفظ بًتؾ ا١تعصية.
 شرعت الكتابة يف العقود كا١تعامالت ١تواجهة جحود اإلسنساف كسنسياسنو ٟتديث:
(فجحد آدـ فجحدت ذريتو ،كسنسي فنسيت ذريتو).
 قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية :كمذلك من سنظر إُف األشياء بغَت قلب أك استمع إُف
ملمات أىل العلم بغَت قلب فإسنو ال يعقل شيئا ،فمدار األمر على القلب ،كعند
ىذا تستبُت اٟتكمة من قولو تعاُف( :أفلم يسَتكا يف األرض فتكوف ٢تم قلوب
يعقلوف هبا).
(ُ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ُْ( :
(ِ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ّٕ( :

 كقاؿ أيوب السختياين كغَته :إف من سعادة اٟتدث كاألعجمي إذا تنسكا أف
يوفقهما هللا بصاحب سنة؛ ألف اٞتاىل كاألعجمي إذا سبقت إليو البدعة كتغلغلت
يف قلبو ،كشرهبا؛ أغلقت منافذ الفهم لديو ،فأصبح ال يقبل كال يدبر(ُ).
 أعذار العلماء يف ترؾ العمل ابلسنة ال ٗترج عن أربعة أعذار:
أال تبلغو ىذه السنة كال تصل إليو.
أف تبلغو كال يعتقد أهنا تدؿ على ىذا اٟتكم ،كىذا أكسع األعذار.
أف تبلغو السنة كلكنو ينساىا يف كقت من األكقات أك على الدكاـ فيفيت ٓتالفها.
أف تبلغو السنة ك٭تفظها كال ينساىا كيعتقد داللتها على اٟتكم ا١تطلوب ،لكنو
يعتقد أهنا منسوخة بدليل آخر(ِ).
 قاؿ ابن اٞتوزم :إف طالب العلم إذا َف يرد كجو هللا كيعبد هللا هبذا العلم فهو
مسكُت مسكُت؛ ألسنو خسر ىذه الدسنيا فلم يتمتع بلذاهتا كزخارفها مما ٘تتع غَته
من الفساؽ كا١تنحرفُت؛ حيث ماف مشغوال بطلب العلم كٖتصيلو ،مث يقبل على هللا
عز كجل فيحرـ من لذات اآلخرة؛ ألسنو َف يسع ٢تا ،كَف يطلبها كيقبل على هللا أفقر
ما ماف كاٟتجة عليو أقول ما ماسنت فاٟتجة على العاَف ليست ماٟتجة على
اٞتاىل(ّ).
 العلم ثالثة أشبار :من دخل يف الشرب األكؿ تكرب ،كمن دخل يف الشرب الثاين
(ْ)
تواضع ،كمن دخل يف الشرب الثالث علم أسنو ما يعلم
(ُ) شريط :سبل إحياء السنة لسلماف العودة.
(ِ) شريط :أعذار العلماء لسلماف العودة.
(ّ) شريط :أعذار العلماء لسلماف العودة.
(ْ) ترٚتة الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي لعبد الرٛتن السدي ص.)ُٗٔ( :

 يقوؿ السبكي :ينبغي للمرء أف يتخذ متابة العلم عبادة سواء توقع أف تًتتب عليها
فائدة أـ ال.
 يتذمر اإلسنساف بنسبة (َُ٦ )%تا يقرؤه ،كبنسبة (َِ٦ )%تا يسمعو ،كبنسبة
(َّ٦ )%تا يراه ،كبنسبة (َٓ٦ )%تا يراه كيسمعو يف كقت كاحد ،كبنسبة
(َٖ٦ )%تا يقولو ،كبنسبة (َٗ٦ )%تا يقولو كيفعلو.
 سندـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف َف يكن أمضى عمره يف التفسَت.
 كرد أف عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما مكث ٙتاين سنُت يف تعلم كحفظ سورة
البقرة.
 يقوؿ اٟتكيم الصيٍت موسنفوشيوس :قل ِف كسوؼ أسنسى ،أرين كلعلي أتذمر ،أشرمٍت
كسوؼ أفهم(ُ).
 للكالـ غاية ،كلنشاط السامعُت هناية .اٞتاحظ(ِ).
 ال يكفي أف يعرؼ ا١ترء ما ينبغي أف يقاؿ ،كلكن ٬تب أف يقولو مما ينبغي(ّ).
 مل صفحة مكتوبة ابلكامل أتخذ يف ا١تتوسط ّ ْ-دقائق عند اإللقاء(ْ).
(ُ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ٖٓ( :
(ِ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ْٓ( :
(ّ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ِّٔ( :
(ْ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ُْٔ( :

 سنقل الزرمشي عن بعض العلماء قولو :العلوـ ثالثة:
علم سنضج كاحًتؽ ،كىو علم الفقو ،كاٟتديث.
كعلم سنضج كال احًتؽ ،كىو علم النحو كاألصوؿ.
كعلم ال سنضج كال احًتؽ ،كىو علم البياف كالتفسَت.
 أصاب متأمل أك ماد ،كأخطأ مستعجل أك ماد.
 قاؿ شيخ اإلسالـ :إف العلوـ ا١تفضولة إذا زاٛتت العلوـ الفاضلة كأضعفتها فإهنا
ٖترـ.
 العاَف يعرؼ اٞتاىل؛ ألسنو ماف قبل علمو جاىالن.
كاٞتاىل ال يعرؼ العاَف؛ إذ َف يكن قبل جهلو عا١تا.
 مصر دار علم كاستبصار؛ ْتيث من أقاـ فيها ترقى كاستنار.
 قاؿ ابن القيم :مل ما ماف يف القرآف من مدح للعبد فهو من ٙترة العلم ،كمل ما ماف
فيو من ذـ للعبد فهو من ٙترة اٞتهل(ُ).
 قاؿ شيخ اإلسالـ :الدسنيا مظلمة ملعوسنة إال ما طلعت عليو مش الرسالة(ِ).
 قاؿ اإلماـ أٛتد عن سنفسو :مكثت يف متاب اٟتيض تسع سنُت حىت فهمتو(ّ).
(ُ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُْ( :
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ّٓ( :
(ّ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف

 قاؿ شيخ اإلسالـ :إحاطة اإلسنساف ٔتا يعلمو أمثر من إحاطتو ٔتا ٬تهلو(ُ).
 قاؿ السيوطي :اٞتواب على من علمو هللا فرض مما قاؿ هللا عز كجل آلدـ :
(اي آدـ أسنبئهم أبٝتائهم) مما أف السكوت على من ال يعلم فرض ،مما قالت
ا١تالئكة (ال علم لنا إال ما علمتنا) (ِ).
 سئل سقراط :أىن لك ىذا العلم؟
قاؿ :ألسنٍت أسنفقت من الزيت أمثر ٦تا شربت من ا١تاء ،كا١تراد زيت السراج الذم يقرأ
عليو(ّ).
 سئل البخارم عن دكاء النسياف ،قاؿ :مداكمة النظر يف الكتب(ْ).
 قاؿ علي  :مل شيء يعز حُت ينزر ،كالعلم يعز حُت يغزر.
 شبو العاَف الشريف عدًن األدب ابلبنياف ا٠ترب الذم ملما عال ٝتكو ماف أشد
لوحشتو ،كابلنهر الياب الذم ملما ماف أعرض كأعمق ماف أشد لوعورتو(ٓ).
 قاؿ اإلماـ الشاطيب:
ككاجب عند اختالؼ الفهم

إحساسننا الظن أبىل العلم

(ُ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ِْٔ( :
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ِْٕ( :
(ّ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ِٕٗ( :
(ْ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)َِٕ( :
(ٓ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ُِ( :

 أمثلة على من طلب العلم على مرب:
اإلماـ الق ٌفاؿ :شيخ الشافعية ،أقبل على قراءة الفقو ١تا صار عمره ثالثُت سنة ،قدكة
ك يف صورة إسنساف ،مات سنة ُْٕىػ.
يف الزىد حىت ماف يقاؿ :إسنو ىملى ه
اإلماـ ابن حزـَ :ف يتعلم إال بعد أف بلغ ستا كعشرين سنة ،مات سنة ْٔٓىػ.
سلطاف العلماء العز بن عبد السالـ :مات سنة َٔٔىػ(ُ).
 لي ىناؾ ما ٯتنع من طلب العلم يف الكرب مما قاؿ ا٠تطيب البغدادم (ِّٗ-
ّْٔىػ) :كألف تلقى هللا طالبا للعلم خَت من أف تلقاه اترما لو ،زاىدا فيو ،راغبا
عنو(ِ).
 قاؿ ا١تأموف عبد هللا بن ىاركف الرشيد (تُِٖىػ) ١تا سئل مىت ٭تسن طلب العلم؟
قاؿ :ما حسنت بك اٟتياة(ّ).
 قاؿ ابن قتيبة (ُِِّٕٔ-ىػ) :إذا أردت أف تكوف عا١تا فاقصد لفن من العلم،
كإذا أردت أف تكوف أديبنا فخذ من مل شيء أحسنو(ْ).
 قاؿ ابن حزـ :كالعلوـ الغامضة مالدكاء القوم؛ يصلح األجساد القوية ،كيهلك
األجساد الضعيفة ،كمذلك العلوـ الغامضة تزيد العقل جودة كتصفية من مل آفة،
كهتلك ذا العقل الضعيف(ٓ).
(ُ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ٓٗ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ِٔ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ِٔ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٗ( :
(ٓ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٔ( :

 قاؿ حكيم لرجل يستكثر من العلم دكف العمل :اي ىذا إذا أفنيت عمرؾ يف ٚتع
السالح فما تقاتل بو(ُ).
 اختار شيخ اإلسالـ يف تعريف اٟتسد أسنو :مراىة ما أسنعم هللا بو على غَته ،كإف َف
يتمن الزكاؿ(ِ).
 كيف األثر :العلم علماف :علم يف القلب ،فذلك العلم النافع ،كعلم على اللساف،
فذلك حجة هللا على ابن آدـ(ّ).
 العلم لو ثالث مراحل:
األكُف :حفظ النص.
الثاسنية :فهم معناه.
الثالثة :ميفية تطبيق النص على اٟتوادث(ْ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُُٗ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْٔ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد الغزاِف ص.)ٕٓ( :
(ْ) ضوابط فهم العقيدة كالتعامل مع اآلخرين ألٛتد الغامدم ص.)َُ( :



 استدؿ الشافعي بقوؿ هللا تعاُف( :لكم دينكم كِف دين) على أف الكفر ملة كاحدة،
فورث اليهود من النصارل كابلعك إذا ماف بينهما سنسب أك سبب يتوارث بو؛ ألف
األدايف ما عدا اإلسالـ ملها مالشيء الواحد يف البطالف.
كذىب اإلماـ أٛتد إُف عدـ توريث النصارل من اليهود كابلعك ؛ ٟتديث عمرك
بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ قاؿ رسوؿ هللا ( :ال يتوارث أىل ملتُت
شىت)(ُ).
 اختار شيخ اإلسالـ أف سنية اإلقامة كلو طالت ال ٕتعل اإلسنساف من أىل البلد ،بل
يبقى يف حقو حكم السفر(ِ).
 احملرـ من األطعمة على سنوعُت:
٤ترـ لذاتو :ىو ا٠تبيث الذم ىو ضد الطيب ،ما١تيتة ،كالدـ ،كٟتم ا٠تنزير.
٤ترـ لوصف عارض :كىو احملرـ لتعلق حق هللا أك حق عباده ما١تكاسب احملرمة من
راب كميسر كسرقة(ّ).
 ما تولد من حيواف يباح أملو ،كحيواف ال يباح أملو فهو ٤ترـ األمل لتغليب جاسنب
اٟتظر؛ كألسنو متولد من ٤ترـ فيعطى حكمو؛ مالبغل ا١تتولد من اٟتمار األىلي،
كالفرس ،كالسمع ا١تتولد من بُت الذئب كالضبع(ْ).
(ُ) تيسَت العلي القدير حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ِٓٔ/
(ِ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ُٔ/
(ّ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ٔ( :
(ْ) األطعمة لصاٌف الفوزاف ص.)ِٖ( :

 اٟترير ا١تخلوط بغَته عند الشافعية إذا ماف أمثره من اٟترير فهو حراـ ،كإف ماف
سنصفو فما دكف من اٟترير فلي ْتراـ ،فهم يركف أف لألمثر حكم الكل.
قاؿ النوكم :أما ا١تختلط من حرير كغَته فال ٭ترـ إال أف يكوف اٟترير أمثر كزنان.
 طريق مسايرة الفتول للهول:
ُ -تتبع الرخص كاستدامة ذلك.
ِ -إعماؿ اٟتيل ا١تذمومة.
ّ -حب استدامة الرائسة كاإلمارة.
ْ -اتباع اآلابء يف أصل الدين كجعلو مرجعا دكف غَته.
ٓ -التقليد ا١تذموـ كالتعصب للمذاىب.
سنصا أك استنباطنا(ُ).
ٔ -تقدًن العقل على ما دؿ عليو الشرع يف الفتول ن
 قاؿ الشيخ دمحم ا١تنجد :سألت الشيخ ابن ابز رٛتو هللا عن امرأة انمت من أكؿ
السعي إُف آخره فقاؿ :تعيد السعي(ِ).
 الكافر ا١ترتد يهجر على مل حاؿ؛ أفاد أـ َف يفد(ّ).
 العاصي إذا َف يكن يف ىجره مصلحة فإسنو ال ٭تل ىجره(ْ).

(ُ) شريط :الفتول بُت مطابقة الشرع ...لصاٌف آؿ الشيخ.
(ِ) شريط :أسنواع النساء حملمد ا١تنجد.
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ْ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/

 رجل فاتتو صالة ا١تغرب ،مث أدرؾ صالة العشاء كقد فاتتو رمعة ،ىل يصلي ا١تغرب
هبذه الرمعات الثالث ا١تتبقية؟ علما أسنو لن ٬تل للتشهد األكؿ يف ا١تغرب؟
إذا فاتت اإلسنساف صالة ا١تغرب ،كأدرؾ قوما يصلوف العشاء ،فإسنو يصلي معهم ،فإف
ماف أدرؾ الصالة من أك٢تا ٬تل بعد الثالثة حىت ٬تل اإلماـ للتشهد ،فيتشهد
معو ،مث يسلم ،كإف ماف قد فاتتو رمعة فإسنو يسلم مع اإلماـ حينئذ.
كلو أف إسنساان قد فاتتو صالة ا١تغرب كَف يصلها ىي كال العشاء كجاء إُف قوـ يصلوف
العشاء فأدرؾ الصالة من أك٢تا فصلى معو بنية ا١تغرب ،فإذا قاـ اإلماـ للرابعة جل
كتشهد كسلم ،مث ٟتق هبم يف الرمعة الرابعة ،فكرب معهم بنية العشاء ،فإسنو ال حرج يف
أيضا(ُ).
ذلك ن
 ترؾ األمر أشد من فعل النهي ،آدـ كإبلي  ،آدـ اتب كإبلي َف يتب.
 مسألة( :ىل الكفار ٥تاطبوف بفركع الشريعة) طويلة الذيل ،قليلة النيل.
 ازدحاـ اٟتقُت ممن اشتغل بسًت العورة عن كقت الصالة.
احتياط يصلي قبل كبعد كال ٬تب عليو.
 موجود صورة كمفقود حكما ،ما١تاء يف البئر ،كال سبيل للحصوؿ عليو.
 ألفاظ توقيفية مثل ألفاظ األذاف كالتشهد.
 لي مل صحيح مقبوؿ ،كمل مقبوؿ صحيح معدـ قبوؿ صالة ا١تسبل.
(ُ) شريط :أستغفر هللا لسلماف العودة.

 إذا ازدحم شرط كرمن سقط الرمن ،ممن تعذر رموعو كسجوده السنكشاؼ عورتو،
فحق اآلدمي مبٍت على ا١تشاحة ،كحق هللا على ا١تسا٤تة.
 اجتماع الظاىر كالباطن قطع الصالة يكوف ابلتسليم كابلنية.
 القدرة على اليقُت ٘تنع من الشك.
 التقصَت موجب للضماف يف حق هللا كحق ا١تخلوؽ.
 األصل يف الكالـ أف يكوف أتسيسا ال أتميدا(ُ).
 قاؿ بعض العلماء( :لو ملفنا هللا عمال بال سنية لكاف من تكليف ما ال يطاؽ) (ِ).
 سنص شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف القواعد النوراسنية على أف ٚتع قلوب الناس على أمر
مفضوؿ أكُف من تفريقهم على أمر فاضل(ّ).
 ما اسنعقد سبب فعلو يف عهد النيب  كَف يفعلو فالسنة ترمو(ْ).
 اٟتكم إذا علل ابألعم ماف األخص عدًن التأثَت(ٓ).

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ّ) شريط :سبل إحياء السنة لسلماف العودة.
(ْ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.ِّْ/
(ٓ) زاد ا١تعاد البن القيم ِ.ُُٓ/

 ا١تكلف عند العلماء من ٚتع كصفُت :البلوغ كالعقل ،كالدليل حديث( :رفع القلم
عن ثالثة :عن الصغَت حىت يبلغ ،كعن اجملنوف حىت يفيق.)ُ( )...
 مل ٖتديد ٔتكاف أك زماف أك عدد ال بد لو من دليل(ِ).
 العلماء إذا أطلقوا الشيء كَف ٭تددكه؛ يرجع يف ذلك إُف العرؼ مما أف الكتاب
كالسنة إذا أطلق الشيء فيهما كلي لو حد شرعي فإف مرجعو إُف العرؼ(ّ).

 القيد الوصفي ال مفهوـ لو ٓتالؼ القيد االحًتازم ،كمن أمثلة القيد الوصفي قولو
تعاُف( :إ٪تا التوبة على هللا للذين يعملوف السوء ّتهالة) ،كصف الزـ لكل من عمل
سوء ،كمثل القيد االحًتازم قولو تعاُف( :كلعبد مؤمن خَت من مشرؾ).
 قاعدة يف تغيَت النية يف الصالة:
من معُت ١تعُت ال يصح.
من سنة الضحى إُف راتبة الفجر اليت يريد أف يقضيها ال يصح.
من مطلق ١تعُت ال يصح.
شخص يصلي انفلة مطلقة ،مث ذمر أسنو َف يصل سنة الفجر فحوؿ النية ال يصح.
من معُت ١تطلق يصح.
شرع يف صالة فريضة كحده ،مث حضر ٚتاعة فحوؿ إُف انفلة فيصح(ْ).

(ُ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ٗ/
(ِ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ّٗ/
(ّ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ٕٓ/
(ْ) لقاء الباب ا١تفتوح البن عثيمُت ُ.ّّ ،ِّ/

 يدخل الصالة بفريضتُت كسنة.
النية ،تكبَتة اإلحراـ ،رفع اليدين.
 يف مساجد احملطات األفضل يف السفر الدخوؿ بنية القصر ،كإذا أمت اإلماـ أ٘تم.
 السكينة يف األفعاؿ كالوقار يف ا٢تيئة.
 صالة النيب  يوـ فتح مكة كقت الضحى ٙتاين رمعات ،قاؿ قائلوف :ىي صالة
الضحى ،كأجيبوا أبسنو َف يكن يواظب عليها يف اٟتضر ،فكيف صالىا ذلك اليوـ،
كقد ماف مسافرا َف ينو اإلقامة ٔتكة ،قاؿ ىؤالء :كإ٪تا ماسنت صالة الفتح فيستحب
ألمَت اٞتيش إذا فتح بلدا أف يصلي فيو أك ما يدخلو ٙتاين رمعات ،كىكذا فعل
سعد بن أيب كقاص  يوـ فتح ا١تدائن ،مث قاؿ بعضهم :يصليها ملها بتسليمة
كاحدة ،كالصحيح أسنو يسلم من مل رمعتُت ،مما كرد يف سنن أيب داكد(ُ).
ٕ تب الصالة عليو ،كال تصح منو :اٟتائض كالنفساء.
 االستفتاح ابلدعاء أقول :اللهم ابعد بيٍت كبُت خطاايم...
 يثاب ا١ترء على ما فعلو بنية ،كلو ماف يرغبو فطرة(ِ).

(ُ) تيسَت العلي القدير حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ْٓٔ/
(ِ) زاد ا١تعاد البن القيم ّ.ٖٔٓ/

 قاؿ ابن حبيب :أدرمت الناس اب١تدينة كرجاؿ موملوف ابلصالة ،فإف رأكا أحدا صلى
يف صف ،كالصف الذم يليو إُف القبلة ٭تتمل أف يدخلو ذىبوا بو بعد الصالة إُف
اٟتب (ُ).
 قاؿ النوكم :قاؿ أصحابنا -الشافعية -كلو َف ٬تل

اإلماـ جلسة االسًتاحة

فجلسها ا١تأموـ جاز ،كال يضر ىذا التخلف؛ ألسنو يسَت(ِ).

 ٮتتار شيخ اإلسالـ ابن تيمية :أسنو إذا تعذر للمصلي أف ٬تد مكاان يف الصف أف
يقوـ كحده ،كيصلي مع اٞتماعة كال حرج عليو(ّ).
 سالمة النية ال تعٍت صحة العمل(ْ).
 الوقت آمد شركط الصالة ،فإذا دخل الوقت يصلي اإلسنساف على حسب حالو،
كلو ترؾ ما ال يقدر عليو من الشركط كاألرماف(ٓ).
 الراجح أف اٞتمعة ال تصح يف أكؿ النهار؛ إ٪تا تصح يف الساعة السادسة ،كتكوف
بعد الزكاؿ(ٔ).

(ُ) من ٥تالفات الطهارة كالصالةِ لعبد العزيز السدحاف ِ.ِّ/
(ِ) من ٥تالفات الطهارة كالصالةِ لعبد العزيز السدحاف ِ.ّٗ/
(ّ) من ٥تالفات الطهارة كالصالةِ لعبد العزيز السدحاف ِ.ٕٕ/
(ْ) الفريد يف ا١تخالفات ألسامة العبد اللطيف ص.)ٔ( :
(ٓ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ّْ/
(ٔ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ِْ/

 الصحيح أف إدراؾ أم صالة ال يكوف إال برمعة(ُ).
 أقرب األقواؿ إُف الصواب أف اٞتمعة تنعقد بثالثة :خطيب ،كمستمعاف ،كٕتب
عليهم(ِ).
 ترؾ الصالة مفر أمرب يف أصح قوِف العلماء ،كإف َف ٬تحد كجوهبا .ابن ابز رٛتو
هللا(ّ).

 الراجح صوـ العشر من ذم اٟتجة مما يف حديث حفصة اهنع هللا يضر أف النيب  ماف ال
يدع صيامها ،كأما حديث عائشة اهنع هللا يضر عند مسلم أف النيب  ماف ال يصوـ يف
العشر ،فإف العلماء قالوا :إذا تعارض عدالف ثقتاف أحد٫تا مثبت كالثاين انيف ،فإسنو
يقدـ ا١تثبت؛ ألف معو زايدة علم ،كقد يكوف سنفي عائشة اهنع هللا يضر سنفي علم ال سنفي كاقع،
كهبذا ٬تمع بُت اٟتديثُت ،مث على فرض أف حديث حفصة اهنع هللا يضر غَت ٤تفوظ فإف
الصياـ من أفضل األعماؿ الصاٟتة ،فيدخل يف (ما من أايـ العمل الصاٌف فيهن
أحب إُف هللا من ىذه األايـ العشر) (ْ).
 اٞتمع بُت األحاديث الواردة يف صياـ عشر ذم اٟتجة:
حديث حفصة فيو اضطراب ،كحديث عائشة أصح منو ،كيبعد جدا أف يكوف النيب
 يصوـ العشر كٮتفى ذلك على عائشة مع موسنو يدكر عليها يف ليلتُت كيومُت من
مل تسعة أايـ؛ ألف سودة كىبت يومها لعائشة.
(ُ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ْٓ/
(ِ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ٓ.ّٓ/
(ّ) دركس العاـ ِِ صفر لعبد ا١تلك ا لقاسم.
(ْ) اللقاء الشهرم البن عثيمُت َُ/

كلكن عدـ صومو العشر ال يدؿ على عدـ أفضلية صيامها؛ ألف النيب  قد يعرض
لو أمور تشغلو عن الصوـ ،كيكوف اٞتمع بينهما على تقدير صحة حديث حفصة
أف النيب  ماف يصوـ العشر يف بعض األحياف ،فاطلعت حفصة على ذلك،
كحفظتو ،كَف تطلع عليو عائشة ،أك اطلعت عليو كسنسيتو .ابن ابز(ُ).
 صالة الشاىد :ىي صالة ا١تغرب؛ ألهنا ال تقصر بل يصليها الغائب مما يصليها
الشاىد ،أم :اٟتاضر(ِ).
 ىناؾ سنصوص تذمر قنوتو مما يف حديث سعد بن طارؽ ،كىو صحيح اإلسناد،
أسنو قاؿ٤ :تدث.
كبعضهم يثبت مما يف حديث أسن  ،ككرد أحاديث أخرل يف مسلم أسنو قنت
يف الفجر كالظهر كالعصر كا١تغرب.
فيجمع بُت ىذه األحاديث أبف القنوت ا١تثبت ىو إطالة الوقوؼ بعد الرموع ،كعدـ
اإلسراع يف ذلك ،مما يفعلو بعض الناس ،كالقنوت ا١تنفي ىو ا١تداكمة على القنوت،
أم :الدعاء كاٞتهر بو ،كالقنوت الوارد يف الفجر كالظهر كالعصر أحياان ىو القنوت
يف النوازؿ(ّ).

(ُ) ٣تلة البحوث اإلسالمية ٓٓ.َُٗ/
(ِ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ/
(ّ) شريط٥ :تتارات من زاد ا١تعاد لسلماف العودة ُ

 سنصاب الذىب عشركف مثقاال ،كىي تعادؿ أحد عشر جنيها كسنصفا من اٞتنيهات
السعودية ،كمقداره ابٞتراـ (ِٗ) جراما(ُ).
 ا١تساجد يف مكة ٭تصل ١تن صلى فيها التضعيف الوارد يف اٟتديث ،كإف ماف ذلك
قد يكوف دكف من صلى يف ا١تسجد اٟتراـ الذم حوؿ الكعبة لكثرة اٞتمع كقربو من
الكعبة ،كمشاىدتو إايىا ،كخركجو من ا٠تالؼ يف ذلك ،كلكن ذلك ال ٯتنع من
موف ٚتيع بقاع مكة ملها تسمى ا١تسجد اٟتراـ ،كملها ٭تصل فيها ا١تضاعفة إف
شاء هللا(ِ).
 إف ماف تفتيح العينُت يف الصالة ال ٮتل اب٠تشوع ،فهو أفضل ،كإف ماف ٭توؿ بينو
كبُت ا٠تشوع ١تا يف قبلتو من الزخرفة كالتزكيق أك غَته ٦تا يشوش عليو قلبو فهنالك ال
يكره التغميض قطعا ،كالقوؿ ابستحبابو يف ىذه اٟتاؿ أقرب إُف أصوؿ الشرع
كمقاصده من القوؿ ابلكراىة(ّ).
 أمثر من قراءة القرآف ،كال تًتمو؛ فإسنو يتيسر لك الذم تطلبو على قدر ما تقرأ(ْ).
 ٯتُت الصرب ىي اليت ألزـ هبا اٟتالف عند حامم ك٨توه.

(ُ) ٣تموع فتاكل ابن ابز ْ.ُِْ/
(ِ) ٣تموع فتاكل ابن ابز ْ.َُّ/
(ّ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.ِْٗ/
(ْ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٕٗ( :

( كشركه بثمن ٓت ) جواز شراء الشيء ا٠تطَت ابلثمن اليسَت ،كيكوف البيع الزما،
مما قاؿ مالك.
كالراجح عدـ صحة البيع إذا ماف فيو غرر كجهالة كغنب(ُ).
 ال حضاسنة لكافر كال لفاسق(ِ).
 كمن خواص القبلة أسنو ٭ترـ استقبا٢تا كاستدابرىا عند قضاء اٟتاجة دكف سائر بقاع
األرض.
كأصح ا١تذاىب يف ىذه ا١تسألة أسنو ال فرؽ يف ذلك بُت الفضاء كالبنياف لبضعة عشر
دليال قد ذمرت يف غَت ىذا ا١توضع ،كلي مع ا١تفرؽ ما يقاكمها ألبتو مع تناقضهم
يف مقدار الفضاء كالبنياف ،كلي ىذا موضع استيفاء اٟتجاج من الطرفُت(ّ).
 القوؿ الراجح يف البسملة يف الوضوء أهنا سنة لقوؿ اإلماـ أٛتد :ال يثبت يف ىذا
الباب -أم يف ابب التسمية يف الوضوء -شيء(ْ).
 ا١تقصود من النية ٘تييز العادات من العبادات ،ك٘تييز العبادات بعضها من بعض(ٓ).

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ِٔٔ/
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ّ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.ْٗ/
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٔ( :
(ٓ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖ( :

 لبيك اللهم عمرة :لي ىذا سنطقا ابلنية ،بل من إظهار شعَتة النسك ،قاؿ بعض
العلماء :إف التلبية يف النسك متكبَتة اإلحراـ يف الصالة(ُ).
 يكفي أف ينوم الصالة كتتعُت الصالة بتعيُت الوقت على الراجح(ِ).
٬ توز للرجل أف يسأؿ أخاه أف يؤثره بقربة من القرب ،ك٬توز للرجل أف يؤثر هبا أخاه
مما انشد أبو بكر  ا١تغَتة  أف يدعو يبشر النيب  بقدكـ كفد الطائف،
ففعل ،كمما انشد عمر  عائشة اهنع هللا يضر أف يدفن يف بيتها جوار النيب  ففعلت،
كعلى ىذا فال يصح قوؿ من قاؿ :ال ٬توز اإليثار ابلقرب(ّ).
 من خطبة لعلي  :ال خَت يف قراءة إال بتدبر ،كال يف عبادة إال بتفكر ،كال يف
حلم إال بعلم.
 دعاء االستخارة قبل السالـ .اختيار شيخ اإلسالـ.
 الداللة تنقسم إُف ثالثة أقساـ:
مطابقة ،كتضمن ،كالتزاـ.
داللة اللفظ على ٚتيع معناه داللة مطابقة.
داللتو على جزء معناه داللة تضمن.
كداللتو على أمر الزـ خارج داللة التزاـ.

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َُ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْ( :
(ّ) زاد ا١تعاد البن القيم ّ.َٓٓ/

مثاؿ معنوم :اسم هللا (ا٠تالق) ،يدؿ على صفة ا٠تلق ،كعلى ا٠تالق سنفسو ،فداللتو
على ذلك داللة مطابقة ،كداللتو على ا٠تالق سنفسو كحده أك على صفة ا٠تلق
كحدىا داللة تضمن ،كداللتو على العلم كالقدرة داللة التزاـ؛ ألف ا٠تلق ال بد فيو
من علم كقدرة.
مثاؿ حسي( :ىذا بيت) تدؿ على ٚتيع البيت ،داللة مطابقة ،كتدؿ على ىذه
الغرفة كالصالة داللة تضمن ،كتدؿ على أف ٢تذا البيت ابسنيا داللة التزاـ(ُ).
 ال يًتؾ حق السنفراد قائلو ،كال يؤخذ ابطل لكثرة انقلو(ِ).
 كٖترًن اٟترير إ٪تا ماف سدا للذريعة ،ك٢تذا أبيح للنساء كللحاجة كا١تصلحة الراجحة،
كىذه قاعدة :ما حرـ لسد الذرائع فإسنو يباح عند اٟتاجة كا١تصلحة الراجحة ،مما
حرـ النظر سدا لذريعة الفعل ،كأبيح منو ما تدعو إليو اٟتاجة كا١تصلحة الراجحة(ّ).
 أكجو تصحيح التعارض :إما إبمكاف اٞتمع كىو ا١ترتبة ا ألكُف ،كإما ابلنسخ إف عيلم
التاريخ ،كماف النص ٦تا يدخلو النسخ ،كإما الًتجيح يكوف أحد٫تا أرجح من
اآلخر ،كإذا َف يتسن للناظر كجو من ىذه الوجوه لعجزه فموقفو حينئذ التوقف ،كأف
يقوؿ :هللا أعلم(ْ).

(ُ) أحكاـ من القرآف البن عثيمُت ُ.ٗ/
(ِ) ٣تلة القافلة ٤ترـ ُُِْىػ.
(ّ) زاد ا١تعاد البن القيم ْ.ٕٖ/
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)َٓ( :

 قواعد ٜت قاـ عليها الفقو:
ُ -الضرر يزاؿ.
ِ -ا١تشقة ٕتلب التيسَت.
ّ -العادة ٤تكمة.
ْ -األمور ٔتقاصدىا.
ٓ -اليقُت ال يزكؿ ابلشك(ُ).
 الصالة عبادة بدسنية ٤تضة ،كما قد ٬تب من ا١تاؿ إلمما٢تا فإسنو ال يعد منها؛ مشراء
ماء للوضوء ،كشراء ثوب لسًت العورة(ِ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :امرأة أجنبت يف كقت عادهتا ،فهل ٢تا أف تقرأ القرآف؟
فقاؿ :الصحيح أهنا ال تقرأ إال بعد االغتساؿ من اٞتنابة(ّ).
 سألت الشيخ ابن ابز :امرأة تصلي مع بناهتا ٚتاعة يف مل فرض؟
ال أبس بذلك(ْ).
 هللا أمرب ،هللا أمرب ،ال إلو إال هللا ،كهللا أمرب ،هللا أمرب ،كهلل اٟتمد.
هللا أمرب ،هللا أمرب ،هللا أمرب ،ال إلو إال هللا ،كهللا أمرب ،هللا أمرب ،كهلل اٟتمد.
كاألمر يف ىذا كاسع.
التكبَت ا١تطلق يف أم كقت من دخوؿ ذم اٟتجة إُف آخر أايـ التشريق.
(ُ) من درس الشيخ صاٌف ا١تغامسي.
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُٖ( :
(ّ) مسائل أيب عمر السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُِ( :
(ْ) مسائل أيب عمر السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٖ( :

التكبَت ا١تقيد من صالة فجر يوـ عرفة إُف صالة عصر آخر أايـ التشريق بعد أف
يقوؿ :أستغفر هللا ثالاث ،اللهم أسنت السالـ كمنك السالـ ،تبارمت اي ذا اٞتالؿ
كاإلمراـ ،مث يكرب.
فيكوف ىذا التكبَت مالتسبيح كالتحميد الذم يسن يف مل كقت بعد الصالة(ُ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :قدـ من سفر فوجد ا١تسجد مغلقا ،كصلى رمعتُت يف بيتو،
فهل يكوف مدرما للسنة؟
فأجاب بقولو :هللا أعلم(ِ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :رجل َف يصل العشاء ،فدخل اإلماـ يف صالة الًتاكيح،
فصلى مع اإلماـ تسليمة (رمعتُت) فقاـ يقضي ،فلما شرع اإلماـ يف تسليمة جديدة
دخل معو مرة أخرل؟
ال ماسنع من ذلك ،كلكن األكُف أف يكمل لنفسو(ّ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :رجل اعتاد إذا انـ عن الصالة يف بيتو أف يصلي يف ا١تسجد
كيقوؿ :إف ذلك أفضل؟ فأجاب أبف ذلك ال ينبغي(ْ).

(ُ) اللقاء الشهرم البن عثيمُت ص.)ُٔ( :
(ِ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٓ( :
(ّ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٖ( :
(ْ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُٗ( :

 سألت الشيخ ابن ابز  :قوـ يتذامركف أمورا ٗتص ا١تزارعُت كالرعاة يف أمور الدسنيا يف
ا١تسجد بعد الصالة.
فقاؿ :إذا ماف منو مصلحة فيجوز ذلك ،كال حرج فيو(ُ).
 سئل ٝتاحة الشيخ ابن ابز عن قراءة ا١تأموـ الفاٖتة قبل إمامو ،فأجاب أبسنو ال ماسنع
من ذلك(ِ).

 األقرب أف األصل يف التورية الكراىة ،كلكن قد تكوف مباحة ،كقد تكوف مستحبة،
كقد تكوف كاجبة ،كقد تكوف حراما(ّ).
 قراءة انفع ىي السنة عند مالك كأٛتد يف الصالة الواجبة(ْ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :الصالة يف ا١تسجد العتيق أفضل من اٞتديد.
أجاب :ال أعلم يف ذلك شيئا؛ كإ٪تا األجر يف ا١تسجد األبعد من أجل ا١تشي(ٓ).
 سألت الشيخ ابن ابز ٗ :تصيص مكاف معُت يف ا١تنزؿ يتنفل فيو دائما.
فأجاب :أبف لذلك أصال يف خرب عتباف بن مالك .)ٔ(

(ُ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)َِ( :
(ِ) من ٥تالفات الطهارة كالصالة ِ لعبد العزيز السدحاف ِ.ٕٗ/
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُُِ( :
(ْ) رسائل إُف طالب العلم (برانمج) حملمد اٟتسن بن الددك.
(ٓ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ُِ( :
(ٔ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِِ( :

 سألت الشيخ ابن ابز  :رجالف قاما ابٟتج عن شخص كاحد يف عاـ كاحد.
فقاؿ :ال أبس بذلك كال حرج(ُ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :رجل يريد اٟتج متمتعا ،فهل لو أف ٬تعل عمرتو عن
شخص كحجو عن شخص آخر؟ فقاؿ :ال ابس ،كقاؿ مرة :سنعم(ِ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :حكم من ٬تمع اٞتمار ،مث يبيعها على اٟتجاج.
فأجاب :ال أعلم فيو شيئا ،كال ابس فيو ،كفيو تسهيل على الناس.
ذمر الشيخ صاٌف الفوزاف أسنو تقدمت شرمة إُف اللجنة الدائمة ٔتثل ىذا ا١تشركع،
فمنعت اللجنة من ذلك برائسة الشيخ ابن ابز رٛتو هللا(ّ).
 سألت الشيخ ابن ابز  :شرب القهوة اليت فيها زعفراف للمحرـ.

فأجاب :الزعفراف طيب ،ك٬تتنبو احملرـ ،سواء تعطر بو أك شربو(ْ).

 أذمار النوـ خاصة بنوـ الليل(ٓ).

(ُ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِٓ( :
(ِ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِٓ( :
(ّ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِٔ( :
(ْ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِٕ( :
(ٓ) مسائل السدحاف لإلماـ ابن ابز لعبد العزيز السدحاف ص.)ِْ( :

 من ماف ٤تتاجا للخضاب ألف شيب ٟتيتو مستشنع فليخضب ،كا٠تضاب لو
مستحب ،كىو أكُف كأحسن ،كمن َف يكن شيبو مستشنعا فهو اب٠تيار ،لكن األكُف
أف ٮتضب ليخالف أىل الكتاب ،كامتثاال لألمر النبوم ،كإف ماف على كجو الندب
على األصح(ُ).
 عقد اإلماـ النوكم يف متابو( :األذمار) فصال بعنواف :ابب يف ألفاظ حكي عن
ٚتاعة من العلماء مراىتها ،كليست ٔتكركىة ،كمن ىذه األقواؿ قوؿ بعض العلماء:
يكره أف تقوؿ لشخص :تصدؽ هللا عليك؛ ألف ا١تتصدؽ يرجو الثواب ،كىذا خطأ؛
إذ ثبت يف صحيح مسلم أسنو عليو الصالة كالسالـ قاؿ يف قصر الصالة :صدقة
تصدؽ هللا هبا عليكم ،فاقبلوا صدقتو(ِ).
 ( لو ) يف متب الفقهاء ا١تختصرة ٢تا معٌت يقصد بينما ىي عند غَتىم قد أتيت
أتميدا للمعٌت ،كزايدة يف اإليضاح(ّ).
 ا١تفطرات ال تفطر الصائم إال بثالثة شركط:
ُ -أف يكوف عا١تا.
ِ -أف يكوف ذامرا.
ّ -أف يكوف مريدا(ْ).

(ُ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ِّ( :
(ِ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ٔٔ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ْٕ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ِّ( :

 اإلبل ماسنت ٤ترمة على اليهود(ُ).
 ميف سنعترب الرؤاي يف تنفيذ الوصية؟
إذا دلت القرائن على صدؽ الرؤاي سنفذت الوصية ،كال حرج(ِ).
 الصالة ،الزماة ،الصوـ ،اٟتج .الصواب أف ىذه األربعة ال يكفر اترمها إال الصالة.
كإذا ترمها عمدا فهل يقضيها أك ال؟
سنقوؿ :ا١توقت ال يقضى مالصالة ،كالصوـ؛ ألسنو لو قضاىا َف تنفعو (كمن يتعد
حدكد ا هلل فأكلئك ىم الظا١توف) ،كالظاَف ال ٯتكن أف يقبل منو.
كٟتديث( :من عمال لي عليو أمران فهو رد) ،بل عليو التوبة كاالستغفار كاإلمثار
من األعماؿ الصاٟتة.
أما الزماة إذا ترمها مث اتب ،فإسنو يزمي؛ ألسنو لي للزماة كقت ٤تدد.
كمن مات كقد ترؾ الزماة هتاكان فاألحوط أف الزماة ٗترج؛ ألسنو يتعلق هبا حق أىل
الزماة ،فال تسقط ،لكن ال تربأ ذمتو؛ ألسنو مات على عدـ الزماة.
أما اٟتج فلو َف ٭تج مفرطا ،كىو قادر فال ٭تج عنو؛ ألسنو ال يريد اٟتج ،فكيف ٭تج
عنو ،كال ٬تب على كرثتو أف ٭تجوا عنو؛ ألسنو َف يتعلق بو حق الغَت مالزماة(ّ).
 إيتاء الزماة عبادة مالية ال بدسنية ،كلو مشى ليوصلها إُف الفقَت فهذا أمر خارج عن
العبادة(ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ّْ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َّ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٓٗ-ٖٓ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُٖ( :

 الصوـ عبادة بدسنية من سنوع الكف كالًتؾ ال من سنوع الفعل مالصالة(ُ).
 اٟتج عندم -الشيخ ابن عثيمُت -مًتدد بُت أف يكوف عبادة مالية أك عبادة بدسنية
مالية  ،تنوعت العبادات ليكمل بذلك االمتحاف كصارت اٟتكمة يف أرماف اإلسالـ
أهنا بذؿ احملبوب ،كالكف عن احملبوب كإجهاد البدف(ِ).
 إلقاء النطفة من الرحم بدكاء مباح.
قيل :أسنو جائز؛ ألسنو َف يتكوف إسنساان ،كَف يوجد فيو أصل اإلسنساف كىو الدـ.
كقاؿ آخركف :ال ٬توز لقولو تعاُف( :فجعلناه يف قرار مكُت ،إُف قدر معلوـ) كىذا
أقرب إُف الصواب ،لكنو لي متحرًن من بلغ أربعة أشهر.
لكن إذا مرضت ا١ترأة كخيف عليها جاز إلقاء النطفة للضركرة(ّ).
 إذا سنفخت يف اٞتنُت الركح ،فال ٬توز إسقاطو أبم حاؿ من األحواؿ(ْ).
 ا١تتابعة ال تتحقق إال إذا ماف ا لعمل موافقا للشريعة يف أمور ستة :سببو ،كجنسو،
كقدره ،كميفيتو ،كزماسنو ،كمكاسنو(ٓ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُٖ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُٖ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖٗ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ِٗ( :
(ٓ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ٖٗ( :

 عدـ ا١توافقة يف السبب ممن صلى رمعتُت ملما دخل بيتو.
عدـ ا١توافقة يف اٞتن ممن ضحى بفرس.
عدـ ا١توافقة يف القدر ممن توضأ أربعا.
عدـ ا١توافقة يف الكيفية ممن سجد قبل أف يرمع.
عدـ ا١توافقة يف الزماف ممن صلى قبل الوقت.
عدـ ا١توافقة يف ا١تكاف ممن اعتكف يف بيتو(ُ).
 الطالؽ يف اٟتيض :أمثر العلماء يقولوف إسنو يقع ،كالذين يقولوف :لي
اإلماـ أٛتد عن قو٢تم :إسنو قوؿ سوء ،يعٍت :ال ينبغي أف يؤخذ بو(ِ).

بواقع ،قاؿ

 إذا كرد النهي عن سنف العبادة فهي غَت صحيحة ،كإذا ماف النهي عاما فإسنو ال
يتعلق بصحة العبادة ،ممن توضأ ٔتاء مغصوب ،فإف كضوءه صحيح؛ ألف النهي
عن غصب ا١تاء ،ال عن الوضوء اب١تاء ا١تغصوب(ّ).
 األمَت يف السفر ٕتب طاعتو فيما يتعلق أبحكاـ السفر فقط(ْ).
( كيؤتوا الزماة) ففي الذىب كالفضة كعركض التجارة ربع العشر ،أم :كاحد من
أربعُت.

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ََُ-ٗٗ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َُِ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َُِ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِْ( :

كفيما ٮترج من األرض ٦تا فيو الزماة سنصف العشر إذا ماف يسقى ٔتؤكسنة ،كالعشر
مامال إذا ماف يسقى بال مؤكسنة(ُ).
 من قواعد أصوؿ الفقو( :ال ٤ترـ مع الضركرة ،كال كاجب مع العجز) (ِ).
 لو ماف يستطيع أف يصلي قائما لكنو ال يستطيع أف يكمل القياـ إُف الرموع ،فهل
سنقوؿ :اجل  ،كإذا قارب الرموع فقم ،أك سنقوؿ :ابدأ الصالة قائما ،كإذا تعبت
اجل ؟
ىذا فيو تردد عندم؛ ألف النيب  حُت أخذه اللحم ماف يصلي يف الليل جالسا،
فإذا بقي عليو آايت قاـ كقرأ مث رمع.
لكن يرد على ىذا أف النفل ٬توز أف يصلي اإلسنساف فيو قاعدا ،فإذا قارب الرموع
قاـ ،كالفريضة األصل أف يصلي قائما ،فيبدأىا قائما ،مث إذا تعب ٬تل .
فمقتضى القواعد أسنو يبدأ قائما ،فإذا تعب جل (ّ).
 مدار ا٠تبث على ما استخبثو الشرع ،ال على ما استخبثو الناس.
فا٠تبيث ما استخبثو الشرع؛ ألسنو ال ٯتكن أف يرد ىذا إُف عقوؿ الناس؛ ألسنو يفتح
من الشر كا٠تالؼ ما ىو معلوـ(ْ).

(ُ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُِٕ( :
(ِ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّٔ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّٖ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُْٗ( :

 كالصحيح أسنو لو سنسي أف يستجمر استجمارا شرعيا ،مث توضأ فإف كضوءه صحيح؛
ألسنو لي ىناؾ عالقة بُت االستنجاء كالوضوء(ُ).
 كالوضوء يف الغسل سنة ،كلي بواجب ،كيسن قبل أف يغتسل ،كإذ اغتسل فال
حاجة إليو مرة اثسنية؛ ألسنو َف يثبت عن النيب  أسنو توضأ بعد اغتسالو(ِ).
 لو فرض أف اإلسنساف يف الرب ،كتنج ثوبو ،كلي معو ما يغسلو بو ،فهل يتيمم من
أجل صالتو يف ىذا الثوب؟
ال يتيمم؛ ألف التيمم إ٪تا ىو لطهارة اٟتدث فقط ،أما النجاسة فال يتيمم ٢تا؛ ألف
النجاسة عُت قذرة تطهَتىا إبزالتها ،إف أمكن فذاؾ ،كإف َف ٯتكن تبقى حىت ٯتكن
إزالتها(ّ).
 لو أف شخصا مسافرا لب اٞتوارب على طهارة تيمم ،مث قدـ البلد فإسنو ال ٯتسح
عليهما؛ ألسنو لبسهما على طهارة تيمم.
كطهارة التيمم إ٪تا تتعلق ابلوجو كالكفُت ،ال عالقة ٢تا ابلرجلُت(ْ).
 لو لب ا٠تفُت لصالة الفجر ،كمسح لصالة الظهر ،مث سافر بعد الظهر ،فإسنو يتمم
ثالثة أايـ ،كلو ماف ابلعك مسح ،كىو مسافر مث أقاـ فإسنو يتمم مسح مقيم؛ ألف
العربة ابلنهاية ال ابلبداية(ٓ).
(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ّّْ/
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ّّْ/
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ّّٖ/
(ْ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.َّْ/
(ٓ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ُّْ/

 إذا خلع ا٠تفُت بعد ا١تسح ،كىو على طهارة ،فإهنا ال تنتقض طهارتو ،بل يبقى
على طهارتو ،فإذا أراد أف يتوضأ فال بد أف يغسل قدميو.
كالقاعدة يف ىذا :أسنو مىت سنزع ا١تمسوح فإسنو ال يعاد ليمسح ،بل ال بد من غسل
الرجل ،مث إعادتو إذا أراد الوضوء(ُ).
 حاالت تغيَت النية يف الصالة:
ُ -من مطلق إُف معُت :من انفلة مطلقة إُف راتبة الفجر ال يصح ا١تعُت كيبقى
ا١تطلق.
ِ -من معُت إُف معُت :قاـ ليصلي العصر فذمر أسنو َف يصل الظهر فنواىا ظهرا
يبطل األكؿ ،كال ينعقد الثاين.
ّ -من معُت إُف مطلق :يصح كيبقى ا١تعُت عليو.
دخل يف فريضة ،مث سنواىا انفلة ١تيعاد ال ٯتكن أف يتأخر فيو ،كىذا جائز
بشرطُت :إذا ماف الوقت متسعا ،كإذا َف يفوت اٞتماعة(ِ).
 الدين اإلسالمي :عقيدة كشريعة.
فاٞتاسنب الذم يتعلق أبعماؿ القلوب يسمى عقيدة ،كاٞتاسنب الذم يتعلق ابألعماؿ
الظاىرة يسمى شريعة(ّ).

(ُ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ِّْ/
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ِ.ّْٗ/
(ّ) ضوابط فهم العقيدة كالتعامل مع اآلخرين ألٛتد الغامدم ص.)ُِ( :

 أجود تعريف للرخصة الشرعية مما قاؿ الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي (تُّّٗىػ)
تعريف اتج الدين السبكي الشافعي (تُٕٕىػ) حيث عرفها بقولو :اٟتكم
الشرعي الذم غَت من صعوبة إُف سهولة كيسر لعذر اقتضى ذلك ،مع قياـ سبب
اٟتكم األصلي(ُ).
 من أمثلة التلفيق يف األحكاـ تلفيق بعض الشعراء -أبو سنواس ،ابن الركمي -كىي يف
ديواسنو حيث زعم أف أاب حنيفة أابح النبيذ ،كالشافعي قاؿ :النبيذ كا٠تمر شيء
كاحد ،فلفق من القولُت قوال سنتيجتو إابحة ا٠تمر.
كمن ذلك ممن تزكج امرأة بال كِف ،كال شهود مقلدا أاب حنيفة يف عدـ اشًتاط
الوالية ،كمقلدا اإلماـ مالكا يف عدـ اشًتاط الشهادة بذاهتا كاالمتفاء إبعالف
الزكاج(ِ).
 لي للقاضي أف يقضي بعلمو؛ كإ٪تا ابلبينات ،كيؤيد ىذا أف النيب  ماف يعلم من
أمر ا١تنافقُت ما يبيح دماءىم كأموا٢تم ،كَف ٭تكم فيهم بعلمو(ّ).

(ُ) تتبع الرخص بُت الشرع كالواقع لعبد اللطيف التو٬ترم ص.)ُْ( :
(ِ) تتبع الرخص بُت الشرع كالواقع لعبد اللطيف التو٬ترم ص.)ِّ( :
(ّ) فصوؿ يف التفكَت ا١توضوعي لعبد الكرًن بكار ص.)ْْ( :



 آخر سورة سنزلت من القرآف الكرًن سورة النصر(ُ).
 توزيع آايت الفاٖتة:
ُ -اٟتمد هلل رب العا١تُت.
ِ -الرٛتن الرحيم.
ّ -مالك يوـ الدين.
ْ -إايؾ سنعبد كإايؾ سنستعُت.
ٓ -اىدان الصراط ا١تستقيم.
ٔ -صراط الذين أسنعمت عليهم.
ٕ -غَت ا١تغضوب عليهم كال الضالُت.
 إحصائيات يف الفاٖتة:
عدد حركفها ُِٓ حرؼ.
تقرأ يف الفرائض ُٕ مرة.
يف السنن الركاتب ُِ مرة.
يف الفرائض ُٕ×ُِٓ=ُِِٓ حرؼ.
اٟتسنة بعشر ُِِٓ×َُ=َُِِٓ حسنة.
يف الركاتب ُِ×ُِٓ=ََُٓ حرؼ.
اٟتسنة بعشر ََُٓ×َُ=َََُٓ حسنة.
يف اٞتميع َُِِٓ َِّٔٓ=َََُٓ+حسنة.

(ُ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ّٓٔ/

 السورة اٞتامعة :الشعراء.
 ترتيب القرآف:
ترتيب الكلمات (اٟتمد هلل رب العا١تُت) اثبت ابلنص كاإلٚتاع ،كٖترـ ٥تالفتو.
ترتيب اآلايت :اثبت ابلنص كاإلٚتاع ،كىو كاجب على الراجح.
ترتيب السور :اثبت ابالجتهاد ال ابلنص كاإلٚتاع ،فال يكوف كاجبا ،قياـ النيب 
ابلبقرة كالنساء كآؿ عمراف(ُ).
 ثالثوف سورة ٝتيت أبٝتاء حوادث اترٮتية ذمرت فيها(ِ).
 كردت قصة آدـ  يف القرآف يف سبعة مواضع.
 سورة البقرة قيل ىي أكؿ سورة سنزلت يف ا١تدينة.
 قضية موف أمثر الناس ال يعلموف كردت يف القرآف يف عشرين مرة.
 هللا هلالج لج قد أتبع ملمة اٟتكم بكلمة العلم يف متابو الكرًن أربع مرات:
يف شأف يوسف ( ك١تا بلغ أشده آتيناه حكما كعلما).
يف شأف لوط ( كلوطا آتيناه حكما كعلما).
يف شأف موسى ( ك١تا بلغ أشده كاستول آتيناه حكما كعلما).
يف شأف داكد كسليماف عليهما السالـ (كمال آتيناه حكما كعلما).

(ُ) أصوؿ التفسَت البن عثيمُت.
(ِ) اٖتاؼ اإللف بذمر الفوائد األلف حملمد موسى سنصر ُ.ّٖ/

( كراكدتو اليت ىو يف بيتها).
َف تقع ىذه ا١تادة (ا١تراكدة) يف القرآف إال يف موضع االحتياؿ كالدىاء ،كقد كردت يف
مواضع ثالثة:
(كراكدتو اليت ىو يف بيتها).
كقوؿ إخوة يوسف ( سنراكد عنو أابه).
كعن قوـ لوط ( كلقد راكدكه عن ضيفو) (ُ).
( كإذا سألتموىن متاعا فاسألوىن من كراء حجاب) آية اٟتجاب أكؿ آية سنزلت
بشأف فرض اٟتجاب يف ذم القعدة سنة ٓىػ(ِ).
مال ال توجد يف النصف األكؿ من القرآف
 كالذم حذؼ مال من القسم األعلىٌ ،
الكرًن.
 سورة العنكبوت من أكاخر ما سنزؿ يف مكة.


أال إ٪تا القرآف تسعة أحرؼ
حالؿ حػ ػراـ ٤تكم متش ػػابو

سأسنبيكها يف بيت شعر بال خلل
بشيػ ػػر سنذيػ ػ ػ ػ ػ ػػر قصػ ػ ػ ػ ػػة عظة مث ػػل.

 سورة البقرة أكؿ سورة سنزلت بعد ا٢تجرة ،كىي من أٚتع السور.
 سورة آؿ عمراف :عمراف كالد مرًن بنت عمراف.

(ُ) اٖتاؼ إللف حملمد موسى سنصر ُ/
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

 سورة ا١تائدة من أكاخر ما سنزؿ من القرآف الكرًن.
 سورة األسنعاـ مكية ،ركم عن ابن عباس أهنا سنزلت ٚتلة كاحدة ٔتكة عدا ست
آايت.
 سورة األعراؼ سنزلت ٔتكة إٚتاعا ،كىي أكؿ سورة طويلة سنزلت من القرآف كأطوؿ
سورة يف ا١تكي ،كىي أكؿ سورة عرضت للتفصيل يف قصص األسنبياء.
 سورة األعراؼ سنزلت بُت ٚتلتُت من السور ا١تكية يكثر يف اٞتملة اليت سنزلت قبلها
السور القصَتة اليت تعرؼ بسور ا١تفصل كيكثر يف اٞتملة اليت سنزلت بعدىا السور
ا١تتوسطة اليت تعرؼ بسور ا١تئُت.
 الراجح يف ا١تراد ابألحرؼ السبعة -كهللا أعلم :-أهنا سبع لغات من لغات العرب يف
ا١تعٌت الواحد ٨تو( :أقبل ،كىلم ،كعجل ،كأسرع) فهي ألفاظ ٥تتلفة ١تعٌت كاحد أك
ألفاظ ٥تتلفة ١تعاف ٥تتلفة ،لكن اختالؼ تنوع ال اختالؼ تضاد ٨تو (سننشزىا) ك
(كىو)،
(كىو)ٍ ،
(سننشرىا) أك اختالؼ يف ميفية النطق ابللفظ ذم ا١تعٌت الواحد ٨تو ي
كذلك لدالالت األحاديث عليو ،كىو قوؿ ٚتهور العلماء ،كألسنو يتفق مع معٌت
اٟترؼ يف اللغة ،كٖتقيق مبدأ اليسر كاألقواؿ األخرل ال ٗتلو من مالحظات مثَتة
عليها.
ىذا التخفيف كقع بعد ا٢تجرة عندما دعت اٟتاجة إليو.
من ْتث بعنواف :دراسة ٖتليلية ١تفهوـ األحرؼ السبعة اليت سنزؿ عليها القرآف.
د/طو عابدين طو ،ملية ا١تعلمُت ْتائل(ُ).
(ُ) ٣تلة جامعة اإلماـ عدد (ْٓ) جُِْٕ/ْ ،ِ/ىػ.

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما أسنو قاؿ :ىل تركف أحدا صلى هللا عليو كمالئكتو
سول دمحم؟ فقيل لو فقاؿ :إف هللا كمالئكتو يصلوف على أمة دمحم ،مث قرأ (ىو الذم
يصلي عليكم كمالئكتو) األحزاب ّْ(ُ).
 سبع آايت متواليات آخر مل آية اٝتاف هلل عز كجل:

يف اٟتج :أك٢تا (ليدخلنهم مدخال يرضوسنو) (ٗٓ) (ِ).

 تسع آايت أكؿ مل آية (قاؿ):
يف الشعراء أك٢تا (قاؿ فرعوف كما رب العا١تُت) (ِّ) (ّ).
ٜ ت آايت متواليات أكؿ مل آية (قالوا):
يف يوسف أك٢تا (قالوا كأقبلوا عليهم) (ُٕ) (ْ).
ٜ ت آايت متواليات أك٢تا ملها (كلقد):
يف القمر أك٢تا (كلقد أسنذرىم بطشنا) (ّٔ) (ٓ).
 أربع آايت أك٢تا حرؼ الشُت:
(شهر رمضاف) البقرة ُٖٓ.
(شهد هللا) آؿ عمراف ُٖ.
(ُ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ِ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ّ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ْ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ٓ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.

(شامرا ألسنعمو) النحل ُُِ.
(ُ)
(شرع لكم) الشورل ُّ.
 يف القرآف آيتاف آخر مل آية حرؼ الشُت:
(مالعهن ا١تنفوش) القارعة ٓ.
(ِ)
(إليالؼ قريش) قريش ُ.
 آيتاف ٖتتوايف على حركؼ ا١تعجم:
يف آؿ عمراف (مث أسنزؿ عليكم) ُْٓ.
(ّ)
كيف الفتح (دمحم رسوؿ هللا) ِٗ.
( اي أيها الذين مفركا) يف التحرًن ٕ.

(ْ)

( اي أيها الذين آمنوا) ٖٗ مرة.
(اي أيها الناس) َِ مرة.
(اي أيها النيب) ُّ مرة.
(ٓ)
(اي أيها الرسوؿ) مراتف يف ا١تائدة (ال ٭تزسنك) ُْ (بلغ) ٕٔ.

(ُ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ِ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ّ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ْ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.
(ٓ) فنوف األفناف البن اٞتوزم.

 مصطلح ا١تعجزة َف يرد يف القرآف كال يف السنة؛ كإ٪تا ظهر يف أكاخر القرف الثاين
ا٢تجرم ،كبداية الثالث عندما دكسنت العلوـ(ُ).
 برز مصطلح إعجاز القرآف على الساحة بعد أف سنقل عن كاصل بن عطاء شيخ
ا١تعتزلة (تُُّىػ) يف البصرة :أف إعجاز القرآف لي بشيء ذايت فيو؛ كإ٪تا ىو
بصرؼ هللا تفكَت الناس عن معارضتو ،كىو القوؿ الذم تبناه فيما بعد إبراىيم بن
سيار النظٌاـ (تُِّىػ) أحد شيوخ ا١تعتزلة يف البصرة ،كعرؼ ىذا القوؿ فيما بعد
ب ػ ػػ(الصرفة) (ِ).
 أكؿ من توُف الرد على القوؿ ابلصرفة ىو اٞتاحظ (تِٓٓىػ) تلميذ النظٌاـ يف
متاب ٝتاه (سنظم القرآف) كموضوعو بياف ا١تعاين الغزيرة يف اآلايت ذات الكلمات
القليلة ،قاؿ تعاُف( :ال يصدعوف عنها كال ينزفوف) ٚتعتا ٚتيع عيوب ٜتر الدسنيا(ّ).

 من إعجاز القرآف اإلخبار عن الغيوب ،قاؿ هللا تعاُف( :ىو الذم أرسل رسولو
اب٢تدل كدين اٟتق ليظهره على الدين ملو) ففعل ذلك كقاؿ( :قل للذين مفركا
ستغلبوف) فصدؽ(ْ).

(ُ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ُٕ( :
(ِ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ْٔ( :
(ّ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ْٔ( :
(ْ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ٕٓ( :

 من الردكد العقلية على من قاؿ :أف إعجاز القرآف ابلصرفة أف استعظاـ العرب
لفصاحة القرآف كبالغتو دليل على بطالف الصرفة ،فلو ماسنوا مصركفُت عن ا١تعارضة
بنوع من الصرؼ لكاف تعجبهم للصرؼ ال للبياف ا١تعجزة(ُ).
 من مزااي القرآف الكرًن مما قاؿ ا٠تطايب (تّٖٖىػ):
صفتا :الفخامة كالعذكبة.
فنتيجة الفخامة أف يشعر التاِف للقرآف ابلركعة كا١تهابة كا٠توؼ من قوارعو ،كسنتيجة
العذكبة ىي تلك اٟتالكة كاللذة اليت يتلمسها القارئ من خالؿ سطوره(ِ).
 ا١تشهور أف عدد اٟتركؼ يف اللغة العربية ٙتاسنية كعشركف حرفا ،كعدد السور ا١تفتتحة
ابٟتركؼ ا١تقطعة تسع كعشركف سورة(ّ).

(ُ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ٕٔ( :
(ِ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ُٕ( :
(ّ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ٖٔ( :



 فكاسنوا يف ضرب ا١تثل مجحا ،فإف أمو قالت لو :احفظ الباب ،فقلعو ،كمشى بو،
فأخذ ما يف الدار ،فالمتو أمو ،فقاؿ :إ٪تا قلت :احفظ الباب ،كما قلت :احفظ
الدار(ُ).
 عن دمحم بن سليماف اٞتوىرم قاؿ :منا سنصحب اٞتاحظ على سائر أحوالو من جد
كىزؿ ،فخرجنا يوما لنزىة ،فبينا ٨تن على ابب جامع البصرة سننتظر شيئا أردانه؛ إذ
عارضتنا امرأة معها أكراؽ مقطعة ،فعرضت ذلك علينا ،فلم ٧تد فيها طائال،
فًتمناىا كاسنصرفنا ،كٗتلف معها اٞتاحظ ،ك٨تن سننتظره ،فأطاؿ ،مث رأيناه قد كزف ٢تا
شيئا ،كأخذ األكراؽ ،كقاؿ :اسنتظركين ،كمضى هبا إُف منزلو ،فلما عاد أخذان هنزأ بو،
كسنقوؿ :فزت بقطعة من العلم كافرة كضحكنا ،فقاؿ :أسنتم ٛتقى ،كهللا إف فيها ما ال
يوجد إال فيها ،كلكنكم جهاؿ ال تعرفوف النفي من ا٠تسي (ِ).
ٝ تع عمر بن عبد العزيز رجال ٯتدح فاطمة بنت اٟتسُت أك بنت عبد ا١تلك -
زكجتو -أبهنا ما تعرؼ من الشر شيئا ،فقاؿ عمر :معرفتها ابلشر جنبتها إايه.
 قاؿ بعض علماء القبورية لعامي من أىل التوحيد :أسنتم تقولوف :إف األكلياء ال
ينفعوف كال يضركف ،كهللا تعاُف يقوؿ( :كال ٖتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل
أحياء عند رهبم ييرزقوف) قاؿ :كىل هللا قاؿ :ييرزقوف ،أك يىرزقوف؟ قاؿ :بل ييرزقوف،
قاؿ :إذنا أان أسأؿ الذم يرزقهم ،كال أسأ٢تم(ّ).
(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُِْ( :
(ِ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ُٗ( :
(ّ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ْٔ( :

 رككا عن الشيخ دمحم السفاريٍت اٟتنبلي (تُُٖٖىػ) أف أمَت انبل ١تا توُف بعد أبيو
األمَت السابق جاء أىل العلم لتهنئتو ،كطلبوا إلغاء الضرائب الزائدة عن الزماة
الشرعية ،فقاؿ األمَت :ال أغَت شيئا ٦تا ماف يف عهد كالدم ا١ترحوـ ،فقاؿ لو
الشيخ :كمن أدراؾ أسنو مرحوـ ،أزؿ الضرائب كالناس يدعوف لك كلو.
 قاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ :دخل أعرايب ٔتدينة ترمذ ،كاٞتهم بن صفواف قاعد فيها يعلم
من ماف حولو يقوؿ ٢تم :إف هللا ٝتيع بال ٝتع ،بصَت بال بصر ،عليم بال علم...
ينشر فيهم مذىب اٞتهمية ،فتعجب ذلك األعرايب كأسنشأ يف اٟتاؿ قولو:
أال إف جهما مافر ابف مفره
كمن قاؿ يوما قوؿ جهم فقد مفر
لقد جن جهم إذ يسمي إ٢تو
ٝتيعا بال ٝتع بصَتا بال بصر
عليما بال علم رضيا بال رضا
لطيفا بال لطف خبَتا بال خرب
أيرضيك أف لو قاؿ اي جهم قائل
أبوؾ امرؤ حر خطَت بال خطر
مليح بال ملح هبي بال هبا
طويل بال طوؿ ٮتالفو القصر
حليم بال حلم كيف بال كفا
فبالعقل موصوؼ ك ابٞتهل مشتهر
جواد بال جود قوم بال قول
مبَت بال مرب صغَت بال صغر
أمدحا تراه أـ ىجاءن ك سبة
كىزءا مفاؾ هللا اي أٛتق البشر

فاسنك شيطاف بعثت ألمة
تصَتىا عما قريب إُف سقر
قاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ رٛتو هللا :فلقد سنفع هللا أببيات ذلك األعرايب ،كاسنفض من
حوؿ جهم انس مثَت.
 يف زحاـ الرمي دفع رجل ساَف بن عبد هللا بن عمر سيد التابعُت ،فلما التفت إليو
ساَف من شدة ما كجد من الدفع ابدره الرجل غاضبا ،كقاؿ :إين ألظنك رجل سوء،
فقاؿ ساَف :كهللا ما عرفٍت إال أسنت(ُ).
 قصة خولة بنت األزكر ال تعدك أف تكوف ك٫تا ابتدعو خياؿ حاذؽ ،فشاع ذمرىا
كاسنتشر حىت خا٢تا الناس حقيقة ككاقعا ،كأكؿ من ذمر قصة خولة متاب (فتوح
الشاـ) ا١تنسوب للواقدم.
 قصة طارؽ بن زايد اليت فيها أسنو أمر ْترؽ السفن اليت عرب عليها جنده ال أساس
٢تا ،كال معتمد حىت أف الركاايت اإلسالمية اليت تتحدث عن فتح ا١تسلمُت لبالد
األسندل ال تذمر شيئا عن ىذه الواقعة ،كمل ما ىنالك أف الشريف اإلدريسي يف
معجمو اٞتغرايف (سنزىة ا١تشتاؽ) ذمر ىذه القصة عند مالمو عن جغرافية األسندل
كعنو تناقلتها بعض التواريخ النصراسنية ،مث عادت إلينا مرة أخرل(ِ).

(ُ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ِّ( :
(ِ) ٣تلة القافلة٤ ،ترـ ُُِْىػ.

 تربع رجل طاعن يف السن يف بالد الغرب بكامل ثركتو لشاب َف يلتق معو إال مرة
كاحدة على منت قطار ،فلما سئل عن السبب قاؿ :لقد صنع يب معركفا طواؿ
الرحلة ،لقد ظل ينصت ٟتديثي ابىتماـ ،كيستمع ِف من غَت مقاطعة(ُ).
 قصة رجل يف بٍت إسرائيل ال يولد لو ،فيقتل الغلماف ،فأسنكرت عليو امرأتو كاغًت
إبمهاؿ هللا لو ،فقالت :إف صاعك َف ٯتتلئ ،كلو امتأل صاعك ألخذت ،حىت
أيخذ(ِ).

(ُ) أكراؽ اٟتب العامر ٞتماؿ اٟتوشيب ص.)ٖٓ( :
(ِ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ُِْ( :



 إحراؽ ا١ترابطُت لكتاب (إحياء علوـ الدين) للغزاِف يعود ابلدرجة األكُف إُف ما
تضمنو الكتاب من الفكر الصويف الفلسفي ،كلي للخالؼ ا١تذىيب يف الفقو دخل
يف القضية(ُ).
 منهج الشيخ ابن سعدم يف التفسَت:
 سهولة األسلوب ككضوحو.
ٕ تنب ا١تصطلحات العلمية كا١تناقشات ا١تنطقية ال سيما حُت تثار قضااي
العقيدة.
 االبتعاد عن االسًتساؿ يف ا١تسائل الفرعية ،كالبعد عن اٟتشو كالتكرار
كالتطويل.
 اعتماده على ا١تأثور من الكتاب كالسنة.
 اعتماده على األحاديث الصحيحة.
 خلو تفسَته من اإلسرائيليات.
 قاؿ ابن سعدم :اعلم أف طريقيت أين أذمر عند مل آية ما ٭تضرين من معاسنيها كال
أمتفي بذمر ما تعلق اب١تواضع السابقة عن ذمر ما تعلق اب١تواضع الالحقة؛ ألف هللا
كصف ىذا الكتاب أسنو (مثاين) تثٌت فيو األخبار كالقصص كاألحكاـ ،كٚتيع
ا١تواضيع النافعة ٟتكم عظيمة كأمر بتدبره ٚتيعو ١تا يف ذلك من زايدة العلوـ
كا١تعارؼ كصالح الظاىر كالباطن كإصالح األمور ملها.

(ُ) السلفية كأعالمها يف موريتاسنيا للطيب بن عمر بن اٟتسُت.

 ركل ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ :التفسَت على أربعة
أكجو:
ُ -كجو تعرفو العرب من مالمها ،كىذا ابعتبار الكلمات اللغوية.
ِ -كتفسَت ال يعذر أحد ّتهالتو ،كىو اٟتالؿ كاٟتراـ.
ّ -كتفسَت يعلمو العلماء ،كىو ما يستنبطوسنو من تفسَت القرآف ابلقرآف
كاٟتديث.
ْ -كتفسَت ال يعلمو إال هللا ،كىو ا١تتشابو.
 سنظاـ ديوم العشرم:
ملفيل ديوم (ُُُُّٖٓٗ-ـ) أمريكي.
تعتمد خطة تصنيف ديوم العشرية على تقسيم ا١تعرفة اإلسنساسنية إُف عشرة ٣تاالت
رئيسية ،كمل كاحد من ىذه اجملاالت ينقسم بدكره إُف عشرة أقساـ ،كمل قسم
ينقسم إُف عشرة فركع ،كىكذا كلقد ٚتع ديوم فركع ا١تعرفة العامة يف عشرة أقساـ
كأعطى لكل قسم رمزا على النحو التاِف:
(َََ).
معارؼ عامة:
(ََُ).
فلسفة:
(ََِ).
الدين:
(ََّ).
علوـ اجتماعية:
(ََْ).
اللغات:
(ََٓ).
علوـ ْتتة:
(ََٔ).
علوـ تطبيقية:
(ََٕ).
فنوف ٚتيلة:

آداب:
اتريخ:

(ََٖ).
(ََٗ) (ُ).

 من مصنفات الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي( :سنظم يف أسنساب العرب) كبعد البلوغ
دفنو ،قاؿ :ألسنو ماف سنية التفوؽ على األقراف ،كقد المو مشاٮتو على دفنو ،كقالوا:
ماف من ا١تمكن ٖتويل النية(ِ).
 خَت الدين الزرملي ٕ-تاكز هللا عنا كعنو -عضو حزب االستقالؿ العريب ،فيو سنف
قومي حاد ،كىو القائل:
٢تممت أف أعبد ذلك الوثنا.
لو مثلوا ِف موطٍت كثنا
٢تذا َف يًتجم حسب التتبع ألحد من سالطُت الدكلة العثماسنية يف األعالـ ،كىذه
لفتة سنفيسة َف أر من تنبو ٢تا ،كىي منقصة للزرملي كمتابو؛ إذ ميف يًتجم لألعالـ
كفيهم الكفار كالضالؿ من أىل القبلة ،كيًتؾ تراجم سالطُت دكلة عاشت ٨تو
سبعة قركف(ّ).
 متب على الطحاكية حواِف سبعة شركح ،كلكن ال ٗتلو من أخطاء؛ ألف الذين
ألفوىا ماسنوا على منهج ا١تتأخرين ،فلم ٗتل شركحهم من مالحظات إال شرحا كاحدا
فيما سنعلم ،كىو شرح العز بن أيب العز اٟتنفي ،كىو من تالميذ ابن مثَت فيما
يظهر(ْ).

(ُ) سنشرة مكتبيت ،معهد ٜتي مشيط ص.)ْٔ( :
(ِ) ترٚتة الشيخ دمحم األمُت الشنقيطي لعبد الرٛتن السدي ص.)ِْ( :
(ّ) ٖتريف النصوص لبكر أبو زيد ص.)ُِٕ( :
(ْ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ِٔ( :

 ساؽ اإلماـ ابن القيم يف متابو (حادم األركاح إُف بالد األفراح) األحاديث الواردة
يف رؤية هللا عز كجل ،كقد بلغت حد التواتر(ُ).
 ابن األثَت ١تا يشل صنف جامع األصوؿ ،كالنهاية يف غريب اٟتديث.
 التزـ النوكم أال يذمر يف رايض الصاٟتُت إال ما صح من األحاديث ،كقد كىف
ابلتزامو ،فلم يعثر منو إال على أحاديث يسَتة ،لعل لو كجهة سنظر يف تصحيحها
حسب ما يراه(ِ).
 رايض الصاٟتُت (ُٕ) متااب )ِٔٓ( ،اباب )ُٖٕٗ( ،حديثا(ّ).
 قاؿ قدماء ا١تصريُت :الكتب غذاء النفوس.
 قيل البن ا١تبارؾ :ما لك ال ٕتالسنا؟ فقاؿ :أان أذىب فأجال
كأشار بذلك إُف أسنو ينظر يف متبو.

الصحابة كالتابعُت،

 متاب( :موسم ا٢تجرة إُف الشماؿ) للطيب صاٌف ،كمذلك متاب( :تبسيط العقائد
اإلسالمية) ٟتسن أيوب ،من الكتب اليت حذر منها الشيخ ابن ابز(ْ).

(ُ) التعليقات ا١تختصرة على منت الطحاكية لصاٌف الفوزاف ص.)ٕٓ( :
(ِ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ّ) شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُت ُ/
(ْ) ٣تلة البحوث اإلسالمية ُٓ.ِٖٔ/

١ تا ذا تؤلف الكتب؟
يقوؿ حاجي خليفة يف مشف الظنوف :إف التأليف على سبعة أقساـ ،ال يؤلف
عاقل إال فيها؛ كىي:
ُ -إما شيء َف يسبق إليو فيخًتعو.
ِ -أك شيء انقص يتممو.
ّ -أك شيء مغلق يشرحو.
ْ -أك شيء طويل ٮتتصره.
ٓ -أك شيء متفرؽ ٬تمعو.
ٔ -أك شيء ٥تتلط يرتبو.
ٕ -أك شيء أخطأ فيو مصنفو فيصلحو.
 الفوامو اٞتنوية يف ا١تلتقطات النحوية للشيخ عبد ا٢تادم ٧تا األبيارم ،كىو متاب
فريد يف اببو ،جعل مؤلفو عناكين فصولو أٝتاء الطعاـ كالفوامو كالوركد ،فيقوؿ مثال:
بطيخة لطيفة ،تينة متينة ،كردة زاىرة ،ىريسة يف كاقعة سنفيسة ،الكنافة يف حديث
خرافة ،البلح يف شيء من ا١تلح ،الكعك ا١تفتوؿ فيما من األٝتاء ٔتعٌت اجملهوؿ.
 متاب( :األغاين) متاب أدب ك٤تاضرة ال سنظَت لو ،ال يعتمد عليو كال يركل عنو ألف
أاب الفرج األصبهاين معركؼ ابلكذب كالوضع ،كىو فاسد السَتة بعيد عن
العدالة(ُ).

(ُ) ٣تلة القافلة٤ ،ترـ ُُِْىػ.

 اختبار سرعة القراءة:
قراءة صامتة ١تدة ٜت دقائق مث يعد ٚتيع ما قرأ كيقسم اجملموع على ٜتسة.
(َُٓ) فأقل بطيء )ََِ( ،متوسط )ََّ( ،سريع.
 متاب( :اجملموع شرح ا١تهذب) للشَتازم تعاقب عليو ثالثة:
ُ -النوكم :من أكلو إُف أكؿ ابب الراب من متاب البيوع ،آخر اجمللد التاسع
(ُ.)ٗ-
ِ -السبكي :من ابب الراب إُف ابب الرد ابلعيب من متاب البيوع ،آخر اجمللد
اٟتادم عشر (َُ.)ُُ-
ّ -ا١تطيعي :من ابب بيع ا١تراْتة إٍف الكتاب (ُِ.)ُ( )ِّ-
٦ تا يتميز بو تفسَت ابن مثَت استيعاب األحاديث اليت تتعلق ابآلية ،فقد استوعب
رٛتو هللا األحاديث الواردة يف عذاب القرب كسنعيمو عند قولو تعاُف( :يثبت هللا الذين
آمنوا ابلقوؿ الثابت) ،كمذا استوعب أحاديث اإلسراء كا١تعراج عند قولو تعاُف:
(سبحاف الذم أسرل بعبده) ،كمذا األحاديث الواردة يف الصالة على النيب  عند
قوؿ هللا تعاُف( :إف هللا كمالئكتو يصلوف على النيب) ،كمذا األحاديث الواردة يف
فضل أىل البيت عند تفسَت قولو تعاُف( :إ٪تا يريد هللا ليذىب عنكم الرج أىل
البيت) كغَت ىذا مثَت(ِ).

(ُ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ْٖ( :
(ِ) تفسَت القرآف العظيمٖ ،تقيق الوادعي ُ.ٓ/

 قاؿ العقاد يف مقاؿ لو بعنواف١ :تا ذا ىويت القراءة؟:
أىول القراءة ألف عندم حياة كاحدة يف ىذه الدسنيا ،كحياة كاحدة ال تكفيٍت،
كالقراءة دكف غَتىا ىي اليت تعطيٍت أمثر من حياة كاحدة يف مدل عمر اإلسنساف
الواحد؛ ألهنا تزيد ىذه اٟتياة من انحية العمق ،كإف ماسنت ال تطيلها ٔتقادير
اٟتساب(ُ).
 قاؿ العقاد (َُُّّّٖٔ-ىػ) :إف القراءة َف تزؿ عندان سخرة يساؽ إليها
األمثركف طلبا لوظيفة أك منفعة ،كَف تزؿ عند أمم اٟتضارة حرمة سنفسية محرمة
العضو الذم ال يطيق اٞتمود(ِ).
 اي رب :ىل سنزلت لذة القراءة من اٞتنة( .فيلسوؼ غريب).
 قاؿ الشيخ دمحم اٟتسن بن الددك عن كالده أسنو قاؿ :مل متاب َف ييقرأ لي
للكتب(ّ).
 ديواف غيالف فيو ثلث اللغة(ْ).
 متاب( :أخبار النساء) منسوب البن القيم ،كلعل الصحيح أسنو البن اٞتوزم.

(ُ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ِٕ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٕ( :
(ّ) رسائل إُف طالب العلم (برانمج) حملمد اٟتسن بن الددك.
(ْ) رسائل إُف طالب العلم (برانمج) حملمد اٟتسن بن الددك

٤ترما

 األساسنيد أسنساب الكتب(ُ).
 من الكتب اليت خلت ٘تاما من األدلة متاب٥ :تتصر خليل ٠تليل بن إسحاؽ
(تٕٕٔىػ)؛ فإسنو أخاله من اآلايت كاألحاديث طلبا لالختصار(ِ).
 يف الكتب الفكرية كالفلسفية ينبغي أف يكوف طريق سنظر القارئ فيها من ا١تعٌت إُف
اللفظ أمثر من سنظره من اللفظ إُف ا١تعٌت؛ ألف االعتناء اب١تعٌت فيها أمرب كإف طاؿ
الكالـ(ّ).
 قاؿ ٤تمود شامر :مفتاح مل متاب فهرس جامع ،فاقرأ الفهرس قبل مل شيء(ْ).
 إف من يقرأ بكمية أمرب كلي

بنوعية أفضل يستحق اإلشفاؽ أمثر من أف يستحق

ا١تكافأة.
 قاؿ توماس ىوب  :إسنٍت لو قرأت متبا عديدة مما يفعل أمثر الناس فإين سأموف
قليل الذماء مثلهم(ٓ).
 عدد الكلمات ÷ زمن القراءة = سرعة القراءة(ٔ).
(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ّٖ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ْٕ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٕٔ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َٗ( :
(ٓ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٖٗ( :
(ٔ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُُُ( :

 القارئ العادم يقرأ ٔتعدؿ (َِٓ) ملمة يف الدقيقة(ُ).
 يف بعض اإلحصاءات أف القارئ ا١تتوسط يقضي ما معدلو سدس الوقت الذم يقرأ
فيو يف إعادة القراءة(ِ).
 ابن قدامة (َُِْٓٔ-ىػ) يف ركضة الناظر يف أصوؿ الفقو اعتمد مثَتا على متاب
ا١تستصفى للغزاِف (ََْٓٓٓ-ىػ) (ّ).

 الكتب بال فهارس منز بال مفتاح(ْ).
 قاؿ ٭تِت بن خالد (ََُُِٗ-ىػ) :أدرمت أىل األدب كىم يكتبوف أحسن ما
يسمعوف ،ك٭تفظوف أحسن ما يكتبوف ،كيتحدثوف أبحسن ما ٭تفظوف(ٓ).
 رأل أبو حنيفة (ََُٖٓ-ىػ) ماتبا يقرمط الكتابة ،فقاؿَ :ف تقرمط خطك ،إف
عشت تندـ ،كإف مت تشتم.
القرمطة :دقة الكتابة(ٔ).
 حفظ حرفُت خَت من ٝتاع كقرين ،كفهم حرفُت خَت من حفظ كقرين .
(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُُِ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُُّ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُّٓ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُّْ( :
(ٓ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٓٓ( :
(ٔ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٓٔ( :

 قاؿ بَتؾ :القراءة بال تفكَت ماألمل بال ىضم(ُ).
 إذا هتاكف اإلسنساف يف الفهم كَف ٬تتهد مرة أك مرتُت يعتاد ذلك ،فال يفهم اليسَت(ِ).
 خطوات القراءة ابختصار:
ُ -االحتساب.
ِ -التأسي أكال.
ّ -ا٢تدؼ.
ْ -التعرؼ على الكتاب.
ٓ -التعرؼ على ا١تنهج كالفن.
ٔ -فحص الكتاب.
ٕ -قراءة الدرس.
ٖ -القراءة السريعة.
ٗ -الًتميز.
َُ -ا١تساعدات ا٠تارجية.
ُُ -توضيح اٞتمل كمتابة الفوائد.
ُِ -تدكين الفوائد.
ُّ -التأمل.
ُْ -النقد.
ُٓ -العمل(ّ).
(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُّٔ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُْٔ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود.

 قاؿ ابن منظور يف اللساف منتقدا طريقة ترتيب ا١تواد كفق ا١تخارج:
إسنو مطلب عسر ا١تهلك ،كمنهل كعر ا١تسلك ،كمأف كاضعو شرع للناس موردا عذاب
كجالىم عنو.
كقاؿ عن مؤلفو اللساف:
فجمعت ىذا الكتاب يف زمن أىلو بغَت لغتو يفخركف ،كصنعتو مما صنع سنوح
 الفلك كقومو منو يسخركف.
كفاة ابن منظور ُُٕىػ.
 قاؿ الشوماين عن تفسَت ابن مثَت :كىو من أحسن التفاسَت إف َف يكن أحسنها(ُ).
 ذمر ابن مثَت اسم متابو (البداية كالنهاية) يف ٗ ُْٔ/أحداث سنة ٔٗىػ فقاؿ:
كيف قصة ا٠تليل من متابنا ىذا (البداية كالنهاية) فهو يتكوف من بداية ،كقد أرخ فيو
من بدء ا٠تلق إُف أحداث سنة ٖٕٔىػ ،كهناية ٚتع فيو ما كرد من األخبار يف الفنت
كأشراط الساعة(ِ).
 الكتاب الذم ال يدع قارئو يفكر فيو بعد قراءتو لي بكتاب قيم(ّ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُٓ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص)ُٕ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٔٓ( :

٩ تشى أف يكوف منا من أساء قراءة فأساء سنقدا؛ محاؿ من أساء ٝتعا فأساء
جابة(ُ).
 قاؿ ابن اٞتوزم (َٖٕٓٓٗ-ىػ) :ال ٮتلو متاب من فائدة(ِ).
 أظهرت بعض الدراسات أف القارئ يفقد (َٕ٦ )%تا قرأ خالؿ أربع كعشرين
ساعة ،كٯتكن أف ٭تتفظ اب١تهم ٦تا يقرأ إذا كاظب على ا١تراجعة كالتكرار ،كمن ا١تفيد
أف تكوف مراجعة الفوائد اليت متبها على النحو التاِف:
مراجعتها بعد دقائق من االسنتهاء من قراءة الكتاب.
مث خالؿ يوـ من قراءة الكتاب.
مث بعد أسبوع.
مث بعد شهر.
مث بعد ستة أشهر.
مث يعود إليها بُت الفينة كاألخرل(ّ).
 قاؿ العقاد :إف قراءة متاب كاحد ثالث مرات غالبا أسنفع من قراءة ثالث متب يف
ا١توضوع سنفسو(ْ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٕٗ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َُٖ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٗٓ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ُٗٗ( :

 إذا قرأت متااب فال تفكر يف العودة إليو مرة أخرل؛ ألف ىذا الشعور سيؤدم بك إُف
التفريط يف فوائد مثَتة(ُ).
 الكتب األربعة اليت عدىا ابن خلدكف من أصوؿ األدب:
ُ -األماِف أليب علي القاِف.
ِ -الكامل للمربد.
ّ -البياف كالتبيُت للجاحظ.
ْ -أدب الكاتب البن قتيبة(ِ).
 كالد الندكم العالمة الطبيب عبد اٟتي استحق ّتدارة لقب ابن خلكاف ا٢تند ١تؤلفو
القيم( :سنزىة ا٠تواطر) يف ٙتاين ٣تلدات عن أعالـ ا١تسلمُت يف ا٢تند ،طبع أخَتا
ابسم (اإلعالـ ٔتن يف اتريخ ا٢تند من األعالـ) (ّ).
 سنشر للندكم أكؿ مقاؿ ابلعربية يف ٣تلة ا١تنار للعالمة رشيد رضا عاـ ُُّٗـ حوؿ
شخصية اإلماـ السيد أٛتد عرفاف الشهيد ،كماف عمره آسنذاؾ األربعة عشر عاما(ْ).
 ألف أبو اٟتسن الندكم متابو ا١تشهور( :ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت) عاـ
ُْْٗـ(ٓ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َُِ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)َُٕ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٔ( :
(ْ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٗ( :
(ٓ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ٗ( :

 يرل األستاذ أٛتد أمُت أف أدب الكاتب متاب جاؼ ،كأما الكامل فلم يوفق
صاحبو يف اختيار القطع األدبية بل اختار أحطها ،كأفضل األربعة -كا١تقصود
ابألربعة :األماِف أليب علي القاِف ،كالكامل للمربد ،كالبياف كالتبيُت للجاحظ ،كأدب
الكاتب البن قتيبة -البياف كالتبيُت للجاحظ.
كقد ذمر ا١ترزكقي يف شرح اٟتماسة اٝتو( :البياف كالتباين) كىو أقرب إُف القياس؛
ألف البياف كالتبيُت ال فرؽ بينهما(ُ).
 أٛتد أمُت يفضل أبو حياف التوحيدم على اٞتاحظ ،كيفضل شرح ا١ترزكقي
للحماسة على شرح التربيزم؛ ألف التربيزم ال يساعد على فهم األبيات ،بل أييت
بنكت كٖتقيقات لغوية.
كيرل أف األدب كالعلم يف األسندل ليسا يف عمق األدب كالعلم يف ا١تشرؽ ،كأف
طابعهما سطحي يف ا١تغرب(ِ).
٤ تمود دمحم شامر ذمر أسنو قرأ متاب( :ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت) كأعجب
بو ،كماف إعجابو ابلباب األكؿ :العصر اٞتاىلي أمثر ،كأقًتح إفراده بكتاب
خاص(ّ).
 ا١تكتبة الظاىرية يف دمشق سنسبة إُف السلطاف الظاىر بيربس ا١تدفوف فيها(ْ).

(ُ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)َُٕ( :
(ِ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)َُٖ( :
(ّ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ُّٖ( :
(ْ) مذمرات سائح يف الشرؽ العريب أليب اٟتسن الندكم ص.)ِِْ( :

( الفيدا) من متب ا٢تندكس ا١تقدسة ،متب ابللغة السنسكريتية قبل ا١تيالد ،كمعٌت
ملمة (فيدا) بتلك اللغة ا١تعرفة ،كفيو أشعار لي يف مالـ الناس ما ٯتاثلها يف
زعمهم؛ ألف برا٫تا صرفهم عن أف أيتوا ٔتثلها ،كىذا مصدر القوؿ ابلصرفة الذم
اسنتقل إُف ا١تسلمُت يف عهد أيب جعفر ا١تنصور ،كدفعتهم الفلسفة إُف اعتناؽ ىذا
القوؿ كتطبيقو على القرآف الكرًن(ُ).
 التكميل يف معرفة الثقات كالضعفاء كاجملاىيل من أشهر متب ابن مثَت كقد ٚتع فيو
بُت متايب هتذيب الكماؿ للمزم كميزاف االعتداؿ للذىيب مع زايدات يف اٞترح
كالتعديل(ِ).
 ظهرت الطبعة األكُف لكتاب( :ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت) سنة
ُّٗٔىػَُٗٓ-ـ ،عن ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر يف القاىرة(ّ).

 قاؿ سيد قطب عن متاب( :ما ذا خسر العاَف) :كىذا الكتاب من خَت ما قرأت يف
ىذا االٕتاه يف القدًن كاٟتديث سواء(ْ).

(ُ) مباحث يف إعجاز القرآف ١تصطفى مسلم ص.)ٖٓ( :
(ِ) ترتيب كهتذيب البداية كالنهاية ،خالفة أيب بكر حملمد بن صامل السلمي ص.)ٗ( :
(ّ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن ا لندكم ص.)ِّ( :
(ْ) ما ذا خسر العاَف اب٨تطاط ا١تسلمُت أليب اٟتسن ا لندكم ص.)ّْ( :



 كال أيلوه جهدا يف ا٠تباؿ.
ا٠تباؿ :الفساد(ُ).
 يف حديث سحر لبيد بن األعصم للنيب  ... كأين؟ قاؿ :يف جف طلعة ذمر
ٖتت راعوفة يف بئر ذركاف.
اٞتف :قشر الطلع.
الراعوفة :حجر يف أسفل البئر انتئ يقوـ عليو ا١تاتح(ِ).
 قاؿ ابن اٞتوزم( :كرأيت من سنفسي أسنٍت ملما فتحت بصر التفكر سنح لو من
عجائب الغيب ما َف يكن يف حساب؛ فاسنثاؿ عليو من مثيب التفهيم ما ال ٬توز
التفريط فيو ،فجعلت ىذا الكتاب قيدا لصيد ا٠تاطر.
سنح :عرض كبدا.
اسنثاؿ :اسنصب كتتابع ،فلم يدر أبيو يبدأ(ّ).
 فتبصر كال ً
رب برؽ فيو صواعق ىح ٍُت
تشم مل برؽ
شاـ الربؽ :سنظر إليو ،أين يقصد كأين ٯتطر.
اٟتُت :ا٢تالؾ(ْ).

(ُ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.ِٕٓ/
(ِ) تيسَت العلي القدير الختصار تفسَت ابن مثَت حملمد سنسيب الرفاعي ْ.َٕٓ/
(ّ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ّٔ( :
(ْ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ُْ( :

 اي ٢تا من حالة مصوسنة ال يقدر عليها مل طالب ،كال يبلغ يمٍنو كصفها مل خاطب.
الكنو :اٟتقيقة(ُ).
 قاؿ ا١تربدٝ :تعت اٞتاحظ يقوؿ :العشق اسم ١تا فضل عن احملبة ،كالسرؼ اسم ١تا
جاكز اٞتود ،كالبخل اسم ١تا قصر عن االقتصاد ،كاٞتنب اسم ١تا فضل عن شدة
االحًتاس ،كا٢توج اسم ١تا فضل عن الشجاعة(ِ).
 ماء اٟتياة:
أفضل سبل اٟتياة.
ال تسقٍت ماء اٟتياة بذلة...
ت الذم ال يستطيع أف يعرب عما يريد.
األر ٍ
ٌ 
 قلنسوة :طاقية ٚتعها قالسن .
 خورشيد :اسم فارسي يعٍت الشم .
 ىوسنج موسنج :الوادم العطر.
 النقيعة :طعاـ القادـ من السفر.

(ُ) صيد ا٠تاطر البن اٞتوزم ص.)ْْ( :
(ِ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ُٖ( :

 اٞتواين كالرباين ملمتاف استعملتا من قدًن ،قاؿ الفَتكز آابدم يف القاموس :كمنو
قو٢تم :من أصلح جواسنيو أصلح هللا براسنيو؛ سنسبة على غَت قياس ،كعلق عليو الشيخ
سنصر ا٢توريٍت يف شرحو على القاموس :أصلو من قو٢تم :خرج فالف برا إذا خرج إُف
الرب كالصحراء ،كلي من قدًن الكالـ كفصيحو(ُ).
 االسنسالؿ عن ربقة اإلٚتاع.
ًٌ
الربق :حبل فيو عدة عرل يشد بو البهم ،أم :كلد الضأف مل عركة ربقة ابلكسر
كالفتح.
كال يراتب من معو مسكة أف الذب عن اٟتوزة ،ا١تسكة ابلضم :العقل الوافر.
يصطلم أتباع اإلماـ :اإلصطالـ االستئصاؿ ،اصطلم القوـ أبيدكا من أصلهم.
٨تيزة العقل :طبيعتو.
كال يصلح إلايلة طبقات ا٠تالئق .اإلايلة :السياسة كتدبَت األمور.
ال يستد على التقول إال مؤيد ابلتوفيق .استد :التسديد التوفيق للسداد.
يبعد أف يسلم من احتقاب األكزار ،أم :احتماؿ(ِ).
 كىل ينقض ما يف ا١تهارؽ األىواء.
ا١تهارؽ :لي يراد هبا الصحف كالكتب ،كال يقاؿ للكتب مهارؽ حىت تكوف متب
دين أك متب عهود كميثاؽ كأماف(ّ).

(ُ) فصوؿ اجتماعية لعلي الطنطاكم ص.)ُٕ( :
(ِ) الطريق إُف ا٠تالفة أليب ا١تعاِف اٞتويٍت.
(ّ) عشاؽ الكتب لعبد الرٛتن الفرحاف ص.)ِْ( :

 الفذلكة :فذلك حسابو أهناه ،كفرغ منو من قولو إذا أٚتل حسابو( :فذلك مذا
كمذا).
 قاؿ علي ( :ا١ترء ٥تبوء ٖتت لساسنو).
اقتباسا من قوؿ هللا تعاُف( :فلما ملمو قاؿ إسنك اليوـ لدينا مكُت أمُت).
( الناس أعداء ما جهلوا) لو أيضا.
اقتباسا من قولو تعاُف( :بل مذبوا ٔتا َف ٭تيطوا بعلمو).
 ا٠تال كالعشب اسم للرطب من الكأل  ،كاٟتشيش اسم للياب منو ،كالكأل يقع على
الرطب كالياب .
 الديباج :لفظ معرب ،الثوب الذم سداه كٟتمتو من اٟترير.
سداة الثوب خيوطو ا١تمتدة طوال ،كٟتمتو خيوطو ا١تمتدة عرضا.
سالحو إذا قصدىا الصقر ال تزاؿ تعلو كتنزؿ معو
سالحو
 قالت العرب :اٟتبارل
ي
ى
حىت ٕتد فرصة فًتميو بزرقها فيبقى الصقر مقيدا.
الال ىزىكٍرد :من األحجار الكرٯتة ،لوسنو أزرؽ ٝتاكم ،أك بنفسجي ،يكثر يف
ٌ 
أفغاسنستاف ،يستعمل للزينة.
 برقاء :رمادية.

 كقد ماف لً ىداتو من الشباب.
اللدات :ا١تتقاربوف يف السن ،كتكوف اللدات للرجاؿ ،مما تكوف األتراب للنساء.
كلدة من كلد مثل عدة من كعد(ُ).
 القرب كالبعد كالكرب كالصغر ملها أمور سنسبية ،فالعصفور مبَت إف قي
كلكنو صغَت ضئيل إف قي ابلفيل(ِ).

 فالف ال يفرؽ بُت التوـ كالثوـ.
التوـ ٚتع تومة ،كىي اللؤلؤة ،كالثوـ معركؼ.
 ال ٌدير :بيت يتعبد فيو الرىباف.
ظئره :مرضعتو.
منتقع :متغَت اللوف.
ألموٚ :تعو كضم بعضو إُف بعض.
سنيات :تصغَت سنوات.
ا١تلحمة :اٟتربٝ ،تيت بذلك الشتباؾ ٟتوـ الناس فيها بعضهم ببعض.
اليافع :الذم قارب ا لبلوغ.
أقم كجهك لفالف :أدـ النظر يف أمره.
أريب لبيب :ذمي فطن.
النجاد :األمامن العالية.
الوىاد :األمامن ا١تنخفضة.
(ُ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ُٗ( :
(ِ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ُْ( :

ابلنملة،

الشملة :مساء يلف على اٞتسم ل نفا.
 بل رأيتو كٝتيا ابمر جنة بربوة مث خلفو كِف فغدت األرض بعده مأهنا كشي منشور
عليو لؤلؤ منثور.
 محبة رمل يف جنب رمل عاًف كسنقطة قطر إزاء ْتر زاخر.
 سئل بعض اٟتكماء :ما أضيع األشياء؟ فقاؿ :مطر جود يف أرض سبخة ال ٬تف
ثراىا كال ينبت مرعاىا ،أك سراج يوقد يف الشم  ،أك جارية حسناء تزؼ إُف عنُت
أعمى ،أك خود تزؼ إُف ضرير مقعد ،أك صنيعة هتدل إُف من ال يشكرىا.
 الًتادؼ يف اللغة قليل ،كمن أىل اللغة من منعو ممن فسر ا١تور ابٟترمة ،كا١تيداف
ابٟترمة ،فهذا تقريب كإال فا١تور حرمة سريعة كا١تيداف حرمة مضطربة.
 عباءتو الصفيقة :الغليظة النسيج.
اٞتواسنح :األضالع.
األكداجٚ :تع كدج ،عرؽ يف العنق ينتفخ عند الغضب.
أب :األب للبهائم مالفامهة للناس.
 ا١تعجم :ىو متاب ١تفردات اللغة ،مرتب على حركؼ ا١تعجم ا ب ت ث  ...إٍف.
كٝتيت ا١تعاجم ابسم آخر ىو القوامي ٚ ،تع قاموس أاتىا ىذا االسم من تسمية
معجم الفَتكز آابدم ب ػ ػ ػ ػ ػػ(القاموس احمليط) كمعناه :البحر احمليط ،أم :الواسع
الشامل ،ك١تا مثر تداكؿ ىذا ا١تعجم كاشتهر امتفوا بتسميتو ابلقاموس ،مث أصبحت

ملمة القاموس مع طوؿ االستعماؿ مرادفة لكلمة ا١تعجم ،كأطلقت على ا١تعاجم
اللغوية األخرل.
 ظهر ا١تعجم العريب األكؿ يف القرف ا٢تجرم الثاين ،كىو معجم العُت للخليل بن أٛتد
الفراىيدم.
 ترتيب اٟتركؼ:
الًتتيب األّتدم :أّتد ىوز حطي...
الًتتيب ا٢تجائي أك األلفبائي :أ ب ت ث ج ح ...
الًتتيب ْتسب ا١تخارج الصوتية ،كقد ٝتاىا على النحو اآليت:
ع ح ق خ غ اٟتركؼ اٟتلقية؛ ألف مبدأىا من اٟتلق.
ؽ ؾ اللهوية؛ ألف مبدأىا من اللهاة.
مفرجو.
ج ش ض الشجرية؛ ألف مبدأىا من شجر الفم ،كىو ٌ
ص س ز األسلية؛ ألف مبدأىا من أسلة اللساف ،كىي مستدؽ طرفو.
ط ت د النطعية؛ ألهنا ٗترج من سنطع الغار األعلى.
ظ ذ ث اللثوية؛ ألف مبدأىا من اللثة.
ر ؿ ف الذلقية؛ ألف مبدأىا من ذلق اللساف ،كىو ٖتديد طرفيو.
ؼ ب ـ الشفوية أك الشفهية؛ ألف مبدأىا من الشفة.
م ك ا أ ا٢توائية؛ ألهنا ىاكية ال يتعلق هبا شيء.
 مل شقاكة تعب ،كلي مل تعب شقاكة ،فالتعب أعم من الشقاكة.

( كقدت قميصو).
القد :القطع كالشق ،كأمثر استعمالو فيما ماف طوال ،كالقطع يستعمل فيما ماف
عرضا(ُ).
 االعتجار :االختمار ،قاؿ النمَتم:
ٮتمرف أطراؼ البناف من التقى

كٮترجن جنح الليل معتجرات(ِ).

الس ٍل ىف ٍع من النساء :اٞتريئة السليطة(ّ).
َّ 
 ا٢تمزة يف هللا حذفت للتخفيف لكثرة االستعماؿ ،مما حذفت من انس ،كأصلها
أانس(ْ).
 كإذا أحاط بك الظالـ فال تتوىم أف الليل أصبح طولو أربعا كعشرين ساعة ،أتمد
أف النهار ٬تيء بعد الليل ،كاليسر يقدـ بعد العسر ،كأف أايـ الشدة لن تستمر إُف
األبد.
إذا جاء الليل فأضئ الكهرابء ،كإذا اسنقطعت الكهرابء فأشعل مشعة ،كإذا ذابت
الشمعة فأشعل عود ثقاب ،كإذا اسنطفأ عود الثقاب فأغمض عينيك كاسنتظر شركؽ
الشم من جديد.
 إف على الديك أف يصيح كلي عليو أف يطلع الصباح.
(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ/
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ّ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ْ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٕ( :

 أقول طرؽ القصر عند علماء البالغة ىو النفي كاإلثبات ،كلذلك ماسنت ملمة
التوحيد ال إلو إال هللا سنفي األلوىية عن اٞتميع ،كإثباهتا هلل كحده(ُ).
 قيل يف الكالـ البليغ :ما مثر إعجازه كتناسبت صدكره كأعجازه(ِ).
 يقولوف عن ا٠تطابة :أف تقوؿ فال تبطئ كأف تصيب فال ٗتطئ(ّ).
 قاؿ أحدىم :ميف أطمع يف ٕتريبك كمطااي الدىر ٕترم بك.
جناس اتـ.
درًؾ ىد ًٌرٍؾ فخلصنا من ىشرًؾ ًٌ
شرٍؾ.
 قاؿ بديع الزماف ا٢تمذاين :إف َف يكن لنا حظ يف ى
ى
 أرجو أف أموف أحسنت فيما استحسنت ،كأف ال يكوف غث فيما استسمنت.
 بسم هللا :اٞتار كاجملركر متعلق ٔتحذكؼ يقدر فعال متأخرا مناسبا.
فإذا قلت :بسم هللا ،كأسنت تريد أف أتمل تقدر الفعل :بسم هللا آمل.
كقدر متأخرا لفائدتُت:
ُ -التربؾ بتقدًن اسم هللا عز كجل.
ِ -اٟتصر مأسنك تقوؿ :ال آمل ابسم أحد متربما بو كمستعينا بو إال ابسم هللا
عز كجل.
 اٞتملة االٝتية تفيد االستقرار كاٞتملة الفعلية تفيد التجدد.
(ُ) سيد رجاؿ التاريخ لعلي الطنطاكم ص.)ِٖ( :
(ِ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ُّ( :
(ّ) فن اإللقاء الرائع لطارؽ السويداف ص.)ِّ( :

( اي بشرل ىذا غالـ) معٌت النداء يف ىذه األشياء اليت ال ٕتيب ىو تنبيو ا١تخاطبُت
كتوميد القصة ،فإذا قلت :اي عجباه فكأسنك قلت :اعجبوا(ُ).
 ا١تفاعيل ٜتسة:
ُ -ا١تفعوؿ ا١تطلق.
ِ -كا١تفعوؿ بو.
ّ -كا١تفعوؿ فيو.
ْ -كا١تفعوؿ معو.
ٓ -كا١تفعوؿ ألجلو.
ضربت ضراب أاب عمرك غداة أتى
ّ
ِ
ُ

كسرت كالنيل خوفا من عقابك ِف
ْ ٓ

 إعراب ال إلو إال هللا:
ال :انفية للجن .
إلو :اٝتها كخربىا ٤تذكؼ تقديره حق.
إال :أداة استثناء.
هللا :لفظ اٞتاللة بدؿ من ا٠ترب احملذكؼ.
كمعٌت ال إلو إال هللا :ال معبود ْتق إال هللا(ّ).

(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ِِٔ/
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِٗ( :
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ٕٔ( :

(ِ)

 كالعرب إذا اجتمعت اللياِف كاألايـ يف التاريخ غلبت لفظ اللياِف؛ ألهنا أكؿ الشهر،
كىي أسبق من اليوـ ،فتذمر اللياِف كمرادىا األايـ ،فيصح أف يقاؿ٠ :تم بقُت
ابعتبار األايـ ،كيذمر لفظ العدد ابعتبار اللياِف(ُ).
 كصلت رأسها بقرامل.

القرمل :ضفائر من شعر أك صوؼ أك إبريسم تصل بو ا١ترأة شعرىا(ِ).

 اقدعوا :مفوا كامنعوا.
من خطبة لعمر ( فاقدعوا ىذه النفوس عن شهواهتا).
 القنابلٚ :تع قنبلة بفتح القاؼ ،كىي الطائفة من الناس أك ا٠تيل ،قاؿ الطرماح:
من الناس إال ابلقنا كالقنابل.
فال يمنعت دار كال عز أىلها
 الًتتيب الذمرم موجود يف اللغة العربية ،كمنو قوؿ الشاعر:
مث ساد بعد ذلك جده
إف من ساد مث ساد أبوه
كسيادة األب سابقة على سيادتو ،كسيادة اٞتد سابقة على سيادة األب(ّ).
 األٛت  :الشديد يف دينو ،كماسنت قريش تسمي اٟتم  ،كماسنت ال تتجاكز اٟترـ،
كيقولوف٨ :تن أىل هللا ال ٩ترج من اٟترـ ،كماف سائر الناس يقفوف بعرفة كىم يقفوف
يف مزدلفة(ْ).
(ُ) زاد ا١تعاد البن القيم ِ.َُٓ/
(ِ) معاَف يف طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحاف ص.)ُّْ( :
(ّ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ُٓٔ( :
(ْ) فقو السَتة لزيد الزيد ص.)َُٕ( :

 األزِف٨ :تت من فعل كحرؼ َف يزؿ.
تالشى٨ :تت من اسم كحرؼ ال شيء(ُ).
 زايدة ا١تبٌت تدؿ على زايدة ا١تعٌت ،لكن ىذا لي دائما ،بل يف الغالب.
شجرة :حركفها أمثر من شجر كمع ذلك شجر أمثر من شجرة ،كمذلك بقر ك٪تل
ك٨تل كما أشبهو(ِ).
 فعل أمر يبدأ ابلياء :يسركا.
 فائدة تشفي الغليل كالعلل

ما بعد أم عطف بياف أك بدؿ

 تستعمل ذات على كجوه:
فتارة تكوف ٔتعٌت صاحبة مثل :ذات النطاقُت.
كاترة تكوف اسم موصوؿ مما يف لغة طي :بعت عليك بييت ذات اشًتيت ،قاؿ ابن
مالك:
كماليت أيضا لديهم ذات
كاترة تكوف ٔتعٌت النكرة الدالة على العموـ :ذات يوـ ،كىذا ىو الغالب(ّ).
الربمة :قدر من ا٠تزؼ(ْ).
 ي

(ُ) إعراب القرآف الكرًن كبياسنو حملي الدين الدركيش.
(ِ) تفسَت سورة الصافات البن عثيمُت ص.)ِّٔ( :
(ّ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َِ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)َّ( :

 الغضارة :ىي سعة العيش كطيبو ،قاؿ ابن الركمي:
غضارتو ظن الشباب خضااب(ُ).
إذا داـ للمرء الشباب كَف تدـ
 القركـ :أم السادة(ِ).
الكزة قد تتحرؾ ابلعطاء :أم البخيلة(ّ).
 األصابع ٌ
دست أمَت :أم منصب.
ٍ 
 الزعارة :الشراسة كسوء األخالؽ(ْ).
 ا٢تاء يف ملمة الداعية للمبالغة ،كليست للتأسنيث(ٓ).
يكتب فيو قاعدا أك ماش
 ال بد للطالب من مناش
جاء يف ا١تعجم الوسيط :الكناشة األكراؽ ٕتعل مالدفًت تقيد فيها الفوائد
كالشوارد(ٔ).
 من أمثاؿ العرب٢ :تو أعدل من الثُّوابء.
ذلك أف من تثاءب مرارا كىو ٕتاه عُت إسنساف سرل التثاؤب إليو(ٕ).
(ُ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ّّ( :
(ِ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ّْ( :
(ّ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ْٗ( :
(ْ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ّٓ( :
(ٓ) جدد حياتك حملمد موسى الشريف ص.)ٓٓ( :
(ٔ) فن التفكَت للدمتور أٛتد األمَتم ص.)ُّ( :
(ٕ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ِّ( :

 ماف من سلف يطلق لفظ الصحفي على من أيخذ الكتب بنفسو دكف أف يتلقاىا
إبسناد معركؼ إُف مؤلفيها.
الص يحفي بضمتُت ٟتن؛ ألف النسبة
كقد ذمر الصفدم يف تصحيح التصحيف أف ي
إ٪تا تكوف للمفرد(ُ).
 األكصاب :األمراض(ِ).
 الكلمات االسنتقالية من مثل :حينئذ ،اآلف ،كبعد ذلك ،كعلى سبيل ا١تثاؿ(ّ).
 ال بد يف التمر من يس ٌالء النخل ،كيف العسل من إبر النحل(ْ).
 الصارم :خشبة ٯتد عليها شراع السفينة(ٓ).
 فيلسوؼ٤ :تب اٟتكمة .فيل :اٟتكمة ،سوؼ٤ :تب.
 القرمطة يف ا١تباين كالسفسطة يف ا١تعاين.
 قاؿ اٟتافظ أبو احملاسن الدمشقي -كىو من تالميذ ابن مثَت :-عن ابن مثَت
(كأمعن النظر يف الرجاؿ).

(ُ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ّٕ( :
(ِ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)َْ( :
(ّ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٕٖ( :
(ْ) قراءة القراءة لفهد اٟتمود ص.)ٖٗ( :
(ٓ) التفكر كاالعتبار لعبد الكرًن اٟتميد ص.)ّٕ( :

قاؿ ا١تؤلف يف ا٢تامش :أسنكر بعض العلماء ا١تتأخرين لفظ (اإلمعاف) ،كقاؿ :إسنو
لي عربيا.
اسنظر :التقييد كاإليضاح للعراقي ص ،)ْٕ( :كتطهَت اللغة من األخطاء حملجوب دمحم
موسى ص.)ُ( )ّٓ( :
 قاؿ الكسائي :تقوؿ العرب :منت أظن الزسنبور أشد لسعا من النحلة ،فإذا ىو
إايىا.
كسيبويو يقوؿ :فإذا ىو ىي ،كىذا ىو الصحيح.
(فإذا ىي بيضاء) ك (فإذا ىي حية تسعى).
علق الذىيب على ىذه القصة قائال :ىي مذب(ِ).
 كىرب عبد هللا إُف عند أخيو سليماف:
ملمة عند ال تقع إال ظرفا أك ٣تركرا ٔتن فقط ،كأما قوؿ ا١تؤلف :إُف عند؛ فيعد
ٟتنا(ّ).
 إخوة العالت من أب كاحد كأمهاهتم شىت.
إخوة األخياؼ من أـ كاحدة كآابء شىت.
إخوة األعياف األشقاء(ْ).

(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُّ-ُِ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)َٕ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)َٗ( :
(ْ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُُٓ( :

 قاؿ علماء النسب :يقاؿ :شعوب ،مث قبائل ،مث عمائر ،مث بطوف ،مث أفخاذ ،مث
فصائل ،مث عشائر .كالعشَتة أقرب الناس إُف الرجل ،كلي بعدىا شيء(ُ).
 قاؿ ابن ىشاـ :كحدثٍت أبو عبيدة أف العرب تقوؿ :في ٌم يف موضع يمثٌ ،كمن ذلك
قوؿ بعض ا١تفسرين (كفومها) أف ا١تراد ثومها(ِ).
 العرب مثَتا ما ٖتذؼ الكسر ،كمعناه :إذا ماف العدد (ِِ) قالوا (َِ) (ّ).
( الدين النصيحة).
الدين مبتدأ ،كالنصيحة خرب ،كمل منهما معرفة ،كعلماء البالغة يقولوف :إذا ماف
ا١تبتدأ معرفة ،كا٠ترب معرفة ماف ذلك من طرؽ اٟتصر(ْ).
 السبط :ابن البنت.
اٟتفيد :ابن االبن(ٓ).
 صياغة الكالـ ٔتا ٭تمل على العمل بو من الفصاحة.
قاؿ تعاُف( :فمن عفي لو من أخيو شيء) مع أسنو قاتل.
قاؿ ( :ال يؤمن أحدمم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو) (ٔ).
(ُ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُِٓ( :
(ِ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُٕٓ( :
(ّ) ا٢تداية يف ترتيب فوائد البداية كالنهاية لياسر العدين ص.)ُٓٗ( :
(ْ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُُٓ( :
(ٓ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت ص.)ُّٓ( :
(ٔ) شرح األربعُت النوكية البن عثيمُت.

 جهوية :سنسبة إُف اٞتاه ،كىو القدر كا١تنزلة(ُ).
 النيػ ىعىرة :بضم النوف كفتح العُت مهمزة كالعامة تقوؿ :النعرة على كزف التمرة(ِ).
 قاؿ ا٠تليل بن أٛتد :الوسقٛ :تل بعَت ،كال ًوقٍرٛ :تل البغل كاٟتمار .كالوسق ستوف
صاعا(ّ).
 مر شاس بن قي كماف شيخا قد عسا ،أم أسن(ْ).
 احتجم النيب  يف :اليأفوخ.
اليأفوخ يهمز كال يهمز ،كا٢تمز أحسن كأصوب كىو كسط الرأس حيث يلتقي عظم
مقدـ الرأس كعظم مؤخره(ٓ).
 العبد ً
الق ٌن :عبد ملك ىو كأبواه ،ا٠تالص العبودية(ٔ).
 السفسطة :قياس مرمب من الو٫تيات ،كالغرض منو إفحاـ ا٠تصم كإسكاتو من
اليوانسنية.

(ُ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)َِ( :
(ِ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ِٔ( :
(ّ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ّٓ( :
(ْ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ْٓ( :
(ٓ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ٖٗ( :
(ٔ) العصبية القبلية ٠تالد اٞتريسي ص.)ََُ( :

 ضغثا على ٌإابلىة :الضغث قبضة من حشيش ٥تتلطة الرطب ابلياب  ،كاإلابلة اٟتزمة
من اٟتطب.
كمعٌت ا١تثل بلية على أخرل.
( فكاسنوا يك ٌفركف ٢تم).

م ٌفر الرجل لفالف ،كضع يده على صدره كطأطأ رأسو كتطامن تعظيما لو.

 اٟتباحب :ذابب ذات ألواف يطَت يف الليل يف ذسنبو شعاع مالسراج كيسمى الَتاعة
أيضا.
 الغارب :ما بُت سناـ البعَت كعنقو ،كىو الذم يلقى عليو خطاـ البعَت إذا أرسل
لَتعى حيث شاء ،كيقاؿ لإلسنساف :حبلك على غاربك ،أم :اذىب حيث شئت.
 بى وخ بى وخ :تطلق لتفخيم األمر كتعظيمو يف ا٠تَت.
 ال ٌدسنف :ا١تريض الذم اشتد مرضو كأشفى على ا١توت.
ا١توبى ىذاف :ىو عند اجملوس مقاضي القضاة.
ٍ 



 الصرب عن النساء أىوف من الصرب عليهن.
 قصة ا١ترأة اليت اعًتضت على عمر  يف ٖتديد ا١تهور بقدر مهور أزكاج كبنات
الرسوؿ  ،كرد ىذا األثر من طرؽ عديدة يف مصنف عبد الرزاؽ عن أيب عبد
الرٛتن السلمي ،كيف ا١توفقيات للزبَت بن بكار عن عبد هللا بن مصعب كيف غَتىا
من الكتب ،كالظاىر أف الركاية قوية.
كقد ذمرىا السيوطي يف الدر ا١تنثور ،كقاؿ :بسند جيد.
كيف بعضها أف عمر قاؿ :أخطأ عمر كأصابت امرأة ،كرجع على سنفسو ابللوـ :أف
مل الناس أفقو منك اي عمر(ُ).
 صالة النساء ٚتاعة :ال ٕتب بل ٕتوز أك تستحب(ِ).
 صالة النساء ٚتاعة :سنة ،مكركىة ،مباحة ،كىذا القوؿ ال أبس بو ،فإذا فعلت
ذلك أحياان فال حرج(ّ).
 ا١ترأة إف َف تنل مآرهبا كٖتقق غايتها من الرجل مادت لو.

(ُ) شريط :أعذار العلماء لسلماف العودة.
(ِ) الفتاكل اٞتامعة للمرأة ُ.ُٗٗ/
(ّ) الشرح ا١تمتع البن عثيمُت ْ.ُّٗ/

 البيوت يف القرآف الكرًن مضافة إُف النساء يف ثالث آايت مع أف البيوت لألزكاج أك
ألكليائهن ،كىذا مراعاة الستمرار لزكـ النساء للبيوت يف إضافة إسكاف كلزكـ
للمسكن كالتصاؽ بو ال إضافة ٘تليك.
(كقرف يف بيوتكن)( ،كاذمرف ما يتلى يف بيوتكن)( ،ال ٗترجوىن من بيوهتن) (ُ).
 ا١تواضع اليت تكوف فيها األسنثى على النصف من الذمر:
ُ -عتق العبد يعدؿ عتق أمتُت.
ِ -العقيقة عن األسنثى شاة كعن الذمر شااتف.
ّ -الشهادة ،فإف شهادة امرأتُت بشهادة رجل.
ْ -ا١تَتاث.
ٓ -الدية(ِ).
 ابلرفاء كالبنُت :هتنئة ا١تتزكج يف اٞتاىلية.
كالرفاء :االلتماـ كاالتفاؽ ،أم :تزكجت زكاجا ٭تصل بو االتفاؽ بينكما(ّ).
 قاؿ سفياف الثورم رٛتو هللا :من تزكج فقد رمب البحر ،فإف كلد لو كلد فقد مسر
بو.
 لقد ظنوا أف يوسف  إف غاب من العُت سيغيب عن القلب ،كما دركا أسنو هبذا
التغييب عن العُت ىيجوا مل ذرة يف القلب ليتضاعف فيها حب يوسف ،
كماسنوا يريدكف خلو كجو أبيهم ،فما خال ٢تم منو إال االستياء كالبغض ،كليتهم
(ُ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ِ) زاد ا١تعاد البن القيم ُ.َُٔ/
(ّ) الفريد يف ا١تخالفات ألسامة العبد اللطيف ص.)ُُ( :

حافظوا على منزلتهم األكُف ،كىذه سنتيجة مل فعل يدِف منو الشيطاف اإلسنساف بغركر
حىت إذا صار يف قرارة البئر قطع بو اٟتبل ،إف الذم سقط يف ٕتربة البئر ىم اإلخوة،
كأف الذم ارتفع حُت سقط يف البئر ىو يوسف .)ُ(
 ال بد للرجل من العيش يف عا١تُت ،عاَف الطلب كاالمتساب ،كىذا خارج البيت،
كعاَف السكينة كاالطمئناف ،كىذا داخل البيت ،كبقدر خركج ا١ترأة من بيتها ٭تصل
ا٠تلل يف عاَف الرجل الداخلي ٦تا ٮتل بعملو ا٠تارجي.
الرجل ٬تٍت ،كا١ترأة تبٍت(ِ).
 النهي عن بداية االختالط داخل البيوت إذا بلغ األكالد عشر سنُت(ّ).
 أكؿ شرارة قدحت لالختالط على أرض اإلسالـ من خالؿ ا١تدارس االستعمارية
األجنبية اليت فتحت أكؿ ما فتحت يف بالد اإلسالـ يف لبناف(ْ).



(ُ) اٖتاؼ اإللف حملمد موسى سنصر ُ.ِْْ/
(ِ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
(ّ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد ص.)ُِّ( :
(ْ) حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.

