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بسم هللا الرمحن الرحيم
(اخلالصات العلمية من كتب اإلمام ابن القيم اجلوزية)
أوال 《 :هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله ومشكالته》حتقيق الشيخ نبيل بن نصار السندي .

《》٥٨٠فائدة وخالصة
وأنبه إىل أمور :
أحدها :أن اعتمادي يف النقل على مطبوعات دار عامل الفوائد جزاهم هللا خريا .
واثنيها :أن من منهجي يف ذكر اخلالصات أنين أوجز ما يستطرد فيه احلافظ ابن القيم يف عدة
أسطر تبني املقصود واألهم .وقد أنقل الفوائد كما هي من غري تغيري لكالم املؤلف .
واثلثها :أن غالب مادة هذه الفوائد حديثية وفقهية وهي مادة الكتاب األصل .
ورابعها :أحيل يف معرفة منهج الكتاب وما يتعلق به ومبصنفه على مقدمة احملقق وفقه هللا لكل
خري ،فقد أجاد وأوجز وأفاد .
فاللهم اجعلها ذخرا يل يوم ألقاه ،وانفع من قرأها ونشرها ايرب العاملني ،وهذا أوان الشروع يف
املقصود بتوفيق الرحيم املعبود ،ومنها:

اجمللد األول :
 -١صاحب عراك بن مالك املختص به ،الضابط حلديثه  :جعفر بن ربيعة الفقيه .ص١١
-٢قد روى مسلم يف "صحيحه" حديثا عن عراك عن عائشة .وأمحد وغريه خالفه يف ذلك ،وبينوا
أنه مل يسمع منها .ص١٢
-٣قال حنبل  :ذكرت أليب عبدهللا -يعين أمحد  -حديث األعمش عن أنس ،فقال :مل يسمع
األعمش من أنس ،ولكنه رآه ص١٢
 -٤التفرد نوعان :
 تفرد مل خُيالَف فيه من تفرد به كتفرد مالك  -أي حبديث دخول النيب صلى هللا عليه وسلم مكةوعلى رأسه املغفر ،-وعبدهللا بن دينار  -أي يف حديث النهي عن بيع الوالء وهبته،-وأشباه ذلك

 تفرد خولف فيه املتفرد كتفرد مهام هبذا املنت  -كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخلاخلالء وضع خامته -فإن الناس خالفوه فيه .فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إمهاله.ص.١٧ -١٦
-٥اخلرب البد وأن يكون مساواي للمبتدأ أو أعم منه ،وال جيوز أن يكون أخص منه ،فإذا كان املبتدأ
معرفا مبا يقتضي عمومه ك(الالم) و(كل) وحنومها ،مث أخرب عنه خبرب ،اقتضى صحة اإلخبار أن
يكون إخبارا عن مجيع أفراد املبتدأ ،فإنه ال فرد من أفراده إال واخلرب حاصل له .وإذا عرف هذا لزم
احلصر ص٢٠
-٥قاعدة :ما أوجبه هللا ورسوله ،أو جعله شرطا للعبادة ،أو ركنا فيها ،أو وقَف صحتها عليها،هو
مقيد حبال القدرة ،ألهنا احلال اليت يؤمر فيها به،وأما يف حال العجز فغري مقدور وال مأمور ،فال

تتوقف صحة العبادة عليه ،وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة ،وسقوط
ذلك ابلعجز .ص٢١

 -٦زمن احليض ليس بزمن تكليف ابلنسبة إىل الصالة ،خبالف العاجز ،فإنه مكلف حبسب
االستطاعة ص٢٣
-٧العجز عن البدل يف الشرع كالعجز عن املبدل سواء،هذه قاعدة الشريعة ص٢٤
-٨من املعلوم أن ما شرع للشيء ووضع ألجله البد أن يكون اآليت به قاصدا ما جعل مفتاحا له
ومدخال إليه ،هذا هو املعروف حسا كما هو اثبت شرعا.ص٢٤
"أفعل" التفضيل إذا ن ّكر وأطلق تضمن من عموم املفضل عليه وإطالقه مامل يتضمنه
َ -٩
املعرف.ص٢٨
ّ
 -١٠يف افتتاح الصالة هبذا اللفظ-هللا أكرب-املقصود منه  :استحضار هذا املعىن وتصوره ،سر
عظيم يعرفه أهل احلضور ،املصلون بقلوهبم وأبداهنم ،فإن العبد إذا وقف بني يدي هللا عز وجل وقد
علم أنه ال شيء أكرب منه ،وحتقق قلبه ذلك ،وأخش ِربه سره ،استحىي من هللا ،ومنعه وقاره وكربايؤه
أن يشغل قلبه بغريه ،ومامل يستحضر هذا املعىن ،فهو واقف بني يديه جبسمه ،وقلبه يهيم يف أودية
الوساوس واخلطرات ،وابهلل املستعان .ص.٢٩
-١١داللة األمر على الوجوب أقوى من داللة تركه على نفي الوجوب ص٣١
-١٢كل ما حترميه التكبري وحتليله التسليم فمفتاحه الطهور ،فيدخل يف هذا الوتر بركعة خالفا
لبعضهم .
قال احملقق  :يف هامش األصل تعليق  :أن املقصود هو ابن حزم .ص٣٢
-١٣قد اختلف السلف واخللف يف اشرتاط الطهارة للطواف على قولني :
أحدمها :أهنا شرط ،كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتني عن أمحد .
والثاين  :ليست بشرط ،نص عليه  -أي أمحد -يف رواية ابنه عبدهللا وغريه ،وهذا مذهب أيب
حنيفة.

قال شيخ اإلسالم :وهذا قول أكثر السلف ،قال  :وهو الصحيح ص٣٤
-١٤حديث ابن عباس (الطواف ابلبيت صالة) قد اختلف يف رفعه ووقفه،فقال النسائي والدار
قطين وغريمها  :الصواب أنه موقوف ،وعلى تقدير رفعه ،فاملراد تشبيهه ابلصالة ،كما يشبه انتظار
الصالة ابلصالة .ص.٣٥
-١٥الطهارة لسجود التالوة والشكر فيه قوالن مشهوران :
أحدمها :يشرتط له الطهارة،وهذا هو املشهور عند الفقهاء،وال يعرف كثري منهم فيه خالفا،ورمبا
ظنه بعضهم إمجاعا .
والثاين  :ال يشرتط له الطهارة ،وهو قول كثري من السلف ،حكاه عنهم ابن بطال يف " شرح
البخاري" وهو قول عبدهللا بن عمر ،ذكره البخاري عنه يف "صحيحه " فقال  :وكان ابن عمر
يسجد للتالوة على غري وضوء ،وترمجة البخاري واستدالله يدل على اختياره إايه ،فإنه قال  :ابب
من قال  :يسجد على غري وضوء ،هذا لفظه .ص٣٦
-١٦قال احلسن البصري:ليس يف السجود -أي التالوة -تسليم  ،ويذكر حنوه عن إبراهيم النخعي،
وقد أنكر أمحد السالم منه .
واملشهور من مذهب أمحد عند املتأخرين أنه يسلم له ،وبه قال إسحاق بن راهويه.ص٣٨ -٣٧
-١٧قد احتج األئمة األربعة بشرع من قبلنا ،وذلك منصوص عنهم أنفسهم يف غري موضع.ص.٤١
-١٨سجود الشكر مستحب عند جتدد النعم املنتظرة،وقد تظاهرت السنة عن النيب صلى هللا عليه
وسلم بفعله يف مواضع متعددة،وكذلك الصحابة ،مع ورود اخلرب السار عليهم بغتة،وكانوا يسجدون
عقبه ،ومل يؤمروا بوضوء ،ومل خُيربوا أنه ال يفعل إال بوضوء ،ومعلوم أن هذه األمور تدهم العبد وهو
على غري طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها .ص.٤٢

-١٩القاسم العخمري ضعيف ،وقد ضعفه أمحد والبخاري وحيىي بن معني وغريهم.ص٤٨

الصنعة معلومة املقدار ،ال ختتلف كما ال ختتلف
-٢٠قال اخلطايب يف " معامله" قالل هجر مشهورة ّ
املكاييل والصيعان ،وهو حجة يف اللغة .ص٥٣

-٢١وكل شرط أو علة أو ضابط رجع على مقصود الشارع ابإلبطال كان هو الباطل احملال.ص٦٥
-٢٢ودع الظاهرية البحتة ،فإهنا تقسي القلوب ،وحتجبها عن رؤية حماسن الشريعة وهبجتها ،وما
أودعته من احلكم واملصاحل ،والعدل والرمحة.ص٦٧
-٢٢فال جيوز حترمي ما أابحه وفَ َعله قياسا على ماهنى عنه ،ويعارض أحدمها ابآلخر ،بل يستعمل
هذا وهذا يف موضعه ،وهذا يف موضعه،وال تضرب سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعضها

ببعض.ص٦٩
-٢٣حديث النهي عن غمس اليد يف اإلانء عند القيام من النوم ليس فيه ما يدل على جناسة
املاء ،ومجهور األمة على طهارته،والقول بنجاسته من اشذ الشاذ ،وكذا القول بصريورته مستعمال
ضعيف أيضا ،وإن كان إحدى الروايتني عن أمحد ،واختيار القاضي وأتباعه،واختيار أيب بكر
وأصحاب أمحد.ص٧٣
-٢٤وقد اختلف يف النهي عنه-أي غمس اليد يف اإلانء عند القيام من النوم ،فقيل  :تعبد ،ويرد
هذا القول  :أنه معلل يف احلديث بقوله" فإنه ال يدري أين ابتت يده" .
وقيل معلل ابحتمال النجاسة ،كبثرة يف يديه،أو مباشرة اليد حملل االستجمار ،وهو ضعيف أيضا،
ألن النهي عام للمستنجي واملستجمر .
وقيل -وهو الصحيح -إنه معلل خبشية مبيت الشيطان على يده ،أو مبيتها عليه ،وهذه العلة نظري
تعليل صاحب الشرع االستنشاق مببيت الشيطان على اخليشوم.ص.٧٣
-٢٥الشيطان خبيث يناسبه اخلبائث ،فإذا انم العبد مل يخر يف ظاهر جسده أوسخ من خيشومه،
فيستوطنه يف املبيت.ص.٧٤

-٢٦خواص العلماء إىل اليوم مل يستقر هلم قدم على قول واحد يف القلتني ؛ فمن قائل  :ألف
رطل ابلعراقي ،ومن قائل :ستمائة رطل ،ومن قائل :مخسمائة ،ومن قائل  :أربعمائة .ص.٧٨
 -٢٧االحتياط يكون يف األعمال اليت يرتك املكلف منها عمال آلخر احتياطا،وأما األحكام
الشرعية واإلخبار عن هللا ورسوله ،فطريق االحتياط فيها أن ال خُيرب عنه إال مبا أخرب به ،وال يثبت

إال ما أثبته.ص.٨٢ -٨١

-٢٨ذكر حجج القائلني حبديث القلتني وكذلك املانعني من التحديد ابلقلتني،وأطال وأفاض وكأنه
بعرض حجج املانعني من التحديد مييل لقوهلم ،وهللا أعلم.ص.٨٠--٤٤
-٢٩املنهال بن عمرو ،كان ابن حزم يقول -أي فيه : -ال يقبل يف ابقة بقل ،ومن روايته رد
حديث الرباء الطويل يف عذاب القرب ،واملنهال قد وثقه حيىي بن معني وغريه،والذي غر ابن حزم
شيئان:
أحدمها :قول بن أمحد عن أبيه  :تركه شعبة على عمد .
والثاين :أنه مسع من داره صوت طنبور ،وقد صرح شعبة هبذه العلة ،فقال العقيلي :عن وهيب قال
 :مسعت شعبة يقول :أتيت املنهال بن عمرو ،فسمعت عنده صوت طنبور ،فرجعت ومل أسأله
،قيل  :فهال سألته فعسى كان ال يعلم به .ص.٨٥
-٣٠وأما حكايته عن ابن جرير -أي أن فرض الرجلني املسح -فغلط ّبني ،وهذه كتبه وتفسريه

كله يك ّذب هذا النقل عليه ،وإمنا دخلت الشبهة ألن ابن جرير القائل هبذه القائل هبذه املقالة
رجل آخر من الشيعة ،يوافق يف امسه واسم أبيه،وقد رأيت له مؤلفات يف أصول مذهب الشيعة

وفروعهم .ص٩٤

-٣١قال عباس الدوري  :قلت ليحىي بن معني :طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده،رأى جده
النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فقال حيىي :احملدثون يقولون  :قد رآه،وأهل بيت طلحة يقولون :ليست
له صحبة.ص٩٥
-٣٢إسرائيل ابن يونس عن أيب إسحاق ،احتج به الشيخان وبقية الستة ،ووثقه األئمة الكبار،
وقال فيه أبوحامت :ثقة متقن من أتقن أصحاب أيب إسحاق،ووثقه ابن معني وأمحد،وكان يتعجب
من حفظه.ص٩٧
-٣٣عامر بن شقيق ،قال النسائي :ليس به أبس ،وروي عن ابن معني تضعيفه،روى له أهل السنن
األربعة.ص٩٧
-٣٤قال ابن حزم :حسان بن بالل جمهول .
قال ابن القيم :حسان روى عنه أبو قالبة ،وجعفر بن أيب وحشية ،وقتادة ،وحيىي بن أيب كثري،
ومطر الوراق ،وابن أيب املخارق ،وغريهم ،وروى له الرتمذي ،والنسائي ،وابن ماجه ،قال علي بن
املديين :كان ثقة .ومل خحيفظ فيه تضعيف ألحد.ص.٩٨
-٣٥قال اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور عنه ،قال ابن عيينة :مل يسمع عبدالكرمي بن أيب املخارق
من حسان بن بالل حديث التخليل ،وذكر احلافظ ابن عساكر عن البخاري مثل ذلك ،وقال
اإلمام أمحد :ال يثبت يف ختليل اللحية حديث.ص.٩٩
-٣٦أبو حفص العبدي :وثقه أمحد ،وقال  :ال أعلم إال خريا،ووثقه ابن معني ،وقال عبدالصمد
بن عبدالوارث  :ثقة وفوق الثقة .ص١٠١
-٣٧فائد أيب الورقاء مرتوك ابتفاقهم  ،وأبو غالب ضعفه النسائي ووثقه الدار قطين ،وقال ابن
معني  :صاحل احلديث ،وصحح له الرتمذي.ص١٠٥
-٣٨ايسني الزايت مرتوك عند النسائي واجلماعة .ص١٠٦

-٣٩قال عمر بن اخلطاب :من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره هللا.ص١٠٧
-٤٠قال ابن حزم  :أبو عبدهللا اجلديل ،صاحب راية الكافر املختار ،ال يعتمد على روايته.
قال ابن القيم  :وهذا تعليل يف غاية الفساد  ،فإان أاب عبدهللا اجلديل قد وثقه األئمة :أمحد وحيىي،
وصحح الرتمذي حديثه ،وال يعلم أحد من أئمة احلديث طعن فيه .
وأما كونه صاحب راية املختار ،فإن املختار إمنا أظهر اخلروج ألخذه بثأر احلسني واالنتصار له من
قتلته.
وقد طعن أبو حممد بن حزم يف أيب الطفيل ،ورد روايته بكونه صاحب راية املختار أيضا ،مع أن
فرد رواية
أاب الطفيل كان من الصحابة ،ولكن مل يكونوا يعلمون ما يف نفس املختار وما يخسرهٌ ،
الصاحب والتابع الثقة بذلك ابطل.ص١٠٩
-٤١قال ابن املنذر :يخروى املسح على اجلوربني عن تسعة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم:

علي ،وعمار ،وأيب مسعود األنصاري ،وأنس ،وابن عمر ،والرباء ،وبالل ،وعبدهللا بن أيب أوىف،

وسهل بن سعد .
وزاد أبوداود :أبو أمامة ،وعمرو بن حريث ،وعمر ،وابن عباس ،فهؤالء ثالثة عشر صحابيا،
والعمدة يف اجلواز على هؤالء رضي هللا عنهم ال على حديث أيب قيس.ص١١٤
-٤٢اإلنصاف  :أن تكتال ملنازعك ابلصاع الذي تكتال به لنفسك  ،فإن يف كل شيء وفاء
وتطفيفا.ص ١١٥
-٤٣قد نص أمحد على جواز املسح على اجلوربني ،وعلل رواية أيب قيس،وهذا من إنصافه وعدله
رمحه هللا ،وإمنا عمدته هؤالء الصحابة وصريح القياس ،فإنه ال يظهر بني اجلوربني واخلفني فرق مؤثر
يصح أن خحيَال احلكم عليه،واملسح عليهما قول أكثر أهل العلم ،وال يخعرف يف الصحابة خمالف ملن

مسينا.ص١١٥

-٤٤الضحاك بن عبدالرمحن مل يثبت مساعه من أيب موسى.ص١١٦
-٤٥اجللد الذي يف أسفل اجلورب ال يسمى نعال يف لغة العرب ،وال أطلق أحد عليه هذا
اإلسم.ص١١٦
-٤٦الذين مسعوا القرآن من النيب صلى هللا عليه وسلم وعرفوا أتويله مسحوا على اجلوربني،وهم
أعلم األمة بظاهر القرآن ومراد هللا.ص١١٧
وراد ،وقد خرج له يف " الصحيحني ".ص١٢٠
-٤٧املعروف بكتابة املغرية هو مواله ّ
-٤٨إذا اختلف عبدهللا بن املبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبدهللا .ص١٢١
-٤٩بقيّة ثقة يف نفسه صدوق حافظ ،وإمنا نقم عليه التدليس،مع كثرة روايته عن الضعفاء
واجملهولني،وأما إذا صرح ابلسماع فهو حجة.ص١٢٣
-٥٠قال مالك  :أتدرون من بخسرة بنت صفوان ؟ هي جدة عبدامللك بن مروان أم أمه،فاعرفوها

.

وقال مصعب الزبريي :هي بنت صفوان بن نوفل،من املبايعات ،ورقه بن نوفل عمها .
وقد ظلم من تكلم يف بسرة وتعدى.ص ١٢٥
-٥١عمرو بن شعيب ثقة ابتفاق أئمة احلديث ،وإذا روى عن غري أبيه مل ُيتلف أحد يف االحتجاج
به ،وأما روايته عن أبيه عن جده فاألكثرون على أهنا متصلة ،ليس فيها إرسال وال انقطاع.ص١٢٦
-٥٢رجح ابن القيم حديث بسرة يف النقض مبس الذكر على حديث طلق بعدم النقض من وجوه
سبعة.ص١٢٩ -١٢٨-١٢٧
-٥٣قد أعل ابن املديين حديث جابر بن مسرة يف الوضوء من حلوم اإلبل .قال حممد بن أمحد بن
الربّاء :قال علي  :جعفر جمهول ،يريد جعفر بن أيب ثور راويه عن جابر .

وهذا تعليل ضعيف ،قال البخاري يف "التاريخ" جعفر بن أيب ثور عن جده جابر بن مسرة .
ومسلمة وهو أبو ثور .
قال البخاري  :وقال أهل النسب :و خ
لد جابر بن مسرة :خالد ،وطلحةَ ،
قال البيهقي :وجعفر بن أيب ثور رجل مشهور ،وهو من ولد جابر بن مسرة ،روى عنه مساك بن
وهب،وأشعث بن أيب الشعثاء.
حرب وعثمان بن عبدهللا بن َم َ
قال ابن خزمية :وهؤالء الثالثة من أجلة رواة احلديث.
قال البيهقي :ومن روى عنه مثل هؤالء خرج من أن يكون جمهوال ،وهلذا أودعه مسلم
كتابه"الصحيح" .ص١٣١-١٣٠
-٥٤وعن أيب إسحاق السبيعي عن األسود عن عائشة قالت :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ينام وهو جنب من غري أن ميس ماء .
قال ابن القيم :والصواب ما قاله أئمة احلديث الكبار،مثل يزيد بن هارون ،ومسلم ،والرتمذي
،وغريهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط .ص١٤٠
 -٥٥قال ابن حزم  :عبدالوهاب بن عطاء منكر احلديث ،وإمساعيل جمهول .
وليس األمر كما قال أبو حممد ؛ فقد قال ابن معني يف رواية الدوري  :إنه ثقة ،وقال يف رواية
الدارمي وابن أيب خيثمة :ليس به أبس ،وقال أمحد :كان حيىي بن سعيد حسن الرأي فيه ،وكان
يعرفه معرفة قدمية ،وقال صاحل بن حممد  :أنكروا على اخلفاف حديثا رواه لثور بن يزيد عن مكحول
عن كريب عن ابن عباس يف فضل العباس ،وما أنكروا عليه غريه ،فكان حيىي يقول  :هذا موضوع
،وعبدالوهاب مل يقل فيه  :حدثنا ثور ،ولعله دلسه فيه ،وهو ثقة.ص١٤٢
 -٥٦حديث "هذا املسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء ،إال حممدا
وأزواجه وعليا وفاطمة" هذا االستثناء ابطل موضوع ،من زايدة بعض غالة الشيعة،ومل ُيرجه ابن
ماجة يف احلديث .ص١٤٣

-٥٧حديث أم سلمة " -إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة..احلديث"يدل على أنه ليس
على املرأة أن تنقض شعرها لغسل اجلنابة ،وهذا ابتفاق من أهل العلم ،إال ما حكي عن عبدهللا
بن عمرو وإبراهيم النخعي أهنما قاال  :تنقضه ،وال يعلم هلما موافق ،وقد أنكرت عائشة على
عبدهللا قوله .
وأما نقضه يف غسل احليض فاملنصوص عن أمحد أهنا تنقضه فيه.ومحلته طائفة على االستحباب،
وهو قول الشافعي ومالك وأيب حنيفة.
-٥٨أمر يف غسل احليض بثالثة أشياء مل أيمر هبا يف غسل اجلنابة  :أخذ السدر ،والفرصة املمسكة،
ونقض الشعر.ص١٤٦
-٥٩حديث الثوري عن أيوب بن موسى ،وفيه" أفأنقضه للحيضة واجلنابة" من أعطى النظر حقه
علم أن هذه اللفظة -أي للحيضة -ليست حمفوظة يف احلديث.
ص١٤٨
-٦٠قد بينا أن غسل احليض آكد األغسال ،وأمر فيه النيب صلى هللا عليه وسلم مبا مل أيمر به يف
سواه من زايدة التطهر واملبالغة فيه .ص١٤٩
-٦١أكثر أئمة احلديث يقول :حديث إمساعيل بن عياش عن الشاميني صحيح،ونص عليه أمحد
بن حنبل.ص١٥٠
-٦٢عبداحلميد بن عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب أخخرج له يف "الصحيحني" ووثقه النسائي.
ص١٥١
 -٦٣حديث ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف الذي أييت امرأته وهي حائض قال :
"يتصدق بدينار أو نصف دينار"
أبو حممد بن حزم أعل احلديث مبقسم وضعفه،وهو تعليل فاسد ،وإمنا علته املؤثرة وقفه .ص١٥١

-٦٤شريك القاضي ،احتج به أهل السنن األربعة ،واستشهد به البخاري ،وروى له مسلم يف
املتابعات .ص ١٥٢
-٦٥عبدامللك بن حبيب أحد األئمة األعالم ،ومل يلتفت الناس إىل قول ابن حزم فيه.ص١٥٣
-٦٦عيسى بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي ،احتج به األئمة الستة ومل يخذكر بضعف.ص١٥٣
-٦٧موسى بن أيوب النصييب األنطاكي ،روى عنه أبو زرعة وأبوحامت الرازاين وأمحد بن صاحل
العجلي ،وقال  :ثقة،وقال أبو حامت :صدوق .روى له أبوداود والنسائي .ص١٥٤
-٦٨الراوي إمنا خُيشى منه تفرده مبا ال يتابع عليه ،فأما إذا روى ما رواه الناس وكان لروايته شواهد
ومتابعات ،فإن أئمة احلديث يقبلون حديث مثل هذا وال يردونه وال يعللونه ابجلهالة ،فإذا صار

إىل معارضة ما رواه ملا هو أثبت منه وأشهر عللوه مبثل اجلهالة والتفرد ،ومن أتمل كالم األئمة رأى
فيه ذلك ،فيظن أن ذلك تناقض منهم ،وهو مبحض العلم والذوق والوزن املستقيم ،فيجب التنبه
هلذه النكتة ،فكثريا ما متر بك يف األحاديث ويقع الغلط بسببها.ص ١٥٦
 -٦٩خمرمة بن بكري ،قال أمحد وابن معني  :إنه مل يسمع من أبيه شيئا ،إمنا يروي عن كتاب أبيه،
ولكن قال أمحد  :هو ثقة،وقال أبوحامت الرازي  :سألت إمساعيل بن أيب أويس  :هذا الذي يقول
مالك  :حدثين الثقة ،من هو ؟ قال خمرمة بن بكري بن األشج.
ص١٥٦
 -٧٠أم ذرة مدنية ،روت عن موالهتا عائشة وعن أم سلمة ،وروى عنها حممد بن املنكدر وعائشة
بنت سعد بن أيب وقاص.ص ١٥٧
-٧١املنذر بن املغرية جهله أبوحامت ،وال يضره ذلك،فإن أاب حامت الرازي جيهل رجاال وهم ثقات
معروفون ،وهو متشدد يف الرجال ،وقد وثق املنذر مجاعة وأثنوا عليه وعرفوه.ص ١٦٠

-٧٢عبدهللا بن حممد بن عقيل ،ثقة صدوق مل يختكلم فيه جبرح أصال ،وكان اإلمام أمحد واحلميدي
وإسحاق حيتجون حبديثه ،والرتمذي يصحح له،وإمنا ُيشى من حفظه إذا تفرد عن الثقات أو

خالفهم ،فأما إذا مل ُيالف الثقات ومل يتفرد مبا ينكر عليه فهو حجة.ص١٦٢
-٧٣زهري بن حممد احتج به الشيخان وابقي الستة،وعن اإلمام أمحد فيه أربع رواايت  :إحداها:
أنه ثقة ،والثانية :مستقيم احلديث ،والثالثة:مقارب احلديث ،والرابعة :ليس به أبس.
وعن حيىي بن معني فيه ثالث رواايت:إحداها :صاحل ال أبس به،والثانية ثقة ،والثالثة:ضعيف .
وقال البخاري :ماروى عنه أهل الشام فإنه مناكري،وماروى عنه أهل البصرة فإنه صحيح .ص١٦٦
-٧٤زينب بنت جحش زوجة النيب صلى هللا عليه وسلم مل تكن مستحاضة،وإمنا املعروف أن
أختيها أم حبيبة ومحنة مها اللتان استخحيضتا.ص١٦٨
-٧٥زينب بنت أيب سلمة ،معروفة الرواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وعن أمها وأم حبيبة
وزينب ،وقد حفظت عن النيب ودخلت عليه وهو يغتسل،فنضح يف وجهها ،فلم يزل ماء الشباب
يف وجهها حىت كربت.ص١٦٩
-٧٦حديث علي "انكسرت إحدى زنديه فأمره النيب صلى هللا عليه وسلم أن ميسح على اجلبائر"
هو من رواية عمرو بن خالد ،وهو مرتوك .رماه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ابلكذب  ،وذكر
ابن عدي عن وكيع قال  :كان عمرو بن خالد يف جواران يضع احلديث ،فلما فطن له حتول إىل
واسط ،وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه ،فرواه عن زيد بن علي مثله،وعمر هذا مرتوك ابلنسبة
إىل الوضع،وروي إبسناد آخر ال يثبت.
قال البيهقي :وصح عن ابن عمر املسح على العصابة موقوفا عليه،وهو قول مجاعة من
التابعني.ص١٧٤-١٧٣
آخر كتاب الطهارة .

-٧٧قال أبوداود يف رواية ابن داسة :شداد موىل عياض مل يدرك بالال .ص١٧٥
-٧٨التغليظ الذي خروي يف املار بني يدي املصلي إمنا أريد بذلك إذا كان املصلي يصلي إىل سرتة،
دون الذي يصلي إىل غري سرتة يسترت هبا.ص١٨٢

-٧٩عبداحلميد بن جعفر قد وثقه حيىي بن معني يف مجيع الرواايت عنه،ووثقه اإلمام أمحد
أيضا،واحتج به مسلم يف "صحيحه" ومل خحيفظ عن أحد من األئمة تضعيفه مبا يوجب سقوط
روايته،فتضعيفه بذلك مردود على قائله ،وحىت لو ثبت عن أحد منهم إطالق الضعف عليه،مل
يقدح ذلك يف روايته مامل يبني سبب ضعفه ،وحينئذخ يخنظر فيه هل هو قادح أم ال؟ وهذا إمنا حيتاج
إليه عند االختالف يف توثيق الرجل وتضعيفه ،وأما إذا اتفق أئمة احلديث على تضعيف رجل مل

حيتج إىل ذكر سبب ضعفه ،هذا أوىل ما يقال يف مسألة التضعيف املطلق .ص١٩١
-٨٠تضعيف حممد عمرو بن عطاء؛ففي غاية الفساد ،فإنه من كبار التابعني املشهورين ابلصدق
واألمانة والثقة ،وقد وثقه أئمة احلديث ،كأمحد ،وحيىي بن سعيد ،وحيىي بن معني ،وغريهم ،واتفق
صاحبا الصحيح على االحتجاج به.ص١٩١
-٨١ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة األحاديث الصحيحة من أيدينا
،فقل رجل من الثقات إال وقد تكلم فيه آخر.ص١٩٢
-٨٢قال البيهقي :أمجع أهل التواريخ على أن أاب قتادة احلارث بن ِربعي بقي إىل سنة أربع ومخسني
،وقيل  :بعدها.ص١٩٣
-٨٣عطاف بن خالد فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه ،وال هو مما يعارض به الثقات
األثبات ،قال مالك :ليس هو من مجال احملامل.ص١٩٨
-٨٤ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل آبخر سقط حديثه لذهبت األحاديث
ورواهتا من أيدي الناس.ص٢٠٢

ُيرج حديثه يف الصحيح.
 -٨٥قال احلاكم :عاصم بن خكليب مل ّ
وليس كما قال ،فقد احتج به مسلم ،إال أنه ليس يف احلفظ كابن شهاب وأمثاله.ص٢٠٥
-٨٦إنكار مساع عبدالرمحن بن األسود من علقمة ليس بشيء ،فقد مسع منه وهو ثقة،وأدخل على
عائشة وهو صيب.ص٢٠٥
 -٨٧يزيد بن أيب زايد اهلامشي :فلو قدر أنه من احلفاظ األثبات ،وقد اختلف حديثه،لوجب تركه
والرجوع إىل األحاديث الثابتة اليت مل ختتلف ،مثل حديث الزهري عن سامل عن أبيه وحنوها.ص٢٠٩
-٨٨قال احلاكم :إبراهيم بن بشار ثقة مأمون ،وقال ابن معني  :ليس بشيء ،وقال أمحد  :أييت
عن سفيان ابلطامات،حىت كأنه ليس بسفيان.ص .٢٠٩
-٨٩قال ابن القطان :وقطن بن نخسري  -وإن كان روى عنه مسلم -فكان أبوزرعة حيمل
عليه،ويقول :روى عن جعفر بن سليمان عن اثبت عن أنس أحاديث مما أخنكر عليه.وجعفر أيضا
خمتلف فيه.ص٢١١
 -٩٠وثق البخاري ابن إسحاق وأثىن عليه ،واحتج حبديثه فيه- ،أي يف كتاب "القراءة خلف
اإلمام".-ص٢١٣
-٩١قال البيهقي:أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم ثقة،فرتك ذكر أمسائهم يف اإلسناد ال
يضر ،أذا مل يعارضه ما هو أصح منه .ص٢١٦
-٩٢وأما حديث جابر يرفعه"من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة" فله علتان:
إحدامها :أن شعبة والثوري وابن عيينة وأاب عوانة ومجاعة من احلفاظ رووه عن موسى بن أيب عائشة
،عن عبدهللا بن ش ّداد مرسال.
والعلة الثانية :أنه ال يصح رفعه،وإمنا املعروف وقفه.ص٢١٧-٢١٦

-٩٣عبداجلبار بن وائل  :مسلم أخرج له من روايته عن أخيه علقمة عن أبيه وائل بن
حجر.ص٢٢٠
-٩٤املعروف عن سعد أن املنسوخ هو قصة التطبيق ووضع األيدي على الركب ،ولعل بعض الرواة
غلط فيه من وضع اليدين على الركبتني إىل وضع اليدين قبل الركبتني.ص ٢٢٢
-٩٥قال ابن املنذر  :وقد اختلف أهل العلم يف هذا الباب :
فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه :عمر بن اخلطاب ،وبه قال النخعي ،ومسلم بن يسار،والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق ،وأبوحنيفة وأصحابه،وأهل الكوفة .
وقالت طائفة :يضع يديه قبل ركبتيه ،قاله مالك،وقال األوزاعي  :أدركت الناس يضعون أيديَهم
قبل ركبهم،وروي عن ابن عمر فيه حديث.ص٢٢٢
قال ابن القيم :والراجح البداءة ابلركبتني لوجوه .ص٢٢٣
-٩٦عبدهللا بن سعيد املقربي ،قال أمحد والبخاري :مرتوك.ص٢٢٣
-٩٧الشك أن القيام  :قيام القراءة ،وقعود التشهد يزيدان يف الطول على بقية األركان ،وملا كان
صلى هللا عليه وسلم يوجز القيام ويستويف بقية األركان صارت صالته قريبا من السواء.ص ٢٢٥
-٩٨وأحاديث أنس كلها تدل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود
واالعتدالني زايدة على ما يفعله أكثر األئمة ويعتادونه.ص ٢٢٧
-٩٩مارواه مسلم يف "صحيحه" من حديث جابر بن مسرة":أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان
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يقرأ يف الفجر ب﴿قۚ َوٱل خقرءَان ٱل َمجيد﴾ ،وكانت صالته بعد ختفيفا،فاملراد -وهللا أعلم -أن
صالته كانت بعد الفجر ختفيفا ،يعين أنه كان يطيل قراءة الفجر وُيفف قراءة بقية
الصلوات،لوجهني:

أحدمها :أن مسلما روى يف "صحيحه " عن مساك بن حرب قال :سألت جابر بن مسرة عن صالة
النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فقال  :كان ُيفف الصالة وال يصلي صالة هؤالء،قال  :وأنبأين أن
ۤ ۡ ۡ ِ ۡ
ِ
ِ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف الفجر ب﴿قۚ َوٱل خقرءَان ٱل َمجيد﴾وحنوها،فجمع بني
ۤ
وصف صالة رسول هللا ابلتخفيف وأنه كان يقرأ يف الفجر ب﴿قۚ}
الثاين :أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت ما
زال يصليها ،ومل يذكر أحد أنه نقص يف آخر أمره من الصالة.ص٢٣٢
-١٠٠ما من فعل يف الغالب إال ويسمى ختفيفا ابلنسبة إىل ما هو أطول منه ،وطويال ابلنسبة إىل
ما هو أخف منه،فال ميكن حتديد التخفيف املأمور به يف الصالة ابللغة وال ابلعرف ،ألنه ليس له
عادة يف العرف ،كالقبض واحلرز واإلحياء واالصطياد ،حىت يخرجع فيه إليه ،بل هو من العبادات
اليت يخرجع يف صفاهتا ومقادرها إىل الشارع ،كما يرجع إليه غي أصلها ،ولو جاز الرجوع فيه إىل
العرف الختلفت الصالة الشرعية اختالفا متباينا ال ينضبط ،ولكان لكل أهل عصر ومصر -بل

ألهل الدرب والسكة -وكل حمل وكل طائفة غرض وعرف وإرادة يف مقدار الصالة ُيالف عرف
غريهم،وهذا يفضي إىل تغيري الشريعة،وجعل السنة اتبعة ألهواء الناس،فال يخرجع يف التخفيف املأمور

به إال إىل فعله صلى هللا عليه وسلم ،فإنه كان يصلي وراءه الضعيف والكبري وذو احلاجة ،وقد أمران
ابلتخفيف ألجلهم،فالذي كان يفعله هو التخفيف ،إذ من احملال أن أيمر أبمر ويعلله بعلة ،مث
يفعل خالفه مع وجود تلك العلة ،إال أن يكون منسوخا.ص٢٣٥ -٢٣٣

-١٠١القصر قصران :قصر األركان،وقصر العدد؛ فإن اجتمع السفر واخلوف ،اجتمع القصران،وإن
انفرد السفر وحده شرع قصر العدد ،وإن انفرد اخلوف وحده،شرع قصر األركان.ص٢٤١
-١٠١ومعلوم أن الناس مل يكونوا ينفرون من صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وال ممن يصلي
بقدر صالته،وإمنا ينفرون ممن يزيد يف الطول على صالته ،فهذا الذي يخن ّفر.

وأما إن ق ّدر نفور كثري ممن ال أيتون الصالة إال وهم كساىل ،وكثري من الباطولية الذين يعتادون
النقر كصالة املنافقني ،وليس هلم يف الصالة ذوق وال هلم فيها راحة ،بل يصليها أحدهم اسرتاحة
منها ال هبا ،فهؤالء ال عربة بنفورهم ،فإن أحدهم يقف بني يدي املخلوق معظم اليوم ،ويسعى يف
خدمته أعظم السعي ،فال يشكو طول ذلك وال يتربم به ،فإذا وقف بني يدي ربه يف خدمته جزءا
يسريا من الزمان ،وهو أقل القليل ابلنسبة إىل وقوفه يف خدمة املخلوق استثقل ذلك
يتلوى ويتقلى ،ومن كانت هذه كراهته
الوقوف،واستطال وشكا منه ،وكأنه واقف على اجلمر ّ
أكره هلذه اخلدمة منه .وهللا املستعان.ص٢٤٣
خلدمة ربه والوقوف بني يديه ،فاهلل تعاىل َ
-١٠٢قد مجع -رمحه هللا -بني ما ثبت أنه قرأ بسور طويلة يف بعض الصلوات ،وما ورد أنه أمر
ابلتخفيف وأنه كان يوجز يف صالته مع متام يف عدة أوراق فراجعها من هذا الكتاب فإهنا
مهمة.ص٢٤٣=٢٢٥
-١٠٣السعدي عن أبيه -،أو عن عمه ،-قال ابن القطان :ما منهم من يخعرف ،وقد ذكر ابن
السكن يف "كتاب الصحابة" يف الباب الذي ذكر فيه رجاال ال يخعرفون.ص٢٤٣

-١٠٤عن وائل بن حجر قال " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قرأ (وال الضالني) قال:
آمني ،ورفع هبا صوته .
هذا احلديث رواه شعبة وسفيان ،فأما سفيان فقال":ورفع هبا صوته"،وأما شعبة فقال" :خفض هبا
صوته" ذكره الرتمذي.قال البخاري  :حديث سفيان أصح ،وأخطأ شعبة يف قوله" :خفض هبا
صوته" .
ويف هذا احلديث أمور أربعة:
أحدها :اختالف شعبة وسفيان يف "رفع وخفض"

يف"حجر"،فشعبة يقول ":حجر أبو العنس" والثوري يقول ":حجر بن عنبس"
الثاين :اختالفهما خ

وصوب البخاري وأبوزرعة قول الثوري .
الثالث :أنه ال يعرف حال خحجر.

الرابع :أن الثوري وشعبة اختلفا ،فجعله الثوري من رواية خحجر ،عن وائل بن حجر ،وشعبة جعله

من رواية خحجر عن علقمة بن وائل ،عن وائل ،والدار قطين ذكر رواية الثوري وصححها ومل يره

منقطعا يزايدة شعبة علقمة بن وائل يف الوسط،وفيه نظر ،وهلذه العلة مل يصححه الرتمذي .وهللا

أعلم.ص٢٤٥-٢٤٤
-١٠٥حديث "اجلمعة على من مسع النداء" قال عبداحلق :الصحيح أنه موقوف .وفيه أبو سلمة
بن نخبيه،قال ابن القطان  :ال يعرف بغري هذا ،وهو جمهول ،وفيه أيضا حممد بن سعيد الطائفي،

جمهول عند ابن أيب حامت،ووثقه الدار قطين ،وفيه أيضا قبيصة،قال النسائي :كثري اخلطأ،وأطلق،

وقيل :كثري اخلطأ على الثوري ،وقيل :هو ثقة إال يف الثوري.ص٢٤٧
-١٠٦أبو واقد الليثي امسه احلارث بن عوف على املشهور.ص٢٤٧
-١٠٧وقد اتفقت األمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة،مع أن عامتها مرسلة عن
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومل يتنازع يف ذلك اثنان من السلف وأهل احلديث والفقهاء.ص٢٤٩
-١٠٨أبو قدامة ،وامسه احلارث بن عخبيد ،قال اإلمام أمحد :مضطرب احلديث ،وقال حيىي بن
معني :ضعيف ،وقال النسائي :صدوق عنده مناكري ،وقال البسيت :كان شيخا صاحلا ممن كثر
ومهه.ص٢٥٢
١٠٩وقد روى أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم بعضهم عن بعض ،فلم حيلف بعضهم
بعضا.ص٢٥٤

السلمي الشامي ،عن
 -١١٠قال البخاري يف " التاريخ الكبري ":عبدالرمحن بن يزيد بن متيم ّ
مكحول ،مسع منه الوليد بن مسلم ،عنده مناكري ،ويقال :هو الذي روى عنه أهل الكوفة ،أبو
أسامة وحسني ،فقالوا :عبدالرمحن بن يزيد بن جابر  .وابن متيم أصح .ص.٢٥٦
انتهت الفوائد من كتاب الصالة.
 -١١١إمنا أسقط الصدقة من اخليل والرقيق إذا كانت للركوب واخلدمة ،فأما ما كان منها للتجارة
ففيه الزكاة يف قيمتها.ص٢٦٣
-١١٢قال علي بن املديين :هبز بن حكيم ،عن أبيه،عن جده صحيح.
وكذا قال اإلمام أمحد.ص٢٦٦
 -١١٣ويف ثبوت شرعية العقوابت املالية عدة أحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يثبت
نسخها حبجة،وعمل هبا اخللفاء بعده.ص٢٦٦
 -١١٤العقوبة إمنا تسوغ إذا كان املعاقَب متعداي مبنع واجب أو ارتكاب حمظور،وأما ما تولد من

يسوغ أحد عقوبته عليه ،وقول من محل ذلك على سبيل التوعد دون
غري جنايته وقصده ،فال ّ
احلقيقة يف غاية الفساد ،يخنزه عن مثله كالم النيب صلى هللا عليه وسلم.ص٢٦٧

 -١١٥ويف الرواة مخسة كل منهم امسه اثبت بن قيس ال نعرف فيهم من تخ خكلم فيه غريه -أي أبو
الغصن ،اثبت بن قيس املدين الغفاري .ص٢٦٩

-١١٦قال ابن املديين:احلسن مل يسمع من ابن عباس ،ألن ابن عباس كان ابلبصرة يف أايم علي
،واحلسن البصري يف أايم عثمان وعلي كان ابملدينة.ص٢٧٠
 -١١٧وتفسري من فسر اليد العليا ابآلخذة ،ابطل قطعا من وجوه:
أحدها :أن تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم هلا ابملنفقة يدل على بطالنه .

الثاين :أن صلى هللا عليه وسلم أخرب أهنا خري من اليد السفلى ،ومعلوم ابلضرورة أن العطاء خري
وأفضل من األخذ ،فكيف تكون يد اآلخذ أفضل من يد املعطي .
الثالث :أن يد املعطي أعلى من يد السائل حسا ومعىن ،وهذا معلوم ابلضرورة.
الرابع :أن العطاء صفة كمال دال على الغىن والكرم واإلحسان واجملد ،واألخذ صفة نقص ،مصدره
عن الفقر واحلاجة ،فكيف تخفضل يد صاحبه على يد املعطي؟ هذا عكس الفطرة واحلس
والشريعة.وهللا أعلم .ص٢٧٥
انتهت الفوائد من كتاب الزكاة .
-١١٨ومل يقل أحد من األئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثالثة أعوام إال رواية جاءت عن عمر بن
اخلطاب .وحيتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا ،وقد روي عن عمر أن اللقطة تعرف
سنة،مثل قول اجلماعة ،وحكى يف "احلاوي" عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمه أن يعرفها ثالثة
أحوال.ص٢٧٨
-١١٩قال بعضهم :الفرق بني لقطة مكة وغريها :أن الناس يتفرقون من مكة،فال ميكن تعريف
اللقطة يف العام،فال حيل ألحد أن يلتقط لقطتها إال مبادرا إىل تعريفها قبل تفرق الناس ،خبالف
غريها من البالد .ص٢٧٩
انتهت الفوائد من كتاب اللقطة
-١٢٠قال ابن القطان:حممد بن علي بن عبدهللا بن عباس إمنا هو معروف الرواية عن أبيه ،عن
جده ابن عباس ،وال أعلم روى عن جده إال هذا احلديث،يعين "وقت ألهل املشرق العقيق"
وأخاف أن يكون منقطعا.ومل يذكر البخاري وال ابن أيب حامت أنه روى عن جده ،وقال مسلم يف
كتاب"التمييز" مل يعلم له مساع من جده وال أنه لقيه.ص٢٨١-٢٨٠
-١٢١حديث عائشة"ذبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر"

وال ريب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حج بنسائه كلهن،وهن يومئذ تسع ،وكلهن كن
متمتعات حىت عائشة ،فإهنا قرنت،فإن كان اهلدي متعددا فال إشكال،وإن كان بقرة واحدة بينهن
،وهن تسع،فهذا حجة إلسحاق ومن قال بقوله :أن البدنة جتزئ عن عشرة،وهو إحدى الروايتني
عن أمحد .وقد ذهب ابن حزم إىل أن هذا االشرتاك يف البقرة إمنا كان بني بني مثان نسوة.ص٢٨٣
-١٢٢قال ابن القطان :جهم بن اجلارود ال يعرف حاله،وال يعرف له راو إال أبو عبدالرحيم خالد
بن أيب يزيد.قال  :وبذلك ذكره البخاري وأبوحامت.ص٢٨٥
-١٢٣وفصل النزاع :أن يوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع،ويوم النحر أفضل أايم العام ،فيوم النحر
مفضل على األايم كلها اليت فيها اجلمعة وغريها ،ويوم اجلمعة مفضل على أايم األسبوع،فإن اجتمعا
يف يوم تظاهرت الفضيلتان ،وإن تباينا،فيوم النحر أفضل وأعظم هلذا احلديث -يعين حديث عبدهللا
بن قرط عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  :أعظم األايم عند هللا يوم النحر ..احلديث.-
-١٢٤والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أمر عائشة أن هتل ابحلج ملا حاضت ،كما أخربت بذلك
عن نفسها ،وأمرها أن تدع العمرة وهتل ابحلج،وهذا كان بسرف،قبل أن أيمر أصحابه بفسخ
حجهم إىل العمرة،فإنه إمنا أمرهم بذلك على املروة.
ومن أتمل أحاديثها علم أهنا أحرمت أوال بعمرة ،مث أدخلت عليها احلج فصارت قارنة ،مث اعتمرت
من التنعيم عمرة مستقلة تطييبا لقلبها .ص٢٨٨
-١٢٥والصواب أن ما أحرم به صلى هللا عليه وسلم كان أفضل،وهو القران،ولكن أخرب أنه لو
استقبل من أمره ما استدبر ألحرم بعمرة،وكان حينئذ موافقة هلم يف املفضول،أتليفا هلم وتطييبا
لقلوهبم ،كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ،وإدخال احلجر فيها ،وإلصاق ابهبا ابألرض،
أتليفا لقلوب الصحابة احلديثي العهد ابإلسالم،خشية أن تنفر قلوهبم.

وعلى هذا فيكون هللا تعاىل قد مجع له األمرين  :النسك األفضل الذي أحرم به،وموافقته ألصحابه
بقوله "لو استقبلت" فهذا بفعله،وهذا بتبيينه،وقوله،وهذا األليق حباله صلوات هللا وسالمه عليه
.ص٢٩٢
-١٢٦عند النسائي عن سراقة ":متتع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومتتعنا معه،فقلنا :ألنا خاصة
أم لألبد؟ قال :بل لألبد" .وهو صريح يف أن العمرة اليت فسخوا حجهم إليها مل تكن خمتصة
هبم،وأهنا مشروعة لألمة إىل يوم القيامة.
وقول من قال  :إن املراد به السؤال عن املتعة يف أشهر احلج ،ال عن عمرة الفسخ ابطل من وجوه
عشرين ذكرها ،من ص٣٠٣--٢٩٣
-١٢٧قال سلمة بن شبيب لإلمام أمحد :أياب عبدهللا كل شيء منك حسن إال خصلة واحدة،
تقول بفسخ احلج إىل العمرة؟! فقال  :ايسلمة ،كان يبلغين عنك أنك أمحق ،وكنت أدافع
عنك،واآلن علمت أنك أمحق! عندي يف ذلك بضعة عشر حديثا صحيحا عن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أدعها لقولك.ص٢٩٥
-١٢٨الشريعة قد استقرت -وال سيما يف املناسك على قصد خمالفة املشركني ،فالنسك املشتمل
على خمالفتهم أفضل بال ريب .ص٢٩٧
-١٢٩القياس أنه إذا اجتمعت عباداتن كربى وصغرى ،فالسنة تقدمي الصغرى على الكربى منهما
،وهلذا كان النيب صلى هللا عليه وسلم يبدأ يف غسل اجلنابة ابلوضوء أوال ،مث يتبعه الغسل .ص٣٠٣
-١٣٠ابن املسيب إذا قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو حجة ،قال اإلمام أمحد :إذا
مل يقبل سعيد بن املسيب عن عمر ،فمن يخقبل .ص٣٠٦
-١٣١ليس أبو شيخ مما يخعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،وإخباره أن العمرة دخلت يف احلج إىل يوم القيامة ،وأمجعت األمة عليه.ص٣١١

-١٣٢من املعلوم ابلضرورة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعتمر بعد حجته قط،هذا ما ال يشك
فيه من له أدىن إملام ابلعلم،وهو صلى هللا عليه وسلم أحق اخللق ابمتثال أمر ربه،فلو كان أمر أن
يعتمر بعد احلج كان أوىل اخللق ابملبادرة إىل ذلك ،وال ريب أنه اعتمر مع حجته،فكانت عمرته
مع احلج ال بعده قطعا .ص٣١٣
-١٣٣كان الصحابة يسمون القران متتعا ،كما يف الصحيحني من حديث ابن عمر .وحديث
علي  :أن عثمان ملا هنى عن املتعة ،قال علي  :لبيك هبما ،وقال  :مل أكن ألدع سنة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لقول أحد.ص٣١٩
-١٣٤قال اإلمام أمحد :ال أشك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان قاران .
ومن قال  :أفرد احلج ،مل يقل أفرد إهالل احلج وإمنا مراده أنه اقتصر على أعمال احلج ودخلت
عمرته يف حجه،فلم يفرد كل واحد من النسكني بعمل،وهلذا أخرب أيضا أن قرن،فخعلم أن مراده
ابإلفراد ما ذكران .
ومن قال  :متتع،أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن،يف قوله تعاىل"فمن متتع
ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي" والقارن داخل يف هذا النص ،فتمتع صلى هللا عليه وسلم
برتفهه بسقوط أحد السفرين ،وقرن جبمعه يف إهالله بني النسكني ،وأفرد فلم يطف طوافني ومل يسع
سعيني ،ومن أتمل األحاديث الصحيحة يف هذا الباب جزم هبذا ،وهذا فصل النزاع،وهللا أعلم
.ص٣١٩
-١٣٥معاوية إمنا أسلم يوم الفتح مع أبيه،فلم يقصر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف عمرة
احلديبية ،وال عمرة القضية،والنيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن حمرما يف الفتح،ومل حيل إحرامه يف
حجة الوداع بعمرة ،فتعني أن يكون ذلك -يعين التقصري -يف عمرة اجلعرانة.ص٣٢٠

-١٣٦قال عبدهللا بن أمحد  :سألت أيب عن حديث بالل بن احلارث املزين يف فسخ احلج؟فقال:
ال أقول به،وليس إسناده ابملعروف ،ومل يروه إال الدراوردي وحده -يعين حديث :قلت  :ايرسول
هللا ،فسخ احلج لنا خاصة،أو ملن بعدان؟ قال :لكم خاصة.ص٣٣٠
-١٣٧قال ابن القيم :يف معىن التلبية مثانية أقوال:
أحدها :إجابة لك بعد إجابة ،وهلذا املعىن كررت التلبية إيذاان بتكرير اإلجابة .ص٣٣٤-٣٣٣
-١٣٨اختلف النحاة يف الياء يف "لبيك" فقال سيبويه :هي ايء التثنية ،وهو من امللتزم نصبه على
خ
املصدر ،كقوهلم :محدا وشكرا وكرام ًة ومسرًة.
وقال يونس :هو مفرد ،والياء فيه مثل الياء يف "عليك وإليك ولديك".
وقال طائفة من النحاة :أصل الكلمة لباًّ لباًّ ،أي إجابة بعد إجابة،فثقل عليهم تكرار الكلمة،فجمعوا
وحذف التنوين ألجل اإلضافة.ص٣٣٦-٣٣٥
بني اللفظني ليكون أخف عليهم،فجاءت التثنية خ
-١٣٩وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة .ذكر منها إحدى وعشرين
قاعدة وفائدة.ص٣٤٣--٣٣٦
-١٤٠قولك"لبيك"،يتضمن إجابة داع دعاك ومناد انداك،وال يصح يف لغة والعقل إجابة من ال
يتكلم وال يدعو .ص٣٣٦
-١٤١التلبية شعار التوحيد وملة إبراهيم ،الذي هو روح احلج ومقصده،بل روح العبادات كلها
واملقصود منها،وهلذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة اليت يخدخل فيها هبا.ص٣٣٧
-١٤١التلبية متضمنة ملفتاح اجلنة وابب اإلسالم الذي يخدخل منه إليه،وهو كلمة اإلخالص
والشهادة هلل أبنه ال شريك له.ص٣٣٨
-١٤٢التلبية مشتملة على احلمد هلل الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إىل هللا،وأول من يدعى
إىل اجلنة أهله،وهو فاحتة الصالة وخامتتها.ص٣٣٨

-١٤٣رخص صلى هللا عليه وسلم يف لبس اخلفني عند عدم النعلني ومل يذكر فدية ،ورخص يف
حديث كعب بن عجرة يف حلق رأسه مع الفدية،وكالمها حمظور بدون العذر .
والفرق بينهما :أن أذى الرأس ضرورة خاصة التعم ،فهي رفاهية للحاجة ،وأما لبس اخلفني عند
عدم النعلني فبدل يقوم مقام املبدل،واملبدل -وهو النعل-ال فدية فيه،فال فدية يف بدله،وأما حلق
خ
الرأس فليس ببدل،وإمنا هو ترفه للحاجة،فجرب ابلدم .ص٣٤٥
-١٤٤اختلف الفقهاء يف قطع اخلفني إذا مل جيد النعلني،هل هو واجب أم ال؟ على قولني:
أحدمها :أنه واجب،وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك وإحدى الروايتني عن أمحد.
والثاين :أن القطع ليس بواجب وهو أصح الروايتني عن أمحد،ويروى عن علي بن أيب طالب ،وهو
قول أصحاب ابن عباس ،وعطاء،وعكرمة،وهذه الرواية أصح .
-١٤٥وليس عن النيب صلى هللا عليه وسلم حرف واحد يف وجوب كشف املرأة ووجهها عند
اإلحرام،إال النهي عن النقاب،وهو كالنهي عن عن القفازين ،فنسبة النقاب إىل الوجه كنسبة
القفازين إىل اليد سواء .وهذا واضح حبمد هللا،وقد ثبت أن أمساء كانت تغطي وجهها وهي حمرمة.
واشرتاط اجملافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغريه ضعيف ال أصل له دليال وال مذهبا.
فإن قيل  :فما تصنعون ابحلديث املروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :إحرام الرجل يف
رأسه ،وإحرام املرأة يف وجهها"
فجعل وجه املرأة كرأس الرجل ،وهذا يدل على وجوب كشفه؟
قيل :احلديث ال أصل له ،ومل يروه أحد من أصحاب الكتب املعتمد عليها،وال يعرف له إسناد،فال
تقوم به حجة،وال يرتك له احلديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدهنا،وأنه حيرم عليها فيه ما
أعد للعضو كالنقاب والربقع وحنوها،ال مطلق السرت كاليدين .ص٣٥٤-٣٥٣

-١٤٦حديث (وال تنتقب املرأة احلرام وال تلبس القفازين) تعليل حديث ابن عمر يف القفازين أبنه
من قوله ،فإنه تعليل ابطل ،وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن واملسانيد عن ابن عمر عن النيب
صلى هللا عليه وسلم يف حديث هنيه عن لبس القمص والعمائم والسراويالت وانتقاب املرأة ولبسها
القفازين،وال ريب عند أحد من أئمة احلديث أن هذا كله حديث واحد من أصح األحاديث عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرفوعا إليه ،ليس من كالم ابن عمر .ص٣٥٦
-١٤٧عن سعيد بن املسيب قال :وهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرم .ص٣٥٩
-١٤٨وقد اختلف الناس قدميا وحديثا يف هذه املسألة  -يعين أكل احملرم ماصاده احلالل من
الصيد ،وأشكلت األحاديث فيها :
فكان عطاء وجماهد وسعيد بن جبري يرون للمحرم أكل ما صاده احلالل من الصيد،وبه قال أبوحنيفة وأصحابه.
 وقالت طائفة :حلم الصيد حرام على احملرم بكل حال،وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر. وقال طائفة :ما صاده احلالل للمحرم ومن أجله فال جيوز أكله،ومامل يصده من أجله،بل صادهلنفسه أو حلالل مل حيرم على احملرم أكله،وهذا قول مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وأصحاهبم
،وقول إسحاق وأيب ثور.قال ابن عبدالرب :وهو الصحيح عن عثمان يف هذا الباب .وآاثر الصحابة
كلها يف هذا الباب إمنا تدل على هذا التفصيل .ص٣٦٤-٣٦٣
-١٤٩اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن خمنع من الوصول إىل البيت مبرض أو كسر
أو عرج هل حكمه حكم احملصر ابلعدو يف جواز التحلل؟

فروي عن ابن عباس وابن عمر :أنه ال خحيله إال الطواف ابلبيت،وهو قول مالك والشافعي وأمحد
يف املشهور من مذهبه.

وروي عن ابن مسعود أنه كاحملصر ابلعدو،وهو قول عطاء والثوري وأيب حنيفة وأصحابه،وأمحديف الرواية األخرى عنه .
قلت :قد قوى ابن القيم القول الثاين إبيراد األدلة والتعليالت والرد على أصحاب القول األول .
ص٣٦٩--٣٦٦
-١٥٠هذه ثالثة أنواع صحت عن النيب صلى هللا عليه وسلم-أي يف احلجر األسود -تقبيله ،وهو
أعالها ،واستالمه وتقبيل يده ،واإلشارة إليه ابحملجن وتقبيله٣٧٢.
قلت :وقد ساق األحاديث فيما يتعلق ابلركنني اليمانني وما ورد فيهما فلرتاجع .ص--٣٧٠
.٣٧٣
-١٥١اختلف العلماء يف طواف القارن واملتمتع على ثالثة مذاهب:
أحدها :أن على كل منهما طوافني وسعيني،روي ذلك عن علي وابن مسعود ،وهو قول الثوري،وأيب حنيفة،وإحدى الرواايت عن اإلمام أمحد.
الثاين:أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا ،نص عليه أمحد يف رواية ابنه عبدهللا،وهوظاهر حديث جابر.
الثالث:أن على املتمتع طوافني وسعيني،وعلى القارن سعي واحد،وهذا هو املعروف عن عطاء
،وطاوس ،وهو مذهب مالك والشافعي ،وظاهر مذهب أمحد ،وحجتهم حديث عائشة.ص-٣٧٥
٣٧٦
-١٥٢الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إال من ساق اهلدي من سائرهم ،وهم آحاد
يسرية،مل يبلغوا العشرة بل وال اخلمسة.ص٣٧٧
-١٥٣احلطيم فيه أقوال :أحدها :أنه ما بني الركن والباب ،وهو امللتزم ،وقيل :مابني الركن واملقام
واحلجر ،وقيل :هو جدار احلجر ،ألن البيت رفع وترك هذا اجلدار حمطوما،والصحيح :أن احلطيم

احلِ ْجر نفسه،وهو الذي ذكره البخاري يف "صحيحه" ،واحتج عليه حبديث اإلسراء قال  :بينا أان

انئم يف احلطيم ،ورمبا قال  :يف احلجر،قال :وهو حطيم مبعىن حمطوم ،كقتيل مبعىن مقتول.ص٣٨١

-١٥٤الصحيح يف ذلك  :اجلمع بينهما -أي بني الصالتني يف مزدلفة-أبذان وإقامتني لوجهني
اثنني .ص٣٨٣
-١٥٥حديث عبدهللا موىل أمساء  :أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة ،فقامت تصلي فصلت ساعة،مث
قالت ":ايبين هل غاب القمر....احلديث "
وليس يف هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل،فإن القمر يتأخر يف الليلة العاشرة إىل قبيل
الفجر ،وقد ذهبت أمساء بعد غيبوبه من مزدلفة إىل مىن،فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده ،فهي
واقعة عني ،ومع هذا فهي رخصة للظخعخن،وإن دلت على تقدم الرمي،فإمنا تدل على الرمي بعد
طلوع الفجر.وهذا قول أمحد يف رواية،واختيار ابن املنذر،وهو مذهب مالك وأيب حنيفة
وأصحاهبما.ص٣٨٧
-١٥٦يوم احلج األكرب يوم النحر،وذهب عمر بن اخلطاب وابنه عبدهللا والشافعي إىل أنه يوم
عرفة،وقيل :أايم احلج كلها،فعرب عن األايم ابليوم،كما قالوا :يوم اجلمل،ويوم صفني،قاله الثوري
.والصواب القول األول .ص٣٨٨
-١٥٧قال علي بن املديين :عروة بن مضرس مل يرو عنه غري الشعيب .ص٣٨٨
 -١٥٨ذكر -رمحه هللا -اختالف الناس يف استيفاء السبع يف كل رمي .والذي ذهب إليه اجلمهور
 :وجوب استيفاء السبع يف كل رمي .ص٣٩٢-٣٩١
-١٥٩مل ُيرج صلى هللا عليه وسلم يف رمضان إىل مكة إال يف غزاة الفتح ومل يعتمر فيها.ص٣٩٥

-١٦٠ذكر -رمحه هللا -أقوال األئمة يف صالة الظهر يوم النحر هل صالها مبكة أو مبىن ،ووجوه
اجلمع بني الرواايت،فقال  :رجحت طائفة منهم ابن حزم وغريه حديث جابر وأنه صلى الظهر
مبكة.
وقالت طائفة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه :الذي يرتجح أنه إمنا صلى الظهر مبىن لوجوه:
وذكر ثالثة وجوه.ص.٣٩٨-٣٩٧

 -١٦١قال البخاري:يف مساع أيب الزبري من عائشة نظر،وقد مسع من ابن عباس .ص٤٠٢
-١٦٢الالجئ إىل احلرم اليتعرض له مادام فيه،ويؤيده قوله يف "الصحيحني" يف احلديث":فال حيل
ألحد أن يسفك هبا دما".ص٤٠٣
-١٦٣يوسف بن ماهك من التابعني،وقد مسع أم هانئ وابن عمر وابن عباس وعبدهللا بن
عمرو،وقد روى عن أمه-يعين مسيكة، -ومل يعلم فيها جرح،وهي اتبعية قد مسعت عائشة .ص٤٠٤
-١٦٤وقد قال بقول عائشة يف رضاع الكبري :الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر،واألكثرون
محلوا احلديث إما على اخلصوص وإما على النسخ .ص٤٠٨
-١٦٥حترمي أذى النيب صلى هللا عليه وسلم بكل وجه من الوجوه،وإن كان بفعل مباح ،فإذا أتذى
به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل جيز فعله،لقوله تعاىل《وما كان لكم أن تؤذوا رسول هللا》.
-١٦٦بقاء عار اآلابء يف األعقاب لقوله"بنت عدو هللا"فدل على أن هلذا الوصف أتثريا يف
املنع،وإال مل يذكره مع كوهنا مسلمة.
وبقاء أثر صالح اآلابء يف األعقاب ،لقوله تعاىل(وكان أبومها صاحلا)ص٤١٠

-١٦٧روى اخلطايب عن املنهال ،عن ابن جبري قال" :قلت البن عباس :هل تدري ما صنعت،ومبا
أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان ،وقالت الشعراء.قال :وما قالوا ؟ قلت قالوا:
قد قلت للشيخ ملا طال جملسه
ايصاح هل لك يف فتيا ابن عباس؟
هل لك يف رخصة األطراف آنسة
تكون مثواك حىت رجعة الناس؟
فقال ابن عباس :إان هلل وإان إليه راجعون!وهللا ما هبذا أفتيت،وال هذا أردت،وال أحللت إال مثل ما
أحل هللا امليتة والدم وحلم اخلنزير ،وما حتل إال للمضطر ،وما هي إال كامليتة والدم وحلم اخلنزير
.ص٤١٤-٤١٣
-١٦٨قال إبراهيم النخعي :ال حيلها لزوجها األول إال نكاح رغبة،فإن كانت نية أحد الثالثة:
الزوج األول أو الثاين أو املرأة أن حتلل ،فالنكاح ابطل ،وال حتل لألول .ص٤١٨
-١٦٩مورد النهي إمنا هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه،فأما إشارته على املرأة إذا استشارته
ابلكفء الصاحل فأين ذلك من اخلطبة على خطبة أخيه؟ فقد تبني غلط القائل،واحلمد هلل ،وأيضا
فإن هذا من األحكام املمتنع نسخها ،فإن صاحب الشرع علله ابألخوة ،وهي علة مطلوبة البقاء
والدوام ،ال يلحقها نسخ وال إبطال .ص٤٢٠
-١٧٠وعن أمحد ثالث رواايت -يعين إذا أراد أن ينظر إىل املخطوبة :إحداهن  :ينظر إىل وجهها
ويديها ،والثانية :ينظر ما يظهر غالبا ،كالرقبة والساقني وحنومها،والثالثة :ينظر إليها كلها .ص٤٢١
-١٧١قال الرتمذي :سليمان بن موسى ثقة عند أهل احلديث،مل يتكلم فيه أحد من املتقدمني إال
البخاري وحده،فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد هبا .

وذكره دحيم فقال :يف حديثه بعض اضطراب ،وقال  :مل يكن يف أصحاب مكحول أثبت منه،وقال
النسائي :يف حديثه شيء،وقال البزار  :سليمان بن موسى أجل من ابن جريج،وقال الزهري :
سليمان بن موسى أحفظ من مكحول .ص٤٢٤
-١٧٢ترجيح إسرائيل يف حفظه وإتقانه حلديث أيب إسحاق ،وهذا بشهادة األئمة له ،وإن كان
شعبة والثوري أجل منه،لكن حلديث أيب إسحاق أتقن به وأعرف .ص٤٢٨
-١٧٣قال عثمان الدارمي :سألت حيىي بن معني :شريك أحب إليك يف أيب إسحاق أو إسرائيل؟
فقال  :شريك أحب إيل ،وهو أقدم ،وأسرائيل صدوق،قلت :يونس بن أيب إسحاق أحب إليك
أو إسرائيل؟ فقال  :كل ثقة.ص٤٢٩
-١٧٤وقد روى مسلم يف "الصحيح" من حديث عكرمة بن عمار ،عن أيب زميل ،عن ابن عباس
قال":كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه ،فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم اينيب
هللا،ثالث ِ
أعطنِيهن ،قال :نعم ،قال  :عندي أحسن العرب وأمجله،أم حبيبة بنت أيب سفيان
،أزوجكها ؟ قال :نعم ،قال  :ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك،قال :نعم،قال  :وتؤمرين حىت أقاتل
الكفار كما كنت أقاتل املسلمني؟ قال  :نعم .
وقد رد احلديث مجاعة من احلفاظ ،وعدوه من االغالط يف كتاب مسلم.
وقد تكلف أقوام أتويالت فاسدة لتصحيح احلديث ،كقول بعضهم  :إنه سأله جتديد النكاح
عليها!
قلت  :وقد ذكر هذه التأويالت وخلص إىل أن احلديث غلط ال ينبغي الرتدد فيه .ص-٤٣٠
٤٣٢-٤٣١

-١٧٥البيهقي وأكثر الفقهاء ومجيع أهل األصول يقولون  :زايدة الثقة مقبولة،فما ابهلا تقبل يف
موضع،بل يف أكثر املواضع اليت توافق مذهب املقلد ،وترد يف موضع ُيالف مذهبه،وقد قبلوا زايدة
الثقة يف أكثر من مائتني من األحاديث رفعا ووصال وزايدة لفظ وحنوه .ص.٤٣٥
-١٧٦وأما تزويج املرأة على تعليم القرآن ،فكثري من أهل العلم جييزه،كالشافعي وأمحد
وأصحاهبما،وكثري مينعه ،كأيب حنيفة ومالك .ص٤٤١
عدم الذي ال مال له .ص٤٤١
-١٧٧جيوز نكاح امل َ
خ
-١٧٨من قال بتقدر أقل الصداق إما خبمسة دراهم كقول ابن شربمة،أو بعشرة كقول أيب
حنيفة،أو أربعني درمها كقول النخعي،أو مخسني كقول سعيد بن جبري،أو ثالثة دراهم،أو ربع دينار
كقول مالك ،وليس لشيء من هذه األقوال حجة جيب املصري إليها،وليس بعضها أبوىل من
بعض،وغاية ما ذكره املقدرون  :قياس استباحة البضع على قطع يد السارق،وهذا القياس مع
خمالفته للنص فاسد،إذ ليس بني البابني علة مشرتكة توجب إحلاق أحدمها ابآلخر ،وأين قطع يد
السارق من ابب الصداق؟! وهذا هو الوصف الطردي احملض الذي ال أثر له يف تعلق األحكام به
.ص٤٤١
-١٧٩جيوز كون الويل هو اخلاطب ،وترجم عليه البخاري يف "صحيحه" كذلك .ص٤٤١
 -١٨٠الصواب يف قول واحد،وال يكون القوالن املتضادان صوااب معا،وهو منصوص األئمة األربعة
والسلف وأكثر اخللف .ص٤٤٤
-١٨١هللا تعاىل هو املوفق للصواب،امللهم له بتوفيقه وإعانته،وأن اخلطأ من النفس والشيطان ،وال
يضاف إىل هللا وال إىل رسوله،وال حجة فيه للقدرية اجملوسية،إذ إضافته إىل النفس والشيطان إضافة
إىل حمله ومصدره،وهو النفس،وسببه،وهو الشيطان وتلبيسه احلق ابلباطل .

بل فيه رد على القدرية اجلربية الذين يربئون النفس والشيطان من األفعال البتة،وال يرون للمكلف
فعال اختياراي يكون صوااب أو خطأ.ص٤٤٤
-١٨٢قول ابن مسعود ،وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعني ومن بعدهم  :هو إثبات
القدر ،الذي نظام التوحيد،وإثبات فعل العبد االختياري ،الذي هو نظام األمر والنهي ،وهو متعلق
املدح والذم ،والثواب والعقاب،ص٤٤٤
-١٨٣حديث"علمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطبة احلاجة  :إن احلمد هلل حنمده
ونسنعينه....احلديث " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :ملا كانت كلمة الشهادة ال يتحملها أحد عن
أحد ،وال تقبل النيابة حبال أفرد الشهادة هبا،وملا كانت االستعانة واالستعاذة واالستغفار تقبل
ذلك،فيستغفر الرجل لغريه،ويستعني ابهلل له،أتى فيها بلفظ اجلمع ،وهلذا نقول  :اللهم أعنا وأعذان
،واغفر لنا .
قال ابن القيم :وفيه معىن آخر ،وهو أن االستعانة واالستعاذة واالستغفار طلب وإنشاء،فيستحب
للطالب أن يطلبه لنفسه وإلخوانه املؤمنني،وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته هلل ابلوحدانية
ولنبيه ابلرسالة ،وهي خرب يطابق عقد القلب وتصديقه،وهذا إمنا ُيرب به اإلنسان عن نفسه لعلمه
حباله،خبالف إخباره عن غريه،فإنه إمنا ُيرب عن قوله ونطقه ،ال عن عقد قلبه.ص٤٤٦
 -١٨٤وقد اختلف يف نكاح الزانية؛ فمذهب اإلمام أمحد بن حنبل  :أنه ال جيوز تزوجها حىت
تتوب،وتنقضي عدهتا،فمىت تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدهتا كان النكاح فاسدا،ويفرق
بينهما .
وهل عدهتا ثالث حيض ،أو حيضة؟ على روايتني.
ومذهب الثالثة :أنه جيوز أن يتزوجها قبل توبتها ،والزان ال مينع عندهم صحة العقد ،كما مل يوجب
فسخه طراينه .ص٤٥٣

-١٨٥يف" ابب حق الزوج على املرأة" ذكر ابن القيم عدة أحاديث يف عظم حق الزوج على
زوجته.ص٤٥٧-٤٥٦-٤٥٥
-١٨٦يف حديث "ال تباشر املرأة املرأة لتنعتها لزوجها ،كأمنا ينظر إليها" أن الوصف يقوم مقام
الرؤية،فتمسك به من أجاز بيع الغائب ابلصفة ،والسلم يف احليوان .ص٤٥٨
-١٨٧يف قوله ":ال حيل لرجل أن يسقي ماءه زرع غريه" معلوم أن املاء الذي يسقى به الزرع يزيد
فيه،ويتكون الزرع منه،وقد شبه وطء احلامل بساقي الزرع املاء،وقد جعل هللا تبارك وتعاىل حمل
الوطء حراث،وشبه النيب صلى هللا عليه وسلم احلمل ابلزرع،ووطء احلامل بسقي الزرع.ص٤٦٠
-١٨٨ال جيوز نكاح الزانية حت تخعلم براءة رمحها،إما بثالث حيض،أو حبيضة ،واحليضة أقوى،

ألن املاء الذي من الزان واحلمل ،وإن مل يكن له حرمة،فلماء الزوج حرمة ،وهو ال حيل له أن ينفي
عنه ما قد يكون من مائه ووطئه،وقد صار فيه جزء منه ،كما ال حيل لواطئ املسبية احلامل ذلك،وال

فرق بينهما .
وهلذا قال اإلمام أمحد يف إحدى الرواايت عنه  :إنه إذا تزوج األمة وأحبلها مث ملكها حامال أنه
إن وطئها صارت أم ولد له ،تعتق مبوته ،ألن الولد قد يلحق من مائه األول والثاين .ص٤٦٠
-١٨٩ساق ابن القيم-رمحه هللا -األحاديث يف حترمي إتيان النساء يف أدابرهن،وغالبها يف سنن
النسائي الكربى ،وأجاب عن كل ما نسب إىل بعض الصحابة واألئمة من جواز ذلك وأنه غلط
عليهم .ص٤٦٨--٤٦١
-١٩٠حديث معاذ قال " سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عما حيل للرجل من امرأته وهي
حائض ؟ فقال  :ما فوق اإلزار ،والتعفف عن ذلك أفضل " فيه بقية عن سعد األغطش ومها
ضعيفان.ص٤٧٠

 -١٩١قال عبداحلق :حديث الكفارة يف إتيان احلائض ال يروى إبسناد حيتج به،وال يصح يف
إتيان احلائض إال التحرمي.ص٤٧٢
-١٩٢يف حديث أيب سعيد "خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق،
فأصبنا سبااي من سيب العرب ..احلديث "
يف دليل على جواز اسرتقاق العرب ووطء سباايهم ،وكن كتابيات.وقد تقدم حديث أيب سعيد يف
سبااي أوطاس وإابحة وطئهن ،وهن من العرب.ص٤٧٨
-١٩٣كان أكثر سبااي الصحابة يف عصر النيب صلى هللا عليه وسلم من العرب ،وكانوا يطؤهن
إبذن النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومل يشرتط يف الوطء غري استربائهن ،مل يشرتط إسالمهن،وأتخري
البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.ص٤٧٨
-١٩٤قال الشافعي :حكم النساء التصفيق،وكذا قاله أمحد ،وذهب مالك إىل أن املرأة ال تصفق
وأهنا تسبح،واحتج له الباجي وغريه بقوله صلى هللا عليه وسلم " من انبه شيء يف صالته فليسبح"
قالوا :وهذا عام يف الرجال والنساء .
قالوا :وقوله" التصفيق للنساء" هو على طريق الذم والعيب هلن ،كما يقال  :كفران العشري من فعل
النساء .وهذا ابطل من ثالثة أوجه:
أحدها :أن يف نفس احلديث تقسيم التسبيح بني الرجال والنساء،وإمنا ساقه يف معرض التقسيم
وبيان اختصاص كل نوع مبا يصلح له ،فاملرأة ملا كان صوهتا عورة منعت من التسبيح ،وجعل هلا
التصفيق ،والرجل ملا خالفها يف ذلك شرع له التسبيح.
الثاين  :أن يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فهذا التقسيم والتنويع صريح يف أن حكم كل نوع ما خصه
به،وخرجه مسلم هبذا اللفظ ،وقال يف آخره ":يف الصالة".

الثالث :أنه أمر به يف قوله " :وليصفق النساء" ولو كان قوله "التصفيق للنساء" على جهة الذم
والعيب مل أيذن فيه .ص٤٨٢-٤٨١
انتهت الفوائد من كتاب النكاح
-١٩٥أطال ابن القيم يف مسألة وقوع الطالق يف احليض ،وذكر األقوال واألدلة ،وقوى عدم وقوعه
مبا أورده من استدالالت نقلية وعقلية جتعل القارئ ال يشك أن هذا الطالق ال يقع والجيوز،
فلرتاجع .ص٥١٨--٤٨٥
-١٩٦العقد الصحيح هو الذي يرتتب عليه أثره وحيصل منه مقصوده،وهذا إمنا يكون يف العقود
اليت أذن فيها الشارع،وجعلها أسبااب لرتتب آاثرها عليها،فما مل أيذن فيه ومل يشرعه كيف يكون
عليه،وجيعل كاملشروع املأذون يف ذلك؟! .ص٤٨٧
سببا لرتتب آاثره
خ
-١٩٧هلل تعاىل يف الطالق املباح حكمان:
أحدمها :إابحته واإلذن فيه
والثاين:جعله سببا للتخلص من الزوجة.
فإذا مل يكن الطالق مأذوان فيه انتفى احلكم األول،وهو اإلابحة،فما املوجب لبقاء احلكم الثاين،وقد
ارتفع سببه؟! ومعلوم أن بقاء احلكم بدون سببه ممتنع،وال تصح دعوى أن الطالق احملرم
سبب.ص٤٨٩
-١٩٨ولكن لو حاكمنا منازعينا إىل ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة،فكم يف"الصحيح"
من رواية الشيعة الغالة ،والقدرية ،واخلوارج  ،واملرجئة،وغريهم مل يتمكنوا من الطعن يف هذا احلديث
أبن رواته شيعة ،إذ جمرد كوهنم شيعة ال يوجب رد حديثهم.ص٤٩٤
 -١٩٩قولكم :إن انفعا أثبت يف ابن عمر وأوىل به من أيب الزبري وأخص،فروايته أوىل أن أنخذ
هبا،فهذا إمنا حيتاج إليه عند التعارض.ص٤٩٥

-٢٠٠وإذا كانت املسألة من موارد النزاع فالواجب امتثال ما أمر هللا به ورسوله من رد ما تنازع
فيه العلماء إىل هللا ورسوله،وحتكيم هللا ورسوله دون حتكيم أحد من اخللق،قال تعاىل(فإن تنازعتم
يف شيء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال)ص٤٩٨
-٢٠١اختلفوا يف قوله(مره فلرياجعها) هل األمر ابلرجعة على الوجوب أو االستحباب؟
فقال الشافعي وأبوحنيفة واألوزاعي والثوري وأمحد يف إحدى الروايتني بل أشهرمها عنه :األمر
ابلرجعة استحباب .قال بعضهم :ألن ابتداء النكاح إذا مل يكن واجبا فاستدامه كذلك.
وقال مالك يف األشهر عنه ،وداود وأمحد يف الرواية األخرى :الرجعة واجبة لألمر هبا،وألن الطالق
ملا كان حمرما يف هذا الزمن-أي زمن احليض -كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبا.مث اختلف
املوجبون للرجعة يف علة ذلك .ص٥٠٠-٤٩٩
-٢٠٢انفع موىل ابن عمر أعلم الناس حبديثه،وسامل ابنه كذلك ،وعبدهللا بن دينار من أثبت الناس
فيه وأرواهم عنه،فكيف يقدم اختصار أيب الزبري ويونس بن جبري على هؤالء .ص٥٠٢
 -٢٠٣واختلف يف جواز طالقها يف الطهر املتعقب للحيضة اليت طلق فيها على قولني مها روايتان
عن أمحد ومالك ،أشهرمها عند أصحاب مالك :املنع حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى تلك
احليضة ،مث تطهر كما أمر به النيب صلى هللا عليه وسلم.وقد ذكر ابن القيم حكمة ذلك من عدة
وجوه .
والثاين :جيوز طالقها يف الطهر املتعقب لتلك احليضة وهو قول الشافعي وأيب حنيفة ،وأمحد يف
الرواية األخرى.ص٥٠٦- ٥٠٥- ٥٠٤ -٥٠٣
-٢٠٤وسر املسألة  :أن األحكام املرتتبة على احليض نوعان:
منها ما يزول بنفس انقطاعه ،كصحة الغسل والصوم،ووجوب الصالة يف ذمتها.

ومنها ما ال يزول إال ابلغسل كحل الوطء ،وصحة الصالة ،وجواز اللبث يف املسجد،وصحة
الطواف ،وقراءة القرآن على أحد األقوال .ص٥٠٧
-٢٠٥العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم ال تنقطع إال ابلغسل ؟ وفيه خالف
بني السلف واخللف .ص٥٠٧
-٢٠٦طالقها يف الطهر الذي مس فيه ممنوع منه،وهو طالق بدعة ،وهذا متفق عليه.
فلو طلق فيه ،قالوا :مل جيب عليه رجعتها ،قال ابن عبدالرب :أمجعوا على أن الرجعة ال جتب يف هذه
الصورة.وليس هذا اإلمجاع اثبتا،وإن كان قد حكاه صاحب" املغين" أيضا ،فإن أحد الوجهني يف
مذهب أمحد وجوب الرجعة يف هذا الطالق،حكاه يف الرعاية ،وهو القياس،ألنه طالق حمرم،
فتجب الرجعة فيه،كما جتب يف الطالق يف زمن احليض .ص٥٠٨
-٢٠٧قال اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأصحاهبم  :لو بقي من الطهر حلظة خحسبت هلا قرءا،وإن
كان قد جامع فيه ،إذا قلنا  :األقراء األطهار .

ومذهب أيب عبيد  :أن العدة إمنا يكون استقباهلا من طهر مل ميسها فيه ،إن دل على أهنا األطهار
،وأما طهر قد أصاهبا فيه فلم جيعله النيب صلى هللا عليه وسلم من العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا
النساء ،فكما ال تكون عدهتا متصلة ابحليضة اليت طلق فيها ينبغي أن ال تكون متصلة ابلطهر
الذي مسها فيه.وهو يف الظهور واحلجة كما ترى .ص٥٠٩
-٢٠٨عن أمحد رواية أن طالق احلامل ليس بسين وال بدعي ،وإمنا يثبت هلا ذلك من جهة العدد
،ال من جهة الوقت .ص٥١١
 -٢٠٩وقد أفردت ملسألة احلامل هل حتيض أم ال ؟ مصنفا مفردا .ص٥١٣

 -٢١٠احتج ابحلديث -يعين حديث ابن عمر عندما طلق زوجته-من يرى أن السنة تفريق
الطلقات على االقراء ،فيطلق لكل قرء طلقة،وهذا قول أيب حنيفة وسائر الكوفيني ،وعن أمحد رواية
كقوهلم.ص٥١٣
-٢١١قوله"مره فلرياجعها" دليل على أن األمر ابألمر ابلشيء أمر به.وقد اختلف الناس يف ذلك،
وفصل النزاع :أن املأمور األول إن كان مبلغا حمضا،كأمر النيب صلى هللا عليه وسلم آحاد الصحابة
أن أيمر الغائب عنه أبمره،فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا،وال يقبل ذلك نزاعا أصال ،ومنه قوله"
مرها فلتصرب ولتحتسب" وقوله " مروهم بصالة كذا يف حني كذا" ونظائره ،فهذا الثاين مأمور به
من جهة الرسول صلى هللا عليه وسلم فإذا عصاه املبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات هللا
وسالمه عليه ،واملأمور األول مبلغ حمض.
وإن كان األمر متوجها إىل املأمور األول توجه التكليف ،والثاين غري مكلف ،مل يكن أمرا للثاين من
جهة الشارع ،كقوله صلى هللا عليه وسلم" مروهم ابلصالة لسبع" فهذا األمر خطاب لألولياء
أبمرهم الصبيان ابلصالة .فهذا فصل اخلطاب يف هذا الباب ،وهللا أعلم ابلصواب.ص٥١٧
-٢١٢قال ابن القيم يف آخر شرحه حلديث ابن عمر عندما طلق زوجته :فهذه كلمات نبهنا هبا
على بعض فوائد حديث ابن عمر ،وال تستطلها ،فإهنا مشتملة على فوائد مجة ،وقواعد
مهمة،ومباحث من قصده الظفر ابحلق ،وإعطاء كل ذي حق حقه،من غري ميل مع ذي مذهبه،وال
خدمة إلمامه وأصحابه حبديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بل اتبع للدليل،حريص على الظفر
ابلسنة والسبيل ،يدور مع احلق أىن توجهت ركائبه،ويستقر معه حيث استقرت مضاربه.ص٥١٧
-٢١٣قال اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور،يف عبد حتته مملوكة،وطلقها تطليقتني ،مث عتقا :يتزوجها
وتكون على واحدة ،على حديث عمر بن خمعتّب،وقال يف رواية أيب طالب يف هذه املسألة:
يتزوجها،وال يبايل عتقا أو بعد العدة،وهو قول ابن عباس وجابر بن عبدهللا وأيب سلمة وقتادة
.ص٥٢١

-٢١٤قال ابن القيم  :قال شيخنا -يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية -واإلغالق انسداد ابب العلم
والقصد عليه .فيدخل فيه طالق املعتوه واجملنون والسكران واملكره والغضبان الذي ال يعقل ما
يقول،ألن كال من هؤالء قد أغلق عليه ابب العلم والقصد ،والطالق إمنا يقع من قاصد له عامل به
.ص٥٢٤
-٢١٥من ابشر سبب احلكم ابختياره لزمه مسبّبه ومقتضاه وإن مل يرده .ص٥٢٥
-٢١٦أليب رافع بنون ليس فيهم من حيتج به إال عبيدهللا بن رافع .ص٥٢٧
-٢١٧ذكر ابن القيم مسالك الناس وهي عشرة يف رد حديث ابن عباس أن الطالق الثالث كان
واحدة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر ،وثالاث من إمارة عمر ،وذكر ما اعرتض
به ابن العريب على احلديث وهي مخسة ،ومل يرد على شيء من ذلك ،وقد ذكر احملقق أنه أجاب
عنها يف كتبه األخرى ك"زاد املعاد" وأعالم املوقعني " وإغاثة اللهفان"ص٥٣٥--٥٢٨
-٢١٨يف "اتريخ البخاري" علي بن يزيد بن خركانة القرشي عن أبيه ،مل يصح حديثه .هذا
لفظه.ص٥٣٧
-٢١٩هذا أصح من حديث  -يعين أي أحد ،كثريا ما يطلق أهل احلديث هذه العبارة على
أرجح احلديثني الضعيفني ،وهو كثري يف كالم املتقدمني.
ولو مل يكن اصطالحا هلم مل تدل اللغة على إطالق الصحة عليه،فإنك تقول ألحد املريضني" :هذا
أصح من هذا" ،وال يدل على أنه صحيح مطلقا .ص٥٣٨
-٢٢٠من قال المرأته  :إهنا أخيت أو أمي على سبيل الكرامة والتوقري ال يكون مظاهرا .وعلى هذا
فإذا قال لعبده " :هو حر" يعين أنه ليس بفاجر مل يخعتق ،وهذا هو الصواب الذي ال ينبغي أن يفىت
خبالفه،فإن السيد إذا قيل له " عبدك فاجر زان" فقال":ماهو إال حر" قطع سامعه أنه إمنا أراد

العفة ال العتق.وكذلك إذا قيل له" :جاريتك تبغي" ،فقال " :إمنا هي حرة".

-٢٢١يف حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم":أن إبراهيم عليه السالم مل يكذب قط
إال ثالث كذابت ...احلديث "
وقد أشكل على الناس تسميتها كذاب ،لكون املتكلم إمنا أراد بلفظه املعىن الذي قصده ،فكيف
يكون كذاب ؟
والتحقيق يف ذلك :أهنا كذب ابلنسبة إىل إفهام املخاطَب،ال ابلنسبة إىل عناية املتكلم،فإن الكالم
املوري أن يخفهم املخاطب خالف ما
له نسبتان،نسبة إىل املتكلم ونسبة إىل املخاطَب،فلما أراد ّ
قصده بلفظه ،أطلق الكذب عليه هبذا االعتبار ،وإن كان املتكلم صادقا ابعتبار قصده
ومراده.ص٥٣٩
-٢٢٢املعروف عن إسحاق  :أن عدة املختلعة حيضة،وهي إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد،
نقلها عنه ابن القاسم ،وهو قول عثمان بن عفان،وعبدهللا بن عباس .وعن ابن عمر روايتان:
إحدامها :أن عدهتا عدة املطلقة ،ذكره مالك يف " املوطأ" عن انفع عنه،والثانية :حيضة ،نقلها ابن
املنذر عنه ،وهي رواية القعنيب عنه .ص٥٤١
-٢٢٣قد ذكر هللا تعاىل يف آية الطالق له ثالثة أحكام :
أحدها :أن الرتبص فيه ثالثة قروء .
الثاين :أنه مراتن .الثالث :أن الزوج أحق برد امرأته يف املرتني .
فاخللع ليس بداخل يف احلكم الثالث اتفاقا،وقد دلت السنة أنه ليس داخال يف احلكم األول ،وذلك
يدل على عدم دخوله يف حكم العدد ،فيكون فسخا.وهذا من أحسن ما خحيتج به على ذلك

.ص٥٤٢

-٢٢٤وقد روى ابن ماجه يف "سننه"أخربان علي بن حممد ،حدثنا وكيع ،عن سفيان ،عن منصور،
عن إبراهيم ،عن األسود،عن عائشة قالت ":أ ِخمرت بريرة أن تعتد بثالث حيض" وهذا مع أنه إسناد

الصحيحني ،فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إال ابن ماجه،ويبعد أن تكون الثالث حيض
حمفوظة فيه.فإن مذهب عائشة  :أن األقراء األطهار ،وقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم املختلعة
أن تستربئ حبيضة كما تقدم،فهذه أوىل،وألن األقراء الثالثة إمنا جعلت يف حق املطلقة ليطول زمن
الرجعة ،فيتمكن زوجها من رجعتها مىت شاء ،مث أجري الطالق كله جمرى واحدا .وطرد هذا أن
املزين هبا تستربأ حبيضة ،وقد نص عليه أمحد .ص٥٤٥
-٢٢٥وابجلملة  :فاألمر ابلرتبص ثالثة قروء إمنا هو للمطلقة .واملعتقة إذا فسخت فهي ابملختلعة
واألمة املستربأة أشبه ،إذ املقصود براءة رمحها،فاالستدالل على تعدد األقراء يف حقها ابآلية غري
صحيح،ألهنا ليست مطلقة،ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها ابلرجعة .ص٥٤٥
-٢٢٦قال ابن عبدالرب :مل ُيتلف العلماء أن ابنقضاء العدة ينفسخ النكاح إال شيء روي عن
النخغي شذ فيه عن مجاعة العلماء ،فلم يتبعه عليه أحد ،زعم أهنا ترد إىل زوجها ،وإن طالت
املدة.ص٥٤٩
-٢٢٧حديث ابن عباس قال":رد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنته زينب على أيب العاص
ابلنكاح األول ،مل حيدث شيئا  -قال حممد بن عمرو يف حديثه -بعد ست سنني،وقال احلسن بن
علي :بعد سنتني" .قال ابن القيم  :وللناس يف حديث ابن عباس عدة طرق .
ذكر منها تسع طرق وأجاب عما هو مشكل ونصر ما رآه جيد .ص٥٥٢--٥٤٨
-٢٢٨قال ابن عبدالرب :األحاديث فيما حترمي ما زاد على األربعة كلها معلولة-يعين ما زاد على
األربع نسوة ٥٥٤.
-٢٢٩قصة عبد بن زمعة أصرح يف كون األمة تصري فراشا ،كما تكون احلرة ،يلحق الولد بسيدها
حبكم الفراش ،كما يلحق ابحلرة .ص٥٦١

-٢٣٠إحلاق الولد عند التنازع ابلقرعة،وهو مذهب إسحاق بن راهويه،قال  :هو السنة يف دعوى
الولد ،وكان الشافعي يقول به يف القدمي .
وذهب أمحد ومالك إىل تقدمي حديث القافة عليه.قيل ألمحد يف زيد هذا-يعين ملا قرع علي بني
ثالثة تنازعوا يف ولد ،فأحلقه ابلذي صارت عليه القرعة،وجعل عليه ثلثي الدية، -فقال حديث
القافة أحب إيل .
ومل يقل أبو حنيفة بواحد من احلديثني ،ال ابلقرعة وال ابلقافة.ص٥٦٣
-٢٣١أمره صلى هللا عليه وسلم سودة -وهي أخته-يعين ابن أمة زمعة عبدالرمحن بن زمعة-
ابالحتجاب منه،يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب ،فيكون أخاها يف التحرمي واملرياث
وغريه ،وال يكون أخا يف احملرمية واخللوة والنظر إليها ،ملعارضة الشبه للفراش ،فأعطى الفراش حكمه
من ثبوت احلرمة وغريها،وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت احملرمية لسودة.
وهذا ابب من دقيق العلم وسره ال يلحظه إال األئمة املطلعون على أغواره،املعنيون ابلنظر يف مآخذ
الشرع وأسراره  .ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إىل الولد من الرضاعة كيف هو
ابن يف التحرمي،ال يف املرياث وال يف النفقة وال يف الوالية.
وهذا ينفع يف مسألة البنت املخلوقة من ماء الزاين،فإهنا بنته يف حترمي النكاح عليه عند
اجلمهور،وليست بنتا يف املرياث وال يف النفقة وال يف احملرمية.
وابجلملة :فهذا من أسرار الفقه،ومراعاة األوصاف اليت ترتتب عليها األحكام،وترتيب مقتضى كل
وصف عليه .ومن أتمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار ِ
وحكم تبهر الناظر فيها.
ونظري هذا :ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة يف
ضمان املال على الصحيح،ومل يثبت حكمها يف وجوب القطع اتفاقا،فهذا سارق من وجه دون
وجه،ونظائره كثريه .ص٥٦٧

-٢٣٢قال أبوداود يف "املسائل" مسعت أمحد بن حنبل وذخكر له قول عمر":الندع كتاب ربنا وسنة
نبينا لقول امرأة ال ندري أحفظت أم ال ؟ فلم يصحح هذا عن عمر.ص٥٦٩
-٢٣٣اختلف الناس يف املبتوتة هل هلا نفقة أو سكىن؟ على ثالثة مذاهب ،وهي ثالث رواايت
عن أمحد :
أحدها :أنه ال سكىن هلا وال نفقة،وهي ظاهر مذهبه ،وهذا قول علي وابن عباس وجابر ،وأكثر
فقهاء احلديث .
والثاين :ويروى عن عمر وعبدهللا بن مسعود :أن هلا السكىن والنفقة،وهو قول أكثر أهل العراق
وقول سفيان ،واحلسن بن صاحل ،وأيب حنيفة وأصحابه.
وحكاه أبو يعلى ابن القاضي يف "مفرداته" رواية عن أمحد،وهي غريبة جدا .
والثالث :أن هلا السكىن دون النفقة،وهذا قول مالك والشافعي ،وفقهاء املدينة السبعة،وهو مذهب
عائشة أم املؤمنني.
وأسعد الناس هبذا اخلرب من قال به ،وأنه ال نفقة هلا وال سكىن ،وليس مع من رده حجة تقاومه
وال تقاربه.ص٥٧٢-٥٧١-٥٧٠
-٢٣٤وقد كان عمر رضي هللا عنه يقف أحياان يف انفراد بعض الصحابة،كما طلب من أيب موسى
شاهدا على روايته ،وغريه.ص٥٨٢
-٢٣٥أطال ابن القيم-رمحه هللا-يف االنتصار للقول األول واالستدالل له ،وذلك أبن املبتوتة ال
نفقة هلا وال سكىن .فرتاجع .ص٥٨٢--٥٧٢
 -٢٣٦اختلف السلف يف وجوب اعتداد املتوىف عنها يف منزهلا،فأوجبه عمر وعثمان ،وبه يقول
الثوري وإسحاق واألئمة األربعة .

وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة :تعتد حيث شاءت ،وقال به جابر بن زيد واحلسن
وعطاء .
مث اختلف املوجبون ملالزمة املنزل فيما إذا جاءها خرب وفاته يف غري منزهلا،فقال األكثرون :تعتد يف
منزهلا .وقال النخغي وسعيد بن املسيب  :ال تربح من مكاهنا الذي أاتها فيه نعي زوجها.ص٥٨٥
-٢٣٧ابن مسعود يرى نسخ اآلية يف البقرة هبذه اآلية اليت يف الطالق ،وهي قوله" وأوالت األمحال
أجلهن أن يضعن محلهن" وهذا على عرف السلف يف النسخ،فإهنم يسمون التخصيص والتقييد
نسخا.ص٥٨٥
-٢٣٨قال الدار قطين :قبيصة بن ذؤيب مل يسمع من عمرو .ص٥٨٦
-٢٣٩اختلف الفقهاء يف عدة أم الولد ،فالصحيح أنه حيضة،وهو املشهور عن أمحد ،وقول ابن
عمر وعثمان وعائشة ،وإليه ذهب مالك ،والشافعي ،وغريهم.
وعن أمحد رواية أخرى :تعتد أربعة أشهر وعشرا،وهو قول سعيد بن املسيب،وابن سريين ،وسعيد
بن جبري ،وعمر بن عبدالعزيز ،وإسحاق .
وعن أمحد رواية اثلثة :تعتد بشهرين ومخسة أايم،حكاها أبو اخلطاب ،وهي رواية منكرة عنه،قال
أبو حممد املقدسي :وال أظنها صحيحة عنه،وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه :عدهتا ثالث حيض،ويروى ذلك عن علي وابن مسعود ،وهو قول عطاء
والنخعي،والثوري .ص٥٨٩-٥٨٧
-٢٤٠روى مالك يف" املوطأ" عن انفع عن ابن عمر أنه قال يف أم الولد يتوىف عنها سيدها :
"تعتد حبيضة"ص٥٨٧
انتهت الفوائد من كتاب الطالق وهبا خُيتم اجمللد األول .

《اخلالصات والفوائد من اجمللد الثاين 》:
-٢٤١اختلف السلف يف هذه اآلية{وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني }،على أربعة أقوال:
أحدها :أهنا ليست مبنسوخة،قاله ابن عباس
الثاين :أهنا منسوخة،كما قال سلمة واجلمهور.
الثالث:أهنا خمصوصة ،خص منها القادر الذي ال عذر له،وبقيت متناولة للمرضع واحلامل.
الرابع :أن بعضها منسوخ وبعضها حمكم .ص٣
-٢٤٢حديث" شهرا عيد ال ينقصان :رمضان ،وذو احلجة"،ويف معناه أقوال ،ذكر ابن القيم ستة
منها ومل يرجح.ص٦-٥-٤
-٢٤٣وقد اختلف يف أايم العشر من ذي احلجة والعشر األخري من رمضان أيهما أفضل؟قال
شيخنا :وفصل اخلطاب :أن ليايل العشر األخري من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة،فإن
فيها ليلة القدر،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيتهد يف تلك الليايل ماال جيتهد يف غريها من
الليايل،وأايم عشر ذي احلجة أفضل من أايم العشر اآلخر من رمضان،حلديث ابن عباس،وقول
النيب صلى هللا عليه وسلم ":أعظم األايم عند هللا يوم النحر" وما جاء يف يوم عرفة .ص٥-٤
-٢٤٤قال حيىي بن معني :حممد بن املنكدر مل يسمع من أيب هريرة ،وقال أبو زرعة الرازي :مل يلق
أاب هريرة .ص٧
-٢٤٥املنفرد ابلرؤية ال يلزمه حكمها،ال يف الصوم وال يف الفطر وال يف التعريف.ص٨
-٢٤٦وال يضر عدم تسمية الصحايب وال يعلل بذلك.ص٩
-٢٤٧مذهب أيب هريرة ،وعمر بن اخلطاب ،وابنه عبدهللا ،وعمرو بن العاص،وأنس،
ومعاوية،وعائشة،وأمساء  :صيام يوم الغيم.ص١١

 -٢٤٨عن عمران بن حصني :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لرجل  :هل صمت من
سرر شعبان شيئا ؟ قال :ال ،قال" :فإذا أفطرت فصم يوما"
قال ابن القيم-رمحه هللا: -وقد أشكل هذا على الناس ،مث ساق ستة أقوال يف معىن السرر
واالختالف فيه وما املقصود به يف هذا احلديث.ص١٧-١٦-١٥
-٢٤٩قال عمار-رضي هللا عنه-من صام هذا اليوم -يعين الذي يشك فيه -فقد عصى أاب القاسم
صلى هللا عليه وسلم.قال الدار قطين :إسناده حسن صحيح ورواته ثقات .
قال ابن القيم  :وذكر مجاعة أنه موقوف ،ونظري هذا قول أيب هريرة":من مل جيب الدعوة فقد عصى
هللا ورسوله".
واحلكم على هذا احلديث أبنه مرفوع مبجرد هذا اللفظ ال يصح ،وإمنا هو لفظ الصحايب قطعا،وال
قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مامل يقله ،والصحايب إمنا يقول ذلك استنادا منه إىل
جيوز أن يخ ّ

دليل فهم منه أن خمالفة مقتضاه معصية ،ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له حممل غري ما ظنه،فقد
كان الصحابة ُيالف بعضهم بعضا يف كثري من وجوه داللة النصوص .ص١٩-١٨

-٢٥٠يف حديث أيب هريرة " إذا انتصف شعبان فال تصوموا" ذكر ابن القيم مأخذان ملن ردوا هذا
احلديث ،وخالصتها :أنه مل يتابع العالء عليه أحد،بل انفرد به عن الناس،وأنه معارضا حلديث
عائشة وأم سلمة يف صيام النيب صلى هللا عليه وسلم شعبان كله،أو إال قليال منه .
وذكر أيضا حجج املصححون له ،وأجوبتهم على الذين ردوه.ص٢١-٢٠-١٩
-٢٥١أبو إمساعيل حفص بن عمر األخبخلّي هذا ضعيف جدا،وأبو حامت يرميه ابلكذب .ص٢٣
-٢٥٢ذهب اجلمهور إىل امتناع السحور بطلوع الفجر،وهو قول األئمة األربعة وعامة فقهاء
األمصار،وروي معناه عن عمر وابن عباس .

وروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه مسع األعمش يقول " :لوال الشهرة لصليت الغداة مث
تسحرت" مث ذكر إسحاق عن أيب بكر وعلي وحذيفة حنو هذا ،مث قال :وهؤالء مل يرو فرقا بني
األكل والصالة املكتوبة.آخر كالم إسحاق .ص٢٥-٢٤
-٢٥٣اختلف الناس هل جيب القضاء يف هذه الصورة-يعين الفطر قبل غروب الشمس جاهال-
؟فقال األكثرون  :جيب،وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر أنه ال قضاء عليهم،وحكمهم
حكم من أكل انسيا .وحكي ذلك عن احلسن وجماهد .واختلف فيه على عمر .
ولو قدر تعارض اآلاثر عن عمر لكان القياس يقتضي سقوط القضاء ،ألن اجلهل ببقاء اليوم
كنسيان الصوم،ولو أكل انسيا لصومه مل جيب عليه قضاؤه .والشريعة مل تفرق بني اجلاهل
والناسي،فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ يف فعله،وقد استواي يف أكثر األحكام
ويف رفع اآلاثم ،فما املوجب للفرق بينهما يف هذا املوضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعي وغريهم
اجلاهل املخطئ أوىل ابلعذر من الناسي يف مواضع متعددة .ص٢٨-٢٧-٢٦
-٢٥٤ومل جييء يف منع الصائم من السواك حديث صحيح .والذين يكرهونه ُيالفونه أيضا ،فإهنم
يكرهونه من بعد الزوال ،وأكثر أهل العلم ال يكرهونه .ص٣٣-٣٢
-٢٥٥قال أبوزرعة  :حديث عطاء عن أيب هريرة مرفوعا":أفطر احلاجم واحملجوم" حديث حسن
،ذكره الرتمذي عنه .
وقال علي ابن املديين أيضا يف رواية عنه  :ال أعلم يف "أفطر احلاجم" حديثا أصح من حديث رافع
بن خديج .
قلت :قد ذكر ابن القيم مواطن هذا احلديث ومن خرجه يف كتب احلديث،فبلغت حنوا من عشرة
أحاديث .ص٣٨--٣٣

-٢٥٦ذهب إىل هذه األحاديث-أي الرخصة ابحلجامة للصائم -مجاعة من العلماء،ويروى ذلك
عن سعد بن أيب وقاص ،وابن مسعود وابن عباس،وعبدهللا بن عمر،وهو مذهب عروة بن الزبري
وسعيد بن جبري ،وغريمها.وقال به مالك والشافعي وأبوحنيفة.
وذهب إىل أحاديث الفطر هبا مجاعة ،منهم علي بن أيب طالب وأبو موسى األشعري ،ومن التابعني:
عطاء بن أيب رابح واحلسن ،وابن سريين .وذهب إىل ذلك عبدالرمحن بن مهدي ،واألوزاعي
،واإلمام أمحد ،وإسحاق بن راهويه،وأبو بكر بن املنذر ،وحممد بن إسحاق بن خزمية.ص-٣٩
٤١-٤٠
-٢٥٧أما قول بعض أهل احلديث :اليصح يف الفطر ابحلجامة حديث ،فمجازفة ابطلة أنكرها
أئمة احلديث،كاإلمام أمحد ،ملا حكي له قول ابن معني أنكره عليه .ص٤٣
-٢٥٨عرض ابن القيم-رمحه هللا-حجج الفريقني ،من قال أبن احلجامة ال تفطر،ومن قال أهنا
تفطر وأطال وأفاض ،ونصر القول أبهنا تفطر ،فقال  :والصواب  :الفطر ابحلجامة والفصاد
والتشريط،وهو اختيار شيخنا أيب العباس ابن تيمية،واختيار صاحب"اإلفصاح" ألن املعىن املوجود
يف احلجامة موجود يف الفصاد طبعا وشرعا ،وكذلك يف التشريط .ص٦٣--٣٩
-٢٥٩ممن صحح أحاديث الفطر ابحلجامة  :أمحد ،وإسحاق ،وعلي ابن املديين ،وإبراهيم
احلريب،وعثمان الدارمي ،والبخاري ،وابن املنذر ،وكل من له علم ابحلديث يشهد أبن هذا األصل
حمفوظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم لتعدد طرقه ،وثقة رواته واشتهارهم ابلعدالة.ص٤٣
-٢٦٠قال املفطرون-يعين ابحلجامة-الثابت أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم ،وأما
قوله"وهو صائم" فإن اإلمام أمحد قال :ال تصح هذه اللفظة ،وبني أهنا وهم،ووافقه غريه على
ذلك،وقالوا  :الصواب"احتجم وهو حمرم" وممن ذكر ذلك عنه اخلالل يف كتاب"العلل".ص٤٦
-٢٦١وأما لفظ "احتجم وهو صائم" فال يدل على النسخ وال تصح املعارضة به لوجوه:

أحدها :أنه ال يعلم اترُيه،ودعوى النسخ ال تثبت مبجرد االحتمال .
الثاين :أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا،ولعله كان صوم نفل خرج منه .
الثالث :حىت لو ثبت أنه صوم فرض،فالظاهر أن احلجامة إمنا تكون للعذر ،وجيوز اخلروج من صوم
الفرض بعذر املرض ،والواقعة حكاية فعل ،ال عموم هلا .ص٤٦
-٢٦٢قصة االحتجام وهو صائم حمرم إما غلط ،كما قال اإلمام أمحد وغريه،وإما قبل الفتح
قطعا،وعلى التقديرين فال يخعارض هبا قوله عام الفتح "أفطر احلاجم واحملجوم".ص٤٩
عصيب يرى العلم جهال،واإلنصاف ظلما،وترجيح الراجح على
-٢٦٣وعياذا ابهلل من شر مقلد
ٍّّ
املرجوح عدواان ! وهذه املضايق ال يصحب السالك فيها إال من صدقت يف العلم نيته وعلت
مهته،وأما من أخلد إىل أرض التقليد ،واستوعر طريق الرتجيح ،فيقال له :ماذا عخ ّشك فادرجي!
ص٤٩
 -٢٦٤قال اإلمام أمحد :خالد بن خملد له مناكري .ص٥٠
-٢٦٥جعفر بن أيب طالب إمنا قدم احلبشة عام خيرب،أو آخر سنة ست وأول سنة سبع ،وقتل
عام مؤتة قبل الفتح ومل يشهد الفتح،فصام مع النيب صلى هللا عليه وسلم رمضاان واحدا سنة سبع
،وقول النيب صلى هللا عليه وسلم":أفطر احلاجم واحملجوم " بعد ذلك يف الفتح سنة مثان .ص٥٠
-٢٦٦من املعلوم أن أهل البصرة أشد الناس يف التفطري هبا-يعين احلجامة -وذكر اإلمام أمحد
وغريه أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يخغلقون حوانيت احلجامني.وقد تقدم مذهب احلسن
وابن سريين إمامي البصرة أهنما كاان يفطران ابحلجامة .ص٥١

 -٢٦٧أبو قالبة من أخص أصحاب أنس،وهو الذي يروي قوله" أفطر احلاجم واحملجوم" من
طريق أيب أمساء عن ثوابن،ومن طريق أيب األشعث عن شداد،وعلى حديثه اعتمد أئمة احلديث

وصححوه،وشهد أنه أصح أحاديث الباب.فلو كان عند أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم سنة
أعلم هبا ،وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر هبا.ص٥٢
تنسخ ذلك ،لكان أصحابه َ
-٢٦٨أبو نضرة من أروى الناس عن أيب سعيد وأعلمهم حبديثه.ص٥٢
 -٢٦٩ومعلوم أنه ليس أبيدينا إال أوصاف خرتبت عليها األحكام،فإن جاز أن تكون تلك
األوصاف للتعريف ال للتعليل بطلت األحكام .ص٥٤
-٢٧٠كان مجاعة من الصحابة ال حيتجمون يف الصيام إال ليال،منهم عبدهللا بن عمر وابن عباس
وأبو موسى وأنس،وحيتجون ابحلديث .ص٥٥
عرف ابألوصاف وتخربط هبا،وتعم األمة ألجلها،فالوصف يف احلديث
-٢٧١أحكام الشارع إمنا تخ ّ
املذكور لتعريف حكمه ،وأنه مرتبط هبذا الوصف منوط به.ص٥٦

 -٢٧٢ومىت عهد يف عرف الشارع الدعاء على املكلف ابلفطر وفساد العبادة ؟!
-٢٧٣لو قدر تعارضهما -يعين أحاديث الفطر وعدمه ابحلجامة -فاألخذ أبحاديث الفطر
متعني،ألهنا انقلة عن األصل ،وأحاديث اإلابحة موافقة ملا كان عليه األمر عليه قبل جعلها خمفطرة

،والناقل مقدم على املبقي .ص٥٩

-٢٧٤أحاديث الفطر -أي ابحلجامة -صرحية متعددة الطرق ،رواها عن النيب صلى هللا عليه وسلم
أربعة عشر نفسا،وساق اإلمام أمحد أحاديثهم كلها .فكيف تقدم عليها أحاديث هي بني أمرين :
صحيح ال داللة فيه،أو ما فيه داللة ولكن هو غري صحيح .ص٦٠
-٢٧٥الشارع قد هنى الصائم عن أخذ ما يخقيته،وعن إخراج ما يضعفه،وكالمها مقصود له ،ألن
الشارع أمر ابالقتصاد يف العبادات وال سيما يف الصوم ،وهلذا أمر بتعجيل الفطور وأتخري السحور

،فله قصد يف حفظ قوة الصائم عليه كما له قصد يف منعه من إدخال املفطرات .ص٦١
-٢٧٦القائلون أبن احلجامة تفطر هلم فيها أربعة أقوال:

أحدها :أن احملتجم يفطر وحده دون احلاجم ،وهذا ظاهر كالم اخلرقي.
الثاين :وهو منصوص اإلمام أمحد :أنه يفطر كل منهما،وهذا قول مجهور أصحابه املتقدمني
واملتأخرين .
مث اختلف هؤالء يف التشريط والفصاد على ثالثة أقوال  :أحدها :أنه ال يفطر هبما،والثاين :يفطر
هبما ،والثالث :يفطر ابلتشريط دون الفصاد،ألن التشريط عندهم حجامة .واختلفوا يف التشريط
والفصاد  :أيهما أوىل ابلفطر .ص٦٢
-٢٧٧قال الرتمذي:عبدالرمحن بن زيد بن أسلم يضعف يف احلديث،مسعت أاب داود السجزي
يقول :سألت أمحد بن حنبل عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم ،فقال :أخوه عبدهللا بن زيد ال أبس
به.ص٦٥
-٢٧٨عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من ذرعه
قيء وهو صائم فليس عليه قضاء،وإن استقاء فليقض"
قال ابن القيم :هذا احلديث له علة،ولعلته علة،أما علته فوقفه على أيب هريرة ،وقفه عطاء وغريه .
وأما علة هذه العلة،فقد روى البخاري يف"صحيحه" إبسناده عن أيب هريرة أنه قال ":إذا قاء فال
يفطر،إمنا خُيرج وال يخوجل" قال  :ويذكر عن أيب هريرة أنه يخفطر ،واألول أصح .ص٦٦
-٢٧٣أرخص ابن عباس يف ال خقبلة للصائم للشيخ وكرهها للشاب .وروي إابحة القبلة عن سعد
بن أيب وقاص،وعبدهللا بن مسعود ،وعبدهللا بن عمر ،وعبدهللا بن عباس.

وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول يف القبلة قوال شديدا -يعين يصوم مكانه-فقال البيهقي
 :هذا حممول على ما إذا أنزل .وهذا التفسري من بعض الرواة ال من ابن مسعود .ص٧٠
-٢٨٠عن عائشة -رضي هللا عنها" -أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وميص
لساهنا"قال عبداحلق :ال تصح هذه الزايدة يف مص اللسان،ألهنا من حديث حممد بن دينار عن

سعد بن أوس ،وال حيتج هبما،وقد قال ابن األعرايب :بلغين عن أيب داود أنه قال  :هذا احلديث
ليس بصحيح.ص٧٢
-٢٨١اختلف السلف يف هذه املسألة-يعين من أصبح جنبا يف شهر رمضان : -فذهب بعضهم
إىل إبطال صومه إذا أصبح جنبا،واحتجوا مبا يف "صحيح مسلم " عن أيب هريرة أنه كان يقول يف
قصصه":من أدركه الفجر جنبا فال يصوم" واختلفت الرواية عن أيب هريرة ،فاملشهور عنه أنه ال
يصح صومه .
 وعنه رواية اثنية :أنه إذا علم جبنابته مث انم حىت يصبح فهو مفطر،وإن مل يعلم حىت أصبح فهوصائم .وروي هذا املذهب عن طاوس وعروة بن الزبري .
وذهبت طائفة إىل أن الصوم إن كان فرضا مل يصح،وإن كان نفال صح،وروي هذا عن إبراهيمالنخعي واحلسن البصري.
وعن أيب هريرة رواية اثلثة :أنه رجع عن فتياه إىل قول اجلماعة.وذهب اجلمهور إىل صحة صومه مطلقا يف الفرض والنفل،وقالوا حديث أيب هريرة منسوخ .ص٧٣-٢٨٢ثقة الراوي شرط يف صحة احلديث ال موجبة،بل ال بد من انتفاء العلة والشذوذ.ص٨٠
 -٢٨٣وقد اختلف الفقهاء يف وجوب القضاء على من أتى أهله يف هنار رمضان :
فمذهب مالك وأمحد وأيب حنيفة والشافعي يف أظهر أقواله  :جيب عليه القضاء .وللشافعي قول آخر :إنه ال جيب عليه القضاء إذا كفر .وله قول اثلث :إنه إن كفر ابلصيام فال قضاء عليه،وإن كفر ابلعتق أو ابإلطعام قضى،وهذا قولاألوزاعي .ص٨٠

-٢٨٤وقد روى مالك يف"املوطأ" عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن أيب هريرة":أن
رجال أفطر يف رمضان،فأمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعني أو إطعام ستني مسكينا" وحسبك هبذا اإلسناد.
وفيه أمران،أحدمها،:وجوب الكفارة أبي مفطّر كان.
والثاين :أهنا على التخيري .وهو مذهب مالك يف املسألتني .
قال البيهقي:ورواية اجلماعة عن الزهري مقيدة ابلوطء ،انقلة للفظ صاحب الشرع،فهي أوىل
ابلقبول،لزايدة حفظهم وأدائهم احلديث على وجهه.واتفقت رواايهتم على أن فطره كان جبماع،وأن
النيب صلى هللا عليه وسلم أمره ابلكفارة على اللفظ الذي يقتضي الرتتيب .ص٨٢
-٢٨٥ذكر ابن القيم عن الدار قطين من رووا الكفارة يف مجاع رمضان عن الزهري على التخيري
،وذكر أيضا من رواه عنه أيضا على الرتتيب.
مث قال ابن القيم :وال ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهني،وكالمها حمفوظ عنه
املصرحة بذكر اجلماع أوىل أن يؤخذ هبا لوجوه،مث ستة وجوه
بال ريب،وإذا كان هكذا فرواية الرتتيب ّ

ترجح الرتتيب .ص٨٥-٨٤-٨٣-٨٢

-٢٨٦عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من أفطر يوما من
رمضان يف غري رخصة رخصها هللا له ،مل يقض عنه صيام الدهر ".
قال ابن القيم :وقال الدار قطين :ليس يف رواته جمروح ،وهذه العبارة ال تنفي أن يكون فيهم جمهول
ال يعرف جبرح وال عدالة .ص٨٦
 -٢٨٧واختلف فيما لو أخر القضاء عن رمضان آخر :
-فقال مجاعة من الصحابة والتابعني يقضي ويطعم لكل يوم مسكينا.

وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة ،وجماهد والثوري واإلمام أمحد والشافعي ومالك وإسحاق
.
وقال مجاعة  :يقضي وال فدية عليه ،وهذا يروى عن احلسن والنخغي،وهو مذهب أيب حنيفة. وقالت طائفة ،منهم قتادة :يطعم وال يقضي .-٢٨٨اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يخقضى عنه ؟ على ثالثة أقوال:
أحدها :ال يقضى عنه حبال،ال يف النذر وال يف الواجب األصلي .وهذا ظاهر مذهب الشافعي،ومذهب مالك وأيب حنيفة وأصحابه.
 الثاين :أنه يصام عنه فيهما .وهذا قول أيب ثور وأحد قويل الشافعي. والثالث:أنه يصام عنه النذر دون الفرض األصلي .وهذا مذهب أمحد يف املنصوص عنه ،وقولأيب عبيد والليث بن سعد ،وهو املنصوص عن ابن عباس .وهذا أعدل األقوال ،وعليه يدل كالم
الصحابة.
ألن النذر ليس واجبا أبصل الشرع،وإمنا أوجبه العبد على نفسه ،فصار مبنزلة الدين الذياستدانه،وهلذا شبهه النيب صلى هللا عليه وسلم ابلدين يف حديث ابن عباس .واملسؤول عنه فيه أنه
كان صوم نذر،والدين تدخله النيابة.
وأما الصوم الذي فرضه هللا عليه ابتداء فهو أحد أركان اإلسالم ،فال تدخله النيابة حبال ،كما ال
تدخل الصالة والشهادتني.فإن املقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه حبق العبودية اليت خلق هلا
وأمر هبا،وهذا أمر ال يؤديه عنه غريه ،كما ال يخسلم عنه غريه،وال يصلي عنه غريه.
وهكذا من ترك احلج عمدا مع القدرة عليه حىت مات،أو ترك الزكاة فلم ُيرجها حىت مات،فإن
مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد املوت ال يربئ ذمته،وال يقبل منه،واحلق أحق أن
يتبع  .ص٩٥-٩٤-٩٣

-٢٨٩وهذا يبني أن الصحابة أفقه اخللق،وأعمقهم علما،وأعرفهم أبسرار الشرع ومقاصده
وحكمه.ص٩٥
-٢٩٠قال عبدالرمحن بن عوف"الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر" رواه النسائي .وال يصح رفعه
،وإمنا هو موقوف .ص٩٧
 -٢٩١قوله ":ليس من الرب الصيام يف السفر " هذا خرج على شخص معني ،رآه رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم ،فقال هذا القول ،أي ليس الرب أن جيهد اإلنسان نفسه
حىت يبلغ فيها هذا املبلغ ،وقد فسح هللا له يف الفطر .
وأيضا فقوله" ليس من الرب" أي ليس هو أبر الرب ،ألنه قد يكون اإلفطار أبر منه إذا كان يف حج
وجهاد يتقوى عليه .وقد يكون الفطر يف السفر املباح برا،ألن هللا تعاىل أابحه ورخص فيه،وهو
سبحانه حيب أن يؤخذ برخصه،وما حيبه هللا فهو بر،فلم ينحصر الرب يف الصيام يف السفر .ص٩٨
 -٢٩٢هذا موضع يغلط فيه كثري من قاصري العلم،حيتجون بعموم نص على حكم،ويغفلون عن
عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبني مراده،ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم
معانيها .ص١٠٢
-٢٩٣وكان يدور بيين وبني املكيني كالم يف االعتمار من مكة يف رمضان وغريه ،فأقول هلم  :كثرة
الطواف أفضل منها .مث ذكر حججه يف ذلك-رمحه هللا -فشفى وكفى .ص١٠٢
-٢٩٤ذكر ابن القيم حجج من يوجبوا الفطر يف السفر ،وذكر جواب األكثرين عليهم وقواها
.ص١٠٣--٩٦
-٢٩٥واختلف أهل العلم يف األفضل من الصوم والفطر-يعين للمسافر :
فذهب عبدهللا بن عمر ،وعبدهللا بن عباس ،وسعيد بن املسيب ،وإسحاق ،وأمحد إىل أن الفطرأفضل .

وذهب أنس وعثمان بن أيب العاص إىل أن الصوم أفضل،وهو قول الشافعي وأيب حنيفة ومالك.
وذهب عمر بن عبدالعزيز وجماهد وقتادة إىل أن أفضل األمرين أيسرمها .وذهب طائفة إىل أهنما سواء ،ال يرجح أحدمها على اآلخر .وذهبت طائفة إىل حترمي الصوم يف السفر ،وأنه ال جيزئ.-٢٩٦جيوز للمسافر الفطر يف يوم سافر يف أثنائه،وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد ،وقول
عمرو بن شرحبيل والشعيب ،وإسحاق ،وحكاه عن أنس ،وهو قول داود وابن املنذر .
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة :ال يفطر ،وهو قول الزهري واألوزاعي ومكحول . ويف املسألة قول شاذ جدا ال يلتفت إليه،وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم،مث سافر يفأثنائه،مل جيز له الفطر ،وال يفطر حىت يدخل عليه رمضان مسافرا.وهو قول َعبيدة السلماين وأيب

جملز وسويد بن غفلة .ص١٠٦

-٢٩٧قال اجملوزون للفطر يف مطلق السفر  :قد أطلق هللا تعاىل السفر ،ومل يقيده حبد،كما أطلقه
يف آية التيمم،فال جيوز حده إال بنص من الشارع أو إمجاع من األمة ،وكالمها مما ال سبيل إليه
.كيف وقد قصر أهل مكة مع النيب صلى هللا عليه وسلم بعرفة ومزدلفة،وال أتثري للنسك يف القصر
حبال،فإن الشارع إمنا علق القصر ابلسفر ،فهو الوصف املؤثر فيه .ص١٠٨
قالوا :وأين معنا يف الشريعة تقسيم الشارع السفر إىل طويل وقصري،واختصاص أحدمها أبحكام ال
يشاركه فيها اآلخر ،ومعلوم أن إطالق السفر ال يدل على اختصاصه ابلطويل ،ومل يبني النيب صلى
هللا عليه وسلم مقداره ،وأتخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع،فسكوته عن حتديده من أظهر األدلة
على أنه غري حمدود شرعا .

قالوا :والذين حددوه -مع كثرة اختالفهم وانتشار أقواهلم -ليس معهم نص بذلك،وليس حد أبوىل
من حد،وال إمجاع يف املسألة فال وجه للتحديد.ص١١٠
-٢٩٨ذكر ابن القيم عدة أحاديث يف النهي عن صيام اجلمعة مفردا ،مث قال  :وذهب طائفة من
أهل العلم إىل القول هبذه األحاديث ،منهم أبوهريرة وسلمان،وقال به أمحد والشافعي.
وقال مالك وأبوحنيفة :ال يكره
قال الداودي  :مل يبلغ مالكا هذا احلديث ،ولو بلغه مل ُيالفه.ص١١٢
-٢٩٩قال األثرم :حجة أيب عبدهللا يف الرخصة يف صوم يوم السبت أن األحاديث كلها خمالفة
حلديث عبدهللا بن بسر -يعين حديث ال تصوموا يوم السبت ...احلديث-منها حديث أم سلمة
حني سئلت  :أي األايم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر صياما هلا؟ فقالت السبت
واألحد .وذكر عدة أحاديث .ص١١٥
-٣٠٠قاعدة مذهب أمحد :أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل عليه،أن جوابه ابلنص
دليل على أنه قائل به،ألنه ذكره يف معرض اجلواب،فهو متضمن للجواب واالستدالل معا .ص١١٧

صح َحه وجواابت بعضهم على بعض ،وبعض
-٣٠١ذكر ابن القيم من َعلّ َل حديث السبت ومن ّ
املناقشات وتوجيه مذهب أمحد وبعض العلل الفقهية ملن قال بكراهية صومه وجوازه .ص-١١٤

١٢٣-٣٠١قال شيخنا أبو العباس بن تيمية -قدس هللا روحه -وقد يقال  :يكره صوم النريوز واملهرجان
وحنومها من األايم اليت ال تعرف حبساب العرب ،خبالف ما جاء يف احلديث من يوم السبت واألحد
،ألنه إذا قصد صوم مثل هذه األايم العجمية أو اجلاهلية كان ذريعة إىل إقامة شعار هذه األايم
وإحياء أمرها وإظهار حاهلا ،خبالف السبت واألحد فإهنما من حساب املسلمني ،فليس يف

صومهما مفسدة،فيكون استحباب صوم أعيادهم املعروفة ابحلساب العريب اإلسالمي ،مع كراهية
األعياد املعروفة ابحلساب اجلاهلي العجمي،توفيقا بني اآلاثر  .ص١٢٣-١٢٢
-٣٠٢قال عبداحلق :ثور بن يزيد الكالعي ،كان يخرمى ابلقدر،ولكنه كان ثقة فيما يروي ،قاله
حيىي وغريه،وروى عنه اجللة،مثل حيىي بن سعيد القطان وابن املبارك والثوري وغريهم .ص١٢٤
-٣٠٣صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام.ولو كان سرد الصيام مشروعا أو مستحبا لكان
أكثر عمال،فيكون أفضل،إذ العبادة ال تكون إال راجحة،فلو كان عبادة مل يكن مرجوحا.ص١٢٦
-٣٠٤قال أمحد بن حنبل :حيىي بن سعيد-يعين األنصاري -الثقة املأمون أحد األئمة،وعبدربه بن
سعيد ال أبس به،وسعد بن سعيد اثلثهم ضعيف .ص١٢٩
-٣٠٥عمرو بن جابر احلضرمي ضعيف،ولكن قال أبوحامت الرازي :هو صاحل،له حنو عشرين حديثا
.ص١٣٢
-٣٠٦وقد احتج أصحاب السنن األربعة بليث بن أيب سليم.ص١٣٢
-٣٠٧اختلف أهل العلم يف القول مبوجب هذه األحاديث -يعين صيام ستة شوال: -
فذهب أكثرهم إىل القول ابستحباب صومها ،منهم الشافعي وأمحد وابن املبارك وغريهم .وكرهها آخرون ،منهم  :مالك .وقال مطرف  :كان مالك يصومها يف خاصة نفسه.قال :وإمناكره صومها لئال يلحق أهل اجلهالة ذلك برمضان .فأما من رغب يف ذلك ملا جاء فيه فلم
ينهه.ص١٣٤
قال ابن القيم-رمحه هللا -وقد اعرتض بعض الناس على هذه األحاديث ابعرتاضات ،نذكرها ونذكر
اجلواب عنها إن شاء هللا ،مث ذكر ثالثة اعرتاضات وأجاب عنها مبا يشفي ويغين .ص--١٣٥
١٤٧

-٣٠٨قال أمحد  :كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن ،قال عبدهللا :يعين يف الرجال وبصره
ابحلديث وتثبته وتنقيته للرجال.
وقال حممد بن سعد :شعبة أول من فتش عن أمر احملدثني وجانب الضعفاء واملرتوكني،وصار علما
يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق.ص١٣٧
-٣٠٩هاهنا دقيقة ينبغي التفطن هلا،وهي أن احلديث الذي روايه أو أحدمها-يعين البخاري
ومسلم -واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله ومل ُيرجاه،فتصحيح احلديث أقوى من
تصحيح السند .ص١٣٩
-٣١٠غندر أصح الناس حديثا يف شعبة حىت قال علي ابن املديين :هو أحب إيل من عبدالرمحن
بن مهدي يف شعبة.ص١٤١
-٣١١قال أبوحامت الرازي :عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما وال حيتج به.ص١٤١
-٣١٢إمساعيل بن عياش ضعيف يف احلجازيني،وإذا روى عن الشاميني فحديثه صحيح ،وحممد
بن أيب محيد متفق على ضعفه ونكارة حديثه.ص١٤٢
-٣١٣قال يونس بن األعلى :قال يل الشافعي :ليس الشاذ أن يروي الثقة ما ال يروي غريه،إمنا
الشاذ :أن يروي الثقة حديثا ُيالف ما روى الناس.ص١٤٣
-٣١٤وكون أهل املدينة يف زمن مالك مل يعملوا به-يعين صيام الست من شوال -ال يوجب ترك
األمة كلهم له،وقد عمل به أمحد والشافعي وابن املبارك وغريهم.ص١٤٥
-٣١٥ذكر ابن القيم ستة أسئلة وأجاب عليها حول حديث صيام الست من شوال فحرر وأجاد
وأفاد رمحه هللا .ص١٥٣--١٤٧
-٣١٦ويف صومه شعبان أكثر من غريه ثالثة معان:

أحدها :أنه كان يصوم ثالثة أايم من كل شهر،فرمبا شغل عن الصيام أشهرا،فجمع ذلك يف
شعبان،ليدركه قبل الفرض .
الثاين :أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان ،وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصالة قبلها تعظيما حلقها.
الثالث :أنه شهر ترفع فيه األعمال ،فأحب صلى هللا عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم .ص١٥٤
-٣١٧ذكر ابن القيم عدة أحاديث يف صيام االثنني واخلميس ،ولعل سبب إيراده لتلك األحاديث
هو إثبات شرعية صيام اخلميس .ص١٥٦-١٥٥
-٣١٨قال ابن القيم-رمحه هللا :-وقد ورد يف النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آاثر.مث ذكرها.
ص.١٥٩-١٥٨
-٣١٩يوم عرفة عيد ألهل عرفة،فال يستحب هلم صيامه .
وبعض الناس ُيتار الصوم،وبعضهم الفطر ،وبعضهم يفرق بني من يضعفه ومن ال يضعفه،وهو
اختيار قتادة.والصيام اختيار ابن الزبري وعائشة .وقال عطاء :أصومه يف الشتاء ،وال أصومه يف
الصيف.وكان بعض السلف ال أيمر به وال ينهى عنها ،ويقول  :من شاء صام ومن شاء أفطر
.ص١٦٠
-٣٢٠وجه قول ابن عباس يف "صحيح مسلم " إذا رأيت هالل احملرم فاعدد،فإذا كان يوم التاسع
فأصبح صائما"وأنه ليس املراد به  :أن عاشوراء هو التاسع ،بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل
عاشوراء .ص١٦٢
-٣٢١اختلف الناس يف يوم عاشوراء ،هل كان صومه واجبا أو تطوعا؟
-فقالت طائفة ،كان واجبا.وهذا قول أصحاب أيب حنيفة،وروي عن أمحد .

وقال أصحاب الشافعي  :مل يكن واجبا ،وإمنا كان تطوعا،واختاره القاضي أبو يعلى،وقال :هو
قياس املذهب .واحتج هؤالء بثالث حجج ،واحتج األولون أيضا بثالث حجج قوية،وردوا على
أصحاب القول الثاين .ص١٧٠--١٦٤
-٣٢٢الكافر يسلم يف أثناء النهار أو الصيب يبلغ،فإنه ميسك من حني ثبت الوجوب يف ذمته وال
قضاء عليه،كما قاله مالك وأبوثور وابن املنذر وأمحد يف إحدى الروايتني عنه.ص١٦٨
 -٣٢٣ذكر ابن القيم إضافة إىل ما يف سنن أيب داود أربعة أحاديث يف فضيلة صيام األايم البيض
.ص١٧٢
-٣٢٤عن حفصة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :من مل
خجيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له"
وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه .
قال النسائي  :الصواب عندان موقوف ،ومل يصح رفعه .ص١٧٦
-٣٢٥جيوز إنشاء صوم التطوع ينية من النهار،وجواز اخلروج منه بعد الدخول فيه.ص١٧٩
-٣٢٦ذكر ابن القيم حديث قضاء صوم التطوع ومن أعله،وذكر بعض املتابعات له،وقال  :الذي
يغلب على الظن أن اللفظة -يعين صوما مكانه يوما آخر -حمفوظة يف احلديث ،وتعليلها مبا ذكر
قد تبني ضعفه.ولكن قد يقال  :األمر ابلقضاء أمر ندب،ال أمر إجياب .ص١٨١-١٨٠
-٣٢٧قول عائشة" اعتكف العشر األول من شوال" ليس بنص يف دخول يوم العيد يف اعتكافه،بل
الظاهر أنه مل يدخله يف اعتكافه،الشتغاله فيه ابخلروج إىل املصلى،وصالة العيد وخطبته،ورجوعه
إىل منزله لفطره،ويف ذلك ذهاب بعض اليوم ،فال يقوم بقية اليوم مقام مجيعه.ص١٨٧
-٣٢٨سويد بن عبدالعزيز قال فيه أمحد  :مرتوك،وقال ابن معني :ليس بشيء ،وقال النسائي
وغريه :ضعيف .

وسفيان بن حسني يف الزهري ضعيف .ص١٨٩
-٣٢٩اختلف أهل العلم يف اشرتاط الصوم يف االعتكاف:
فأوجبه أكثر أهل العلم ،منهم عائشة أم املؤمنني وابن عباس وابن عمر ،وهو قول مالك وأيبحنيفة وأمحد يف إحدى الروايتني عنه .
 وذهب الشافعي وأمحد يف الرواية املشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غري واجب.قال ابن املنذر :وهو مروي عن علي وابن مسعود.
مث ذكر-رمحه هللا-حجج الفريقني وأجوبة كال منهما على اآلخر ،وكأنه يقوي أدلة املوجبني للصيام
يف االعتكاف.وهللا أعلم ص٢٠٢--١٩١
-٣٣٠ال يصلح النفي املطلق عند نفي بعض املستحبات وإال لصح النفي عن كل عبادة تخرك
بعض مستحباهتا،وال يصح ذلك لغة وال عرفا وال شرعا،وال يعهد يف الشريعة نفي لعبادة إال لرتك
واجب فيها.ص٢٠٢
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب الصيام
-٣٣١ذكر ابن القيم-رمحه هللا -تبعا للمصنف عشرة أحاديث يف فضائل الشام وأهلها والرتغيب
يف سكناها .ص٢٠٣
-٣٣٢وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول":قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " وكان إذا
مساه أخرعد وتغري لونه،وكان كثريا ما يقول ألفاظ احلديث موقوفة ،وإذا رفع منها شيئا حترى فيه،وقال"
أو شبه هذا،أو قريبا من هذا".ص٢١٥
-٣٣٣والعقوبة يف املال ملصلحة مشروعة ابالتفاق ،ولكن اختلفوا  :هل نخسخت بعد مشروعيتها

؟

ومل أيت على نسخها حجة

وقد حكى أبو عبدهللا بن حامد عن بعض أصحاب أمحد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه
عنه.ص٢١٦
-٣٣٤وأما وقوف النيب صلى هللا عليه وسلم على راحلته وخطبته عليها،فذاك غري ما هنى عنه،فإن
هذا عارض ملصلحة عامة يف وقت ما،ال يكون دائما،وال يلحق الدابة منه من التعب والكالل ما
يلحقها من اعتياد ذلك ال ملصلحة،بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل،وال ينزل إىل
األرض ،فإن ذلك يتكرر ويطول ،خبالف خطبته صلى هللا عليه وسلم على راحلته ليخسمع
الناس،ويعلمهم أمور اإلسالم وأحكام النسك ،فإن هذا ال يتكرر وال يطول ،ومصلحته عامة
.ص٢١٧
-٣٣٥عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ،ضعيف ال حيتج به،ضعفه غري واحد من
األئمة.ص٢١٩
-٣٣٦هشام وإن كان مقدما يف أصحاب قتادة،فليس مهام وجرير إذا اتفقا بدونه.ص٢٢٢
 -٣٣٧اختلف الفقهاء يف القول مبوجب هذه األحاديث-يعين يف ابب ابن السبيل أيكل من
الثمرة ويشرب من اللنب إذا مر به:-
فذهبت طائفة إىل أهنا حمكمة،وأنه يسوغ األكل من الثمار ،وشرب اللنب لضرورة وغريها،والضمان عليه.وهذا املشهور عن أمحد .
وقالت طائفة :ال جيوز له شيء من ذلك إال لضرورة مع ثبوت العوض يف ذمته.وهذا املنقول عنمالك والشافعي وأيب حنيفة.
وقد ذكر حجج الفريقني ،وذكر ألصحاب القول الثاين سبعة أدلة مث ذكر أدلة أصحاب القول
األول وجواابهتم على أدلة القول الثاين وقوى قول اإلمام أمحد وانتصر له بذكر احلجج
واألدلة.ص٢٣٦--٢٢٤

-٣٣٨وقد اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد يف جواز احتالب املاشية للشرب -وال خالف يف
مذهبه أنه ال جيوز احتالهبا لغريه وهو كاخلبنة يف الثمار -فمنعه يف إحدى الروايتني أخذا حبديث
ابن عمر،وجوزه يف األخرى أخذا حبديث مسرة.ص٢٢٨
-٣٣٩أبو بشر جعفر بن إايس هذا من احلفاظ الثقات الذين مل تغمز قناهتم .ص٢٣٣
 -٣٤٠مساع محاد بن سلمة من سعيد اجلخريري قدمي .ص٢٣٥
-٣٤١يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع يف حديثه بعض االختالط فإهنم مييزون
حديثه وينتقونه.ص٢٣٦
-٣٤٢من كان أسريا يف أيديهم-يعين املشركني -فأمكنه اخلالص ابالنفالت منهم مل حيل له املقام
معهم .ص٢٣٩
 -٣٤٣خحيَي بن عبدهللا ،مل ُيرج له يف "الصحيحني" شيء ،وقال اإلمام أمحد :يف حديثه مناكري
،وقال البخاري :فيه نظر .ص٢٤٢

-٣٤٤قال عبداحلق :صاحل بن حممد بن زائدة ،منكر احلديث ضعيف ال حيتج به،ضعفه البخاري
وغريه.ص٢٤٦
-٣٤٥ساق املختصر حديثني يف مشروعية سجود الشكر مث أتبعه ابن القيم حديثني وأثرين يف
بيان مشروعية ذلك .ص٢٥٠-٢٤٩
انتهى الفوائد واخلالصات من كتاب اجلهاد .
-٣٤٦ذكر ابن القيم عدة أحاديث يف جواز الفرع والعترية ،وذكر كالما طويال البن املنذر والشافعي
يف بيان بعض اإلشكاالت حول األحاديث اليت أذنت هبا.
-قال اخلطايب :وكان ابن سريين من بني أهل العلم يذبح العترية يف شهر رجب،ويروي فيها شيئا.

وقال أبوداود :العترية منسوخة.وكان إسحاق بن راهويه حيمل قوله  ":ال فرع وال عترية" أي ال جيب ذلك ،وحيمل هذه األحاديثعلى اإلذن فيها .
وقال أصحاب أمحد :ال يسن شيء من ذلك،وهذه األحاديث منسوخة .قال الشيخ أبوحممد -يعين ابن قدامة:-ودليل النسخ أمران  ،أحدمها :أن أاب هريرة هو الذي روىحديث" ال فرع وال عترية" وهو متفق عليه،وأبوهريرة متأخر اإلسالم ،أسلم يف السنة السابعة من
اهلجرة .
والثاين :أن الفرع والعترية كان فعلهما متقدما على اإلسالم.
فالظاهر بقاؤهم عليه إىل حني نسخه واستمرار النسخ من غري رفع له .قال  :ولو قدران تقدم النهي
على األمر هبا ،لكانت قد نسخت مث نسخ انسخها،وهذا خالف الظاهر .
فإذا ثبت هذا ،فإن املراد ابخلرب نفي كوهنا سنة،ال حترمي فعلها وال كراهته .فلو ذبح إنسان ذبيحة
يف رجب ،أو ذبح ولد الناقة حلاجته إىل ذلك أو الصدقة به أو إطعامه ،مل يكن ذلك مكروها
.ص٢٥٨--٢٥١
-٣٤٧يف ابب الرجل أيخذ من شعره يف العشر وهو يريد أن يضحي،ذكر ابن القيم علل حديث
أم سلمة املشهور يف "أن من أراد أن يضحي فال أيخذ من شعره وال أظفاره ،وعند مسلم وال بشره
شيئا" ،ورد تلك العلل ونصر القول بتصحيحه وانقش األقوال األخرى ،ورجح القول مبوجبه،ومجع
بني ما عارضه من أحاديث قال هبا أصحاب املذاهب األخرى .
وقال :ذهب إليه طائفة من التابعني ومن بعدهم ،فذهب إليه سعيد بن املسيب ،وربيعة ،وإسحاقبن راهويه ،وأمحد وغريهم .

وذهب آخرون إىل أن ذلك مكروه ال حمرم ،ومحلوا احلديث على الكراهة ،منهم مالك وطائفةمن أصحاب أمحد،منهم أبو يعلى وغريه.
وذهبت طائفة إىل اإلابحة،وأنه غري مكروه ،وهو قول أيب حنيفة وأصحابه .ص٢٦٣--٢٥٨-٣٤٨عن زيد بن خالد اجلهين ،قال قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه
ضحااي،فأعطاين َعتخودا جذعا ،قال  :فرجعت به إليه ،فقلت :إنه جذع ،قال":ضح" ،فضحيت

به .

وقد أخرج البخاري ومسلم يف "صحيحهما" من رواية عقبة بن عامر اجلهين أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحااي فبقي عتود،فذكر ذلك لرسول هللا صلى
هللا عليه وسلم .فقال" :ضح به أنت"
وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية حيىي بن بكري عن الليث بن سعد ،وفيه " :ال رخصة ألحد
فيها بعدك"
وقد أشار البيهقي إىل أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد ،كما كانت أليب بردة.
صبحها وزوال إشكاهلا،فله
قال ابن القيم :وقد كنا نستشكل هذه األحاديث إىل أن يسر هللا إبسفار خ
احلمد ،فنقول مث ذكر -رمحه هللا -ما فتح هللا به عليه من إزالتها :وخالصتها:

أن العتود من ولد املعز  :ما قوي ورعى،وأتى عليه حول ،قاله اجلوهريقوله يف حديث عقبة-ال رخصة فيها ألحد بعدك" قيل هذه الزايدة غري حمفوظة .ص--٢٦٤٢٦٧
-٣٤٩عطاء بن السائب اختلط يف آخر عمره ،واختلف يف االحتجاج حبديثه،وإمنا أخرج له
البخاري مقروان أبيب بشر .ص٢٦٩

-٣٥٠عمران بن عيينة ،أخو سفيان بن عيينة ،قال أبوحامت الرازي  :ال حيتج حبديثه فإنه أييت
ابملناكري.ص٢٦٩
-٣٥١ضعف البخاري مبارك بن جماهد،وقال أبو حامت الرازي :ما أرى حبديثه أبسا .ص٢٧١
-٣٥٢احلمل ما دام جنينا فهو كاجلزء من أمه،ال يخفرد حبكم،فإذا ذكيت األم أتت الذكاة على
مجيع أجزائها اليت من مجلتها اجلنني،فهذا هو القياس اجللي لو مل يكن يف املسألة نص .ص٢٧٢

-٣٥٣قال ابن املنذر :كان الناس على إابحته-يعين اجلنني يف بطن أمه  -ال نعلم أحدا منهم
خالف ما قالوه،إىل أن جاء النعمان-يقصد أاب حنيفة -فقال  :ال حيل ،ألن ذكاة نفس ال تكون
ذكاة نفسني .ص٢٧٣
-٣٥٤ذكر ابن القيم سبعة أوجه تبطل أتويل من روى ابلنصب وقال :ذكاة اجلنني ذكا َة أمه.وأن
الصحيح ذكاةخ أمه ،مبعىن أن أمه إذا ذكيت كان ذلك ذكاة جلنينها.ص٢٧٦--٢٧٢

-٣٥٥قال حممد بن سريين حلبيب الشهيد :اذهب إىل احلسن فسله ممن مسع حديث العقيقة ؟
فذهب إليه فسأله فقال :مسعته من مسرة.
وهذا يرد على من قال  :إنه مل يسمع منه .ص٢٧٧
-٣٥٦قوله صلى هللا عليه وسلم "رهينة بعقيقته" قال اإلمام أمحد :مرهتن عن الشفاعة لوالديه ،يعين
إذا مات طفال .
وقال غريه  :إمنا معناه أنه مرهون بعقيقته ،أي أبذى شعره. وقال آخرون  :معناه أن العقيقة الزمة ال ينفك منها ،فشبه يف لزومها وعدم انفكاكه منهاابلرهن يف يد املرهتن.قال بعض العلماء  :وهذا يدل أن من مل يعق عنه أبواه عق هو عن نفسه،ليفك
ما عليه من ذلك االرهتان .

واحتج بذلك من يوجبها ،وهو الليث وأهل الظاهر ،ويروى عن احلسن .ص٢٧٨
-٣٥٧كان قتادة يستحب تدمية الولد ،كما ذكر أبوداود ،وقد روي عن احلسن مثل قول قتادة.
وكره آخرون التدمية منهم أمحد ومالك والشافعي وابن املنذر .ص٢٧٨-٣٥٨وقوله"ويسمى" ظاهره  :أن التسمية تكون يوم سابعه ،وقد ثبت يف الصحيح عن النيب
صلى هللا عليه وسلم أنه مسى ابنه إبراهيم ليلة والده .وغريها من األدلة اليت ذكرها .
وقد روى الرتمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن النيب صلى هللا عليه وسلم
أمر بتسمية املولود يوم سابعه ،ووضع األذى عنه،والعق "
قال  :هذا حديث حسن غريب .
واألحاديث اليت ذكرانها أصح منه،فإهنا متفق عليها كلها ،وال تعارض بينها ،فاألمران
جائزان.ص٢٨٠
-٣٥٩قول مالك وغريه  :أن الذكر واألنثى يف العقيقة سواء ال يفضل أحدمها على اآلخر ،وأهنا
كبش كبش.
واحتج األكثرون حبديث أم كرز ،واحتجوا حبديث عائشة :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأمرهم عن الغالم شااتن مكافأاتن ،وعن اجلارية شاة،رواه الرتمذي ،وقال  :حديث حسن صحيح
.ص٢٨٢
-٣٦٠قالوا :وأيضا فإان قد رأينا الشريعة على أن األنثى على النصف من الذكر يف مرياثها وشهادهتا
وديتها وعتقها ،وحكم العقيقة موافق هلذه األحكام ،كما أنه مقتضى النصوص .ص٢٨٤
غزاب ابن خماض" شغزاب ،أي غليظا ،قال إبراهيم احلريب :والذي
 -٣٦١قوله يف احلديث "بكرا خش خ
عندي أنه زخزاب ،وهو الذي اشتد حلمه وغلظ .ص٢٨٥

-٣٦٢إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة هذا ،قال عبداحلق :ال أعلم أحدا وثقه إال أمحد بن حنبل
،وأما الناس فضعفوه .ص٢٨٧
-٣٦٣اختخلِف يف إابحة ما أكل منه الكلب من الصيد:
فمنعه ابن عباس ،وأبوهريرة،وعطاء ،وطاوس والشعيب ،وسعيد بن جبري ،وقتادة وغريهم،وهو قولإسحاق وأيب حنيفة وأصحابه ،وهو أصح الروايتني عن أمحد وأشهرمها،وأحد قويل الشافعي.
وأابحه طائفة،يروى ذلك سعد بن أيب وقاص وسلمان ،ويروى عن أيب هريرة ،وعن ابن عمر،رواه أمحد عنهم،وبه قال مالك والشافعي يف القول اآلخر،وأمحد يف إحدى الروايتني عنه .مث ذكر
حجج الفريقني،وذكر اجلمع بني حديث عدي يف املنع من أكل الصيد إن أكل منه الكلب،وحديث
أيب ثعلبة يف إابحة األكل وإن أكل منه الكلب.فقال :وحممل حديث عدي يف املنع على ما إذا
أكل منه حال صيده،ألنه إمنا صاده لنفسه،وحممل حديث أيب ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن
صاده وقتله وهلي عنه ،مث أقبل عليه فأكل منه فإنه ال حيرم ،ألنه أمسكه لصاحبه ،وأكله منه بعد
ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من حلم عنده .ص٢٩٢-٢٨٨
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب األضاحي
-٣٦٤خالد بن سعيد بن أيب مرمي وابنه عبدهللا بن خالد جمهوالن،وأما جده سعيد بن أيب مرمي
فثقة .ص٢٩٥
-٣٦٥حديث "اخلال وارث من ال وارث له" ذكر املنذري بعض ما رد به حديث اخلال وهي
أبسرها وجوه ضعيفة كما قال ابن القيم مث ذكر عدة وجوه تبني أن اخلال يرث ،وأن أسعد الناس
هبذه األحاديث من ذهب إليها.ص٣٠٣--٢٩٨
-٣٦٦روى الرتمذي عن حكيم بن حكيم ،عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال :كتب عمر
بن اخلطاب إىل أيب عبيدة  :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ":هللا ورسوله موىل من ال موىل

له ،واخلال وارث من ال وارث له" قال الرتمذي  :هذا حديث حسن ،ورواه ابن حبان يف"صحيحه"
.ومل يصنع من أعل هذا احلديث حبكيم بن حكيم ،وأنه جمهول شيئا،فإنه قد روى عنه سهيل بن
أيب صاحل ،وعبدالرمحن بن احلارث ،وعثمان بن حكيم أخوه،ومل نعلم أن أحدا جرحه ،ومثل هذا
وحيتج حبديثه.
ترتفع عنه اجلهالة خ
قال الرتمذي :وإىل هذا احلديث ذهب أكثر أهل العلم يف توريث ذوي األرحام ،وأما زيد بن اثبت
فلم يورثهم.ص٢٩٩
-٣٦٧األصل يف التسمية احلقيقة،فال يخعدل عنها إال بعد أمور أربعة:
أحدها :قيام دليل على امتناع إرادهتا .
الثاين :بيان احتمال اللفظ للمعىن الذي عينه جمازا له،وال يكفي إال ابلثالث ،وهو  :بيان استعماله
فيه لغة ،حىت ال يكون لنا وضع حنمل عليه لفظ النص
الرابع :اجلواب عن املعارض ،وهو دليل إرادة احلقيقة،وال يكفيه دليل امتناع إرادهتا ما مل خجيب عن
دليل اإلرادة .ص٣٠٢

-٣٦٨ذكر ثالثة أوجه يف بطالن تفسري احلديث-يعين حديث اخلال-أبنه اختار وضع ماله على
سبيل الطعمة.ص٣٠٢-٣٠١
-٣٦٩مرياث األم من ولدها الذي العنت عليه،وقد اختلف فيه:
فكان زيد بن اثبت جيعل مرياثها منه كمرياثها من الولد الذي مل تالعن عليه،وروي عن ابن عباسحنوه .وهو قول مجاعة من التابعني ،وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وأصحاهبم ،وعندهم ال
أتثري النقطاع نسبه من أبيه يف مرياث األم منه .
وكان احلسن وابن سريين وجابر بن زيد ومحاد والثوري وغريهم جيعلون عصبة أمه عصبة له .وهذامذهب أمحد يف إحدى الروايتني عنه ،وهو إحدى الروايتني عن علي وابن عباس .

وكان ابن مسعود ،وعلي يف الرواية األخرى عنه،جيعلون أمه نفسها عصبة ،وهي قائمة مقام أمهوأبيه ،فإن عدمت فعصبتها عصبته،وهذا هو الرواية األخرى عن أمحد نقلها عنه أبو احلارث
ومهنا،ونقل األوىل األثرم وحنبل ،وهو مذهب مكحول والشعيب .
قال ابن القيم :وأصح هذه األقوال :أن أمه نفسها عصبته،وعصباهتا من بعدها عصبة له .هذا
مقتضى اآلاثر والقياس .ص٣٠٥
-٣٧٠قال الشافعي :إن املرسل إذا روي من وجهني خمتلفني أو روي مسندا،أو اعتضد بعمل
بعض الصحابة فهو حجة.ص٣٠٧
-٣٧١ذهب اجلمهور إىل أنه ال توارث بني اللقيط وبني ملتقطه بذلك .
وذهب إسحاق بن راهويه إىل أن مرياثه مللتقطه عند عدم نسبه ،لظاهر حديث واثلة .
وإن صح احلديث فالقول ما قال إسحاق ،ألن إنعام امللتقط على اللقيط برتبيته والقيام عليه
واإلحسان إليه،ليس بدون إنعام املعتق على العبد بعتقه .فإذا كان اإلنعام ابلعتق سببا ملرياث
خ
املعتق،مع أنه ال نسب بينهما،فكيف يستبعد أن يكون اإلنعام اباللتقاط سببا له مع أنه قد يكون
أعظم موقعا وأمت نعمة؟
فقول إسحاق يف هذه املسألة يف غاية القوة ،والنيب صلى هللا عليه وسلم كان يدفع املرياث بدون
هذا ،كما دفعه إىل العتيق مرة ،وإىل ال خكرب من خزاعة مرة ،ومل يعرف عنه صلى هللا عليه وسلم شيء
ينسخ ذلك،ولكن الذي استقر عليه شرعه تقدمي النسب على هذه األمور كلها،وأما نسخها عند
عدم النسب فمما ال سبيل إىل إثباته أصال،وابهلل التوفيق .ص٣١٠-٣٠٩
-٣٧٢قال املنذري  :أحكام األموال واألنساب واألنكحة اليت كانت يف اجلاهلية ماضية على ما
وقع احلكم فيها أايم اجلاهلية.

وقد أقرها ابن القيم واستدل هلا ابستدالالت نقلية وعقلية .مث قال  :وهذا أصل من أصول الشريعة
بنبين عليه أحكام كثرية .ص٣١١
-٣٧٣وأما الرجل يسلم على املرياث قبل أن يخقسم،فروي عن عمر وعثمان وعبدهللا بن مسعود

واحلسن بن علي أنه يرث،وقال به إسحاق بن راهويه ،واإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه ،اختارها

أكثر أصحابه .
وذهب عامة الفقهاء إىل أنه ال يرث ،كما لو أسلم بعد القسمة ،وهذا مذهب الثالثة ،وقد ذكرحجج الفريق األول .
مث ذكر ما رآه وأنه التحقيق،وأهنا مبنزلة ما قبل املوت من وجه ،ومبنزلة ما بعد القسمة من وجه وذكر
حتقيقا بديعا يدل على قوة فهمه وعلمه رمحه هللا.ص٣١٣-٣١٢-٣١١
-٣٧٤عن متيم الداري أنه قال :ايرسول هللا-ما السنة يف الرجل يخسلم على يدي الرجل من املسلمني
؟ قال" :هو أوىل الناس مبحياه ومماته"

وأخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه.
منهم من قال  :ال داللة فيه على املرياث ،بل لو صح كان معناه :هو أحق به،يواليه وينصره،ويربهويصله،ويرعى ذمامه ،ويغسله،ويصلي عليه ويدفنه،فهذه أولويته به،ال أهنا أولويته مبرياثه.
قال هبذا احلديث آخرون منهم :إسحاق بن راهويه ،وأمحد بن حنبل يف إحدى الروايتنيعنه،وطاوس ،وربيعة،والليث ،وهو قول عمر بن اخلطاب وعمر بن عبدالعزيز.
وفيها مذهب اثلث :أنه إن عقل عنه ورثه ،وإن مل يعقل عنه مل يرثه،وهو مذهب سعيد بناملسيب.
وفيها مذهب رابع ومذهب خامس ،فال إمجاع يف املسألة مع خمالفة هؤالء األعالم.وأما تضعيف احلديث ،فقد رويت له شواهد .

وآية الفرائض إمنا تقتضي تقدمي األقارب عليه،وال تدل على عدم توريثه إذا مل يكن له نسب ،وهللا
أعلم .ص٣١٨-٣١٧-٣١٦
-٣٧٥احللف إن اقتضى شيئا ُيالف اإلسالم فهو ابطل،وإن اقتضى ما يقتضيه اإلسالم فال أتثري
له ،فال فائدة فيه،وإذا كان وقع يف اجلاهلية مث جاء اإلسالم مبقتضاه مل يزده إال شدة
وأتكيدا.ص٣٢٢
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب الفرائض .
-٣٧٦عن ابن عباس قال :السجل كاتب كان للنيب صلى هللا عليه وسلم.
قال ابن القيم :مسعت شيخنا أاب العباس ابن تيمية يقول :هذا احلديث موضوع،وال يخعرف لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم كاتب امسه "السجل" قط.

وليس يف الصحابة من امسه السجل،وخكتاب النيب صلى هللا عليه وسلم معروفون مل يكن فيهم من

يخقال له :السجل .ص٣٢٥

-٣٧٧قابوس بن أيب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس .وثقه ابن معني مرة وضعفه مرة ،وضعفه
غريه،وحدث عنه حيىي بن سعيد .ص٣٢٧
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب اخلراج واإلمارة
-٣٧٨عن زيد بن أرقم ،قال ":عادين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وجع كان بعيين"
العواد يرون يف
قال ابن القيم :يف هذا رد على من زعم أنه ال يخعاد من الرمد،وزعموا أن هذا ألن ّ
بيته ما ال يراه هو.وهذا ابطل من وجوه :

أحدها :هذا احلديث
الثاين :جواز عيادة األعمى

الثالث:عيادة املغمى عليه،وقد جلس النيب صلى هللا عليه وسلم يف بيت جابر يف حال إغمائه حىت
أفاق،وهو صلى هللا عليه وسلم احلجة .
وهذا القول يف كراهة عيادة الرمد إمنا هو مشهور بني العوام فتلقاه بعضهم عن بعض.ص٣٣١
-٣٧٩الطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من اجلن،فالطاعون كالطعان ،ال ينبغي الفرار منهما وال
متين لقائهما.ص٣٣٣
-٣٨٠استعمل أبو سعيد احلديث-يقصد حديث امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها-على
ظاهره ،وقد روي يف حتسني الكفن أحاديث .وقد أتوله بعضهم على أن معىن الثياب العمل ،كىن
هبا عنه ،يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صاحل أو سيء.ص٣٣٤
-٣٨١قال تعاىل"وثيابك فطهر" أكثر املفسرين على أن املعىن  :وعملك فأصلح ونفسك
فزك.ص٣٣٤
ّ
-٣٨٢ضمام بن إمساعيل صدوق صاحل احلديث ،قاله اإلشبيلي.ص٣٣٥
-٣٨٣عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه
،فذكر ذلك لعائشة،فقالتَ :وِهل-تعين ابن عمر -إمنا مر النيب صلى هللا عليه وسلم على قرب فقال
":إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه" مث قرأت ":وال تزر وازرة وزر أخرى" ويف رواية "
على قرب يهودي" .
كتها،وومهت فيه ابن عمر .
قال ابن القيم  :هذا أحد األحاديث اليت ردهتا عائشة ،واستدر
ّ
والصواب مع ابن عمر ،فإن حفظه ومل يهم ،وقد رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أبوه عمر بن
اخلطاب.
وذكر ابن القيم مجاعة من الصحابة أيضا رووه كما رواه ابن عمر ،مث قال  :وحمال أن يكون هؤالء
كلهم ومهوا يف احلديث ،ووجه قول عائشة وسبب معارضتها .ص٣٣٧-٣٣٦

-٣٨٤ذكر ابن القيم أن الناس سلكوا يف حديث " إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه" طرقا ،وذكر
األول فلرتاجع ،مث ذكر املسلك الرابع ،وأنه أصح ما قيل يف احلديث،
أربعة مسالك،ضعف الثالثة َ
وأن املراد ابحلديث ما يتأمل به امليت ويتعذب من بكاء احلي عليه،وليس املراد أن هللا تعاىل يعاقبه

ببكاء احلي عليه؛ فإن التعذيب هو من جنس األمل الذي يناله مبن جياوره ممن يتأذى به وحنوه،قال
النيب صلى هللا عليه وسلم ":السفر قطعة من العذاب" وليس هذا عقااب على ذنب ،وإمنا هو تعذيب
وأتمل،فإذا وبخ امليت على ما يناح به عليه حلقه من ذلك أتمل وتعذيب .وال ريب أن امليت يسمع
بكاء احلي ،ويسمع قرع نعاهلم،وتعرض عليهم أعمال أقارهبم األحياء،فإذا رأو فيها ما يسوءهم أتملوا
له .وهذا وحنوه مما يتعذب به امليت ويتأمل ،وال تعارض بني ذلك وبني قوله تعاىل ":وال تزر وازرة
وزر أخرى"بوجه ما .ص٣٤١--٣٣٨
-٣٨٥وقد اختلف يف الشهيد هل يغسل ويصلى عليه:قد ذكر املنذري مذاهب أهل العلم يف
خمتصره ،مث ذكر ابن القيم بعض األحاديث واآلاثر اليت استخدل هبا لبعض األقوال .
مث رجح فقال  :والصواب يف املسألة أنه خمري بني الصالة عليهم وتركها جمليء اآلاثر بكل واحد من
األمرين .وهذا إحدى الرواايت عن اإلمام أمحد ،وهي األليق أبصوله ومذهبه،والذي يظهر من أمر
شهداء أحد :أنه مل يصل عليهم عند الدفن.
وقد قتل معه أبحد سبعون نفسا،فال جيوز أن ختفى الصالة عليهم .وحديث جابر بن عبدهللا يف
ترك الصالة عليهم صحيح صريح،وأبوه عبدهللا أحد القتلى يومئذ ،فله ابلوقعة من اخلربة ما ليس
لغريه .
وقد ذهب احلسن البصري وسعيد بن املسيب إىل أهنم يغسلون ويصلى عليهم،وهذا ترده السنة
املعروفة يف ترك تغسيلهم .
فأصح األقوال :أهنم ال يغسلون ،وُيري يف الصالة عليهم ،وهبذا يتفق مجيع األحاديث،.وابهلل
التوفيق .ص٣٤٦

-٣٨٦قال ابن القصار :ال يستحب القميص وال العمامة عند مالك يف الكفن ،وحنوه عن ابن
القاسم .
قال  :وهذا خالف ما حكى متقدمو أصحابنا -يعين عن مالك .
-٣٨٧حديث أيب هريرة " من غسل امليت فليغتسل ،ومن محله فليتوضأ" قد ذكر ابن القيم أحد
عشر طريقا يروى هبا هذا احلديث ،مث قال  :ذكرها البيهقي ،وقال  :إمنا يصح هذا احلديث عن
أيب هريرة موقوفا .
مث قال  :وهذه الطرق تدل على أن احلديث حمفوظ .ص٣٥٤-٣٥٣-٣٥٢
-٣٨٨هذه املسألة-يقصد االغتسال من غسل امليت  -فيها ثالثة مذاهب:
أحدها :أن الغسل ال جيب على غاسله ،وهو قول األكثرين .
الثاين :أنه جيب .وهذا اختيار اجلوزجاين ،ويروى عن ابن املسيب وابن سريين والزهري،وهو قول
أيب هريرة ،ويروى عن علي .
الثالث :وجوبه من غسل امليت الكافر دون املسلم،وهو رواية عن اإلمام أمحد .ص.٣٥٥
-٣٨٩انجية بن كعب ال يخعرف أحد روى عنه غري أيب إسحاق ،قاله ابن املديين وغريه.ص٣٥٥
-٣٩٠الدفن ابلليل رخص فيه عقبة بن عامر ،وابن املسيب ،وعطاء ،والثوري  ،والشافعي وإسحاق
.
قال اإلمام أمحد :ال أبس بذلك ،وقال  :أبو بكر دفن ليال ،وعلي دفن فاطمة ليال ،وحديث
عائشة :مسعنا صوت املساحي من آخر الليل يف دفن النيب صلى هللا عليه وسلم.
وكرهه احلسن وأمحد يف إحدى الروايتني .وقد روى مسلم يف "صحيحه " أن النيب صلى هللا عليهوسلم زجر أن يقرب الرجل ابلليل إال أن يضطر إنسان إىل ذلك .

قال ابن القيم  :واآلاثر يف جواز الدفن ابلليل أكثر .
والذي ينبغي أن يقال يف ذلك-وهللا أعلم  -إنه مىت كان الدفن ليال ال يفوت به شيء من حقوق
امليت والصالة عليه فال أبس بذلك ،وعليه تدل أحاديث اجلواز،وإن كان يفوت بذلك حقوقه
والصالة عليه ومتام القيام عليه هني عن ذلك ،وعليه يدل الزجر،وابهلل التوفيق .ص-٣٥٨-٣٥٧
٣٥٩
 -٣٩١اختلف أهل العلم يف القيام للجنازة وعلى القرب على أربعة أقوال:
أحدها :أن ذلك كله منسوخ ،قيام اتبعها،وقيام من مرت عليه،وقيام املشيع على القرب.قال هؤالء:
وما جاء من القعود نسخ هلذا كله.
وهذا املذهب ضعيف من ثالثة أوجه ذكرها ،وذكر املذاهب األخرى ضمن ذكره للوجه الثاين.
مث قال  :وقد عمل الصحابة ابألمرين بعد النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقعد علي وأبوهريرة ،وقام
أبو سعيد ،ولكن هذا يف قيام التابع .وهللا أعلم .ص٣٦٥--٣٦٢
-٣٩٢تعليل قيام النيب صلى هللا عليه وسلم أبن ذلك كراهية أن تطوله اجلنازة تعليل ابطل،فإن
النيب صلى هللا عليه وسلم ،علل خبالفه .وعنه يف ذلك ثالث علل :
إحداها :قوله"إن املوت فزع"ذكره مسلم من حديث جابر.
الثانية :أنه قام للمالئكة كما روى النسائي عن أنس.
الثالثة:التعليل بكوهنا نفسا.وهذا يف "الصحيحني "من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف.
فهذه هي العلل الثابتة عنه،وأما التعليل أبن كراهية أن تطوله ،فلم أيت يف شيء من طرق هذا
احلديث الصحيحة .ولو قدر ثبوهتا فهي ظن من الراوي ،وتعليل النيب صلى هللا عليه وسلم الذي
ذكره بلفظه أوىل .ص٣٦٤

-٣٩٣عن سامل بن عبدهللا بن عمر عن أبيه قال" :رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر
رضي هللا عنهما ميشون أمام اجلنازة"
ذكر ابن القيم تبعا للمنذري من وصله ومن أرسله ،وكأنه مييل إىل وصله-رمحه هللا-تبعا لسفيان بن
عيينة فقد كان مصرا على وصله،ونوظر فيه فقال  :الزهري حدثنيه مرار ،فسمعته من فيه ،يعيده
ويخبديه :عن سامل عن أبيه .ص٣٧٠--٣٦٦
-٣٩٤عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من صلى على جنازة يف املسجد
فال شيء عليه"
قال ابن القيم :احملفوظ يف كتاب "السنن" أليب داود ورواه اإلمام أمحد يف" املسند" ولفظه"فال شيء
له"
وهذا احلديث فيه أربعة ألفاظ:
فال شيء فقط ،فال شيء عليه وهي رواية اخلطيب .
"فال شيء له"وهي رواية ابن ماجه "،فليس له أجر" ذكره أبوعمر يف التمهيد ،وقال  :هو خطأ ال
إشكال فيه .قال  :والصحيح ":فال شيء له"
وهذا الذي قاله أبو عمر يف حديث أيب هريرة هو الصواب .
وقد ضعف أمحد هذا احلديث .ص٣٧٢-٣٧١
-٣٩٥ذكر ابن القيم أن الطحاوي قال بنسخ صالة النيب على سهيل بن بيضاء يف املسجد ،مث
نقل عن البيهقي أبنه ليس مبنسوخ وأن الصحابة مل ينكروا على عائشة وال عارضوها مث نقل ما يؤيد
كالم البيهقي عن اخلطايب رحم هللا اجلميع .ص٣٧٤ -٣٧٣
-٣٩٦قال اإلمام أمحد :ومن يشك يف الصالة على القرب؟ يروى عن النيب صلى هللا عليه وسلم
من ستة وجوه كلها حسان.وقد نقل عن الرتمذي مذاهب العلماء  ،فالشافعي وأمحد وإسحاق قد

قالوا بذلك،وقال مالك  :ال يصلى على القرب ،وقال ابن املبارك :إذا دفن امليت ومل يخصل عليه
صلي على القرب .ص٣٧٥
-٣٩٧قال ابن حبان  :زاذان مل يسمعه من الرباء -يعين حديث اجللوس عند القرب،-قال  :ولذلك
مل أخرجه .
قال ابن القيم  :وهذه العلة فاسدة فإن زاذان قال  :مسعت الرباء بن عازب يقول .ذكره أبو عوانة
اإلسفراييين يف"صحيحه".
وأعله ابن حزم أيضا بضعف املنهال بن عمرو .وهي علة فاسدة ،فإن املنهال ثقة صدوق،وقد
صححه أبو نعيم وغريه .ص٣٧٧
-٣٩٨األمر بتسوية القبور إمنا هو تسويتها ابألرض ،وأن ال ترفع مشرفة عالية ،وهذا ال يناقض
تسنيمها شيئا يسريا عن األرض.ص٣٧٨
-٣٩٩بوب أبوداود:ابب امليت يصلى على قربه بعد حني .مث ذكر حديث أن النيب صلى هللا عليه
وسلم صلى على قتلى أحد بعد مثان سنني،كاملودع لألحياء واألموات.
قال ابن القيم :وتبويب أيب داود وذكره هذا احلديث يدل على أن ذلك ال يتقيد عنده بوقت ،ال
شهر وال غريه .
وصالته على أم سعد بعد شهر ال ينفي الصالة بعد أزيد منه ،وكون امليت يف الغالب ال يبقى
أكثر من شهر ال معىن له ،فإن هذا ُيتلف ابختالف األرض ،والعظام تبقى مدة طويلة،وال أتثري
لتمزق اللحوم .ص٣٨٠
-٤٠٠يف ابب كراهية اختاذ القبور مساجد ،ذكر ابن القيم تبعا للمختصر سبعة أحاديث يف حترمي
اختاذ القبور مساجد .ص٣٨٢

-٤٠١حديث بشري موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيه":فإذا رجل ميشي يف القبور عليه
نعالن ،فقال ":اي صاحب السبتيتني ،وحيك! ألق سبيتيتيك " فنظر الرجل ،فلما عرف رسول هللا
خلعهما فرمى هبما".قال أمحد  :حديث بشري إسناده جيد أذهب إليه.
أما معارضته بقوله صلى هللا عليه وسلم":إنه ليسمع قرع نعاهلم" فمعارضة فاسدة،فإن هذا إخبار
من النيب صلى هللا عليه وسلم ابلواقع وهو مساع امليت قرع نعال احلي،وهذا ال يدل على اإلذن يف
قرع القبور واملشي بينها ابلنعال،إذ اإلخبار عن وقوع الشيء ال يدل على جوازه وال حترميه وال
حكمه ،فكيف يعارض النهي الصريح به ؟.ص٣٨٦--٣٨٣
-٤٠٢وابجلملة ،فاحرتام امليت يف قربه مبنزلة احرتامه يف داره اليت كان يسكنها يف الدنيا ،فإن القرب
قد صار داره،وقد تقدم قوله صلى هللا عليه وسلم " كسر عظم امليت ككسره حيا" فدل على أن
احرتامه يف قربه كاحرتامه يف داره .
والقبور هي داير املوتى ومنازهلم وحمل تزاورهم ،وعليها تنزل الرمحة من رهبم والفضل على حمسنهم
،فهي منازل املرحومني ومهبط الرمحة،ويَلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم،يتجالسون ويتزاورون
،كما تضافرت به اآلاثر .ومن أتمل "كتاب القبور" البن أيب الدنيا رأى فيه آاثرا كثرية يف ذلك .

ستبعد أن يكون من حماسن الشريعة إكرام هذه املنازل عن وطئها ابلنعال واحرتامها؟ بل
فكيف يخ َ
هذا من متام حماسنها،وشاهده ما ذكرانه من وطئها واجللوس عليها واالتكاء عليها .ص٣٨٥

-٤٠٣وقد اختلف يف زايرة القبور للنساء على ثالثة أقوال :
أحدها :التحرمي .
والثاين :يكره من غري حترمي .وهذا منصوص أمحد يف إحدى الرواايت عنه .
والثالث :أنه مباح هلن من غري مكروه ،وهو الرواية األخرى عن أمحد .

وقد ذكر ابن القيم-رمحه هللا -أدلة هذه األقوال وانقش أدلة اجملوزين وهي قوية وخلص إىل أن أدلة
املانعني أقوى وأرجح وأصرح .فلرتاجع فإهنا من املهمات .ص٣٩٦--٣٨٧
-٤٠٤عن ابن عباس قال :أيت النيب صلى هللا عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو حمرم
فقال  :كفنوه يف ثوبيه ...احلديث "
ذكر أبوداود عن أمحد مخس سنن يف هذا احلديث ،وقال ابن القيم :وفتح اإلمام أمحد ملن بعده
مخس سنن أخرى مث ذكرها .ص٣٩٨-٣٩٧
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب اجلنائز .
-٤٠٥قال أمحد :إذا مل نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟ قد رأى عمر ومسع منه ،ذكره ابن أيب
حامت .
فليس روايته عنه منقطعة على ما ذكره أمحد .ولو كانت منقطعة ،فهذا االنقطاع غري مؤثر عند
األئمة ،فإن سعيدا أعلم اخللق أبقضية عمر ،وكان ابنه عبدهللا يسأل سعيدا
عنها .وسعيد بن املسيب إذا أرسل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل مرسله ،فكيف إذا روى
عن عمر .ص٤٠٢-٤٠١
-٤٠٦قال البيهقي:سليمان بن أرقم مرتوك.
وقد روينا عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه قال :حممد بن الزبري احلنظلي منكر احلديث وفيه
نظر.ص٤٠٦-٤٠٥
-٤٠٧قال املوجبون للكفارة يف نذر املعصية -وهم أمحد وإسحاق والثوري وأبوحنيفة وأصحابه-
اآلاثر قد تعددت طرقها ورواهتا ثقات.
قالوا  :وقد روى مسلم يف"صحيحه" من حديث عقبة بن عامر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
قال ":كفارة النذر كفارة اليمني" وهذا يتناول نذر املعصية من وجهني:

أحدمها :أنه عام مل َُيص منه نذرا دون نذر .
وحنث لزمته كفارة ميني ،بل وجوب
الثاين :أنه شبهه ابليمني ،ومعلوم أنه لو حلف على املعصية َ
الكفارة يف نذر املعصية أوىل منها يف ميني املعصية .

مث شرع ابن القيم يف ذكر موجبات دخول النذر يف مسمى اليمني بل هو آكد فلرتاجع .ص-٤٠٨
٤١٤-٤٠٨قال بعض املوجبني للكفارة فيه،:إنه إذا نذر املعصية مل يََرب بفعلها،بل جتب عليه الكفارة
عينا ولو فعلها،لقوة النذر،خبالف ما إذا حلف عليها ،فإنه إمنا تلزمه الكفارة إذا حنث،ألن اليمني

أخف من النذر .وهذا أحد الوجهني ألصحاب أمحد،وتوجيهه ظاهر جدا،فإن النيب صلى هللا عليه
ابملعصية،وعني عليه الكفارة عينا،فال ُيرج من عهدة األمر إال أبدائها.وابهلل
وسلم هناه عن الوفاء
ّ

التوفيق .ص٤١٣

-٤٠٩القياس :أنه إن كان حالفا ابلصدقة أجزأه كفارة ميني،وإن كان انذرا متقراب تصدق به وأبقى
له ما يكفيه ويكفي عياله.
وقال ربيعة :يتصدق منه بقدر الزكاة ،ألهنا هي الواجب شرعا ،فينصرف النذر إليها . وقال الشافعي :إن حلف به فكفارة ميني ،وإن نذر قربة تصدق به كله.وقال مالك ُ :يرج ثلثه يف الوجهني .وقال أبوحنيفة :إن كان ماله زكواي تصدق به كله،وعنه يف غري الزكوي روايتان،إحدامهاُ :يرجهكله،والثانية :ال جتب الصدقة بشيء منه .
وأصح هذه األقوال :ما دل عليه حديث كعب املتفق عليه ،أنه يتصدق به وميسك عليهبعضه،وهو ما يكفيه ويكفي عياله.ص٤١٦
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب األميان والنذور .

-٤١٠قال البخاري :حديث النهي عن بيع احليوان ابحليوان نسيئة من عكرمة عن ابن عباس رواه
الثقات عن ابن عباس موقوفا ،أو عكرمة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال .ص٤١٨
-٤١١اختلف أهل العلم يف هذه املسألة-يقصد بيع احليوان ابحليوان نسيئة-على أربعة أقوال،
وهي أربع رواايت عن أمحد:
إحداها :أن ما سوى املكيل واملوزون من احليوان والنبات وحنوه جيوز بيع بعضه ببعض متفاضال
ومتساواي ،وحاال ونساء،وأنه ال جيري فيه الراب حبال ،وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف إحدى
رواايته،واختارها القاضي وأصحابه،وصاحب "املغين"
والرواية الثانية عن أمحد  :أنه جيوز التفاضل فيه يدا بيد،وال جيوز نسيئة،وهي مذهب أيب حنيفة،كما دل عليه حديث جابر وابن عمر
 والرواية الثالثة عنه :أنه جيوز فيه النساء إذا كان متماثال ،وحيرم مع التفاضل .وعلى هاتني الروايتني  :فال جيوز اجلمع بني النسيئة والتفاضل ،بل إن وجد أحدمها حرم اآلخر .
وهذا أعدل األقوال يف املسألة وهو قول مالك،فيجوز عبد بعبدين حاال،وعبد بعبد نساء،إال أن
ملالك فيه تفصيال .
 وأما إذا اختلف اجلنس ،كالعبيد ابلثياب ،والشاء ابإلبل ،فإنه جيوز عند مجهور األمة التفاضلفيه والنساء،إال ما حكي رواية عن أمحد :أنه جيوز بيعه متفاضال يدا بيد وال جيوز نساء،وحكى
أصحابنا عن أمحد رواية رابعة يف املسألة.
وهذه الرواية يف غاية الضعف ملخالفتها النصوص،وقياس احليوان على املكيل فاسد .
مث قال يف آخر املسألة :فهذه نكت يف هذه املسألة املعضلة ،ال تكاد توجد جمموعة يف كتاب
،وابهلل التوفيق .ص٤٢٧--٤٢٣

-٤١٢قال أبوداود" :إذا اختلفت األحاديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم نظر إىل ما عمل به
أصحابه من بعده"ص٤٢٦
-٤١٣يف "صحيح البخاري" إبسناده عن شبيب بن غرقدة قال ":مسعت احلي يتحدثون عن عروة
 :أن النيب صلى هللا عليه وسلم أعطاه دينارا يشرتي له به شاة ،فاشرتى له به شاتني ..احلديث.
قال ابن القيم :وقد استدرك عليه روايته له عن احلي وهم غري معروفني ،وما كان هكذا فليس من
شرط كتابه .
وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه،والصحيح أنه مل يسمعه منه .ص٤٣٤
-٤١٤ذكر ابن القيم تبعا للمنذري أحاديث النهي عن املزارعة و النهي عن كراء املزارع وأهنا حجو
ملن ذهب إليها من أبطل املزارعة .
مث ذكر من صححها -يعين املزارعة  -ومن قال بذلك من السلف وغريهم واألحاديث اجملوزة لذلك
واآلاثر ،مث أجاب بتسعة أجوبة شافية كافية على أحاديث النهي ومن قال هبا مبا يشفي ويقضي
أن اجلواز أرجح وأصح وأشهر قد عمل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث خلفاؤه الراشدون من
بعده حىت ماتوا ،مث أهلوهم من بعدهم .ص٤٥٠--٤٣٥
-٤١٥أحاديث رافع بن خديج يف النهي عن كراء األرض ،قال اإلمام أمحد:حديث ألوان ،وقال
أيضا :حديث رافع ضروب .ص٤٤٤
-٤١٦ابن عمر-رضي هللا عنهما-مل حيرم املزارعة،ومل يذهب إىل حديث رافع،وإمنا كان شديد
الورع،فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحدث يف املزارعة
شيئا مل يكن علمه ،فرتكها لذلك .
وقد جاء هذا مصرحا به يف "الصحيحني" أن ابن عمر إمنا تركها لذلك ،ومل حيرمها على
الناس.ص٤٤٤

-٤١٧من أتمل حديث رافع ،ومجع طرقه ،واعترب بعضها ببعض،ومحل جمملها على مفسرها
ومطلقها على مقيدها علم أن الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك أمر بني الفساد
،وهو املزارعة الظاملة اجلائرة ،فإن قال" كنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم هذه فرمبا أخرجت
هذه ومل خترج هذه .ص٤٤٥
-٤١٨اإلجارة شيء واملزارعة شيء ،فاملزارعة من جنس الشركة يستواين يف الغنم والغرم ،فهي
كاملضاربة خبالف اإلجارة ،فإن املؤجر على يقني من املغنم وهو األجرة ،واملستأجر على رجاء ..
وهلذا كان أحد القولني للمجوزين املزارعة  :إهنا أحل من اإلجارة وأوىل ابجلواز ،ألهنما على سواء
يف الغنم والغرم ،فهي أقرب إىل العدل .فإذا استأجرها بثلث أو ربع كانت هذه إجارة الزمة ،وذلك
ال جيوز ،ولكن املنصوص عن اإلمام أمحد جواز ذلك  .واختلف أصحابه على ثالثة أقوال يف نصه
.ص٤٤٧
 -٤١٩لو غصب رجل فحال فنزا على انقته أو رمكته لكان الولد لصاحب األنثى ،دون صاحب
،ومين األب ملا مل يكن له قيمة أهدره الشارع،ألن عسب
الفحل ،ألنه إمنا يكون حيواان من أجزائها ّ

الفحل ال يقابل ابلعوض.وملا كان البذر ماال متقوما خرد على صاحبه قيمته،ومل يذهب عليه
ابطال،وجعل الزرع ملن يكون يف أرضه ،كما يكون الولد ملن يكون يف بطن أمه ورمكته
وانقته.ص٤٥٢
-٤٢٠قال اإلمام أمحد :عبيدهللا بن أيب جعفر من أهل مصر ،ضعيف يف احلديث ،كان صاحب
فقه ،فأما يف احلديث فليس هو فيه ابلقوي .ص٤٥٦
-٤٢١كان ابن عمر إذا أعتق عبدا مل يعرض ملاله .قيل لإلمام أمحد :هذا عندك على التفضل ؟
قال إي لعمري ،على التفضل .قيل له  :فكأنه عندك للسيد؟ فقال :نعم للسيد،مثل البيع سواء.
ص٤٥٦

-٤٢٢قد أفاض ابن القيم-رمحه هللا -يف بيان وأتكيد النهي عن العينة،وقد ذكر مثانية أدلة تدل
على أتكد النهي عن هذا البيع من األحاديث واآلاثر ،وذكر بعض األمثلة اليت تبني األدلة ،وذكر
أيضا أدلة عقلية يف النهي عنها.وقد بني أن هذه األحاديث حمفوظة قوية،وذكر ضمن شرحه
لألحاديث بعض الفوائد احملررة من قياسات وذكر للمذاهب وبعض األقوال اليت قد ال جتدها
جمموعة يف حمل واحد ،وذكر أيضا مخس صور للعينة وبينها ابألمثلة ،مث ختم بقوله :وهللا تعاىل ال
ختفى عليه خافية ،بل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور .ص٤٧٩--٤٥٧
-٤٢٣العينة وسيلة إىل الراب ،بل هي من أقرب وسائله ،والوسيلة إىل احلرام حرام .ص٤٥٩
 -٤٢٤قول الصحايب  :حرم رسول هللا كذا ،وأمر بكذا ،وقضى بكذا،وأوجب كذا،يف حكم
املرفوع اتفاقا من أهل العلم ،إال خالفا شاذا ال يعتد به وال يؤبه له .ص٤٦٠
-٤٢٥هللا سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير ملا توسلوا إىل الصيد احلرام ابلوسيلة اليت ظنوها مباحة
.
ومسى أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتابعون مثل ذلك خمادعة .
قال أيوب السختياينُ ":يادعون هللا كأمنا ُيادعون الصبيان،لو أتوا األمر على وجهه كان أسهل
".
 -٤٢٦قالوا -يعين احملرمون للعينة-وهلذا األصل-وهو حترمي احليل املتضمنة إابحة ما حرم هللا ،أو
إسقاط ما أوجبه هللا عليه  -أكثر من مائة دليل .ص٤٦٤
-٤٢٧احلسنات ال تبطل مبسائل االجتهاد .ص٤٦٨
-٤٢٨روى أبوداود من حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " :من ابع بيعتني يف
بيعة فله أوكسهما أو الراب" .وللعلماء يف تفسريه قوالن :
-أحدمها :أن يقول  :بعتك بعشرة نقدا،أو عشرين نسيئة ،وهذا الذي رواه أمحد عن مساك .

وهذا التفسري ضعيف ،فإنه ال يدخل الراب يف هذه الصورة ،وال صفقتني هنا ،وإمنا هي صفقة واحدة
أبحد الثمنني .
والتفسري الثاين :أن يقول أبيعكما مبائة إىل سنة على أن أشرتيها منك بثمانني حالة .وهذا معىناحلديث الذي ال معىن له غريه .ص٤٧٠
-٤٢٩أخرب صلى هللا عليه وسلم عن استحالل احملارم،ولكنه بتغيري أمسائها،وإظهار صور خجتعل
وسيلة إىل استباحتها،وهي الراب واخلمر والزان،فيسمى كل منها بغري امسها،ويخستباح ابالسم الذي

مسي به،وقد وقعت الثالثة .ص٤٧٤

-٤٣٠قي قول عائشة ألم ولد زيد بن أرقم "بئسما شر ِ
يت،وبئسما اشرتيت" دليل على بطالن
العقدين معا -يقصد يف بيع العينة -وهذا هو الصحيح من املذهب ،ألن الثاين عقد راب ،واألول
وسيلة إليه .
وفيه قول آخر يف املذهب  :إن العقد األول صحيح،ألنه مت أبركانه وشروطه ،فطراين الثاين عليه
ال يبطله،وهذا ضعيف .ص٤٧٤
-٤٣١فإن قيل  :فما تقولون فيمن ابع سلعة بنقد مث اشرتاها أبكثر منه نسيئة ؟
قلنا :قد نص أمحد يف رواية حرب على أنه ال جيوز إال أن تتغري السلعة ،ألن هذا يتخذ وسيلة إىل
الراب ،فهو كمسألة العينة سواء،وهي عكسها صورة .
ويف الصورتني قد ترتب يف الذمة دراهم مؤجلة أبقل منها نقدا،لكن يف إحدى الصورتني البائع هو
الذي اشتغلت ذمته،ويف الصورة األخرى املشرتي هو الذي اشتغلت ذمته،فال فرق بينهما.
ص٤٧٥-٤٧٤
-٤٣٢مسألة التورق قد نص أمحد يف رواية أيب داود على أهنا من العينة ،وأطلق عليها امسها .

وقد اختلف السلف يف كراهيتها ،فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها ،وكان يقول :التورق آخية الراب
،ورخص فيها إايس بن معاوية  ،وعن أمحد فيها روايتان منصوصتان ،وعلل الكراهة يف إحدامها
أبنه بيع مضطر.
وقد روى أبوداود عن علي  :أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع املضطر .ص٤٧٦
-٤٣٣للعينة صورة رابعة ،وهي أخف صورها ،وهي أن يكون عند الرجل املتاع فال يبيعه إال بنسيئة
،ونص أمحد على كراهة ذلك .ص٤٧٧
-٤٣٤حديث عمرة عن عائشة:ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول هللا فعاجله وقام عليه ،حىت
تبني له النقصان ،فسأل رب احلائط أن يضع عنه،فحلف أن ال يفعل ،فذهبت أم املشرتي إىل
رسول هللا ،فذكرت ذلك له ،فقال رسول هللا " أتىل أن ال يفعل خريا؟! فسمع بذلك رب املال
،فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللا هو له.
علله الشافعي ابإلرسال،وليس بصريح يف وضع اجلائحة .
وقد أتوله من ال يرى وضع اجلائحة بتأويالت ابطلة .مث ذكرها ورد عليها .ص٤٨١-٤٨٠
-٤٣٥عن أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه -قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ":من
أسلف يف شيء فال يصرفه إىل غريه".
قال ابن القيم-رمحه هللا -اختلف الفقهاء يف حكم هذا احلديث ،وهو جواز أخذ غري املسلم فيه
خ
عوضا .وللمسألة صوراتن :
إحدامها :أن يعاوض عن امل ْسلم فيه مع بقاء عقد السلم،فيكون قد ابع دين السلم قبل قبضه ،وقد
خ
ذكر أن مذهب الشافعي ،وأيب حنيفة ،وأمحد يف املشهور عنه  :أنه ال جيوز بيعه قبل قبضه ،ال ملن
هو يف ذمته وال لغريه .

وحكى بعض أصحابنا ذلك إمجاعا ،وليس إبمجاع،فمذهب مالك جوازه،وقد نص عليه أمحد يف
غري موضع ،وجوز أن أيخذ عوضه َعَرضا بقدر قيمة دين السلم وقت االعتياض وال يربح فيه .مث

ذكر أربع رواايت عن أمحد يف هذه املسألة ،وذكر حجج املانعني وأدلتهم واجملوزين وأدلتهم وردهم

على املانعني وقوى مذهب اجملوزين وأن النص والقياس يقتضيان اإلابحة كما تقدم ،والواجب عند
التنازع  :الرد إىل هللا وإىل رسوله .ص٤٩٣--٤٨٢
-٤٣٦نقل أمحد بن أصرم  :سئل أمحد عن رجل أسلم يف طعام إىل أجل ،فإذا حل األجل يشرتي
منه عقارا أو دارا ؟ فقال نعم يشرتي منه ما ال يكال وال يوزن .ص٤٨٤
 -٤٣٧وأما املسألة الثانية :وهي إذا انفسخ العقد إبقالة أو غريها ،فهل جيوز أن أيخذ عن دين
السلم عوضا من غري جنسه ؟ فيه وجهان:
أحدمها :ال جيوز ذلك حىت يقبضه مث يصرفه فيما شاء .وهذا اختيار الشريف أيب جعفر،وهومذهب أيب حنيفة.
والثاين  :جيوز أخذ العوض عنه .وهو اختيار القاضي أيب يعلى ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهومذهب الشافعي .وهو الصحيح ،فإن هذا عوض مستقر يف الذمة ،فجازت املعاوضة عليه كسائر
الديون من القرض وغريه.وقد ذكر أدلة املانعني واجملوزين ومناقشاهتم .ص٤٩٤-٤٩٣
-٤٣٨إذا ابعه ما جيري فيه الراب،كاحلنطة مثال بثمن مؤجل،فحل األجل فاشرتى ابلثمن حنطةأو
مكيال آخر من غري اجلنس ،مما ميتنع راب النساء بينهما ،فهل جبوز ذلك ؟ فيه قوالن :
أحدمها  :املنع ،وهو املأثور عن ابن عمر ،وسعيد بن املسيب وطاوس .وهو مذهب مالكوإسحاق.
 والثاين :اجلواز ،وهو مذهب الشافعي ،وأيب حنيفة ،وابن املنذر ،وهو اختيار صاحب "املغين"وشيخنا.

واألول اختيار عامة األصحاب .والصحيح اجلواز ص٤٩٥
-٤٣٩قال ابن املنذر  :أمجع العلماء على أن من اشرتى طعاما فليس له بيعه حىت يقبضه .
وحكي ذلك عن غري واحد من أهل العلم إمجاعا.وأما ما حكي عن عثمان البيت من جوازه ،فإن
صح مل يعتد به .
فأما غري الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة ذكر منها أربعة أقوال ،ورجح ابن القيمالقول الرابع ،وأنه ال جيوز بيع شيء من املبيعات قبل قبضه حبال ،وهذا مذهب ابن عباس والشافعي
وحممد بن احلسن ،وهو إحدى الرواايت عن أمحد .وذكر وجوه ترجيحه هلذا القول وبعض املناقشات
بني املعممني للمنع من بيع شيء قبل قبل قبضه حبال ،وبني املخصصني ملنع بيع بعض األصناف
قبل قبضها فلرتاجع فإهنا من املهمات املشكالت٥٠٩--٤٩٦.
-٤٤٠يف ثنااي املناقشة بني املعممني ملنع أي بيع يباع قبل قبضه وبني املخصصني قال املخصصون
 :قد جوزمت بيع امللك قبل قبضه يف صور ،مث ذكروا اثنيت عشرة صورة منها  :بيع املرياث قبل قبض
الوارث له.
قال املعممون :الفرق بني هذه الصور وبني التصرف يف املبيع قبل قبضه :أن امللك فيه غري
مستقر،فلم يخسلط على التصرف يف ملك مزلزل ،خبالف هذه الصور ،فإن امللك فيها مستقر غري

معرض للزوال ،على أن املعاوضات فيها غري جممع عليها،بل خمتلف فيها كما ذكرانه.ص-٥٠٦
٥٠٧
-٤٤١وقد ذكر للمنع من بيع مامل يقبض علتان :
إحدامها :ضعف امللك ،ألنه لو تلف انفسخ البيع

والثانية :أن صحته تفضي إىل توايل الضمانني ،فإن لو صححناه كان مضموان للمشرتي األول
على البائع األول،وللمشرتي الثاين على البائع الثاين ،فكيف يكون الشيء الواحد مضموان لشخص
مضموان عليه ؟
قال ابن القيم:وهذان التعليالن غري مرضيني مث ذكر وجه تضعيفهما ،وأن أاب املعايل اجلويين ملا رأى
ضعف هذين التعليلني قال  :ال حاجة إىل ذلك،واملعتمد يف بطالن البيع إمنا هو األخبار .
وقد ذكر يف آخر عرض هذه املسألة،أن املأخذ الصحيح يف املسألة:أن النهي معلل بعدم متام
االستيالء ،وعدم انقطاع عالقة البائع عنه،فإنه يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض إذا رأى
املشرتي قد ربح فيه،ويخغريه الربح وتضيق عينه منه،ورمبا أفضى إىل التحيل على الفسخ ولو ظلما
،وإىل اخلصام واملعاداة ؛ والواقع شاهد هبذا .حىت قال :وهذه العلة أقوى من تينك العلتني

.ص٥١٢--٥٠٩
-٤٤٢الشافعي مينع التصرف يف املبيع قبل قبضه،وجيعله من ضمان البائع مطلقا ،وهو رواية عن
أمحد ،وأبوحنيفة كذلك إال يف العقار .
وأما مالك وأمحد يف املشهور من مذهبه فيقوالن :ما متكن املشرتي من قبضه وهو املتعنيابلعقد،فهو من ضمان املشرتي ،ومالك جيوز التصرف فيه وأمحد،ويقوالن  :امل َمكن من القبض
خ
جار جمرى القبض على تفصيل يف ذلك .فظاهر مذهب أمحد أن الناقل للضمان إىل املشرتي هو
التمكن من القبض ال نفسه ،وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس مالزما للضمان وال
مبنيا عليه .ص٥١١-٥١٠
-٤٤٣عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":ال حيل
سلف وبيع ،وال شرطان يف بيع،وال ربح مامل يضمن ،وال بيع ما ليس عندك "
قال ابن القيم :هذا احلديث أصل من أصول املعامالت،وهو نص يف حترمي احليل الربوية،وقد اشتمل
على أربعة أحكام ،مث أطال يف بياهنا والتمثيل هلا ،وبيان معانيها الصحيحة .ص٥٢٨--٥١٢

-٤٤٤حترمي الشرطني يف البيع ،قد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث أن الشرطني إن كاان
فاسدين فالواحد حرام ،فأي فائدة لذكر الشرطني؟ وإن كاان صحيحني مل َحيرما .
مث ذكر األقوال يف معناها واستقصى وردها كلها ،وقال بعد عرضها  :وكل هذه األقوال بعيدة عن
مقصود احلديث ،غري مرادة منه .
مث قال  :فإذا تبني ضعف هذه األقوال فاألوىل تفسري كالم النيب صلى هللا عليه وسلم بعضه ببعض
،فنفسر كالمه بكالمه فنقول :نظري هذا هنيه صلى هللا عليه وسلم عن صفقتني يف صفقة،وعن
بيعتني يف بيعة.
وفسر أبن يقول  :خذ هذه السلعة بعشرة نقدا،وآخذها منك بعشرين نسيئة ،وهي مسألة العينة
بعينها.وهذا هو املعىن املطابق للحديث .وال حيتمل احلديث غري هذا املعىن .وهذا بعينه الشرطان
يف بيع .ص٥١٩--٥١٣
-٤٤٥قال ابن املنذر :أمجعوا على أن املسلف إذا شرط على املستسلف زايدة أو هدية فأسلف
خ
على ذلك أن أخذ الزايدة على ذلك راب.وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا مل جيز ،ألنه
خسلم إىل الراب،وهلذا هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم.
هلذا منع السلف من قبول هدية املقرتض إال أن حيتسبها املقرض من الدين .ص٥٢٠
خ
-٤٤٦قال ابن أيب موسى  :ولو أقرضه قرضا مث استعمله عمال،مل يكن يستعمله مثله قبل
القرض،كان قرضا جر منفعة .قال  :ولو استضاف غرميه ،ومل تكن العادة جرت بينهما بذلك
حسب له ما أكله .ص٥٢٢
-٤٤٧واختلفت الرواية عن أمحد فيما لو أقرضه دراهم ،وشرط عليه أن يوفيه إايها ببلد آخر وال
مؤنة حلملها ،فروي عنه أنه ال جيوز .وكرهه احلسن ومجاعة ،ومالك واألوزاعي والشافعي .

 وروي عنه اجلواز ،نقله ابن املنذر ؛ ألنه مصلحة هلما،فلم ينفرد املقرض ابملنفعة،وحكاه عن عليخ
،وابن عباس،وابن سريين ،والثوري وإسحاق .واختاره القاضي.
ونظري هذا  :لو أفلس غرميه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من رحبها جاز،ألن املقرضمل ينفرد ابملنفعة.
ونظريه لو كان له عليه حنطة،فأقرضه دراهم يشرتي له هبا حنطة ويوفيه إايها .ونظري ذلك أيضا :إذا أقرض فالّحه ما يشرتي به بقرا يعمل هبا يف أرضه،أو بذرا يبذره فيها.ومنعه ابن أيب موسى ،والصحيح جوازه ،وهو اختيار صاحب"املغين" ،وذلك ألن املستقرض إمنا

السفتجة به وإيفاءه إايه يف بلد آخر،من
يقصد نفع نفسه،وحيصل انتفاع املقرض ضمنا،فأشبه أخذ ّ

حيث إنه مصلحة هلما مجيعا .ص٥٢٤-٥٢٣-٥٢٢

-٤٤٨ذكر ابن القيم العلة من النهي عن ربح ما مل يضمن.وذكر أن أمحد قد نص يف االعتياض
عن دين القرض وغريه أنه إمنا يعتاض عنه بسعر يومه لئال يربح فيما مل يضمن .
مث قال :فإن قيل  :هذا ينتقض عليكم مبسألتني :
إحداها :بيع الثمار بعد بدو صالحها ،فإنكم جتوزن ملشرتيها أن يبيعها على رؤوس األشجار ويربح
فيها ،ولو تلفت جبائحة لكانت من ضمان البائع .
واملسألة الثانية :أنكم جتوزون للمستأجر أن يؤجر العني املستأجرة مبثل األجرة وزايدة،مع أهنا لوتلفت لكانت من ضمان املؤجر،فهذا ربح مامل يضمن .
وقد رد هذا النقض مبا ينقضه ويبطله فراجعه جتد ما يكفيك .ص٥٢٥-٥٢٤
-٤٤٩قوله ":وال تبع ما ليس عندك" مطابق لنهيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر ،ألنه إذا
ابع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله ،بل قد حيصل له وقد ال حيصل ،فيكون غررا ،كبيع

اآلبق والشارد والطري يف اهلواء،وما حتمل انقته وحنوه .وقد ذكر بعض اإلشكاالت وأجاب عنها.
ص٥٢٧
-٤٥٠قال البخاري يف"اترُيه" :عبدامللك بن عبيد عن بعض ولد عبدهللا بن مسعود ،روى عنه
إمساعيل بن أمية ،مرسل .
وابن أيب ليلى كان كثري الوهم يف اإلسناد واملنت،وأهل العلم ابحلديث ال يقبلون منه ما ينفرد به
لكثرة أوهامه .ص٥٣٥٠-٥٣٤
-٤٥١قال أمحد بن سعيد الدارمي :مسعت مسددا وغريه من أصحابنا عن حيىي بن سعيد قال:
قال شعبة :لو أن عبدامللك جاء مبثله آخر أو اثنني لرتكت حديثه،يعين حديث الشفعة .ص٥٣٨
-٤٥٢عبدامللك بن أيب سليمان ،قد احتج به مسلم يف"صحيحه" ،وخرج له عدة أحاديث ،ومل
ينكر عليه تصحيح حديثه واالحتجاج به أحد من أهل العلم ،واستشهد به البخاري .ومل يرو ما
ُيالف الثقات ،بل روايته موافقة حلديث أيب رافع الذي أخرجه البخاري ،وحلديث مسرة الذي
صححه الرتمذي .ص٥٤٠
 -٤٥٣يف مسألة شفعة اجلار ذكر اجلمع بني حديث أيب سلمة يف انتفاء الشفعة عند متيز احلدود
وتصريف الطرق ،وحديث عبدامللك يف إثبات الشفعة ابجلوار مث قال  :الناس ف شفعة اجلوار
طرفان ووسط،فأهل املدينة وأهل احلجاز وكثري من الفقهاء ينفوهنا مطلقا،وأهل الكوفة يثبتوهنا
مطلقا،وأهل البصرة يثبتوهنا عند االشرتاك يف حق من حقوق امللك ،كالطريق واملاء وحنوه،وينفوهنا
عند متيز كل ملك بطريقه حيث ال يكون بني املالك اشرتاك ،وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر
خ
منطوقها ومفهومها،ويزول عنها التضاد واالختالف،ويعلم أن عبدامللك مل يرو ما ُيالف رواية
غريه،واألقوال الثالثة يف مذهب أمحد ،وأعدهلا وأحسنها هذا القول الثالث،وهللا املوفق
للصواب.ص٥٤١-٥٤٠

-٤٥٤قال اإلمام أمحد وحيىي بن معني وغريمها :حديث إمساعيل بن عياش عن الشاميني
صحيح.ص٥٤٤
-٤٥٥يف لفظ"هذا جور فأشهد على هذا غريي" هذا صريح يف أنه ليس إذان،بل هو هتديد
لتسميته إايه جورا ،وحجة على التحرمي كقوله تعاىل":اعملوا ما شئتم" وقوله صلى هللا عليه وسلم
"إذا مل تستحي فاصنع ما شئت"،أي الشهادة على هذا ليست من شأين وال تنبغي يل،وإمنا هي
من شأن من يشهد على اجلور والباطل وما ال يصلح،وهذا يف غاية الوضوح .
،وشبَه من خالف هذا احلديث ونقضها
وقد كتبت يف هذه املسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها خ
عليهم.وابهلل التوفيق .ص٥٤٨

-٤٥٦اختلف أهل احلديث يف مساع احلسن من مسرة على ثالثة أقوال :
أحدها :صحة مساعه منه مطلقا ،وهذا قول حيىي بن سعيد ،وعلي ابن املديين ،وغريمها .
والثاين :أنه ال يصح مساعه منه وإمنا روايته عنه من كتاب .
والثالث :صحة مساعه من حلديث العقيقة وحده.
قال البخاري يف "صحيحه" عن حبيب الشهيد قال :أمرين ابن سريين أن أسأل احلسن :ممن مسع
حديث العقيقة؟ فسألته،فقال  :من مسرة بن جندب .ص٥٥٠-٥٤٩
-٤٥٧قال النسائي :داود بن خالد ليس ابملشهور .ص٥٥٣
-٤٥٨وقد استدرك على الرتمذي تصحيح كثري هذا-يقصد كثري بن عبدهللا بن عمرو بن عوف
املزين -فإنه ضعيف؛ قال عبدهللا بن أمحد :أمرين أيب أن أضرب على حديثه ،وقال مرة  :ضرب
أيب على حديثه ،فلم حيدثنا به،وقال  :هو ضعيف احلديث .وقال ابن معني  :ليس بشيء .ص٥٥٦
-٤٥٩رواية عبدهللا بن احلسني املصيصي عن عفان ،قال ابن حبان  :كان يقلب األخبار ويسرقها
،ال خحيتج مبا انفرد به .ص٥٥٦

-٤٦٠قوله تعاىل(أييها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت ...اآلية)
قد أتوهلا قوم بتأويالت ابطلة،وقد ذكر ابن القيم منها مخسة أتويالت وأجاب عنها ،مث قال:
اخلالف فيها أشهر من أن ُيفى ،وهي مذهب كثري من السلف،وحكم هبا أبوموسى األشعري
،وذهب إليها اإلمام أمحد .ص٥٥٩
-٤٦١حديث عمارة بن خزمية أن عمه حدثه وهو من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم
وفيه"فقال خزمية بن اثبت  :أان أشهد أنك قد ابيعته ،فأقبل النيب صلى هللا عليه وسلم على خزمية
،فقال :مب تشهد؟ فقال بتصديقك ايرسول هللا ،فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهادة
خزمية بشهادة رجلني.
قال ابن القيم :قد احتج هبذا احلديث من يرى أن للحاكم أن حيكم بعلمه ،قال  :وجرت شهادة
خزمية يف ذلك جمرى التوكيد واالستظهار ،وهلذا مل يكن معها ميني.
وهذا القول ابطل ،والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أمضى البيع بشهادة خزمية وجعلها مبنزلة شاهدين
،وهذا ألن شهادة خزمية على البيع ومل يره استندت إىل أمر هو أقوى من الرؤية ،وهو تصديق رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ابلرباهني الدالة على صدقه ،وأن كل ما ُيرب به حق وصدق قطعا ،فلما
كان من املستقر عنده أنه الصادق يف خربه ،البار يف كالمه ،وأنه يستحيل عليه غري ذلك البتة
كان هذا من أقوى التحمالت ،فجزم أبنه ابيعه كما جيزم لو رآه ومسعه.ص٥٦١-٥٦٠
-٤٦٢سيف بن سليمان هذا ثقة،اتفق الشيخان على االحتجاج حبديثه ،قال علي ابن املديين:
سألت حيىي بن سعيد عن سيف ين سليمان ،فقال :كان عندي ثبتا ممن يصدق وحيفظ ،وقال
النسائي :وسيف بن سليمان ثقة.ص٥٦٦
-٤٦٣قيس بن سعد ثقة ثبت غري معروف بتدليس .ص٥٦٦

-٤٦٤طريق األصوليني وأكثر الفقهاء :أهنم ال يلتفتون إىل علة للحديث إذا سلمت طريق من
الطرق منها،فإذا وصله ثقة أو رفعه اليبالون خبالف من خالفه ولو كثروا .
والصواب يف ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العاملني به وبعلله،وهو النظر والتمهر يف العلل ،والنظر
يف الواقفني والرافعني واملرسلني والواصلني :أيهم أكثر وأوثق وأخص ابلشيخ وأعرف حبديثه،إىل غري
ذلك من األمور اليت جيزمون معها ابلعلة املؤثرة يف موضع ،وابنتفائها يف موضع،ال يرتضون طريق
هؤالء ،وال طريق هؤالء .ص٥٦٨
-٤٦٥عن ابن عباس :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى بيمني وشاهد .
ذكر -رمحه هللا -طرق هذا احلديث وعلله وشواهده وخلص إىل تصحيحه ورد علله،وقال  :وهذه
العلل وأمثاهلا عنت ،ال يخرتك هلا األحاديث الثابتة،ولو تركت السنن مبثلها خلوجد السبيل إىل ترك
عامة األحاديث الصحيحة مبثل هذه اخلياالت.ص٥٧٠--٥٦١

انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب األقضية
-٤٦٦قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم النهي عن الكتابة واإلذن فيها،واإلذن متأخر ،فيكون
انسخا حلديث النهي ،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف غزاة الفتح":اكتبوا أليب شاة" يعين يف
خطبته اليت سأل كتابتها ،وأذن لعبدهللا بن عمرو يف الكتابة،وحديثه متأخر عن النهي ألنه مل يزل
يكتب ومات وعنده كتابه،وهي الصحيفة اليت كان يسميها "الصادقة"،ولو كان النهي عن الكتاب
متأخرا حملاها عبدهللا ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم مبحو من كتب عنه غري القرآن،فلما مل ميحها
وأثبتها دل على أن اإلذن يف الكتابة متأخر عن النهي عنها ،وهذا واضح،واحلمد هلل .ص-٥٧٥
٥٧٦
-٤٦٧إمنا هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن كتابة غري القرآن يف أول اإلسالم لئال ُيتلط القرآن
بغريه ؛ فلم علم القرآن ،ومتيز وأفرد ابلضبط واحلفظ ،وأمنت عليه مفسدة االختالط أذن يف الكتابة
.

وقد قال بعضهم :إمنا النهي عن كتابة خمصوصة،وهي أن جيمع بني كتابة احلديث والقرآن يفصحيفة واحدة ،خشية االلتباس.
وكان بعض السلف يكرة الكتابة مطلقا،وكان بعضهم يرخص فيها حىت حيفظ،فإذا حفظ حماها.وقد وقع االتفاق على جواز الكتابة وإبقائها ،ولوال الكتابة مل يكن أبيدينا اليوم من السنة إال أقل
القليل .ص٥٧٧
-٤٦٨ذكر ابن القيم طرق حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  ":من سئل عن
علم فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر يوم القيامة "وذكر من صححه ومن ضعفه ،وذكر بعض طرقه
اجليدة .ص٥٨٢--٥٧٨
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب العلم
-٤٦٩ذكر ابن القيم تبعا للمختصر عدة أدلة فيما يكون منه اخلمر ،مث قال:فهذه النصوص
الصحيحة الصرحية يف دخول هذه األشربة املتخذة من غري العنب يف اسم اخلمر يف اللغة اليت نزل
هبا القرآن وخوطب هبا الصحابة خمغنية عن التكلف يف إثبات تسميتها مخرا ابلقياس مع كثرة النزاع

فيه .

فإذا ثبت تسميتها مخرا نصا،فتناول لفظ النصوص هلا كتناوله لشراب العنب سواء تناوال واحدا،فهذه
طريقة قريبة منصوصة سهلة ،تريح من كلفة القياس يف االسم ،والقياس يف احلكم.ص--٥٨٣
٥٨٦
-٤٧٠قال البخاري يف"صحيحه" وقال هشام بن عمار وساق السند إىل أيب مالك األشعري مسع
النيب صلى هللا عليه وسلم يقول  " :ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر واحلرير واخلمر واملعازف
....احلديث "

قال ابن القيم:قد طعن ابن حزم وغريه يف هذا احلديث ،وقالوا :ال يصح،ألنه منقطع مل يذكر
البخاري من حدثه به ،وإمنا قال  ":وقال هشام بن عمار ".
وهذا القدح ابطل من وجوه ،مث ذكر ستة وجوه فراجعها فإهنا مهمة .ص٥٩٧--٥٩٣
-٤٧١البخاري له عادة يف"صحيحه" يف تعليقه،وهي جزمه إبضافته احلديث إىل من علقه عنه إذا
كان صحيحا عنده،فيقول  :وقال فالن ،وقال رسول هللا ،وإن كان فيه علة قال :ويذكر عن
فالن،أو ويذكر عن رسول هللا ،ومن استقرى كتابه علم ذلك .ص٥٩٧
 -٤٧٢ذكر -رمحه هللا -تبعا للمختصر أحاديث يف النهي عن الشرب قائما وأحاديث يف جواز
ذلك قائما مث قال :فاختلف يف هذا األحاديث ،فقوم سلكوا هبا مسلك النسخ وقالوا :آخر األمرين
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشرب قائما ،كما شرب يف حجة الوداع.
وقالت طائفة  :يف ثبوت النسخ بذلك نظر،فإن النيب صلى هللا عليه وسلم لعله شرب قائما لعذروجه أحاديث الشرب قائما هبذا وأنه كان حلاجة ،وقال يف آخر
،وكأن ابن القيم يقوي هذا فإنه ّ
كالمه  :فإثبات النسخ يف هذا عسري ،وهللا أعلم .ص٦٠٠--٥٩٧

انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب األشربة.
-٤٧٣غسل اليدين عند اإلطعام ،يف هذه املسألة قوالن ألهل العلم،أحدمها:
يستحب غسل اليدين قبل الطعام .والثاين  :ال يستحب .ومها يف مذهب أمحد وغريه .والصحيح  :أنه ال يستحب .مث ذكر ابنالقيم ما يدل على عدم استحبابه .ص٦٠٣-٦٠٢
-٤٧٤ذكر ابن القيم أحاديث النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية من طريق عشرين صحابيا،وقد
ذكرها أبسانيدها ومتوهنا ِ
وذ ْكر من خرجها مع احلكم عليها.ص٦١٥--٦٠٣

-٤٧٥يف حكم حلوم احلمر األهلية التحقيق أن ابن عباس أابحها أوال حيث مل يبلغه النهي،فسمع
ذلك منه مجاعة منهم أبو الشعثاء وغريه فرووا ما مسعوه،مث بلغه النهي عنها فتوقف  :هل هو للتحرمي
أو ألجل كوهنا محولة؟ فروى ذلك عنه الشعيب وغريه،مث ملا انظره علي جزم ابلتحرمي كما رواه عنه
جماهد .ص٦١٢
-٤٧٦وقد اختلف يف سبب النهي عن احلمر على أربعة أقوال ،وهي يف الصحيح :
أحدها :ألهنا كانت جوال القرية
العلة الثانية :قال أانس :ألهنا مل ختمس
العلةالثالثة :حاجتهم إليها،فنهاهم عنها إبقاء هلا .
العلة الرابعة :أنه إمنا حرمها ألهنا رجس يف نفسها،وهذه أصح العلل،فإهنا هي اليت ذكرها رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم بلفظه كما يف" الصحيحني"،وما عدا هذه من العلل فإمنا هي حدس وظن
ممن قاله .ص٦١٥
-٤٧٧طريقة أئمة احلديث العاملني بعلله،يصححون حديث الرجل مث يضعفونه بعينه يف حديث
آخر إذا انفرد أو خالف الثقات ،ومن أتمل هذا وتتبعه رأى منه الكثري،فإهنم يصححون حديثه
ملتابعة غريه له أو ألنه معروف الرواية صحيح احلديث عن شيخ بعينه ضعيفها يف غريه.
ويف مثل هذا يعرض الغلط لطائفتني من الناس ،مث ذكر رمحه هللا كالما مهما مؤصال يف هذه املسألة
أعرضت عنه لطوله فراجعه فإنه من املهمات اليت قد ال جتدها يف كتاب آخر غريه .ص-٦١٧
٦١٩-٦١٨
-٤٧٨عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اإلقران ،إال أن
تستأذن أصحابك .
قال ابن القيم :وهذه الكلمة ،وهي االستئذان ،قد قيل  :إهنا مدرجة من كالم ابن عمر.

وقد روى الطرباين عن بريدة قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "كنت هنيتكم عن اإلقران
وإن هللا قد أوسع اخلري فأقرنوا"
فذهبت طائفة منهم احلازمي يف ذلك إىل النسخ وادعوا أن حديث بريدة انسخ حلديث ابن عمر.
وهذا الذي قالوه إمنا يصح أن لو ثبت حديث بريدة ،وال يثبت مثله .ص٦٢١-٦٢٠-٦١٩
-٤٧٩عن أيب هريرة رضي هللا عنه،قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":إذا وقعت الفأرة يف
السمن  :فإن كان جامدا فألقوها وما حوهلا،وإن كان مائعا فال تقربوه .
قد أطال ابن القيم رمحه هللا يف تعليل هذا احلديث وبيان أنه غلط ووهم ،وأن الرواية ابإلطالق أصح
وهي :عن ميمونة أن فأرة وقعت يف مسن ،فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال" :ألقوها ما حوهلا
وكلوا "وأما الرواية ابلتفصيل فال تصح وإن صحح بعض العلماء كال الطريقني .ص٦٢٩--٦٢١
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب األطعمة .
 -٤٨٠قالت طائفة  :النهي عن الكي من ابب ترك األوىل ،وهلذا جاء يف حديث السبعني األلف
أهنم ال يكتوون وال يسرتقون ،وفعله يدل على إابحته .
وهذا أقرب األقوال ،وحديث عمران يدل عليه ،فإنه قال ":هناان عن الكي فاكتوينا" ،فلو كان هنيه
للتحرمي مل يقدموا عليه .وهللا أعلم .ص٦٣١
-٤٨١قال ابن القيم :ذكر بعضهم أن خبث الدواء يكون من وجهني:
أحدمها :خبث النجاسة ،وهو أن يدخله احملرم ،كاخلمر وحلم ما ال يؤكل حلمه .
والثاين :أن يكون خبيثا من جهة الطعم واملذاق ،وال ينكر أن يكون كره ذلك ملا فيه من املشقة
لتكره النفس إايه .ص٦٣٢-٦٣١
على الطباع ،و ّ

 -٤٨٢يف ابب الرقى ذكر ابن القيم-رمحه هللا -تبعا للمختصر بعض أحاديث الرخصة يف الرقية
،مث ذكر أحاديث النهي عنها  ،وأن النهي عنها إمنا هي تلك اليت تتضمن الشرك وتعظيم غري هللا
سبحانه ،كغالب رقى أهل الشرك .ص٦٣٩--٦٣٦
-٤٨٣ذهب بعضهم إىل أن قوله ":ال يورد ممرض على مصح" منسوخ بقوله"ال عدوى" وهذا غري
صحيح ،وهو مما تقدم أن املنهي عنه نوع غري املأذون فيه ؛ فإن الذي نفاه النيب صلى هللا عليه
وسلم يف قوله"ال عدوى وال صفر" هو ما كان عليه أهل اإلشراك من اعتقاد ثبوت ذلك على قياس
شركهم وقاعدة كفرهم.والذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم من إيراد املمرض على املصح فيه
أتويالن :
أحدمها :خشية توريط النفوس يف نسبه ما عسى أن يقدره هللا تعاىل من ذلك إىل العدوى،وفيهالتشويش على من يورد عليه وتعريضه العتقاد العدوى ،فال تنايف بينهما حبال.
والتأويل الثاين:أن هذا إمنا يدل على أن إيراد املمرض على املصح قد يكون سببا خللق هللا تعاىلفيه املرض،فيكون إيراده سببا،وقد يصرف هللا سبحانه أتثريه أبسباب تضاده،أو متنعه قوة
السببية،وهذا حمض التوحيد ،خبالف ما كان عليه أهل الشرك.ص٦٤٠-٦٣٩
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب الطب وبه تنتهي فوائد اجمللد الثاين .
الفوائد واخلالصات من اجمللد الثالث :
-٤٨٤وقد اختلف الناس يف هذه املسألة-يقصد املكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو ميوت على
مذاهب :
مث ذكر -رمحه هللا -ستة مذاهب يف هذه املسألة واستدل وانقش وكأنه يقوي حديث الباب وهو
مااستدل به أصحاب املذهب األول يف أنه ال يعتق منه شيء مادام عليه شيء من كتابته ،وهذا
قول األكثرين ،ويروى عن عمر وزيد وابن عمر وعائشة وأم سلمة،ومجاعة من التابعني ،وهو قول

مالك والشافعي وأيب حنيفة وإسحاق .وقد ذكر أن معه فتاوى الصحابة ،وعليه العمل .ص--٣
١٤
-٤٨٥وقد ذكر عبدالرمحن بن أيب حامت يف موضعني من"كتابه" :أن حممد بن عبدالرمحن موىل
طلحة روى عن نبهان مكاتب ألم سلمة.وحممد بن عبدالرمحن هذا ثقة ،احتج به مسلم يف
"الصحيح"ص١١
أعل هذه اللفظة كأمحد وسليمان
-٤٨٦ذكر حديث السعاية للعبد ،مث ذكر تبعا للمختصر من ّ
بن حرب وابن املنذر وغريهم،وذكر من صححها وخرجها كالبخاري ومسلم وحجج الفريقني ،وليس

له رأي واضح وبعرضه ملآخذ الفريقني فقد تبني قوهتما ،فلذا ذكر يف آخر املسألة كالما لبعضهم
يتبني أنه ال تعارض بني من ذكرها وبني من مل يذكرها يف احلديث اآلخر .وهللا املوفق للصواب.
ص٣١--١٤
-٤٨٧الطعن يف رواية سعيد بن أيب عروبة ولو مل ُيالف فطعن ضعيف ،ألن سعيدا عن قتادة
حجة ابالتفاق ،وهو من أصح األسانيد املتلقاه ابلقبول اليت أكثر منها أصحاب "الصحيحني"
وغريهم .ص٢١
-٤٨٨قال أيوب السختياين :كانت ملالك حلقة يف حياة انفع.
وقال ابن املديين :كان عبدالرمحن بن مهدي ال يقدم على مالك أحدا.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي :قلت ليحىي بن معني  :مالك أحب إليك يف انفع ،أو عبيدهللا بن
عمر؟ قال  :مالك،قلت  :فأيوب السختياين؟قال :مالك .ص٢٧
-٤٨٩حديث "من ملك ذا رحم ْحمرم فهو حر".
قال ابن القيم :هذا احلديث له مخس علل فراجع ما ذكره كامال ،وخالصتها أن فيه تفرد وأنه مرسل
واالختالف يف مساع احلسن من مسرة.ص٣٣

-٤٩٠وقد روى اإلمام البيهقي وغريه من حديث أيب صاحل عن ابن عباس قال :جاء رجل يقال
له" :صاحل" أبخيه فقال  :ايرسول هللا ،إين أريد أن أخعتق أخي هذا ،فقال":إن هللا أعتقه حني
ملكته".
يف هذا احلديث بليتان عظيمتان  :العرزمي عن الكليب ؛ خك َسري عن عخوير !.ص٣٥
-٤٩١قد احتج على منع بيع أمهات األوالد حبجج كلها ضعيفة ،مث ذكر تلك احلجج وضعف
كل األحاديث الواردة يف ذلك ،وأن التحرمي إمنا هو رأي رآه عمر ،ووافقه علي وغريه،ولو كان عند
الصحابة سنة من النيب صلى هللا عليه وسلم مبنع بيعهن مل يعزم علي على خالفها .
مث قال :وقد سلك طائفة يف حترمي بيعهن مسلكا ال يصح،فادعوا اإلمجاع السابق قبل االختالف
احلادث،وليس يف ذلك إبمجاع بوجه.
قال سعيد بن منصور يف "سننه" عن ابن عباس يف أم الولد قال":بعها كما تبيع شاتك أو بعريك"
وابعهن علي ،وأابح ابن الزبري بيعهن .
وقال صاحل بن أمحد :قلت أليب :إىل أي شيء تذهب يف بيع أمهات األوالد؟قال  :أكرهه،وقد
ابع علي بن أيب طالب .وقال يف رواية إسحاق بن منصور  :ال يعجبين بيعهن؛ فاختلف أصحابه
على طريقتني :
إحدامها :أن عنه يف املسألة روايتني،وهذه طريقة أيب اخلطاب وغريه .
والثانية :أهنا رواية واحدة،وأمحد أطلق الكراهة على التحرمي ،وهذه طريقة الشيخ أيب حممد ،وغريه
.ص٤٤--٣٦
-٤٩٢حسني بن عبدهللا بن عبيدهللا بن العباس ضعيف احلديث ضعفه األئمة .
واحلسني بن عيسى احلنفي :منكر احلديث ضعيفه.ص٣٩

-٤٩٣قال اإلمام أمحد:عبيدهللا بن أيب جعفر من أهل مصر،وهو ضعيف يف احلديث ،كان صاحب
فقه،وأما يف احلديث فليس هو فيه ابلقوي .ص٤٥
-٤٩٤روى البيهقي واألثرم وغريمها عن ابن مسعود أنه قال لغالمه عمري  :ما مالك ؟ فإين أريد
أن أعتقك ،وإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " :من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه"
وهذا قول أنس والشافعي وأيب حنيفة وأمحد وأصحاهبم ،والثوري.
وقال احلسن والشعيب وعطاء والنخعي ،وأهل املدينة مع مالك:املال للعبد ،إال أن يشرتطه السيد .ص٤٧-٤٦
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب العتاق.
-٤٩٥العورة عوراتن :خمففة ومغلظة،فاملغلظة  :السوأاتن،واملخففة  :الفخذان .وال تنايف بني األمر
بغض البصر عنهما لكوهنما عورة ،وبني كشفهما لكوهنما عورة خمففة.ص٥٣
-٤٩٦عن هبز بن حكيم ،عن أبيه،عن جده ،قال:قلت  :اي رسول هللا ،عوراتنا ما أنيت منها وما
نذر؟ قال :احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك" ....احلديث.
قال ابن القيم :وقد حكى احلاكم االتفاق على تصحيح حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن
جده.ونص عليه اإلمام أمحد وعلي ابن املديين وغريمها.ص٥٤
احلمام .
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب ّ
-٤٩٧ذكر ابن القيم تبعا للمختصر عدة أحاديث يف النهي عن لبس الثوب املصبوغ بعصفر ،مث
قال  :وهذه األحاديث صرحية يف التحرمي ،ال معارض هلا فالعجب ممن تركها .
وقد عارضها بعض الناس حبديث الرباء بن عازب قال  :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
حلة محراء ،مل أر شيئا قط أحسن منه .متفق عليه .

وكان بعض املنتسبني إىل العلم ُيرج إىل أصحابه يف الثوب املشبع محرة ،ويزعم أنه يقصد اتباع هذا
احلديث!
وهذا وهم وغلط بني،فإن احللة هي الربود اليت قد صبغ غزهلا ونسج األمحر مع غريه ،فهي برد فيه
أسود وأمحر ،وهي معروفة عند أهل اليمن قدميا وحديثا .واحللة إزار ورداء ،جمموعها يسمى حلة،فإذا
املضرج املشبع محرة.ص--٥٧
كان الربد فيه أمحر وأسود قيل  :برد أمحر ،وحلة محراء .فهذا غري
ّ
خ
٦١
-٤٩٨نكتة حسنة ،الدعاء ابلسالم دعاء خبري ،واألحسن يف دعاء اخلري أن يقدم الدعاء على
املدعو له ،كقوله تعاىل ":رمحت هللا وبركاته عليكم أهل البيت" وقوله":وسالم عليه يوم ولد ويوم
ميوت"،وقوله"سالم عليكم مبا صربمت" ،وأما الدعاء ابلشر  :فيقدم املدعو عليه يف الدعاء
غالبا،كقوله إلبليس":وإن عليك لعنيت" "،وإن عليك اللعنة" وقوله"عليهم دائرة السوء" مث ذكر سر
هذه النكتة فراجع ما ذكره .ص٦٤--٦٣
-٤٩٩حديث"بينما رجل يصلي مسبال إزاره ،احلديث ويف آخره قال :وإن هللا ال يقبل صالة رجل
مسبل"
قال ابن القيم :ووجه هذا احلديث-وهللا أعلم -أن إسبال اإلزار معصية ،وكل من واقع معصية فإنه
يؤمر ابلوضوء والصالة،فإن الوضوء يطفئ حريق املعصية .ص٦٤
-٥٠٠ذكر املختصر حديث عبدهللا بن عكيم "أن ال تستمتعوا من امليتة إبهاب وال عصب" مث
ذكر بعض النقول عن األئمة يف هذا احلديث وأن أمحد أخذ به مث تركه ملا اضطربوا يف إسناده،مث
ذكر ابن القيم اختالف مسالك الفقهاء يف هذا احلديث وأحاديث الدابغ ،واختار طريقة اجلمع
بينها وأنه ال تعارض بينها وأن حديث ابن عكيم إمنا فيه النهي عن االنتفاع أبهب امليتة،واإلهاب
هو اجللد الذي مل يدبغ ،كما قاله النضر بن مشيل ،وأحاديث الدابغ تدل على االستمتاع هبا بعد
الدابغ ،فال تنايف بينهما ،مث ذكر بعض ما أورده بعضهم على حديث ابن عكيم وأجاب عنها

،وقال يف آخر كالمه :وهبذه الطريقة تتألف السنن،وتستقر كل سنة منها يف مستقرها ،وابهلل
التوفيق.ص٦٩--٦٥
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب اللباس .

-٥٠١العبد مأمور إبكرام شعره،ومنهي عن املبالغة والزايدة يف الرفاهية والتنعم ،فيكرم شعره وال
يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه ،بل يرتجل غبا .ص٧١
-٥٠٢قال ابن القيم :الصواب أن األحاديث يف هذا الباب-يقصد ماجاء يف حضاب السواد-
ال اختالف بينها بوجه،فإن الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم من تغيري الشيب أمران،
أحدمها :نتفه ،والثاين :خضابه ابلسواد ،والذي أذن فيه صبغه وتغيريه بغري السواد،كاحلناء والصفرة
،وهو الذي عمله الصحابة رضي هللا عنهم .ص٧٤
-٥٠٣وأما اخلضاب ابلسواد فكرهه مجاعة من أهل العلم ،وهو الصواب بال ريب ،وقيل لإلمام
أمحد :تكره اخلضاب ابلسواد؟ قال :إي وهللا،وهذه املسألة من املسائل اليت حلف عليها،وقد مجعها
أبو احلسني ،وألنه يتضمن التلبيس خبالف الصفرة .
ورخص فيه آخرون ،منهم أصحاب أيب حنيفة ،وروي ذلك عن احلسن واحلسني وسعد بن أيبوقاص وعبدهللا بن جعفر وعقبة بن عامر ،ويف ثبوته عنهم نظر ،ولو ثبت فال قول ألحد مع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وسنته أحق ابالتباع ولو خالفها من خالفها .
ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها،دون الرجل .وهذا قول إسحاق بن راهويه .ص-٧٥٧٦
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب الرتجل .

-٥٠٤يف ابب ما جاء يف ترك اخلامت ذكر حديث أنس  :أنه رأى يف يد النيب صلى هللا عليه وسلم
خامتا من ورق يوما واحدا،فصنع الناس فلبسوا،وطرح النيب صلى هللا عليه وسلم فطرح الناس" ذكر
املختصر أن الزهري وهم فيه وتبعه ابن القيم يف ذلك ودلل عليه وأن الراجح أن الذي ألقاه كان
خامت الذهب وأن خامت الفضة قد استمر يف يده ومل يطرحه ،ولبسه بعده أبوبكر وعمر وعثمان
صدرا من خالفته.ص٨٠--٧٧
-٥٠٥قد روي عن الرباء بن عازب،وطلحة بن عبيدهللا ،وسعد بن أيب قاص ،وأيب بكر بن حممد
بن عمرو بن حزم :أهنم لبسوا خواتيم الذهب .وهذا إن صح عنهم فلعلهم مل يبلغهم النهي،وهم يف
ذلك كمن رخص لبس احلرير من السلف،وقد صحت السنة بتحرميهما على الرجال وإابحتهما
للنساء.ص٨٠-٧٩
-٥٠٦يف ابب الذهب للنساء ذكر املختصر وتبعه ابن القيم يف إيراد األحاديث املصرحة بتحرمي
الذهب ،وذكر عللها،مث قال  :فاختلف الناس يف هذه األحاديث وأشكلت عليهم ،فطائفة سلكت
هبا مسلك التضعيف وعللتها كما تقدم ،وطائفة ادعت أن ذلك كان يف أول اإلسالم مث نسخ
،وطائفة محلت أحاديث الوعيد على من مل تؤد زكاة حليها ،فأما من أدته فال يلحقها هذا الوعيد
،وطائفة من أهل احلديث محلت أحاديث الوعيد على من أظهرت ِحليتها وتربجت هبا ،دون من
تزينت هبا لزوجها .ص٨٥--٨٠
-٥٠٧قال ابن القيم :مسعت شيخ اإلسالم يقول  :حديث معاوية يف إابحة الذهب مقطعا هو
يف التابع غري املفرد،كالزر والعلم وحنوه،وحديث اخلربصيصة :هو يف الفرد كاخلامت وغريه ،فال تعارض
بينهما.ص٨٧
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب اخلامت.
-٥٠٨عن جابر بن مسرة ،قال  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ":ال يزال هذا الدين
عزيزا إىل اثين عشر خليفة" ..احلديث.

قال ابن القيم :وأما اخللفاء االثنا عشر ،فقد قال مجاعة منهم أبوحامت بن حبان وغريه  :إن آخرهم
عمر بن عبدالعزيز ،فذكروا اخللفاء األربعة ،مث معاوية ،مث يزيد ابنه،مث معاوية بن يزيد،مث مروان بن
احلكم،مث عبدامللك ابنه،مث الوليد بن عبدامللك ،مث سليمان بن عبدامللك ،مث عمر بن عبدالعزيز،
وكانت وفاته على رأس املائة،وهي القرن املفضل الذي هو خري القرون،وكان الدين يف هذا القرن
يف غاية العزة مث وقع ما وقع.ص٩١-٩٠
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب املهدي.
-٥٠٩ذكر املختصر حديث املخزومية اليت سرقت والرواايت املتعلقة ابحلديث ،مث ذكر ابن القيم
أن هذا احلديث قظ ذهب إليه أمحد وإسحاق ،وذكر من أعل احلديث أبن معمرا تفرد من بني
سائر الرواة بذكر العارية يف احلديث وأبطل هذا التعليل ،وذكر من اتبعه على هذه اللفظة يف عدة
أحاديث .مث قال :وال تنايف بني ذكر جحد العارية وبني السرقة ،فإن ذلك داخل يف اسم
السرقة،وذكر نفائس جيدر بكل طالب أن يرجع إليها.ص٩٩--٩٤
-٥١٠العارية حاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد احلاجات ،وهلذا ذهب من ذهب من العلماء
إىل وجوهبا،وهو مذهب كثري من الصحابة والتابعني ،وأحد القولني يف مذهب أمحد .ص٩٩
-٥١١وأما ما ذكره-يقصد املنذري -من قتل شارب اخلمر بعد الرابعة،فقد قال طائفة من العلماء:
إن األمر بقتله يف الرابعة مرتوك ابإلمجاع،وهذا هو الذي ذكره الرتمذي وغريه.
وقيل :هو منسوخ حبديث عبدهللا "محار" وأن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقتله ابلرابعة.
ويف ذلك كله نظر ،أما دعوى اإلمجاع على خالفه ،فال إمجاع .قال عبدهللا بن عمر وعبدهللا بن
عمرو ":ائتوين به يف الرابعة،فعلي أن أقتله" .وهذا مذهب بعض السلف .إىل أن قال :والذي
يقتضيه الدليل أن األمر بقتله ليس حتما،ولكنه تعزير حبسب املصلحة،فإذا أكثر الناس من اخلمر،ومل
ينزجروا ابحلد ،فرأى اإلمام أن يقتل فيه قَتل .ص١٠٤--١٠٠

-٥١٢وقد اختلف يف حديث ماعز ،هل حفر له أم ال ؟
يف صحيح مسلم عن أيب سعيد أهنم ما حفروا له.
ويف مسلم أيضا عن ابن بريدة أهنم حفروا له والصحيح يف حديثه :أنه مل حيفروا له واحلفر فيه وهم
 ،واإلقرار منه وترديد النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف جمالس متعددة،وسائر األحاديث تدل على
أن ذلك كان يف جملس واحد .
هذا وهللا أعلم من سوء حفظ بشري بن مهاجر ،وقد تقدم قول اإلمام أمحد :إن ترديده إمنا كان يف
جملس واحد ،إال ذلك الشيخ بشري بن مهاجر .ص١١٠--١٠٩
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب احلدود.
-٥١٣ذكر ابن القيم رواية النسائي يف ابب ترك القود ابلقسامة ،وفيها ذكر الشهود قبل حلف
املدعي ،مث قال  :والصواب رواية اجلماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ أبميان املدعني،فلما مل حيلفوا
ثىن أبميان اليهود.وهذا هو احملفوظ يف هذه القصة وما سواه وهم.ص١١٤-١١٣
-٥١٤ال حيل ألحد معارضة رواية األئمة الثقات ابلكليب وأمثاله.وال جيوز أيضا معارضة األحاديث
الثابتة حبديث من أمجع علماء احلديث على ترك االحتجاج به،وهو ابن صبح الذي مل يسفر صباح
صدقه يف الرواية .ص١١٧
-٥١٥وأما حديث أيب سعيد اخلدري-رضي هللا عنه "-أن قتيال وجد بني حيني فأمر النيب صلى
هللا عليه وسلم أن يقاس إىل أيهما أقرب ،فوجد أقرب إىل أحد احليني بشرب،فألقى ديته عليهم"فرواه
أمحد يف" مسنده" وهو من رواية أيب إسرائيل املالئي عن عطية العويف ،وكالمها فيه ضعف .ومع
هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة.وقد ذهب إليه أمحد يف يف رواية،حكاه املروذي يف"كتاب
الورع" عنه.ص١٢٠

-٥١٦قاعدة الشرع :أن اليمني تكون يف َجْنبة أقوى املتداعيني،وهلذا يخقضى للمدعي بيمينه إذا
نكل املدعى عليه،كما حكم به الصحابة لقوة َجنبتيه بنكول اخلصم املدعى عليه،وهلذا حيكم له

بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جنبته ابلشاهد،فالقضاء هبا يف القسامة مع قوة جنبة املدعني

ابللوث الظاهر أوىل وأحرى .
وطرد هذا :القضاء هبا يف ابب اللعان إذا العن الزوج ونكلت املرأة ،فإن الذي يقوم عليه الدليل
أن الزوجة خحتد،وتكون أميان الزوج مبنزلة الشهود،كما قاله مالك والشافعي.
وقال أبوحنيفة :ال يخقتل يف املوضعني،وقال مالك :يقتل يف املوضعني،وقال أمحد :يقتل يف القسامة

دون اللعان،وقال الشافعي :يقتل يف اللعان دون القسامة ؛ وقول مالك أرجح وعليه تدل األدلة
.ص١٢١-١٢٠
-٥١٧ابن البيلماين خجممع على ترك االحتجاج به .ص١٢٣
-٥١٨يف ابب القصاص من اللطمة ،قد ذكر املختصر حديثني تدل على مشروعية هذا القصاص

،مث تبعه ابن القيم فأورد عدة أحاديث تدل على هذه املسألة،وبعد ذلك أورد اخلالف فيها وأطال
يف ذكر حجج من قال بشرعيتها ومن قال أبهنا ال تشرع،وأن القول بشرعيتها أصح ،وهو مذهب
اخللفاء الراشدين ،ونص عليه أمحد يف رواية الشالَنجي وغريه،وهو قول مجهور السلف كما قال
شيخ اإلسالم .ومن قال ال يشرع القصاص وهو املنقول عن الشافعي ومالك وأيب حنيفة ،وقول
املتأخرين من أصحاب أمحد.ص١٤٠--١٢٣
-٥١٩اختلفوا :هل يسري العتق عقب إعتاقه،أو اليَعتق حىت يؤدي الثمن؟ على قولني للشافعي،
ومها يف مذهب أمحد.قال شيخنا :والصحيح أنه ال يعتق إال ابألداء .

وعلى هذا ينبين إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق األول وقبل وزن القيمة،فعلى األول :ال يعتق
عليه،وعلى الثاين :يعتق عليه،ويكون الوالء بينهما.ص١٣٤

-٥٢٠منصوص أمحد :أن احليوان يف القرض يضمن مثله.وقال بعض أصحابه :بل ابلقيمة طردا
للقياس على الغصب،واختلف أصحابه يف موجب الضمان يف الغصب واإلتالف على ثالثة أوجه
فراجع.
أقول الناس ابلقيمة أبوحنيفة،ومع هذا فعنده إذا أتلف ثواب ثبت يف ذمته مثله ال قيمته .مث ذكر
وَ

بعد ذلك أصل هذا كله وأنه هو احلكومة اليت حكم فيها داود وسليمان وقصها هللا علينا يف
كتابه،وذكر أربعة أقوال يف مثل هذه القضية وأن أصح األقوال وأشدها مطابقة ألصول الشرع
والقياس هو القول ابحلكم السليماين يف أصل الضمان وكيفيته وهو أن سليمان قضى على أصحاب
الغنم ابملثل ،وهو أن يعمروا البستان كما كان،مث رأى أن خمغلّه إىل حني عوده يفوت عليهم،ورأى

أن خمغل الغنم يساويه،فأعطاهم الغنم يستغلوهنا حىت يعود بستاهنم كما كان فإذا عاد ردوا إليهم
غنمهم.وهذا أحد القولني يف مذهب أمحد ،نص عليه يف غري موضع،وذكر وجها يف مذهب مالك
والشافعي .ص١٣٨--١٣٥
-٥٢١اعتبار املماثلة له طريقان:
أحدمها :اعتبار الشيء بنظريه ومثله،وهو قياس العلة الذي يخلحق فيه الشيء بنظريه.
والثاين :قياس الداللة الذي يكون اجلمع فيه بني األصل والفرع بدليل العلة والزمها.ص١٤٠
-٥٢٢يف ابب الدية كم هي ،ذكر ابن القيم أربعة مذاهب فيما يؤخذ فيها من أسنان اإلبل ،مث
قال :وكل هذا يدل على أنه ليس يف األسنان شيء مقدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم .وكأنه
ضعف املرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وصحح املوقوف عن الصحابة الكرام.ص--١٤٢
١٤٨
-٥٢٣عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم
املعاهد نصف دية احلخّر".
قال":دية َ

قال ابن القيم :هذا احلديث صحيح إىل عمرو بن شعيب ،واجلمهور حيتجون به ،وقد احتج به
الشافعي يف غري موضع ،واحتج به األئمة كلهم يف الدايت .وقد اختلف الفقهاء يف هذا املسألة :
فقال الشافعي :دية الكتايب على الثلث من دية املسلم يف اخلطأ والعمد . وقال أبوحنيفة :ديته مثل دية املسلم يف العمد واخلطأ وقال مالك :ديته نصف دية املسلم يف العمد واخلطأ .وقال أمحد :إن قتله عمدا فديته مثل دية املسلم،وإن قتله خطأ فعنه روايتان،إحدامها :أهنا النصفوهي الرواية الصحيحة يف مذهبه،والثانية :أهنا الثلث.
 وإن قتله من هو على دينه عمدا ،فعنه فيه أيضا روايتان،إحدامها :أهنا نصف دية املسلم،والثانية:ثلثها.ص١٥٢--١٤٨
املرزابن البقال ،أهل العلم ال حيتجون حبديثه .وأبو كرز الفهري مرتوك
-٥٢٤أبو سعد سعيد بن خ
احلديث.ص١٥٢

-٥٢٥يف آخر كتاب الدايت زاد ابن القيم ابب ال يقتص من اجلرح قبل االندمال وذكر عدة
أحاديث تدل على هذا الباب،وابب من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم وذكر مخسة أحاديث مث قال
 :ومل يذكر أبوداود هذا الباب ،وال الذي قبله،وال أحاديثهما ،فذكرانمها للحاجة .وهللا أعلم
.ص١٥٥--١٥٢
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب الدايت .
-٥٢٦يف ابب اخللفاء ذكر املختصر حديث ابن عباس أن أاب هريرة كان حيدث أن رجال أتى
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  :إين أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل ،فأرى الناس
يتكففون أبيديهم ....احلديث بطوله ،وفيه تفسري أيب بكر هلذه الرؤاي ،وقول الرسول صلى هللا عليه
وسلم له  :أصبت بعضا وأخطأت بعضا،فقال :أقسمت ايرسول هللا لتحدثين ما الذي أخطأت

،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :ال تقسم .وقد ذكر املنذري اخلطأ،وذكر ابن القيم ما يشكل عليه
وأجاب على هذا اإلشكال ،وبني موضع اخلطأ يف التفسري .مث قال :فإن قيل  :فلم تكلفتم أنتم
تعرفه والسؤال عنه؟
بيانه،وقد منع النيب صلى هللا عليه وسلم الصديق من ّ
قيل :منعه من هذا ملا ذكرانه من تعلق ذلك أبمر اخلالفة،وما حيصل للرابع من احملنة وانقطاع السبب
به،فأما وقد حدث ذلك ووقع،فالكالم فيه كالكالم يف غريه من الوقائع اليت خحيذر الكالم فيها قبل

وقوعها سدا للذريعة ودرءا للمفسدة ،فإذا وقعت زال املعىن الذي سكت عنها ألجله .ص-١٦٠

١٦٢-١٦١
-٥٢٧داود بن عطاء املديين هذا ضعيف عندهم .ص١٦٣
-٥٢٨ذكر يف ابب فضل الصحابة حديث "خري الناس قرين" ومن رواه من الصحابة
وأحاديثهم.وهل ذكر بعد قرن النيب صلى هللا عليه قرنني أو ثالثة .ص١٦٦--١٦٣
-٥٢٩خرج البخاري عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :خفف على داود
القرآن...احلديث .املراد ابلقرآن هاهنا  :الزبور ،كما أريد ابلزبور القرآن يف قوله تعاىل":ولقد كتبنا
عبادى الصاحلون".ص١٦٩-١٦٨
يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها
َ
-٥٣٠وكل النصوص صحيحة صرحية ال حتتمل التأويل يف أن نفس اإلميان القائم ابلقلب يقبل
الزايدة والنقصان ،وبعضهم أرجح من بعض .
وأقدم من روي عنه زايدة اإلميان ونقصانه من الصحابة عمري بن حبيب اخلطمي .ص١٧٨-١٧٧
-٥٣١قال احلميدي  :مسعت ابن عيينة يقول :اإلميان قول وعمل يزيد وينقص،فقال له أخوه
إبراهيم بن عيينة  :اي أاب حممد ال تقل :يزيد وينقص فغضب وقال :اسكت اي صيب !بلى ،حىت ال
يبقى منه شيء .

وقد ساق ابن القيم أكثر من مخسة وعشرين أثرا وقوال يف أن اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص
ابملعصية.ص١٨٥--١٧٧
-٥٣٢يف ابب القدر ذكر ابن القيم تبعا للمختصر عدة أحاديث يف ذم القدرية ،وقد أعلها كلها
،وذكر أن أجود ما يف الباب حديث ابن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يقول":يكون يف هذه األمة -أو أميت  -خسف ،ومسخ أو قذف يف أهل القدر ".قال الرتمذي:
حديث حسن صحيح غريب.وأن الذي صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل
البدع :اخلوارج،فإنه قد ثبت فيهم احلديث من وجوه كلها صحاح،ألن مقالتهم حدثت يف زمن
النيب صلى هللا عليه وسلم وكلمه رئيسهم .ص١٩٠--١٨٦
-٥٣٣اإلرجاء والرفض والقدر والتجهم واحللول ،وغريها من البدع حدثت بعد انقراض عصر
الصحابة.
وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا،كعبدهللا بن عمر،وابن
عباس،وأمثاهلما.وأكثر ما جييء من ذمهم فإمنا هو موقوف على الصحابة قوهلم فيه.
مث حدثت بدعة اإلرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعني الذين أدركوها كما
حكيناه عنهم .
مث حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعني ،واستفحل أمرها،واستطار شرارها يف زمن
األئمة كاإلمام أمحد وذويه.
مث حدثت بعد ذلك بدعة احللول،وظهر أمرها يف زمن احلالج .ص١٩١-١٩٠
-٥٣٤وكلما ظهرت بدعة من هذه البدع وغريها أقام هللا هلا من حزبه وجنده من يردها وحيذر
املسلمني منها نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وألهل اإلسالم،وجعله ميزاان وحم ّكا يعرف به حزب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وويل سنته من حزب البدعة وانصرها .نسأل هللا تعاىل أن جيعلنا
منهم،وأن يلحقنا هبم،وأن جيعلنا هلم خلفا،كما جعلهم لنا سلفا،مبنه وكرمه.ص١٩١
-٥٣٥يف ابب القدر ذكر ابن القيم حديث حذيفة بن أسيد وحديث ابن مسعود يف كتابة األجل
والشقاوة والسعادة والرزق ،وأن حديث حذيفة يدل على أن الكتابة يف الطور األول ،وحديث ابن
مسعود يدل على أن الكتابة يف الطور الرابع،مث مجع بينهما وأنه ال تعارض بينها وذكر ثالثة أوجه
للجمع فراجع ماذكره فقد تركتها لطوهلا وألمهية الرجوع إليها اتمة.ص١٩٩--١٩٦
-٥٣٦ذكر عدة أحاديث تدل على إثبات القدر الذي ال يتعلق بقدرة العبد ومشيئته،وأن الكالم
فيه إمنا هو مع غالة القدرية املنكرين لتقدم العلم والكتاب .
مث قال يف آخر ذلك :وقد نظرت يف أدلة إثبات القدر والرد على القدرية اجملوسية فإذا هي تقارب
مخسمائة دليل،وإن قدر هللا تعاىل أفردت هلا مصنفا مستقال،وابهلل عز وجل التوفيق.ص--٢٠٠
٢٠٥
-٥٣٧يف ابب ذراري املشركني وكيف مصريهم يف اآلخر ذكر ابن القيم جل األحاديث يف هذا
الباب وغالبها يف الصحيح ،مث ذكر املسألة وذكر اختالف العلماء فيها على مثانية أقوال مع ذكر
األدلة وبعض األجوبة،وقد رجح رمحه هللا القول الثامن وأهنم ميتحنون يف اآلخرة ،فمن أطاع منهم
دخل اجلنة ،ومن عصى عذبه ،وذكر أن األحاديث يف هذا الباب يشد بعضها البعض ،وبه جيتمع
مشل األدلة وتتفق األحاديث .ص٢٢٢--٢٠٦
-٥٣٨يف كتاب الرد على اجلهمية قد ذكر املختصر حديثني يف الرد على نفاة العلو واستواء الرب
على العرش سبحانه وتعاىل من اجلهمية وأفراخهم ،وبعدها حشد ابن القيم ما ذكر يف هذا الباب
من األدلة النقلية والعقلية وأقوال السلف واحملققني ما شفى به العليل وأروى به الغليل ورد به على
أولئك اهلزيل يف حنو من ستني ورقة،فرمحة هللا عليه ما أوسع اطالعه وما أمجل نقوله .ص--٢٢٢
٢٨٨

 -٥٣٩ذكر ابن القيم من قدح يف ابن إسحاق مث ذكر من أثىن عليه ورد على من اهتمه وأن من
وثقه وصدقه أكثر ،وأن ابن عدي قال :قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثري فلم أجد يف حديثه
من يتهيأ أن يخقطع عليه ابلضعف،ورمبا أخطأ أو وهم كما ُيطئ غريه،ومل يتخلف يف الرواية عنه

الثقات واألئمة ،وهو الأبس به .

وقال ابن القيم :وقد استشهد مسلم خبمسة أحاديث ذكرها البن إسحاق يف"صحيحه".ص-٢٢٩
٢٣٤-٥٤٠قال علي بن األقمر :كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال :حدثتين الصديقة بنت
الصديق،حبيبة حبيب هللا،املربأة من فوق سبع مساوات .ص٢٧٩
-٥٤١حكي عن عاصم بن علي -شيخ اإلمام أمحد والبخاري -قال :انظرت جهميا فتبني من
كالمه أنه ال يؤمن أن يف السماء رّاب.ص٢٨٨
-٥٤٢يف ابب الرؤية-أي رؤية الرب الكرمي يف اآلخرة -ذكر املختصر أربعة أحاديث تشهد هلذا
املعتقد ،مث أتبعه ابن القيم مخسة أحاديث أخرى وزاد آايت وآاثر ،ونقل عن أمحد كما يف رواية
الفضل بن زايد وأيب داود قوله :من قال إن هللا ال يخرى يف اآلخرة فقد كفر .ص٢٩٥--٢٨٩
 -٥٤٣ذكر املختصر حديث النزول املشهور فذكر ابن القيم ألفاظه وطرقه ومن خرجه،وأن الرتمذي
صحح رواية "حني يبقى ثلث الليل اآلخر" وذكر بعض اآلاثر وأقوال السلف يف هذا الباب فلرتاجع
.وهللا املوفق .ص٣٠٠
-٥٤٤عمر األبح قد ضعف .ص٣٠٦
-٥٤٥يف ابب الشفاعة ذكر ابن القيم تبعا للمختصر عدة أحاديث صحيحة ،وذكر أهنا تتضمن
مخسة أنواع من الشفاعة :

أحدها :الشفاعة العامة اليت يرغب فيها الناس إىل األنبياء ،نبيا بعد نيب حىت يرحيهم هللا من مقامهم
.
النوع الثاين :الشفاعة يف فتح ابب اجلنة ألهلها .
النوع الثالث :الشفاعة يف دخول من ال حساب عليهم اجلنة.
النوع الرابع :الشفاعة يف إخراج قوم من أهل التوحيد من النار.
النوع اخلامس :يف ختفيف العذاب عن بعض أهل النار .
ويبقى نوعان يذكرمها كثري من الناس:
أحدمها :يف قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن ال يدخلوها.وهذا النوع مل أقف إىل اآلن على
حديث يدل عليه .
والنوع الثاين :شفاعته صلى هللا عليه وسلم لقوم من املؤمنني يف زايدة الثواب ورفعة الدرجات
.ص٣١٤--٣٠٧
-٥٤٥قال ابن القيم بعد ذكر املختصر ألحاديث احلوض :وقد روى أحاديث احلوض أربعون من
الصحابة ،وكثري منها أو أكثرها يف الصحيح ،مث ذكر هؤالء الصحابة .
قال  :وهل احلوض خمتص بنبينا صلى هللا عليه وسلم أم لكل نيب حوض ؟ فاحلوض األعظم خمتص
به ال يشركه فيه نيب غريه .وأما سائر األنبياء فقد ذكر حديثني ضعيفني تدل على أن لكل نيب
حوض .ص٣١٨--٣١٤
 -٥٤٦يف ابب املسألة وعذاب القرب ذكر املختصر حديث الرباء املشهور ،وذكر ابن القيم تعليل
ابن حبان وابن حزم تعليل هذا اخلرب وأجاب عن عللهم وانقشها وردها ،مث ذكر عدة أحاديث
تثبت عذاب القرب ونعيمه وسؤال امللكني .ص٣٣٤--٣١٩

-٥٤٧يف ابب قتال اخلوارج ذكر املختصر عدة أحاديث صحيحة عنهم مث زاد عليها ابن القيم
مثلها أو أكثر ،ويف آخرها نقل ما قاله أمحد أن صح احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف
اخلوارج من عشرة أوجه،وهذه هي العشرة اليت ذكرانها ،وقد استوعبها مسلم يف "صحيحه"،وهللا
أعلم .ص٣٤٦--٣٣٨
انتهت الفوائد واخلالصات من كتاب السنة
-٥٤٨الثراثر هو الكثري الكالم تكلفا،واملتشدق املتطاول على الناس بكالمه الذي يتكلم مبلء فيه
تفاصحا وتفخيما وتعظيما لكالمه،واملتفيهق أصله من الفهق وهو االمتالء ،وهو الذي ميأل فمه
ابلكالم ،ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غريه.ص٣٥٢
-٥٤٩يف ابب حسن اخللق مجع عدة أحاديث يف هذا الباب ،مث ذكر أنه قسمان :أحدمها :مع
هللا ،والثاين :حسن اخللق مع الناس وهذا يقوم على أركان مخسة وهي العلم ،واجلود ،والصرب ،وطيب
العخود،وصحة اإلسالم،وقد ذكر معاين هذه األركان فراجع تستفد مما ذكره رمحه هللا.ص--٣٤٩

٣٥٤

-٥٥٠ذكر املختصر ثالثة أحاديث يف ابب كفارة اجمللس وزاد عليها ابن القيم غريها وذكر بعض
عللها ،وحسن إسناد أيب برزة األسلمي يف هذا الباب.ص٣٦١--٣٥٧
الرماين من
-٥٥١احلجاج بن دينار صدوق وثقه غري واحد ،وأبو هاشم ّ
رجال"الصحيحني".ص٣٥٩
-٥٥٢قال عباس الدوري  :مسعت حيىي بن معني يقول :فليح بن سليمان ال حيتج حبديثه ،وقال
يف رواية عثمان الدارمي :فليح بن سليمان ضعيف.وقال النسائي :ليس ابلقوي .ص٣٦٤

-٥٥٣قتادة بن النعمان مات يف خالفة عمر وصلى عليه عمر،وعبيد بن حنني مات سنة مخس
،ومائة وله مخس وسبعون سنة يف قول الواقدي وابن بكري،فتكون روايته عن قتادة بن النعمان
منقطعة ،وهللا أعلم .ص٣٦٤
-٥٥٤يف ابب من رد عن مسلم غيبة ذكر املختصر حديثا واحدا يف هذا املعىن،مث أتبعه حبديث
يريد به كما قال ابن القيم أن ذكر الرجل مبا فيه يف موضع احلاجة ليس بغيبة ،وذكر عدة أحاديث
تدل على هذا .ص٣٦٧--٣٦٤
-٥٥٥قال ابن القيم :وملا كان احلاسد يكره نعمة هللا على عباده واملتصدق يخنعم عليهم،كانت
صدقة هذا ونعمته تطفئ خطيئته وتخذهبها،وحسد هذا وكراهته نعمة هللا على عباده تذهب
حسناته.وذكر وجه كون الصالة نورا ،والصيام جنة.ص٣٧٠-٣٦٩

-٥٥٦ذكر املختصر عدة أحاديث يف اللعن وزاد ابن القيم عليها ثالثة أحاديث .ص--٣٧٠
٣٧٢
-٥٥٧عن أيب الدرداء -رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":إنكم تدعون
يوم القيامة أيمسائكم وأمساء آابئكم ،فأحسنوا أمساءكم".
قال ابن القيم :يف هذا احلديث رد على من قال :إن الناس يوم القيامة إمنا يخدعون أبمهاهتم،ال
آبابئهم.ص٣٧٣
وقد ترجم البخاري يف"صحيحه" لذلك فقال " :ابب ما يدعى الناس آبابئهم" وذكر فيه حديث
انفع عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ":الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال :هذه
غدرة فالن بن فالن .

واحتج من قال ابألول مبا رواه الطرباين وفيه " مث يقول  :اي فالن بن فالنه ..احلديث " ولكن هذا
احلديث متفق على ضعفه فال تقوم به حجة فضال عن أن يعارض به ما هو أصح منه .ص-٣٧٢
٣٧٣
-٥٥٨عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال":ال يقولن أحدكم
:الكرم،فإن الكرم الرجل املسلم،ولكن قولوا  :حدائق األعناب".
كرما لكرمه ،والكرم  :كثرة اخلري واملنافع والفوائد وسهولة تناوهلا من الكرمي
العرب مسّت شجر العنب ْ

،ومنه قوله تعاىل"فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي" ويف آية أخرى"من كل زوج هبيج" فهو كرمي يف

خمربه،هبيج يف منظره ،وشجر العنب قد مجع وجوها من ذلك،مث ذكر تسعة وجوه تركتها لطوهلا وإال
فما ألطفها وما أمجلها.مث قال  :فلما كان هبذه املنزلة مسوه كرما،فأخربهم النيب صلى هللا عليه وسلم
أن الفوائد والثمرات واملنافع اليت أودعها هللا قلب عبده املؤمن من الرب وكثرة اخلري أعظم من فوائد
كرم العنب ،فاملؤمن أوىل هبذه التسمية منه .فيكون معىن احلديث على هذا  :النهي عن قصر اسم
ْ

الكرم على شجر العنب ،بل املسلم أحق هبذا االسم منه .وقيل يف معىن النهي وجه آخر .ص-٣٧٤

٣٧٧-٥٥٩قد ذكر ابن القيم رمحه هللا املعىن من تشبيه املسلم ابلنخلة يف كالم وسط بني الطول والقصر
،مث ذكر اختالف الناس يف العنب والنخل  :أيهما أفضل وأنفع،واحتجت كل طائفة مبا يف أحدمها
من املنافع ،مث ذكر فصل اخلطاب يف املسألة وأن كل واحد منهما يف املوضع الذي يكثر فيه ويقل
وجود اآلخر أفضل وأنفع ،وال يقال :فما تقولون إذا استواي يف بلدة؟فإن هذا ال يوجد،ألن األرض
اليت يطيب فيها النخيل،ويكون سلطانه ووجوده هبا ال يكون للعنب هبا سلطان ،وال تقبله تلك
األرض،وكذلك أرض العنب ال تقبل النخيل وال يطيب فيها.
وهللا سبحانه قد خص كل أرض خباصية من النبات واملعدن والفواكه وغريها،فهذا يف موضعه أفضل
وأطيب وأنفع،وهذا يف موضعه كذلك .ص٣٧٩--٣٧٧

-٥٦٠يف ابب صالة العتمة ذكر املختصر حديث ابن عمر " ال تغلبنكم األعراب على اسم
صالتكم ،أال وإهنا العشاء،ولكنهم يخعتمون ابإلبل"مث أردفه مبا يف الصحيحني عن أيب هريرة احلديث

وفيه ،ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا" وذكر مسلكني للجمع بينهما منها النسخ

،وأنه أرشدهم إىل امسها يف الكتاب وهو العشاء ،ومساها عتمة بياان لإلابحة .
قال ابن القيم :وسلكت طائفة مسلكا آخر فقالت :النهي صريح ال ميكن فيه رواية ابملعىن ،وأما
حديث":لو يعلمون ما يف الصبح والعتمة" فيجوز أن يكون تغيريا من الراوي عنها ابسم العتمة،ومل
يعلم ابلنهي فرواه مبعناه،وهذا االحتمال ال يتطرق إىل حديث النهي .
وقالت طائفة :النهي إمنا هو من غلبة األعراب على اسم العشاء حبيث هبجر ابلكلية،كما دل عليه
قوله":ال تغلبنكم" ،فأما إذا مسيت ابلعشاء تسمية غالبة على العتمة مل ميتنع أن تسمى ابلعتمة
أحياان ،وهذا أظهر األقوال .ص٣٨١--٣٧٩
-٥٦١عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان فزع ابملدينة فركب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فرسا أليب طلحة ،فقال ":ما رأينا شيئا -أو ما رأينا من فزع،-وإن وجدانه لبحرا"
فيه استعارة اسم البحر للفرس اجلواد الكثري اجلري.ص٣٨١
-٥٦٢قال أمحد  :إذا مل يخقبل سعيد بن املسيب عن عمر فمن يخقبل؟ سعيد عن عمر عندان حجة.
وبه يعلل ابن القطان وغريه حديث سعيد عن عمر  -يعين عدم مساعه،-وهو تعليل ابطل أنكره
األئمة كأمحد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغريمها .
وقال حيىي بن سعيد األنصاري :كان سعيد بن املسيب يسمى راوية عمر بن اخلطاب ،ألنه كان
أحفظ الناس ألحكامه.
وقال مالك :بلغين أن عبدهللا بن عمر كان يرسل إىل ابن املسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.

وهذا،ومل حيفظ عن أحد من األئمة أنه طعن يف رواية سعيد عن عمر،بل تلقوها كلهم ابلقبول
والتصديق،ومن مل يقبل املرسل قبل مرسله عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
واملقصود أن تعليل احلديث برواية سعيد له عن عمر تعنت ابرد ،والصحيح أنه ولد لسنتني مضتا
من خالفة عمر،فيكون له وقت وفاة عمر مثان سنني.فكيف ينكر مساعه منه،ويقدح يف اتصال
روايته عنه؟ وهللا املوفق للصواب .ص٣٨٥-٣٨٤
-٥٦٣ترجم الرتمذي على حديث أنس" ابب ما جاء يف إجياب التشميت حبمد العاطس" وهذا
يدل على أنه واجب عنده ،وهو الصواب لألحاديث الصرحية والظاهرة يف الوجوب من غري معارض
وهللا أعلم ،مث ذكر بعض األحاديث الدالة على الوجوب وذكر بعدها أربع طرق من الداللة على
هذا الوجوب :
أحدها :التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي ال حيتمل أتويال.
الثاين :إجيابه بلفظ احلق
الثالث :إجيابه بلفظة"على" الظاهرة يف الوجوب .
الرابع :األمر به .
وال ريب يف إثبات واجبات كثرية بدون هذه الطرق ،وهللا تعاىل أعلم .ص٣٩٦-٣٩٥
-٥٦٤يف حديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح ":اللهم بك
أصبحنا وبك أمسينا ...احلديث "
رواية أيب داود فيها"النشور " يف املساء والصباح
ورواية الرتمذي فيها" النشور" يف املساء و"املصري" يف الصباح

ورواية ابن حبان فيها"النشور" يف الصباح و"املصري" يف املساء ،وهو أوىل الرواايت أن تكون حمفوظة،
ألن الصباح واالنتباه من النوم مبنزلة النشور وهو احلياة بعد املوت،واملساء والصريورة إىل النوم مبنزلة
املوت واملصري إىل هللا .ص٣٩٩--٣٩٧
-٥٦٥يف ابب ما يقول إذا أصبح وأمسى ذكر فضل ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك
وله احلمد وهو على كل شيء قدير وما ورد أبهنا تعدل من رقاب ولد إمساعيل ،وذكر حول اجلمع
بني األعداد فوائد حيسن الرجوع إليها وأن حديث أيب هريرة صريح أبن املائة تعدل عشر رقاب ومل
ُيتلف فيه،فيرتجح من هذا الوجه على خرب أيب أيوب.وأعل حديث دخول السوق وذكر طرقه
،وأن أمثلها طريق أزهر بن سنان وأن ال أبس به ،وقد تكلم فيه بعض األئمة ،وقد ذكر حديثه
احلافظ أبو عبدهللا املقدسي يف "املختارة".ص٤٠٤--٣٩٩
-٥٦٦عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري ،قال البخاري يف "التاريخ" :فيه نظر .ص٤٠٤
-٥٦٧قال ابن القيم :وقد تكلم يف نكاح اجلن لإلنس اإلمام أمحد وغريه،والكالم فيه يف أمرين:
يف وقوعه ،ويف حكمه .
غربون؟ قلت :وما املغربون؟ قال :
أما وقوعه فهذا احلديث يدل عليه-يقصد "هل رؤي فيكم املخ ّالذين يشرتك فيهم اجلن ".
وأما حكمه فمنع منه أمحد ،ذكره القاضي أبو يعلى .ص٤٠٥ضعف ،ضعفه حيىي وغريه .ص٤٠٨
-٥٦٨قال الرتمذي :عبدهللا بن جعفر -والد علي بن املديين-يخ ّ
-٥٦٩يف ابب إخبار الرجل مبحبته ذكر املختصرعدة أحاديث ،وزاد ابن القيم كثريا من األحاديث
يف هذا الباب وأطال بذكر أحاديث الفضائل ملن كان حبهم هلل ويف هللا.ص٤٢١--٤٠٩
-٥٧٠وحديث "املرء مع من أحب " ذكر ابن القيم من رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم وعدهتم
عشرون راواي خرج أحاديثهم وحكم على بعضها .ص٤٢١-٤١٥

-٥٧١قال الفالس :ميمون بن موسى صدوق ضعيف.
عبدالغفار بن القاسم مرتوك .ص٤١٨
-٥٧٢قال اإلمام أمحد :لألم ثالثة أرابع الرب .وقال أيضا :الطاعة لألب والرب لألم .ص٤٢٣
-٥٧٣يف ابب حق اجلار وحق اململوك ذكر املختصر وابن القيم عدة أحاديث تبني أمهية حق
اجلار وحق اململوك .ص٤٢٩--٤٢٤
-٥٧٤قال ابن املسيب :وبلغنا أن أاب هريرة مل يكن حيج حىت ماتت أمه لصحبتها .ص٤٣٠
-٥٧٥يف املوطأ إبسناد صحيح عن الطفيل بن أيب بن كعب احلديث وفيه ،فقلت له  :ما تصنع
ابلسوق ،وأنت ال تقف علي البيّع ،وال تسأل عن السلع،وال تسوم هبا ،وال جتلس يف جمالس
السوق؟ وأقول  :اجلس بنا هاهنا نتحدث ،فقال :اي أاب بطن -وكان الطفيل ذا بطن -إمنا نغدو
من أجل السالم ،نسلم على من لقيناه ".ص٤٣٢
-٥٧٦وعن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":إن
اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ،فإمنا يقول  :السام عليكم ،فقولوا  :وعليكم"
قد ذكر املختصر من ذكر فيه ابلواو يف "وعليكم" ،ومن مل يذكرها،مث قال ابن القيم:
وأما هذا احلديث فإدخال الواو فيه ال يقتضي اشرتاكا معهم يف مضمون هذا الدعاء،وإن كاان
كالمني ملتكلمني ،بل غايته التشريك يف نفس الدعاء .هذا ألن الدعاء األول قد وجد منهم،وإذا
رد عليهم نظريه حصل االشرتاك يف نفس الدعاء.وال يستلزم ذلك االشرتاك معهم يف مضمونه
ومقتضاه،إذ غايته  :أان نرد عليكم كما قلتم لنا .
وإذا كان "السام"معناه املوت كما هو املشهور فيه فاالشرتاك ظاهر،واملعىن :أان لسنا منوت
دونكم،بل حنن منوت وأنتم أيضا متوتون ،فال حمذور يف دخول الواو على كل تقدير ،وقد تقدم أن
أكثر األئمة رواه ابلواو.ص٤٣٦--٤٣٣

-٥٧٧وللرتمذي عن ابن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :من متام التحية  :األخذ
ابليد"،وله علتان :
إحدامها :رواية حيىي بن سليم له.
والثانية :أن روايه عن ابن مسعود رجل جمهول .
قال الرتمذي :وسألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث ،فلم يعده حمفوظا .ص٤٤٠
-٥٧٨قال الرتمذي  :قال حممد -يعين البخاري -عبيدهللا بن زحر ثقة،وعلي بن يزيد ضعيف
،والقاسم بن عبدالرمحن يكين أاب عبدالرمحن شامي ثقة.ص٤٤١
-٥٧٩املذموم  :القيام للرجل ،وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فال أبس به ،وهبذا جتتمع األحاديث.
وهللا أعلم .ص٤٤٣
-٥٨٠قال ابن القيم :حكي عن شعبة قال  :سألت عمرو بن مرة عن عبدهللا بن سلمة فقال:
تعرف وتخنكر .ص٤٤٤
قال ابن القيم رمحه هللا يف هناية الكتاب :ووقع الفراغ منه يف احلِ ْجر-شرفه هللا -حتت ميزاب الرمحة
يف بيت هللا ،آخر شوال سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة،وكان ابتداؤه يف رجب من السنة املذكورة .

قلت :وهذا آخر هذه الفوائد واخلالصات من هذا الكتاب املاتع املفيد ،كان هنايتها صباح اخلميس
يف التاسع من شهر رجب من عام  ،١٤٤٣أحسن هللا عاقبتها يف األمور كلها .وصلى هللا وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

