
  
  
  

  
  
  

  روى اخلطيب البغدادي يفروى اخلطيب البغدادي يف
  ((174174اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع )اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع )

  ::مسعت الثوري يقول مسعت الثوري يقول قال: قال: اثبت بن حممد اثبت بن حممد عن عن 
  ال أبثر فافعل(ال أبثر فافعل(إإال حتك رأسك ال حتك رأسك أأن استطعت ن استطعت )إ)إ

  
  اجلزء األولاجلزء األول

  
  مجعهمجعه

  أبو عبد هللا طارق بن عبد الرمحن احلموديأبو عبد هللا طارق بن عبد الرمحن احلمودي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه  ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا منن يهنده ف  نض ملن  لنه ومنن يلنا   نض وناهد لنه وأشنهد أن   ه  ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا منن يهنده ف  نض ملن  لنه ومنن يلنا   نض وناهد لنه وأشنهد أن   إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهدي
كن  كن  شنر اممنور حمند وا و شنر اممنور حمند وا و إله إ  ف وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما بعد  إن أصدق احلديث كتاب ف تعاىل وخري اهلدد ودد حممند صناهللا ف عاينه و لنه وسنا  و إله إ  ف وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أما بعد  إن أصدق احلديث كتاب ف تعاىل وخري اهلدد ودد حممند صناهللا ف عاينه و لنه وسنا  و 

  حمدثة بدعة وك  بدعة ضضلة وك  ضضلة يف النار حمدثة بدعة وك  بدعة ضضلة وك  ضضلة يف النار 
، وبعن  منا قين  يف ذلن  ، وبعن  منا قين  يف ذلن   هذه نبذ من أخبار البحر وأواه ومراكبه، ومائه وشطه، وهوابه وحيتانه وحايه، ،وما وقع  ينه ويف سناحاه، ،ومنا ضنرب بنه لنه و نا  ينه من ض هذه نبذ من أخبار البحر وأواه ومراكبه، ومائه وشطه، وهوابه وحيتانه وحايه، ،وما وقع  ينه ويف سناحاه، ،ومنا ضنرب بنه لنه و نا  ينه من ض

 امغراب.وكان غالب قصدد البحر ا احل هون العذب، لك رة غرائبنه وررا نة أخبناره.  نالبحر  امغراب.وكان غالب قصدد البحر ا احل هون العذب، لك رة غرائبنه وررا نة أخبناره.  نالبحر نظما وزجض، مجعتها لتكون نزوة لإلخوان امحباب،ومؤنسا لامتسنننينظما وزجض، مجعتها لتكون نزوة لإلخوان امحباب،ومؤنسا لامتسننني
    ر البضه وأخبار العباه (  ر البضه وأخبار العباه ())  حتصهللا عجائبه كما قال القزويين يف   حتصهللا عجائبه كما قال القزويين يف 

يخنا، ومننوال أسنتاذو ومؤهبنا،الفقينه يخنا، ومننوال أسنتاذو ومؤهبنا،الفقينه واعا  أنين مل أقصد احلنديث الصنحيد هون اللنعيا وا عانول، ومل أقصند ا حارنة والإنمول. إ نا أرهت كتنااب عانهللا رريقنة شنواعا  أنين مل أقصد احلنديث الصنحيد هون اللنعيا وا عانول، ومل أقصند ا حارنة والإنمول. إ نا أرهت كتنااب عانهللا رريقنة شن  
واختياراتنه امميانة،  تنننتظ  واختياراتنه امميانة،  تنننتظ  امهيب،وا فسنر ا ؤر،،الإنريا احلسنين امثننرد، حممند بنن اممننني بنوخبزة، زاهه ف شنر ا وعننزة، يف كنانيإنه العجيبنة، وكتاابتننه البديعة،امهيب،وا فسنر ا ؤر،،الإنريا احلسنين امثننرد، حممند بنن اممننني بنوخبزة، زاهه ف شنر ا وعننزة، يف كنانيإنه العجيبنة، وكتاابتننه البديعة،

 اباب غنري مرتبنة، تلنمنت عإنرات امحاهينث واو ر ،واحلكن  وامخبنار ، والقصن   اباب غنري مرتبنة، تلنمنت عإنرات امحاهينث واو ر ،واحلكن  وامخبنار ، والقصن  مواهه يف ابب، و  جيمعها  ص  و  كتاب، جمعت أك نر منن أربعمائنة وثضثننيمواهه يف ابب، و  جيمعها  ص  و  كتاب، جمعت أك نر منن أربعمائنة وثضثنني
(: (: 153153//33)رسنائ  امناح )رسنائ  امناح وا قا ت وامشعار.واخرتت أن جيمع الكتاب اهلزل وامد معنا كنال   هانه القنار  و  يسنتخا بنه ،كمنا قنال امناح  يف رسنالة النسنا  وا قا ت وامشعار.واخرتت أن جيمع الكتاب اهلزل وامد معنا كنال   هانه القنار  و  يسنتخا بنه ،كمنا قنال امناح  يف رسنالة النسنا  

  ((زله استخازله استخاك ر جده ثق ، كما أنه إذا ك ر وك ر جده ثق ، كما أنه إذا ك ر و    إذاإذا)الكتاب )الكتاب 
  ومل أتوسع يف ختريج األحاديث.قاصدا التحقيق ، ومل أقتصر على املرفوع منها، بل ذكرت املوقوف واملقطوع بل أدىن.ومل أتوسع يف ختريج األحاديث.قاصدا التحقيق ، ومل أقتصر على املرفوع منها، بل ذكرت املوقوف واملقطوع بل أدىن.  
علددب بددن علددب بددن   .وقدال.وقدال  ((حدددع عددن البحدر وال حددرع وحددع عددن بدد  إسدرا يل وال حددرعحدددع عددن البحدر وال حددرع وحددع عددن بدد  إسدرا يل وال حددرع))عددن بعددع األعدراب أقدده قدال: عددن بعددع األعدراب أقدده قدال: )ويقدال البيددان والتبد ( )ويقدال البيددان والتبد ( وقدد ققددل اجلداحا يف البيددان والتبيدد  وقدد ققددل اجلداحا يف البيددان والتبيدد    

(:)وأمدا عاا دب البحدر فدال تددخل حتدت احلصدر ، ويلكدب يف ذلدك احلديث)حددثوا عدن (:)وأمدا عاا دب البحدر فدال تددخل حتدت احلصدر ، ويلكدب يف ذلدك احلديث)حددثوا عدن 129129األمري املدين املشهور اببن معصوم يف رحلتده )سدلوا الغريدب وأسدوا األريدب  األمري املدين املشهور اببن معصوم يف رحلتده )سدلوا الغريدب وأسدوا األريدب  
  البحر وال حرع(( البحر وال حرع(( 

اسدب املدوطن الد ي ذكرفدا فيده.وال حدرع، فقدد قدال صدلى هللا عليده اسدب املدوطن الد ي ذكرفدا فيده.وال حدرع، فقدد قدال صدلى هللا عليده قلت: وال يعدرف ذد ا حدديثا، إهدا ذدو قدول لدبعع األعدراب كمدا مر.وقدد ذكدرت مدن السدرا يليات مجلد  تنقلت: وال يعدرف ذد ا حدديثا، إهدا ذدو قدول لدبعع األعدراب كمدا مر.وقدد ذكدرت مدن السدرا يليات مجلد  تن
، كدل ذد ا علدى فدر  ، كدل ذد ا علدى فدر    سرا يل وال حدرع( وقدال )إذا حددثلم بندو إسدرا يل فدال تلد بوذم وال تصددقوذم وقولدوا نمندا يدا أقدزل إليندا ومدا أقدزل علديلم(سرا يل وال حدرع( وقدال )إذا حددثلم بندو إسدرا يل فدال تلد بوذم وال تصددقوذم وقولدوا نمندا يدا أقدزل إليندا ومدا أقدزل علديلم(إإ)...وحدثوا عن ب  )...وحدثوا عن ب  وسلم: وسلم: 

  قا له من ب  إسرا يل.قا له من ب  إسرا يل.صح  ما أورد، وإال فإن فيه ما ال يصح سنده إىل صح  ما أورد، وإال فإن فيه ما ال يصح سنده إىل 
بيددان األحلددام، واخددتالف بيددان األحلددام، واخددتالف وققلددت فيدده بعنددا مددن الكوا ددد اللغويدد  واألدبيدد ، اقتقيتهددا مددن بعددع عيددون كتددب األدب واملااددرا، كددب يصددلح  للدددر  واملسددامرا.ومل  أتوسددع يف وققلددت فيدده بعنددا مددن الكوا ددد اللغويدد  واألدبيدد ، اقتقيتهددا مددن بعددع عيددون كتددب األدب واملااددرا، كددب يصددلح  للدددر  واملسددامرا.ومل  أتوسددع يف   

يعين  عليه، وصلى هللا وسدلم علدى رسدوله األمد ، خداس املرسدل ، وعلدى اآلل يعين  عليه، وصلى هللا وسدلم علدى رسدوله األمد ، خداس املرسدل ، وعلدى اآلل العلماء األعالم، بل اقتصرت على ما حتصل به الكا دا. وهللا تعاىل أسأل أن يلهم  الصواب و العلماء األعالم، بل اقتصرت على ما حتصل به الكا دا. وهللا تعاىل أسأل أن يلهم  الصواب و 
  الطاذرين، وكل الصحب اللرام الصاحل .الطاذرين، وكل الصحب اللرام الصاحل .
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  كتاب البحركتاب البحر
  
  ابب ما يقول إذا ركب البحرابب ما يقول إذا ركب البحر  نن11

  (() وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكور رحيم) وقال اركبوا فيها بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكور رحيم: :   تعاىلتعاىلقال قال 
َ تَدْ كورووا قِْعَمدَ  َربِْلودْم ِإَذاعند قولده تعداىل عند قولده تعداىل ( ( 6767  1616)) اجلامع  اجلامع قال القرطيب يفقال القرطيب يف َ تَدْ كورووا قِْعَمدَ  َربِْلودْم ِإَذا)لَِتْسدتَدوووا َعلَدى هوهودورِِه  و َر لَنَدا َذدَ ا   ،،)لَِتْسدتَدوووا َعلَدى هوهودورِِه  و ََ َر لَنَدا َذدَ ا اْسدتَدَويْدتوْم َعَلْيدِه َوتَدقوولودوا سودْبَحاَن الَدِ ي َسد ََ   َوَمدا كونَدا لَدهو موْقدرِِقَ (َوَمدا كونَدا لَدهو موْقدرِِقَ (،،اْسدتَدَويْدتوْم َعَلْيدِه َوتَدقوولودوا سودْبَحاَن الَدِ ي َسد

وقدال اركبدوا فيهدا وقدال اركبدوا فيهدا ))كبنا الدواب وعرفنا يف ني  أخرى على لسان قوح عليه السالم ما ققول إذا ركبندا السدكن وذدب قولده تعداىل كبنا الدواب وعرفنا يف ني  أخرى على لسان قوح عليه السالم ما ققول إذا ركبندا السدكن وذدب قولده تعداىل : )علمنا هللا سبحاقه ما ققول إذا ر : )علمنا هللا سبحاقه ما ققول إذا ر ((1313)الزخرف  )الزخرف  
فهلدك وكدم مدن راكبد  يف سدكين  اقلسدرت  ددم فهلدك وكدم مدن راكبد  يف سدكين  اقلسدرت  ددم   ،،فلدم مدن راكدب دابد  عثدرت بده أو  سددت أو تقحمدت أو طداح مدن ههرذدافلدم مدن راكدب دابد  عثدرت بده أو  سددت أو تقحمدت أو طداح مدن ههرذدا  (،(،بسدم هللا جمريهدا ومرسداذا إن ريب لغكدور رحديمبسدم هللا جمريهدا ومرسداذا إن ريب لغكدور رحديم

منكلدت مدن منكلدت مدن   غدريغدريفمنقلدب إىل هللا فمنقلدب إىل هللا   ،،وأقده ذالدك ال حمالد وأقده ذالدك ال حمالد   ،،اتصداله بده يومدهاتصداله بده يومده  عنددعنددأمر أال ينسدى أمر أال ينسدى   ،،التلفالتلفمن أسباب من أسباب واتصاال أبسباب واتصاال أبسباب   ،،فلما كان الركوب مباشرا أمر حمظورفلما كان الركوب مباشرا أمر حمظور  ،،غرقواغرقوافف
  موته يف علم هللا وذو غافل عنه( موته يف علم هللا وذو غافل عنه( من أسباب من أسباب ه ذلك ه ذلك واحل ر من أن يلون ركوبواحل ر من أن يلون ركوب  ،،وال يدع ذكر ذلك بقلبه ولساقه حىت يلون مستعدا للقاء هللا إبصالحه من قكسهوال يدع ذكر ذلك بقلبه ولساقه حىت يلون مستعدا للقاء هللا إبصالحه من قكسه  ،،قنا هقنا ه

  دار الكلر( : )وينبغب له إذا كان يف سكره يف البحر أن يقول عند ركوبه )بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكدور رحديم(   يقدول : )ومدادار الكلر( : )وينبغب له إذا كان يف سكره يف البحر أن يقول عند ركوبه )بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكدور رحديم(   يقدول : )ومدا  5050  44د وقال ابن احلاع يف املدخل )د وقال ابن احلاع يف املدخل )
      اآلي  بلماهلا، فقد ورد أن من قاهلا ح  ركوبه السكين  أمن من الغرق(اآلي  بلماهلا، فقد ورد أن من قاهلا ح  ركوبه السكين  أمن من الغرق(  قدروا هللا حق قدره واألر  مجيعا قبنته يوم القيام (قدروا هللا حق قدره واألر  مجيعا قبنته يوم القيام (

) أمدان أمدم مدن الغدرق إذا ركبدوا البحدر أن يقولدوا بسدم هللا جمراذدا ومرسدداذا إن ريب ) أمدان أمدم مدن الغدرق إذا ركبدوا البحدر أن يقولدوا بسدم هللا جمراذدا ومرسدداذا إن ريب : : قدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم قدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم   : : عدن احلسد  بدن علدب قدالعدن احلسد  بدن علدب قدالقلدت: يقصدد مدا روي قلدت: يقصدد مدا روي 
  اآلي  اآلي  ( ( ه ه لغكور رحيم وما قدروا هللا حق قدر لغكور رحيم وما قدروا هللا حق قدر 

  (   (   255255  ))والطرباين يف كتاب الدعاء والطرباين يف كتاب الدعاء   ((147147    ))و ابن الس  يف عمل اليوم والليل ، و ابن الس  يف عمل اليوم والليل ،   ..((198198  77))وابن عدي يف اللامل وابن عدي يف اللامل   ((67816781))رواه أبو يعلى رواه أبو يعلى 
  (()رواه أبو يعلى عن شيَه جبارا بن مغلس وذو اعيف)رواه أبو يعلى عن شيَه جبارا بن مغلس وذو اعيف    ((132132  1010))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع   

  ري والنسا ب : مرتوك احلديثري والنسا ب : مرتوك احلديثقلت : وفيه حيىي بن العالء قال فيه البَاقلت : وفيه حيىي بن العالء قال فيه البَا
  ( حتت قوله: )ابب ما يقول إذا ركب سكين (( حتت قوله: )ابب ما يقول إذا ركب سكين (180180واحلديث ذكره النووي يف )األذكار دار اللتب العلمي ( ) واحلديث ذكره النووي يف )األذكار دار اللتب العلمي ( ) 

املغلس وذو املغلس وذو   سنده اعيف جدا، بل ذو مواوع ، يف إسناده جبارا بنسنده اعيف جدا، بل ذو مواوع ، يف إسناده جبارا بن(: )(: )146146) ) وذكره شيخ السالم بن تيمي  يف الللم الطيب وقال الشيخ األلباين يف تعليقه عليه وذكره شيخ السالم بن تيمي  يف الللم الطيب وقال الشيخ األلباين يف تعليقه عليه 
  ((اعيف ، عن حيىي بن العالء عن مروان بن سامل ومها متهمان ابلواعاعيف ، عن حيىي بن العالء عن مروان بن سامل ومها متهمان ابلواع

)أمدان أمدم مدن الغدرق إذا ركبدوا السدكن أو البحدر أن يقولدوا بسدم هللا امللدك ومدا قددروا هللا حدق قددره واألر  مجيعدا )أمدان أمدم مدن الغدرق إذا ركبدوا السدكن أو البحدر أن يقولدوا بسدم هللا امللدك ومدا قددروا هللا حدق قددره واألر  مجيعدا قدال : قدال : عن ابن عبا  عن النيب صدلى هللا عليده وسدلم عن ابن عبا  عن النيب صدلى هللا عليده وسدلم وروي وروي 
  ((ات مطوايت بيمينه سبحاقه وتعاىل عما يشركون بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكور رحيمات مطوايت بيمينه سبحاقه وتعاىل عما يشركون بسم هللا جمراذا ومرساذا إن ريب لغكور رحيموالسماو والسماو   قبنته يوم القيام قبنته يوم القيام 

    ((16671667))والديلمب يف الكردو  والديلمب يف الكردو    ((دار احلرم دار احلرم   61366136))ويف األوسط ويف األوسط ( ( 1266112661  124124  1212))رواه الطرباين يف اللبري رواه الطرباين يف اللبري 
  ..بن سعيد وذو مرتوكبن سعيد وذو مرتوك  رواه الطرباين يف األوسط واللبري وفيه هنشلرواه الطرباين يف األوسط واللبري وفيه هنشل: : ((132132  1010))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع   

ىل النديب  ىل النديب  إإ  ال مرفوعداال مرفوعداإإوال أعلمده وال أعلمده ::( عدن احلسدن بدن ر يدن عدن بدن جدريج عدن عطداء عدن بدن عبدا  قدال ( عدن احلسدن بدن ر يدن عدن بدن جدريج عدن عطداء عدن بدن عبدا  قدال 222424  11))والعقيلب يف النعكاء والعقيلب يف النعكاء ( ( 328328  22))وروى ابن عدي يف اللامل وروى ابن عدي يف اللامل 
منهمدا رأ  صداحبه فيتكرقدان عدن ذدلالء الللمدات بسدم هللا مدا شداء منهمدا رأ  صداحبه فيتكرقدان عدن ذدلالء الللمدات بسدم هللا مدا شداء   ليا  عليهما السالم كل عام ابملوسم يىن فيحلق كل واحددليا  عليهما السالم كل عام ابملوسم يىن فيحلق كل واحددإإ) يلتقب اخلنر و ) يلتقب اخلنر و : : صلى هللا عليه وسلم  قالصلى هللا عليه وسلم  قال

)مدن قداهلن حد  )مدن قداهلن حد  : : بدن عبدا  بدن عبدا  ااال ابهلل قدال ال ابهلل قدال إإال هللا ما شداء هللا مدا كدان مدن قعمد  فمدن هللا مدا شداء هللا ال حدول وال قدوا ال هللا ما شداء هللا مدا كدان مدن قعمد  فمدن هللا مدا شداء هللا ال حدول وال قدوا إإال هللا ما شاء هللا ال يصرف السوء ال هللا ما شاء هللا ال يصرف السوء إإهللا ال يسوق اخلري هللا ال يسوق اخلري 
  ((ومن الشيطان والسلطان ومن احلي  والعقربومن الشيطان والسلطان ومن احلي  والعقرب  ::من الغرق واحلرق والسرق وأحسبه قالمن الغرق واحلرق والسرق وأحسبه قالمنه هللا عز وجل منه هللا عز وجل أأيصبح وح  ميسب يصبح وح  ميسب 
  روايدد  عمددرو بددن عاصددم عندده وذدد ا احلددديث  دد ا السددناد منلددر  (روايدد  عمددرو بددن عاصددم عندده وذدد ا احلددديث  دد ا السددناد منلددر  (  احلسددن بددن ر يددن ذدد ا ولدديس ابملعددروف وذددو مددناحلسددن بددن ر يددن ذدد ا ولدديس ابملعددروف وذددو مددنإال إال بددن جددريج بددن جددريج ااعلددم يددروي ذدد ا عددن علددم يددروي ذدد ا عددن أأ)ال )ال قددال ابددن عدددي : قددال ابددن عدددي : 

  ..((238238  22))وك لك قال ال ذيب يف امليزان وك لك قال ال ذيب يف امليزان 
  ائدة:ائدة:  

 صلى هللا رسول  أن ذريرا أبو روى:  طريق  من الصحيح احلديث يف ذلك ورد وقد ، البحر ركوب جوا  اآلي  ذ ه يف:  الثالث  املسأل قال ابن العريب يف أحلام القرنن: 
 .( ميتته احلل ماؤه الطهور ذو: ) قال ؟ البحر ياء أفنتواأ ، عطشنا به تواأان فإن ، املاء من القليل معنا وحنمل ، البحر قركب إان:  له فقيل سئل وسلم عليه هللا

 هللا رسول اي ينحلك ما:  له فقالت ، ينحك وذو استيقا   ، عندذا فنام ، ملحان بنت حرام أم على دخل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أن مالك بن أقس وروى
 .( األسرا على امللوك مثل أو ، األسرا على ملوكا البحر ذ ا ثبج ونيركب هللا سبيل يف غزاا علب عراوا أمم من ان : ) قال ؟

 . منهم جيعل  أن هللا فادع:  قالت
 أو ، األسرا على ملوكا هللا سبيل يف غزاا علب عراوا أمم من ان :  قال ؟ ينحلك وما ، هللا رسول اي:  فقالت ، ينحك استيقا   ، فنام رأسه واع   ، هلا فدعا
 . األوىل يف قال كما  األسرا على وكاملل مثل
 . منهم جيعل  أن هللا ادع:  فقلت ، قالت
 . احلديث (... األول  من أقت:  قال
 ، العدوت  يف اخللق وجعل ، فاقكلقت ، األر  وسط به ارب هللا فإن ؛ إليه تدعو النرورا أن املعىن طريق من عليه ويدل ، البحر ركوب جوا  على دليل كله  ذ ا فكب
 ( انتههللاجربيل أراه يا العامل  يف وراث  وسلم عليه هللا صلى قوحا وعلمها ، ابلكلك سبيله هللا فسهل ،  هلا  البحر بشق إال جلبها إىل يوصل وال ، اجلهت  ب  املنافع وقسم
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  ((هو َمَتاعاً َللوْم َولِلَسَياَراِ هو َمَتاعاً َللوْم َولِلَسَياَراِ أوِحَل َللوْم َصْيدو اْلَبْحِر َوَطَعامو أوِحَل َللوْم َصْيدو اْلَبْحِر َوَطَعامو قال هللا سبحاقه وتعاىل )قال هللا سبحاقه وتعاىل )
وصديد البحدر احليدوان الد ي يعديمل يف املداء ويبديع وصديد البحدر احليدوان الد ي يعديمل يف املداء ويبديع ، ، أمجع أذل العلم علدى أن صديد البحدر مبداح للمحدرم اصدطياده وأكلده وبيعده وشدراؤهأمجع أذل العلم علدى أن صديد البحدر مبداح للمحدرم اصدطياده وأكلده وبيعده وشدراؤه( : )( : )165165  33قال ابن قدام  يف املغ  )قال ابن قدام  يف املغ  )

  ((فيه ويكرخ فيه كالسمك والسلحكاا والسرطان وحنو ذلكفيه ويكرخ فيه كالسمك والسلحكاا والسرطان وحنو ذلك
  يع يف الرب على الساحل ال يف املاء !يع يف الرب على الساحل ال يف املاء !قلت: السلحكاا تبقلت: السلحكاا تب

  ن ابب  أك  ميتته وما وجد را يا منه عاهللا ا ا  ما مل يتغري.ن ابب  أك  ميتته وما وجد را يا منه عاهللا ا ا  ما مل يتغري.33
و عبيدددا و عبيدددا بعثندا رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم وأمدر عليندا أاب عبيددا بدن اجلدراح قتلقدى عدريا لقددريمل و ودان جدرااب مدن ادر مل  دد لده غدريه فلدان أبدبعثندا رسدول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم وأمدر عليندا أاب عبيددا بدن اجلدراح قتلقدى عدريا لقددريمل و ودان جدرااب مدن ادر مل  دد لده غدريه فلدان أبددد عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال : دد عدن جدابر بدن عبدد هللا قدال : 

فنأكلده واقطلقندا علدى سداحل البحدر فرفدع فنأكلده واقطلقندا علدى سداحل البحدر فرفدع   يعطينا ارا ارا كنا هصها كما ميص الصيب   قشرب عليها من املاء فتلكينا يومنا إىل الليل وكندا قندرب بعصدينا اخلدبط   قبلده ابملداءيعطينا ارا ارا كنا هصها كما ميص الصيب   قشرب عليها من املاء فتلكينا يومنا إىل الليل وكندا قندرب بعصدينا اخلدبط   قبلده ابملداء
ال بدل حندن رسدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ويف سدبيل هللا وقدد ال بدل حندن رسدل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ويف سدبيل هللا وقدد ::ال ال ميتد  وال حتدل لندا   قدميتد  وال حتدل لندا   قد: : لنا كهيئ  اللثيب الندَم فأتينداه فدإذا ذدو دابد  تددعى العندرب فقدال أبدو عبيددا لنا كهيئ  اللثيب الندَم فأتينداه فدإذا ذدو دابد  تددعى العندرب فقدال أبدو عبيددا 

 ق أخرجده هللا للدم فهدل معلدم مدن  ق أخرجده هللا للدم فهدل معلدم مدن ااطررس إليه فللوا فأقمندا عليده شدهرا وحندن ثال ا د  حدىت مسندا فلمدا قددمنا إىل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ذكدران ذلدك لده فقدال ذدو ر ااطررس إليه فللوا فأقمندا عليده شدهرا وحندن ثال ا د  حدىت مسندا فلمدا قددمنا إىل رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ذكدران ذلدك لده فقدال ذدو ر 
   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكل حلمه شبء فتطعموان منه فأرسلنا منه إىلحلمه شبء فتطعموان منه فأرسلنا منه إىل

    ((دار إحياء الرتاع العريبدار إحياء الرتاع العريب  19351935))رواه مسلم رواه مسلم 
   ائدة لغوية: ائدة لغوية:
  ((العظيم من حيتان  البحر وليس بعريبالعظيم من حيتان  البحر وليس بعريب  البال احلوتالبال احلوت: ): )((224224  1616))قال القرطيب يف اجلامع قال القرطيب يف اجلامع   ((البالالبال))العنرب ذو العنرب ذو 

والبلينده حدوت  والبلينده حدوت  ( :)بلينده(فقال: )( :)بلينده(فقال: )198198  11وابلسباقي  )ابلينا( وقطقها ابن سعيد املغدريب صداحب املغدرب )وابلسباقي  )ابلينا( وقطقها ابن سعيد املغدريب صداحب املغدرب )بتكَيم الباء وإمال  الالم بتكَيم الباء وإمال  الالم   ((ابل ابل ))قلت: ذو التي  وينطق ابلكرقسي   قلت: ذو التي  وينطق ابلكرقسي   
  ((كبري يعرف بداب  البحر كبري يعرف بداب  البحر 

  ((ذو الطهور ماؤه احلل ميتتهذو الطهور ماؤه احلل ميتته)): : د وعن أيب ذريرا راب هللا عنه قال : قال رسول هللا د وعن أيب ذريرا راب هللا عنه قال : قال رسول هللا 
 البحر من  السمك  والدواب وسدا ر مدا يف البحدر مدن احليدوان وسدواء اصدطيد أو وجدد ميتدا طافيدا وغدري  البحر من  السمك  والدواب وسدا ر مدا يف البحدر مدن احليدوان وسدواء اصدطيد أو وجدد ميتدا طافيدا وغدري قال مالك : يلكل ما يفقال مالك : يلكل ما يف))(: (: 223223  1616))قال ابن عبد الرب يف التمهيد قال ابن عبد الرب يف التمهيد 

  ((ذو الطهور ماؤه احلل ميتتهذو الطهور ماؤه احلل ميتته: : وليس شبء من ذلك حيتاع إىل ذكاا لقول رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم وليس شبء من ذلك حيتاع إىل ذكاا لقول رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   ::طاف قالطاف قال
( واحلددديث صددححه األلبدداين يف السلسددل  ( واحلددديث صددححه األلبدداين يف السلسددل  ا امليتتدان فدداحلوت واجلددراد وأمددا الدددمان فاللبدد والطحددال ا امليتتدان فدداحلوت واجلددراد وأمددا الدددمان فاللبدد والطحددال )أحلدت لنددا ميتتددان ودمددان فأمدد)أحلدت لنددا ميتتددان ودمددان فأمددعددن ابددن عمددر مرفوعددا عددن ابددن عمددر مرفوعددا   ((9797  22))وروى أمحدد وروى أمحدد 
    ((25262526))والرواء والرواء   ((11181118))الصحيح  الصحيح  

   ائدة : ائدة :
  ببقلدد الشدافعقلدد الشدافعفتفت  ،،فادرى ذكدر مدا حيدل وحيدرم مدن حيدوان البحدرفادرى ذكدر مدا حيدل وحيدرم مدن حيدوان البحدر  ببحندرت جملسدا ابلعدراق فيده الشدافعحندرت جملسدا ابلعدراق فيده الشدافع::( : )عدن حبديمل بدن مبشدر ( : )عدن حبديمل بدن مبشدر 135135  22))قال السبلب يف الطبقات اللدربى قال السبلب يف الطبقات اللدربى 

ذدو ذدو   ::قلدتقلدت..البحر حىت النكدع والسرطان إال شيئا فيه سم فدتللم فحسدن كالمده قدال الربيدع فعلقتده وعرادته عليده فاستحسدنه واختداره البحر حىت النكدع والسرطان إال شيئا فيه سم فدتللم فحسدن كالمده قدال الربيدع فعلقتده وعرادته عليده فاستحسدنه واختداره   م ذب ابن أىب ليلى أقه حيل كل ما يفم ذب ابن أىب ليلى أقه حيل كل ما يف
  شهري(شهري(  ببقول للشافعقول للشافع

نديب صدلى هللا عليده وسدلم عدن ادكدع جيعلهدا يف دواء فنهداه النديب صدلى هللا عليده نديب صدلى هللا عليده وسدلم عدن ادكدع جيعلهدا يف دواء فنهداه النديب صدلى هللا عليده سدأل السدأل الأن طبيبدا أن طبيبدا ))قلت: قدد ثبدت النهدب عدن قتدل الندكدع يف حدديث عبدد الدرمحن بدن عثمدان قلت: قدد ثبدت النهدب عدن قتدل الندكدع يف حدديث عبدد الدرمحن بدن عثمدان 
  ( رواه أبو داود والنسا ب وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. وذو دليل على املنع من أكلها وهلل احلمد.( رواه أبو داود والنسا ب وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. وذو دليل على املنع من أكلها وهلل احلمد.وسلم عن قتلهاوسلم عن قتلها

  ( .    ( .    47884788))كه الشيخ األلباين يف السلسل  النعيك  رقم كه الشيخ األلباين يف السلسل  النعيك  رقم ( فقد اع( فقد اعققيقها تسبيحققيقها تسبيح  ::هنى عن قتل النكدع وقالهنى عن قتل النكدع وقالوأما ما روي يف ذلك بلكا )وأما ما روي يف ذلك بلكا )
  .والنابط يف ذ ا أن ما حرم قتله حرم أكله.فنكب األعم يستلزم قكب األخص.والنابط يف ذ ا أن ما حرم قتله حرم أكله.فنكب األعم يستلزم قكب األخص

صدر وسدوراي ابخلصدو  مدن صدر وسدوراي ابخلصدو  مدن تركيدا ومتركيدا وم  ومن املنلرات يف  ماقنا أن كثريا من الدول السالمي  تعتمد مشروع تربي  النكادع وبيع حلمها وسيل  للتنمي  االقتصادي ، فلحدوم ادكادعومن املنلرات يف  ماقنا أن كثريا من الدول السالمي  تعتمد مشروع تربي  النكادع وبيع حلمها وسيل  للتنمي  االقتصادي ، فلحدوم ادكادع
  ل وال قوا إال ابهلل.ل وال قوا إال ابهلل.أجود األقواع ، ول لك يغلو  نها على  ن حلوم النكادع الصيني ، وتصدر إىل أورواب والوالايت املتحدا األمريلي  والص  . !! فال حو أجود األقواع ، ول لك يغلو  نها على  ن حلوم النكادع الصيني ، وتصدر إىل أورواب والوالايت املتحدا األمريلي  والص  . !! فال حو 
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  (( ََتْتِيِهْم َكَ ِلَك قَدبدْلووذوم ِيَا َكاقووا يَدْكسوقوونَ  ََتْتِيِهْم َكَ ِلَك قَدبدْلووذوم ِيَا َكاقووا يَدْكسوقوونَ َا اْلَبْحِر ِإْذ يَدْعدووَن يف الَسْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاهنووْم يَدْوَم َسْبِتِهْم شوَرعاً َويَدْوَم اَل َيْسِبتووَن الَ َا اْلَبْحِر ِإْذ يَدْعدووَن يف الَسْبِت ِإْذ ََتْتِيِهْم ِحيَتاهنووْم يَدْوَم َسْبِتِهْم شوَرعاً َويَدْوَم اَل َيْسِبتووَن الَ واْسَأهْلوْم َعِن اْلَقْريَِ  اَلِم َكاَقْت َحاِارَ واْسَأهْلوْم َعِن اْلَقْريَِ  اَلِم َكاَقْت َحاِارَ قال تعاىل )قال تعاىل )

   تعاىل إها هناذم عن الصيد ومل ينههم عن السلىن ابلساحل. تعاىل إها هناذم عن الصيد ومل ينههم عن السلىن ابلساحل.قلت : قيل أمسها أيل .ويف اآلي  دليل على  إابح  السلىن بساحل البحر فاهللقلت : قيل أمسها أيل .ويف اآلي  دليل على  إابح  السلىن بساحل البحر فاهلل
مساعيددل بددن عيسددى مساعيددل بددن عيسددى إإحدددثنا أمحددد بددن السددندي ثنددا احلسددن بددن علويدد  ثنددا حدددثنا أمحددد بددن السددندي ثنددا احلسددن بددن علويدد  ثنددا : : ( قددال( قددال331331وو330330  33))وقددد ورد يف بعددع األخبددار أهنددم قددوم داود، منهددا مددا رواه أبددو قعدديم يف احلليدد  وقددد ورد يف بعددع األخبددار أهنددم قددوم داود، منهددا مددا رواه أبددو قعدديم يف احلليدد  

أي يف أي يف   ::قدالقدال  ؟؟مدا يبليدك اي أاب العبدا مدا يبليدك اي أاب العبدا   ::دخلت على ابن عبا  وقد قشر مصحكه وذو ينظر فيه ويبلدب قلدتدخلت على ابن عبا  وقد قشر مصحكه وذو ينظر فيه ويبلدب قلدت  ::للالعطار ثنا اسحاق بن بشر أخربان ابن جريج عن علرم  قاالعطار ثنا اسحاق بن بشر أخربان ابن جريج عن علرم  قا
قدوم أمدروا وهنددوا فنادوا وقدوم مل ومدروا ومل ينهدوا فهللدوا فديمن ذلدك يف أذدل املعاصددب يقدول هللا عدز وجدل واسدأهلم عدن القريد  الدم كاقددت قدوم أمدروا وهنددوا فنادوا وقدوم مل ومدروا ومل ينهدوا فهللدوا فديمن ذلدك يف أذدل املعاصددب يقدول هللا عدز وجدل واسدأهلم عدن القريد  الدم كاقددت   : : قدالقدال  ؟؟ومدا ذدبومدا ذدب  ""ذد ا املصدحف قلدتذد ا املصدحف قلدت

سدرا يل أن يتكرغدوا ليدوم اجلمعد  فقدالوا بدل قتكدرا ليدوم السدبت ألن هللا تعداىل فدرا مدن سدرا يل أن يتكرغدوا ليدوم اجلمعد  فقدالوا بدل قتكدرا ليدوم السدبت ألن هللا تعداىل فدرا مدن إإحر اآلي  وذلك أن أذل إيلد  وذدب قريد  علدى شداطىء البحدر وكدان هللا أمدر بد  حر اآلي  وذلك أن أذل إيلد  وذدب قريد  علدى شداطىء البحدر وكدان هللا أمدر بد  حاارا البحاارا الب
السدبت كاقددت هيددئهم احليتددان إىل مشددارعهم السدبت كاقددت هيددئهم احليتددان إىل مشددارعهم   اخللدق يددوم السددبت فأصددبحت األشدياء مسددتوي  قا مدد  فشدددد هللا علدديهم يف السدبت فنهدداذم عددن الصدديد يدوم السددبت فددإذا كددان يددوماخللدق يددوم السددبت فأصددبحت األشدياء مسددتوي  قا مدد  فشدددد هللا علدديهم يف السدبت فنهدداذم عددن الصدديد يدوم السددبت فددإذا كددان يددوم

ذا كدان عشدي  يدوم السدبت ليلد  ذا كدان عشدي  يدوم السدبت ليلد  شااجا مساان تتقلب من ههورذدا إىل بطوهندا نمند  ال ختداف شديئا وذلدك قولده تعداىل إذ َتتديهم حيتداهنم يدوم سدبتهم شدرعا يعد  إىل مشدارعهم فدإشااجا مساان تتقلب من ههورذدا إىل بطوهندا نمند  ال ختداف شديئا وذلدك قولده تعداىل إذ َتتديهم حيتداهنم يدوم سدبتهم شدرعا يعد  إىل مشدارعهم فدإ
كاقددت متاددرذم وكسددبهم فاقطلقددت أمدد  مددن إمدداء القددوم فاصددطادت مسلدد  يف يددوم السددبت   كاقددت متاددرذم وكسددبهم فاقطلقددت أمدد  مددن إمدداء القددوم فاصددطادت مسلدد  يف يددوم السددبت   األحددد ذذبددت عددنهم احليتددان إىل مثلهددا مددن السددبت فأصدداب القددوم جهددد شددديد و األحددد ذذبددت عددنهم احليتددان إىل مثلهددا مددن السددبت فأصدداب القددوم جهددد شددديد و 

لدديهم يف ذلددك وذددو الدد ي لعددن مددن اعتدددى يف يددوم السددبت فقالددت األمدد  ملواليهددا لدديهم يف ذلددك وذددو الدد ي لعددن مددن اعتدددى يف يددوم السددبت فقالددت األمدد  ملواليهددا إإجعلتهددا يف جرفددا فأكلتهددا يددوم األحددد فلددم تنددرذا وذلددك أن داود عليدده السددالم كددان تقدددم جعلتهددا يف جرفددا فأكلتهددا يددوم األحددد فلددم تنددرذا وذلددك أن داود عليدده السددالم كددان تقدددم 
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يندرين فصداد مواليهدا يدوم السدبت واقتكعدوا  دا يدوم األحدد وابعوذدا حدىت الغرمداء أمدواهلم فكطدن الندا  واجتمعدوا علدى أن يصديدوا يندرين فصداد مواليهدا يدوم السدبت واقتكعدوا  دا يدوم األحدد وابعوذدا حدىت الغرمداء أمدواهلم فكطدن الندا  واجتمعدوا علدى أن يصديدوا   اصطدت يوم السبت وأكلت يدوم األحدد فلدماصطدت يوم السبت وأكلت يدوم األحدد فلدم
ا معد را إىل ربلدم ا معد را إىل ربلدم الد ين أمدروا وهندو الد ين أمدروا وهندو يوم السبت فقال قوم ال قدعلم تصيدون يوم السبت فااء قوم فداذنوا فقالوا مل تعظون قوما هللا مهللهم ومع  م عد ااب شدديدا اآليد  قدال يوم السبت فقال قوم ال قدعلم تصيدون يوم السبت فااء قوم فداذنوا فقالوا مل تعظون قوما هللا مهللهم ومع  م عد ااب شدديدا اآليد  قدال 

يد يدوم السدبت قدال فَدرع الد ين يد يدوم السدبت قدال فَدرع الد ين يتقون يع  ينتهون عن الصيد فلما هنوذم ردوا عليهم فقالوا إها هناان هللا عن أكلها يوم السبت ومل ينهندا عدن صديدذا قدال فواقعدوا الصديتقون يع  ينتهون عن الصيد فلما هنوذم ردوا عليهم فقالوا إها هناان هللا عن أكلها يوم السبت ومل ينهندا عدن صديدذا قدال فواقعدوا الصد  ولعلهمولعلهم
ذدم قدردا خاسدئ  قدال فلمدا أصدبحوا مل يدرع إلديهم أحدد مدن املديند  قدال فبعثدوا رجدال ذدم قدردا خاسدئ  قدال فلمدا أصدبحوا مل يدرع إلديهم أحدد مدن املديند  قدال فبعثدوا رجدال   أمروا وهنوا عن مدينتهم فلما أمسوا بعث هللا جربيل عليه السدالم فصداح  دم صديح  فدإذاأمروا وهنوا عن مدينتهم فلما أمسوا بعث هللا جربيل عليه السدالم فصداح  دم صديح  فدإذا

اء فكدتح البداب فندادى اي عابدا قدردا اء فكدتح البداب فندادى اي عابدا قدردا فاطلع عليهم فلم ير يف املدين  أحدا فنزل فيها فدخل الدور فلم يدر يف الددور أحددا فددخل البيدوت فداذا ذدم قدردا قيدام يف  وااي البيدوت فادفاطلع عليهم فلم ير يف املدين  أحدا فنزل فيها فدخل الدور فلم يدر يف الددور أحددا فددخل البيدوت فداذا ذدم قدردا قيدام يف  وااي البيدوت فاد
فَدَلَمدا َقسودوا َمدا ذوكِْدرووا بِدِه فَدَتْحنَدا َعلَدْيِهْم فَدَلَمدا َقسودوا َمدا ذوكِْدرووا بِدِه فَدَتْحنَدا َعلَدْيِهْم ))فددخلوا الديهم فلاقدت القدردا تعدرف أقسدا ا مدن القدس والقدس ال تعدرف أقسدا ا مدن القدردا وذلدك قولده تعداىل فددخلوا الديهم فلاقدت القدردا تعدرف أقسدا ا مدن القدس والقدس ال تعدرف أقسدا ا مدن القدردا وذلدك قولده تعداىل هلا أذانب تتعاوى قدال هلا أذانب تتعاوى قدال 

(  يعد  فلمدا تركدوا مدا وعظدوا بده وخوفدوا بعد اب هللا أخد انذم بعد اب بئديس أي شدديد (  يعد  فلمدا تركدوا مدا وعظدوا بده وخوفدوا بعد اب هللا أخد انذم بعد اب بئديس أي شدديد 4444وَن( )األقعدام:وَن( )األقعدام:أَبْدَواَب كولِْ َشْبٍء َحىَت ِإَذا َفرِحووا ِيَا أووتووا َأَخْ اَنذوْم بَدْغَتً  فَِإَذا ذوْم موْبِلسو أَبْدَواَب كولِْ َشْبٍء َحىَت ِإَذا َفرِحووا ِيَا أووتووا َأَخْ اَنذوْم بَدْغَتً  فَِإَذا ذوْم موْبِلسو 
ومدا خلكهدا مدن األمدم أي أمد  حممدد صدلى ومدا خلكهدا مدن األمدم أي أمد  حممدد صدلى   فلما عتوا عما هنوا عنه يع  ملا اادوا واجرتؤا عما هنوا عنه قلنا هلم كوقوا قدردا خاسدئ  أي صداغرين فاعلناذدا قلداال ملدا بد  يدديهافلما عتوا عما هنوا عنه يع  ملا اادوا واجرتؤا عما هنوا عنه قلنا هلم كوقوا قدردا خاسدئ  أي صداغرين فاعلناذدا قلداال ملدا بد  يدديها

ذا كدان يدوم القيامد  بعدثهم هللا يف ذا كدان يدوم القيامد  بعدثهم هللا يف  عليه وسلم وما خلكها من أذل  ماهنم وموعظ  للمتق  من الشرك يعد  أمد  حممدد صدلى هللا عليده وسدلم قدال فأمدافم هللا قدال ابدن عبدا  إ عليه وسلم وما خلكها من أذل  ماهنم وموعظ  للمتق  من الشرك يعد  أمد  حممدد صدلى هللا عليده وسدلم قدال فأمدافم هللا قدال ابدن عبدا  إهللاهللا
  ((عقوب  يف الدقيا ح  تركوا األمر ابملعروف والنهب عن املنلرعقوب  يف الدقيا ح  تركوا األمر ابملعروف والنهب عن املنلرقس فيدخل النار ال ين اعتدوا يف السبت وحياسب ال ين مل ومروا ومل ينهوا أبعماهلم وكان املسخ قس فيدخل النار ال ين اعتدوا يف السبت وحياسب ال ين مل ومروا ومل ينهوا أبعماهلم وكان املسخ صورا الصورا ال

  وفيه إسحاق بن بشر وذو أبو ح يك  البَاري صاحب كتاب املبتدأ وذو قصا  اعيف، اتلف ذالك.وفيه إسحاق بن بشر وذو أبو ح يك  البَاري صاحب كتاب املبتدأ وذو قصا  اعيف، اتلف ذالك.
أيدن تريددون تبندون   أيدن تريددون تبندون     ::جيدبء املداء فيد ذب بده قدالجيدبء املداء فيد ذب بده قدال  بلدى ابندوه علدى سداحل البحدر قدالوا إذابلدى ابندوه علدى سداحل البحدر قدالوا إذا  : : بن مدر  اي روح هللا أال قبد  لدك بيتدا قدالبن مدر  اي روح هللا أال قبد  لدك بيتدا قدال  قالوا لعيسىقالوا لعيسى::قال قال   مالك بن دينارمالك بن دينارو عن و عن 

      ..  ؟؟  على القنطراعلى القنطرا
  ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   1074510745))رواه البيهقب يف شعب الميان رواه البيهقب يف شعب الميان 

الشدام ومصدر مدن جداء الشدام ومصدر مدن جداء   داود عليه السالم واآلن جيتمدع  دا حاديجداود عليه السالم واآلن جيتمدع  دا حاديج  مدين  على ساحل حبر القلزم مما يلب الشام كاقت مدين  جليل  يف  منمدين  على ساحل حبر القلزم مما يلب الشام كاقت مدين  جليل  يف  من  أيل أيل ))  وقال القزوي  يف ناثر البالد :وقال القزوي  يف ناثر البالد :
  ((..الم ذكرذا هللا تعاىل حاارا البحرالم ذكرذا هللا تعاىل حاارا البحر  بطريق البحر وذب القري بطريق البحر وذب القري 

   ائدة ائدة

عددن عددن   ((347347رقددمرقددم))( وابددن أيب الدددقيا يف كتدداب الزذددد ( وابددن أيب الدددقيا يف كتدداب الزذددد 5858ومددن طريقدده ابددن أيب عاصددم يف كتدداب الزذددد ) ومددن طريقدده ابددن أيب عاصددم يف كتدداب الزذددد )   ((دار اللتددب العلميدد دار اللتددب العلميدد   481481وو325325)رقددم)رقددموروى المددام أمحددد يف الزذددد وروى المددام أمحددد يف الزذددد 
  واجلدا ساحل البحر ول لك مسيت جدا احلاا  جدا بنم اجليم.واجلدا ساحل البحر ول لك مسيت جدا احلاا  جدا بنم اجليم.((قراراقرارا  تتَ وذاتتَ وذا  فالفال  الدقياالدقيا  تللمتللم  ،،  دارادارا  البحرالبحر  موعموع  علىعلى  يب يب   ال يال ي  ذاذا  منمن))عيسى عليه السالم أقه قال : عيسى عليه السالم أقه قال : 

   ائدة: ائدة:
ليهدا لقولده عليده السدالم )اتقدوا ليهدا لقولده عليده السدالم )اتقدوا شداط  البحدر ال جيدو  ألحدد البنداء عليده للسدلىن وال لغريذدا إال القنداطر املتداع إشداط  البحدر ال جيدو  ألحدد البنداء عليده للسدلىن وال لغريذدا إال القنداطر املتداع إ)): : ((دار الكلدردار الكلدر  249249إىل إىل   247247  11))قال ابن احلداع يف املددخل قال ابن احلداع يف املددخل 

  ((املالعن الثالع الربا  يف املوارد وقارع  الطريق والظل( رواه أبو داود يف سننه، وما ذاك إال ألهنا مرافق للمسلم ...املالعن الثالع الربا  يف املوارد وقارع  الطريق والظل( رواه أبو داود يف سننه، وما ذاك إال ألهنا مرافق للمسلم ...
يدلول إليده األمدر كمدا قدد علدم مدن جمداورا يدلول إليده األمدر كمدا قدد علدم مدن جمداورا   وقال: )ال يلو الساكن ذناك مدن أحدد أمدرين إمدا أن يسدلن يف مللده وإمدا أن يسدلن أبجدرا فدإن كدان يف مللده فقدد أاداع مالده ملداوقال: )ال يلو الساكن ذناك مدن أحدد أمدرين إمدا أن يسدلن يف مللده وإمدا أن يسدلن أبجدرا فدإن كدان يف مللده فقدد أاداع مالده ملدا

  البحر فكب ذلك تغرير ياله وأبذله وبولدهالبحر فكب ذلك تغرير ياله وأبذله وبولده
يهم امللدك للبيدع صدعدوا علدى يهم امللدك للبيدع صدعدوا علدى وإن كان يسلن ابألجرا فال يثاب علدى مدا دفدع منهدا ملدا تقددم ذكدره وقدد أخدربين مدن أثدق بده أن الندا  كداقوا يصدر قبدل ذد ا الدزمن إذا عدر  علدوإن كان يسلن ابألجرا فال يثاب علدى مدا دفدع منهدا ملدا تقددم ذكدره وقدد أخدربين مدن أثدق بده أن الندا  كداقوا يصدر قبدل ذد ا الدزمن إذا عدر  علد

ب ب ون فيه شيئا ويقولون عنه إقه ليس يلدك ملدا يدافون عليده مدن وصدول البحدر إليده فيتلكده ....وذدم اليدوم بندد ذلدك يريدد أحددذم أن يبد  يف قلدون فيه شيئا ويقولون عنه إقه ليس يلدك ملدا يدافون عليده مدن وصدول البحدر إليده فيتلكده ....وذدم اليدوم بندد ذلدك يريدد أحددذم أن يبد  يف قلدسطحه فإذا رأوا البحر ال يعطسطحه فإذا رأوا البحر ال يعط
  البحر ومن بىن يف قلب البحر فهو شبيه ين رمى ياله فيه ...(البحر ومن بىن يف قلب البحر فهو شبيه ين رمى ياله فيه ...(

  واقظر كالمه ذناك كامال إن شئت.واقظر كالمه ذناك كامال إن شئت.
  عد العدا القتحام البحر وبناء الدور واملتنزذات يف قعره، وهلل األمر كله.عد العدا القتحام البحر وبناء الدور واملتنزذات يف قعره، وهلل األمر كله.ومن الطريف التنبيه إىل أن العلم اليوم يومن الطريف التنبيه إىل أن العلم اليوم ي

  لطيفة يف ذكر اختاذ حم  لاسكىن عاهللا ساح  البحر  لفص  الصيالطيفة يف ذكر اختاذ حم  لاسكىن عاهللا ساح  البحر  لفص  الصيا
َتاِء َوالَصْيِف( )قريمل:د قال المام القرطيب يف قوله تعاىل )د قال المام القرطيب يف قوله تعاىل ) َتاِء َوالَصْيِف( )قريمل:ِإيالِفِهْم رِْحَلَ  الشِْ شدتاء وصديكا علدى مدا تقددم  شدتاء وصديكا علدى مدا تقددم    ،،ىل على قدريمل بدرحلت ىل على قدريمل بدرحلت منت هللا تعامنت هللا تعااا)ملا )ملا : : ((208208  2020))يف تكسريه يف تكسريه ( ( 22ِإيالِفِهْم رِْحَلَ  الشِْ

  ..ويف القبلب يف الشتاءويف القبلب يف الشتاء  كان فيه دليل على جوا  تصرف الرجل يف الزماق  ب  حمل  يلون حاهلما يف كل  مان أقعم من اآلخر كاجللو  يف اجمللس البحري يف الصيفكان فيه دليل على جوا  تصرف الرجل يف الزماق  ب  حمل  يلون حاهلما يف كل  مان أقعم من اآلخر كاجللو  يف اجمللس البحري يف الصيف
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  7979اللهفاللهف  َغْصباً {َغْصباً {  ِلَمَساِكَ  يَدْعَملووَن يف اْلَبْحِر فََأَردتُّ أَْن أَِعيبَدَها وََكاَن َورَاءذوم َمِلٌك َوْخو و كوَل َسِكيَنٍ  ِلَمَساِكَ  يَدْعَملووَن يف اْلَبْحِر فََأَردتُّ أَْن أَِعيبَدَها وََكاَن َورَاءذوم َمِلٌك َوْخو و كوَل َسِكيَنٍ    }أََما الَسِكيَن و َفَلاَقتْ }أََما الَسِكيَن و َفَلاَقتْ قال تعاىل قال تعاىل 
   ائدة ائدة

والغددو  يف والغددو  يف    علدى ادك  مدا يقد ف البحدر علدى ادك  مدا يقد ف البحدرأهدو  الشدرك  يف اسدتَراع اللللدل مدن البحدر وطلدب العندربأهدو  الشدرك  يف اسدتَراع اللللدل مدن البحدر وطلدب العندرب( والسدا ل سدحنون : ( والسدا ل سدحنون : 4949  1212دد سدئل المدام ابدن القاسدم كمدا يف املدوقد  )دد سدئل المدام ابدن القاسدم كمدا يف املدوقد  )
  يركبددان مجيعددا ويقدد فان مجيعددا ويتعدداوانن مجيعددا وكدد لك الصدديادان يرجددان مجيعددا يف املركددبيركبددان مجيعددا ويقدد فان مجيعددا ويتعدداوانن مجيعددا وكدد لك الصدديادان يرجددان مجيعددا يف املركددب  ال أب  بدد لك إذا كدداان يعمددالن مجيعددا ينزلدد  مددا يلددون يف املركددبال أب  بدد لك إذا كدداان يعمددالن مجيعددا ينزلدد  مددا يلددون يف املركددب  : ): )قددالقددال؟ ؟ البحددر البحددر 

  ((ب لك إذا كاان يعمالن يف مواع واحد مثل ما وصكت لكب لك إذا كاان يعمالن يف مواع واحد مثل ما وصكت لك  فيق فان مجيعا ويصيدان ويتعاوانن مجيعا فيما حيتاجان إليه قال فال أب فيق فان مجيعا ويصيدان ويتعاوانن مجيعا فيما حيتاجان إليه قال فال أب 
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)مسعدت قدداء املندادي مندادي رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  يندادي الصدالا جامعد  فَرجدت إىل املسداد فصدليت مددع )مسعدت قدداء املندادي مندادي رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  يندادي الصدالا جامعد  فَرجدت إىل املسداد فصدليت مددع دد عدن فاطمد  بندت قديس يف حدديثها الطويدل قالدت: دد عدن فاطمد  بندت قديس يف حدديثها الطويدل قالدت: 

  : : صدف النسدداء الدم تلدب ههدور القددوم فلمدا قندى رسددول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم صددالته جلدس علدى املنددرب وذدو يندحك فقددالصدف النسدداء الدم تلدب ههدور القددوم فلمدا قندى رسددول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم صددالته جلدس علدى املنددرب وذدو يندحك فقددال  رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسددلم  فلندت يفرسدول هللا  صدلى هللا عليده وسددلم  فلندت يف
قصدراقيا فاداء قصدراقيا فاداء إين وهللا ما مجعتلم لرغب  وال لرذب  وللدن مجعدتلم ألن ايمدا الدداري كدان رجدال إين وهللا ما مجعتلم لرغب  وال لرذب  وللدن مجعدتلم ألن ايمدا الدداري كدان رجدال   ::أتدرون مل مجعتلم قالوا هللا ورسوله أعلم قالأتدرون مل مجعتلم قالوا هللا ورسوله أعلم قال  : : ليلزم كل إقسان مصاله   قالليلزم كل إقسان مصاله   قال

م املدوع شدهرا يف البحدر   م املدوع شدهرا يف البحدر   فبايع وأسلم وحدث  حديثا وافق ال ي كنت أحدثلم عن مسيح الدجال حدث  أقه ركب يف سكين  حبري  مع ثالث  رجال من خلم وج ام فلعدب  دفبايع وأسلم وحدث  حديثا وافق ال ي كنت أحدثلم عن مسيح الدجال حدث  أقه ركب يف سكين  حبري  مع ثالث  رجال من خلم وج ام فلعدب  د
  احلديثاحلديث  ((......ال يدرون ما قبله من دبره من كثرا الشعر ال يدرون ما قبله من دبره من كثرا الشعر   أرفلا إىل جزيرا يف البحر حىت مغرب الشمس فالسوا يف فدخلوا اجلزيرا فلقيتهم داب  أذلب كثري الشعرأرفلا إىل جزيرا يف البحر حىت مغرب الشمس فالسوا يف فدخلوا اجلزيرا فلقيتهم داب  أذلب كثري الشعر

  ((29422942))رواه مسلم رواه مسلم 
المي  بددعوى املسداواا المي  بددعوى املسداواا ويف احلديث دليل على أن السن  أن تلون صكوف النساء خلف صكوف الرجال يف الدرو  واملاارات ال كمدا يكعلده بعدع املنتسدب  للحركدات السدويف احلديث دليل على أن السن  أن تلون صكوف النساء خلف صكوف الرجال يف الدرو  واملاارات ال كمدا يكعلده بعدع املنتسدب  للحركدات السد

    ب  اجلنس .ب  اجلنس .
  موعظة :موعظة :

  ( : )مىت فقدت الصرب واليق  كنت كمن أراد السكر يف البحر يف غري مركب(( : )مىت فقدت الصرب واليق  كنت كمن أراد السكر يف البحر يف غري مركب(149149  ))كوا د كوا د قال ابن القيم يف القال ابن القيم يف ال
  استد ل رريااستد ل رريا

)أن اخلليكد  الناصدر احتداع )أن اخلليكد  الناصدر احتداع يف ترمجد  مند ر بدن سدعيد البلدوطب الظداذري مد ذبا املداللب قنداء يف ترمجد  مند ر بدن سدعيد البلدوطب الظداذري مد ذبا املداللب قنداء ( ( 489489إىل إىل   487487  22))ذكدر املقدري يف قكدح الطيدب مدن اتريدخ األقددلس الرطيدب ذكدر املقدري يف قكدح الطيدب مدن اتريدخ األقددلس الرطيدب 
عليه فوقع استحساقه على دار كاقت ألوالد  كراي أخب  دا وكاقت بقرب النشارين يف الدربع الشدرقب منكصدل  عدن دوره ويتصدل عليه فوقع استحساقه على دار كاقت ألوالد  كراي أخب  دا وكاقت بقرب النشارين يف الدربع الشدرقب منكصدل  عدن دوره ويتصدل   ب  حلظي  من قسا ه تلرمب  حلظي  من قسا ه تلرمإىل شراء دار بقرطإىل شراء دار بقرط

أمدرذم يداخلده وصدى األيتدام يف بيعهدا أمدرذم يداخلده وصدى األيتدام يف بيعهدا  ا محام له غل  واسع  وكان أوالد  كراي أخب  دا أيتاما يف حار القااب فأرسل اخلليك  من قومها له بعدما طابت قكسه وأرسل انسا  ا محام له غل  واسع  وكان أوالد  كراي أخب  دا أيتاما يف حار القااب فأرسل اخلليك  من قومها له بعدما طابت قكسه وأرسل انسا 
فقدال لرسدوله البيدع علدى األيتددام ال فقدال لرسدوله البيدع علدى األيتددام ال   علديهم فد كر أقده ال جيدو  إال أبمدر القاادب إذ مل جيدز بيدع األصدل إال عدن رأيده ومشددورته فأرسدل اخلليكد  إىل القاادب مند ر يف بيدع ذد ه الددارعلديهم فد كر أقده ال جيدو  إال أبمدر القاادب إذ مل جيدز بيدع األصدل إال عدن رأيده ومشددورته فأرسدل اخلليكد  إىل القاادب مند ر يف بيدع ذد ه الددار

احلاجد  فدال حاجد  هلدلالء األيتدام إىل البيدع وأمدا الدوذب فلديس فيهدا وأمدا الغبطد  فهد ا ملاهندا فدإن أعطداذم احلاجد  فدال حاجد  هلدلالء األيتدام إىل البيدع وأمدا الدوذب فلديس فيهدا وأمدا الغبطد  فهد ا ملاهندا فدإن أعطداذم   يصح إال لوجوه منها احلاج  ومنها الوذب الشديد ومنها الغبط  فأمدايصح إال لوجوه منها احلاج  ومنها الوذب الشديد ومنها الغبط  فأمدا
وخى رغبتدده فيهددا وخدداف القااددب أن وخى رغبتدده فيهددا وخدداف القااددب أن أمدري املددلمن  فيهددا مددا تسددتب  بدده الغبطدد  أمددرت وصدديهم ابلبيددع وإال فددال فنقددل جوابدده إىل اخلليكدد  فددأههر الزذددد يف شددراء الدددار طمعددا أن يتددأمدري املددلمن  فيهددا مددا تسددتب  بدده الغبطدد  أمددرت وصدديهم ابلبيددع وإال فددال فنقددل جوابدده إىل اخلليكدد  فددأههر الزذددد يف شددراء الدددار طمعددا أن يتدد

بده للسدلطان فاتصدل اخلدرب بده بده للسدلطان فاتصدل اخلدرب بده عث منه عزمي  تلحق األيتام ثورفا فأمر وصب األيتام بنقع الدار وبيع أققاادها فكعدل ذلدك وابع األققدا  فلاقدت هلدا قيمد  أكثدر ممدا قومدت عث منه عزمي  تلحق األيتام ثورفا فأمر وصب األيتام بنقع الدار وبيع أققاادها فكعدل ذلدك وابع األققدا  فلاقدت هلدا قيمد  أكثدر ممدا قومدت تنبتنب
قاادب مند ر وقدال لده أأقدت أمدرت بدنقع دار أخدب قاادب مند ر وقدال لده أأقدت أمدرت بدنقع دار أخدب فعز عليه خرا ا وأمر بتوقيف الوصب على ما أحدثه فيها فأحال الوصب على القااب أقه أمره ب لك فأرسل عندد ذلدك للفعز عليه خرا ا وأمر بتوقيف الوصب على ما أحدثه فيها فأحال الوصب على القااب أقه أمره ب لك فأرسل عندد ذلدك لل

خود و خود و }أََما الَسِكيَن و َفَلاقَدْت ِلَمَسداِكَ  يَدْعَملودوَن يف اْلَبْحدِر فَدَأَردتُّ أَْن أَِعيبَدَهدا وََكداَن َورَاءذودم َملِدٌك وَْ }أََما الَسِكيَن و َفَلاقَدْت ِلَمَسداِكَ  يَدْعَملودوَن يف اْلَبْحدِر فَدَأَردتُّ أَْن أَِعيبَدَهدا وََكداَن َورَاءذودم َملِدٌك وَْ : : تعاىلتعاىل   دا فقال له قعم فقال وما دعاك إىل ذلك قال أخ ت فيها بقول هللا دا فقال له قعم فقال وما دعاك إىل ذلك قال أخ ت فيها بقول هللا
مقوموك مل يقوموذا إال بل ا وب لك تعلق ومهك فقد قع يف أققااها أكثر من ذلك وبقيت القاع  واحلمدام فندال وقظدر هللا تعداىل لميتدام مقوموك مل يقوموذا إال بل ا وب لك تعلق ومهك فقد قع يف أققااها أكثر من ذلك وبقيت القاع  واحلمدام فندال وقظدر هللا تعداىل لميتدام ،،  7979َغْصباً {اللهفَغْصباً {اللهف  ٍ  ٍ  كوَل َسِكينَ كوَل َسِكينَ 

  فصرب اخلليك  عبد الرمحن على ما أتى من ذلك وقال حنن أوىل من اققاد إىل احلق فازاك هللا تعاىل عنا وعن أماقتك خريا(فصرب اخلليك  عبد الرمحن على ما أتى من ذلك وقال حنن أوىل من اققاد إىل احلق فازاك هللا تعاىل عنا وعن أماقتك خريا(
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إن رجدال مدن بد  إسدرا يل سدأل بعدع بد  إسدرا يل أن يسدلكه ألدف ديندار فقدال ا تد  ابلشدهداء أشدهدذم فقدال ككدب ابهلل إن رجدال مدن بد  إسدرا يل سدأل بعدع بد  إسدرا يل أن يسدلكه ألدف ديندار فقدال ا تد  ابلشدهداء أشدهدذم فقدال ككدب ابهلل د عن أيب ذريرا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قدال : د عن أيب ذريرا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قدال : 
فَدرع يف البحدر فقنددى حاجتده   الدتمس مركبدا يركبهددا يقددم عليده لمجدل الدد ي فَدرع يف البحدر فقنددى حاجتده   الدتمس مركبدا يركبهددا يقددم عليده لمجدل الدد ي   شدهيدا قدال فدأت  ابللكيددل قدال ككدب ابهلل وكديال قددال صددقت فددفعها إليده إىل أجددل مسدمىشدهيدا قدال فدأت  ابللكيددل قدال ككدب ابهلل وكديال قددال صددقت فددفعها إليده إىل أجددل مسدمى

ك تعلدم أين تسدلكت فدالان ألدف ك تعلدم أين تسدلكت فدالان ألدف أجله فلم جيد مركبا فأخ  خشب  فنقرذا فأدخل فيها ألف دينار وصحيك  منه إىل صداحبه    ع موادعها   أتدى  دا إىل البحدر فقدال اللهدم إقدأجله فلم جيد مركبا فأخ  خشب  فنقرذا فأدخل فيها ألف دينار وصحيك  منه إىل صداحبه    ع موادعها   أتدى  دا إىل البحدر فقدال اللهدم إقد
كدديال فراددب بدك وسددأل  شدهيدا فقلددت ككددب ابهلل شدهيدا فراددب بدك وإين جهدددت أن أجدد مركبددا أبعددث إليده الدد ي لده فلددم أجددد وإين كدديال فراددب بدك وسددأل  شدهيدا فقلددت ككددب ابهلل شدهيدا فراددب بدك وإين جهدددت أن أجدد مركبددا أبعددث إليده الدد ي لده فلددم أجددد وإين ديندار فسددأل  ككديال فقلددت ككدب ابهلل و ديندار فسددأل  ككديال فقلددت ككدب ابهلل و 

كبددا قددد جدداء يالدده فددإذا كبددا قددد جدداء يالدده فددإذا أسدتودعلها فرمددى  ددا إىل البحددر حددىت وجلددت فيدده   اقصددرف وذددو يف ذلددك يلددتمس مركبددا يددرع إىل بلددده فَددرع الرجددل الدد ي كددان أسددلكه ينظددر لعددل مر أسدتودعلها فرمددى  ددا إىل البحددر حددىت وجلددت فيدده   اقصددرف وذددو يف ذلددك يلددتمس مركبددا يددرع إىل بلددده فَددرع الرجددل الدد ي كددان أسددلكه ينظددر لعددل مر 
 لدت جاذددا يف طلدب مركدب آلتيدك  لدت جاذددا يف طلدب مركدب آلتيدك   ابخلشب  الم فيها املال فأخ ذا ألذله حطبا فلما قشرذا وجد املال والصحيك    قدم ال ي كان أسلكه فأتى ابأللف دينار وقال وهللا مداابخلشب  الم فيها املال فأخ ذا ألذله حطبا فلما قشرذا وجد املال والصحيك    قدم ال ي كان أسلكه فأتى ابأللف دينار وقال وهللا مدا

ت فيده قدال فدإن هللا قدد أدى عندك الد ي بعثددت يف ت فيده قدال فدإن هللا قدد أدى عندك الد ي بعثددت يف يالدك فمدا وجددت مركبدا قبدل الد ي أتيدت فيده قددال ذدل كندت بعثدت إ  شديئا قدال أخدربك أين مل أجدد مركبدا قبددل الد ي جئديالدك فمدا وجددت مركبدا قبدل الد ي أتيدت فيده قددال ذدل كندت بعثدت إ  شديئا قدال أخدربك أين مل أجدد مركبدا قبددل الد ي جئد
  اخلشب  فاقصرف ابأللف دينار راشدا .اخلشب  فاقصرف ابأللف دينار راشدا .

      ( ( دار ابن كثري،اليمام دار ابن كثري،اليمام   21692169))رواه البَاري رواه البَاري 
ل هللا   يظهدر قدوم ل هللا   يظهدر قدوم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يظهدر السدالم حدىت ختتلدف التادار يف البحدر وحدىت ختدو  اخليدل يف سدبيقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يظهدر السدالم حدىت ختتلدف التادار يف البحدر وحدىت ختدو  اخليدل يف سدبي  ::وعن عمر بن اخلطاب راب هللا عنه قالوعن عمر بن اخلطاب راب هللا عنه قالد د 

ذدل يف أولئدك مدن خدري وقدالوا هللا ورسدوله أعلدم  قدال أولئدك مدنلم مدن ذد ه األمد  وأولئدك ذدم ذدل يف أولئدك مدن خدري وقدالوا هللا ورسدوله أعلدم  قدال أولئدك مدنلم مدن ذد ه األمد  وأولئدك ذدم : : صدحابهصدحابهيقرؤون القرنن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا مدن أفقده مندا   قدال أليقرؤون القرنن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا مدن أفقده مندا   قدال أل
  ..وقود النار وقود النار 
  ( إبسناد ال أب  به  ( إبسناد ال أب  به  حلرم حلرم دار ادار ا  62426242))والطرباين يف األوسط والطرباين يف األوسط   ((ملتب  العلوم واحللمملتب  العلوم واحللم  283283))رواه البزار رواه البزار 

) وأمددا البحددر فددإان قددرى أن سددبيله كسددبيل الددرب إن هللا ) وأمددا البحددر فددإان قددرى أن سددبيله كسددبيل الددرب إن هللا : : كتدب عمددر بددن عبددد العزيددز إىل النددا كتدب عمددر بددن عبددد العزيددز إىل النددا     ::قددالقددال  احلمصددب الشددامباحلمصددب الشددامب  مساعيددل بددن عيدداب عددن عبددد هللا بددن دينددار البهددراىنمساعيددل بددن عيدداب عددن عبددد هللا بددن دينددار البهددراىنوعدن إوعدن إ  
      ((فيه من شاء ال حيال ب  أحد من النا  وبينهفيه من شاء ال حيال ب  أحد من النا  وبينهالبحر أن يتار البحر أن يتار   سَر للم البحر لتارى الكلك فيه أبمره ولتبتغوا من فنله فنأذن يفسَر للم البحر لتارى الكلك فيه أبمره ولتبتغوا من فنله فنأذن يف

  والبهراين اعيف.والبهراين اعيف.  ((23942394))رواه سعيد بن منصور يف سننه رواه سعيد بن منصور يف سننه 
  ن ابب جواز  النزول جبزيرة يف البحرن ابب جواز  النزول جبزيرة يف البحر88

  ((اافلعب  م املوع شهرا يف البحر وارفئوا إىل جزيرا ح  مغرب الشمس فالسوا يف أقرب السكين  فدخلوا اجلزير فلعب  م املوع شهرا يف البحر وارفئوا إىل جزيرا ح  مغرب الشمس فالسوا يف أقرب السكين  فدخلوا اجلزير د حديث فاطم  بنت قيس وفيه )د حديث فاطم  بنت قيس وفيه )
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  موعظة:موعظة:
ن عبد الواحد بن  يد أقه قال ركبنا يف مركب فطرحتنا الريح إىل جزيرا فدإذا فيهدا رجدل يعبدد صدنما فقلندا لده مدن تعبدد ن عبد الواحد بن  يد أقه قال ركبنا يف مركب فطرحتنا الريح إىل جزيرا فدإذا فيهدا رجدل يعبدد صدنما فقلندا لده مدن تعبدد (: )ع(: )ع470470وو369369  44قال ابن اجلو ي يف صك  الصكوا )قال ابن اجلو ي يف صك  الصكوا )

السدماء عرشده ويف األر  سدلطاقه السدماء عرشده ويف األر  سدلطاقه    عز وجدل قدال ومدا هللا قلندا الد ي يف عز وجدل قدال ومدا هللا قلندا الد ي يففأومأ إىل الصنم فقلنا يف املركب من يسوى مثل ذ ا ليس ذ ا إبله يعبد قال فأقتم ملن تعبدون قلنا هللافأومأ إىل الصنم فقلنا يف املركب من يسوى مثل ذ ا ليس ذ ا إبله يعبد قال فأقتم ملن تعبدون قلنا هللا
قبندده هللا قدال فمدا تددرك قبندده هللا قدال فمدا تددرك     ى الرسدالى الرسدالوىف األحيداء واألمدوات قنداؤه فقددال كيدف علمدتم بده قلنددا وجده ذد ا امللدك إلينددا رسدوال كرميدا فدأخربان بدد لك قدال فمدا فعدل الرسددول قلندا ملدا أدوىف األحيداء واألمدوات قنداؤه فقددال كيدف علمدتم بده قلنددا وجده ذد ا امللدك إلينددا رسدوال كرميدا فدأخربان بدد لك قدال فمدا فعدل الرسددول قلندا ملدا أد

كتدداب امللددك فينبغدى أن تلددون كتددب امللدوك حسدداان فأتيندداه ابملصدحف فقددال مددا أعدرف ذدد ا فقددرأان عليده سددورا مددن كتدداب امللددك فينبغدى أن تلددون كتددب امللدوك حسدداان فأتيندداه ابملصدحف فقددال مددا أعدرف ذدد ا فقددرأان عليده سددورا مددن     امللددك قدال أروينامللددك قدال أروين  قلندا بلددى تددرك عنددان كتددابقلندا بلددى تددرك عنددان كتدداب    عنددكم عالمددعنددكم عالمدد
ليدل وصدلينا ليدل وصدلينا سدالم وسدورا مدن القدرنن فلمدا جدن عليندا السدالم وسدورا مدن القدرنن فلمدا جدن عليندا الالقرنن فلم قزل ققرأ ويبلى حىت ختمنا السورا فقال ينبغى لصاحب ذ ا اللالم أن اليعصى   أسدلم وعلمنداه شدرا ع الالقرنن فلم قزل ققرأ ويبلى حىت ختمنا السورا فقال ينبغى لصاحب ذ ا اللالم أن اليعصى   أسدلم وعلمنداه شدرا ع ال

عليه إذا جن عليه الليل ينام قلنا ال اي عبد هللا ذو عظديم قيدوم ال يندام قدال بدئس العبيدد أقدتم تندامون ومدوالكم عليه إذا جن عليه الليل ينام قلنا ال اي عبد هللا ذو عظديم قيدوم ال يندام قدال بدئس العبيدد أقدتم تندامون ومدوالكم   دللتمويندللتموين  ييالعشاء أخ ان مناجعنا فقال لنا اي قوم ذ ا الله ال العشاء أخ ان مناجعنا فقال لنا اي قوم ذ ا الله ال 
علدى علدى   هللا دللتمدوينهللا دللتمدوين  إلده إالإلده إال  لده دراذدم وأعطينداه فقدال مدا ذد ه قلندا تنكقهدا قدال اللده دراذدم وأعطينداه فقدال مدا ذد ه قلندا تنكقهدا قدال ال  ذد ا قريدب عهدد ابلسدالم فامعنداذد ا قريدب عهدد ابلسدالم فامعندا  ينام فأعابندا كالمده فلمدا قددمنا عبدادان قلدت ألصدحايبينام فأعابندا كالمده فلمدا قددمنا عبدادان قلدت ألصدحايب  الال

املدوت فأتيتده فقلدت ذدل مدن حاجد  فقدال املدوت فأتيتده فقلدت ذدل مدن حاجد  فقدال   إقده يفإقده يف  وأان أعرفه فلما كدان بعدد أايم قيدل  وأان أعرفه فلما كدان بعدد أايم قيدل    ينيع ينيع   جزا ر البحر أعبد صنما من دوقه ومل ينيع جزا ر البحر أعبد صنما من دوقه ومل ينيع   يف يف كنت كنت     طريق ما سللتموذا أانطريق ما سللتموذا أان
سدرير عليده جاريد  مل قدر أحسدن منهددا سدرير عليده جاريد  مل قدر أحسدن منهددا     القبدالقبد  ويفويف    فنمدت عنددده فرأيدت مقدابر عبدادان رواده وفيهدا قبدفنمدت عنددده فرأيدت مقدابر عبدادان رواده وفيهدا قبد  عيد عيد   قدال عبدد الواحدد فحملتد قدال عبدد الواحدد فحملتد   جزيدريجزيدريمدن جداء بلدم إىل مدن جداء بلدم إىل   ببقندى حدوا اقندى حدوا ا

مدع اجلاريد  وذدو يقدرأ مدع اجلاريد  وذدو يقدرأ     لقبدلقبداا  إليه فاقتبهت فدإذا بده قدد فدارق الددقيا فغسدلته وككنتده وواريتده فلمدا جدن الليدل هدت فرأيتده يفإليه فاقتبهت فدإذا بده قدد فدارق الددقيا فغسدلته وككنتده وواريتده فلمدا جدن الليدل هدت فرأيتده يف  ببعالت به فقد اشتد شوقعالت به فقد اشتد شوق  ماما  سألتك ابهلل إالسألتك ابهلل إال  ::فقالتفقالت
  ((يدخلون عليهم من كل ابب سالم عليلم يا صربس فنعم عقىب الدار  يدخلون عليهم من كل ابب سالم عليلم يا صربس فنعم عقىب الدار      واملال لواملال ل

  لسعتها وعدم تزاح  الناس  يها.لسعتها وعدم تزاح  الناس  يها.   السفن  السفن يقدرن عاهللا ا ستتار يفيقدرن عاهللا ا ستتار يف  ن ابب ركوب النسا  البحر  إن كنن ابب ركوب النسا  البحر  إن كن99
تهددا قدد رت أن تصددوم شددهرا وأهنددا ركبددت البحددر فماتددت ومل تصددم فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده تهددا قدد رت أن تصددوم شددهرا وأهنددا ركبددت البحددر فماتددت ومل تصددم فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده عددن ابددن عبددا  أن امددرأا أتددت الندديب صددلى هللا عليدده وسددلم فدد كرت لدده أم أخعددن ابددن عبددا  أن امددرأا أتددت الندديب صددلى هللا عليدده وسددلم فدد كرت لدده أم أخددد  ددد  

  ..  (() صومب عن أختك) صومب عن أختك: : وسلموسلم
    ((ملتب  العلوم واحللمملتب  العلوم واحللم  1232912329  1414  1212))والطرباين والطرباين ((216216  11))وأمحد وأمحد   ((26302630))رواه الطيالسب رواه الطيالسب 

مد    اسدتيقا يتبسدم فقلدت مدا أادحلك قدال أان  مدن أمدم عرادوا علدب يركبدون ذد ا البحدر مد    اسدتيقا يتبسدم فقلدت مدا أادحلك قدال أان  مدن أمدم عرادوا علدب يركبدون ذد ا البحدر ) انم النيب صلى هللا عليه وسلم يومدا قريبدا ) انم النيب صلى هللا عليه وسلم يومدا قريبدا : : أم حرام بنت ملحان قالت أم حرام بنت ملحان قالت وعن وعن 
 أن جيعلد  مدنهم فقدال أقدت مدن  أن جيعلد  مدنهم فقدال أقدت مدن كامللوك على األسرا قالت فادع هللا أن جيعل  منهم فدعا هلا   انم الثاقي  فكعل مثلها فقالت مثل قوهلا فأجا ا مثلها فقالت ادع هللاكامللوك على األسرا قالت فادع هللا أن جيعل  منهم فدعا هلا   انم الثاقي  فكعل مثلها فقالت مثل قوهلا فأجا ا مثلها فقالت ادع هللا    األخنراألخنر

لرتكبهدا فصدرعتها لرتكبهدا فصدرعتها ع  وجها عبادا بن الصامت غا اي أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوي  فلما اقصرفوا من غزوذم قدافل  فنزلدوا الشدام فقربدت إليهدا دابد  ع  وجها عبادا بن الصامت غا اي أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوي  فلما اقصرفوا من غزوذم قدافل  فنزلدوا الشدام فقربدت إليهدا دابد  األول  فَرجت ماألول  فَرجت م
  ((فماتتفماتت

  ( واللكا للبَاري.( واللكا للبَاري.19121912))ومسلم ومسلم ((26462646))رواه البَاري رواه البَاري 
  يف حبر  الروم يقال هلا قرب (يف حبر  الروم يقال هلا قرب ()قربذا جبزيرا )قربذا جبزيرا : : ((ملسس  الرسال ملسس  الرسال   468468  1010))قال ابن حبان يف صحيحه قال ابن حبان يف صحيحه 

  ((قال بعنهم : فأذل قرب  يستسقون بقربذا راب اّلْل عنهاقال بعنهم : فأذل قرب  يستسقون بقربذا راب اّلْل عنها))وقال ابن النحا  يف مشارع األشواق : وقال ابن النحا  يف مشارع األشواق : 
  (أن النا  يسمون قربذا )قرب املرأا الصاحل ( (أن النا  يسمون قربذا )قرب املرأا الصاحل ( 357357جول  اتريي  يف عهد اخللكاء الراشدين  جول  اتريي  يف عهد اخللكاء الراشدين  ))قلت: ذكر صاحب قلت: ذكر صاحب 

  فقدددط : بتمايدددد هللا ومدحددده أبمسا ددده وصدددكاته،والعمل الصددداا، ودعددداء الرجدددل الصددداا.ولو جدددا  االستسدددقاء ابألمدددوات أو قبدددورذم   فقدددط : بتمايدددد هللا ومدحددده أبمسا ددده وصدددكاته،والعمل الصددداا، ودعددداء الرجدددل الصددداا.ولو جدددا  االستسدددقاء ابألمدددوات أو قبدددورذم وأقبددده إىل أقددده ال يستسدددقى إال أبمدددور ثالثدددوأقبددده إىل أقددده ال يستسدددقى إال أبمدددور ثالثددد
  ربذم أمامه.!!ربذم أمامه.!!الستسقى عمر بن اخلطاب ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أو بقربه يوم حبس عنهم املطر، فإقه استسقى بدعاء عم النيب صلى هللا عليه وسلم وقالستسقى عمر بن اخلطاب ابلنيب صلى هللا عليه وسلم أو بقربه يوم حبس عنهم املطر، فإقه استسقى بدعاء عم النيب صلى هللا عليه وسلم وق

عددن أيب موسددى راددب هللا عندده قددال   بلغنددا ىددرع الندديب  صددلى هللا عليدده وسددلم وحنددن هدداذرا فَرجنددا مهدداجرين إليدده أان وأخددوان   أان أصددغرذم عددن أيب موسددى راددب هللا عندده قددال   بلغنددا ىددرع الندديب  صددلى هللا عليدده وسددلم وحنددن هدداذرا فَرجنددا مهدداجرين إليدده أان وأخددوان   أان أصددغرذم ( (   39903990))    ى البَدداريى البَدداريورو ورو _ _ 
فألقتندا سدكينتنا إىل النااشدب ابحلبشد  فوافقنددا فألقتندا سدكينتنا إىل النااشدب ابحلبشد  فوافقنددا   أحددمها أبدو بدردا واآلخدر أبددو رذدم إمدا قدال يف بندع وإمددا قدال يف ثالثد  وسسد  أو اثند  وسسدد  رجدال مدن قدومب فركبندا سددكين أحددمها أبدو بدردا واآلخدر أبددو رذدم إمدا قدال يف بندع وإمددا قدال يف ثالثد  وسسد  أو اثند  وسسدد  رجدال مدن قدومب فركبندا سددكين 

عد  سدبقناكم ابهلادرا ودخلدت أمسداء عد  سدبقناكم ابهلادرا ودخلدت أمسداء جعكر بن أيب طالب فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا فوافقنا النيب  صلى هللا عليه وسلم  ح  افتتح خيرب وكان أان  من النا  يقولون لندا يجعكر بن أيب طالب فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا فوافقنا النيب  صلى هللا عليه وسلم  ح  افتتح خيرب وكان أان  من النا  يقولون لندا ي
م   ا را وقدد كاقدت ذداجرت إىل النااشدب فديمن ذداجر فددخل عمدر علدى حكصد  وأمسداء عنددذا فقدال عمدر م   ا را وقدد كاقدت ذداجرت إىل النااشدب فديمن ذداجر فددخل عمدر علدى حكصد  وأمسداء عنددذا فقدال عمدر بنت عميس وذب ممن على حكص   وع النيب  صلى هللا عليه وسلبنت عميس وذب ممن على حكص   وع النيب  صلى هللا عليه وسل

  صدلى هللا عليده وسدلم    صدلى هللا عليده وسدلم  ح  رأى أمساء من ذ ه قالت أمساء بنت عميس قال عمر نحلبشي  ذد ه نلبحريد  ذد ه قالدت أمسداء قعدم قدال سدبقناكم ابهلادرا فدنحن أحدق برسدول هللاح  رأى أمساء من ذ ه قالت أمساء بنت عميس قال عمر نحلبشي  ذد ه نلبحريد  ذد ه قالدت أمسداء قعدم قدال سدبقناكم ابهلادرا فدنحن أحدق برسدول هللا
 ويف  ويف وهللا كنتم مع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يطعم جدا علم ويعدا جداذللم وكندا يف دار أو يف أر  البعدداء البغنداء ابحلبشد  وذلدك يف هللاوهللا كنتم مع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يطعم جدا علم ويعدا جداذللم وكندا يف دار أو يف أر  البعدداء البغنداء ابحلبشد  وذلدك يف هللامنلم فغنبت وقالت كال منلم فغنبت وقالت كال 

لذى وخندداف وسدأذكر ذلددك للندديب  لذى وخندداف وسدأذكر ذلددك للندديب  رسدوله  صددلى هللا عليده وسددلم  وا  هللا ال أطعدم طعامددا وال أشدرب شددرااب حددىت أذكدر مددا قلدت لرسددول هللا  صدلى هللا عليدده وسددلم  وحندن كنددا قدرسدوله  صددلى هللا عليده وسددلم  وا  هللا ال أطعدم طعامددا وال أشدرب شددرااب حددىت أذكدر مددا قلدت لرسددول هللا  صدلى هللا عليدده وسددلم  وحندن كنددا قد
ال كد ا وكد ا قدال فمدا قلدت لده قالددت ال كد ا وكد ا قدال فمدا قلدت لده قالددت صدلى هللا عليده وسدلم  وأسدأله وهللا ال أكد ب وال أ يدز وال أ يدد عليده فلمدا جداء النديب  صدلى هللا عليده وسدلم  قالدت اي قديب هللا إن عمدر قدصدلى هللا عليده وسدلم  وأسدأله وهللا ال أكد ب وال أ يدز وال أ يدد عليده فلمدا جداء النديب  صدلى هللا عليده وسدلم  قالدت اي قديب هللا إن عمدر قد

  ((ذاراتنذاراتنقلت له ك ا وك ا قال ليس أبحق يب منلم وله وألصحابه ذارا واحدا وللم أقتم قلت له ك ا وك ا قال ليس أبحق يب منلم وله وألصحابه ذارا واحدا وللم أقتم 
  فال( فال( د وكتب عثمان بن عكان ملعاوي  بعد أن أا عليه أن وذن له له يف ركوب البحر لغزو قرب : )فإن ركبت معك امرأتك فاركبه مأذوانً وإال د وكتب عثمان بن عكان ملعاوي  بعد أن أا عليه أن وذن له له يف ركوب البحر لغزو قرب : )فإن ركبت معك امرأتك فاركبه مأذوانً وإال 

  وفيه أينا حديث أم حرام وكاقت ممن ركب البحر  من معاوي  لغزو قرب .!وفيه أينا حديث أم حرام وكاقت ممن ركب البحر  من معاوي  لغزو قرب .!
اء مطلقا البحر ملا يشى من اطالعهن علدى عدورات الرجدال فيده إذ يتعسدر االحدرتا  مدن ذلدك وخدص أصدحابه اء مطلقا البحر ملا يشى من اطالعهن علدى عدورات الرجدال فيده إذ يتعسدر االحدرتا  مدن ذلدك وخدص أصدحابه ( : )كره مالك ركوب النس( : )كره مالك ركوب النس7777  1111))قال احلافا يف الكتح قال احلافا يف الكتح _ _ 

  ما اللبار الم ميلنهن فيهن االستتار أبماكن ختصهن فال حرع فيه(ما اللبار الم ميلنهن فيهن االستتار أبماكن ختصهن فال حرع فيه(أأذلك ابلسكن الصغار و ذلك ابلسكن الصغار و 
ذلدك مالدك ألن السدكن ابحلادا  صدغار وإن النسداء ال يقددرن علدى االسدتتار ذلدك مالدك ألن السدكن ابحلادا  صدغار وإن النسداء ال يقددرن علدى االسدتتار إهدا كدره إهدا كدره   : : قدال بعدع أصدحابنا مدن أذدل البصدراقدال بعدع أصدحابنا مدن أذدل البصدرا( : )( : )233233  11قال ابن عبد الدرب يف التمهيدد )قال ابن عبد الدرب يف التمهيدد )_ _ 

اللبدار حندو سدكن أذدل البصدرا فلديس اللبدار حندو سدكن أذدل البصدرا فلديس     وأمدا السدكنوأمدا السدكن  ::اخلالء فيها لنيقها وتزاحم النا  فيها وكان الطريق من املدين  إىل مل  علدى الدرب مملندا فلد لك كدره ذلدك مالدك قدالاخلالء فيها لنيقها وتزاحم النا  فيها وكان الطريق من املدين  إىل مل  علدى الدرب مملندا فلد لك كدره ذلدك مالدك قدالعند عند 
  ((ب لك أب ب لك أب 
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   ائدة: ائدة:
)كددان حيلددم يف الرجددل يريددد أن )كددان حيلددم يف الرجددل يريددد أن   القااددب أيب املطددرف عبددد الددرمحن بددن القاسددم الشددعيب املدداَلقب  أقددهالقااددب أيب املطددرف عبددد الددرمحن بددن القاسددم الشددعيب املدداَلقب  أقددهالكقيدده الكقيدده ( عددن ( عددن 108108) ) لقب يف اتريددخ قندداا األقدددلس لقب يف اتريددخ قندداا األقدددلس ددد ذكددر أبددو احلسددن املدداددد ذكددر أبددو احلسددن املددا

  ء إذا كان مأموان غيبته عليها(ء إذا كان مأموان غيبته عليها(ااينتقل عن األقدلس بعياله إىل غريذا من عدوا البحر، فتأىب  وجته معه مللان البحر، وشدته على ركوبه، أبن له أن يرجها ويسريذا حيث شينتقل عن األقدلس بعياله إىل غريذا من عدوا البحر، فتأىب  وجته معه مللان البحر، وشدته على ركوبه، أبن له أن يرجها ويسريذا حيث ش
   ائدة ائدة

 ، مباحدا املوادع ذلدك كدان  وإن ، للكرجد  البحدر ركوب إىل فيه حيتان مواع إىل اخلروع من مينعهن أن عليه جيب بل ، له وينبغب( : )( : )272272  11د قال ابن احلاع يف املدخل )د قال ابن احلاع يف املدخل )
 ال الكرجدد  موادع كدان  إن ذد ا جز ياتدده تقصدب إىل حيتداع فدال مر ددب مشداذد ذدو مدا علدى الدددواب ركدوب مدن أعظدم ذددو مدا املكاسدد مدن وفيدده ، هلدن كشدك   البحدر ركدوب أن إذ

 ممدا ذنداك جيدري ومدا والنسداء ، الرجدال واجتمداع وغريذدا القنداطر إىل خدروجهن مثدل املندع فداألوىل مكسددا البحدر ركدوب إىل اقندم إذا وأما ، وقوعها يتَوف فتن  وال فيه منلر
  !!!!  ((برؤيته فليف عنه السمع يلل
  ن ابب ركوب البحر عند ارجتاجهن ابب ركوب البحر عند ارجتاجه1010

)مدن ابت علدى إ دار فوقدع منده فمدات بر دت منده ال مد  ومدن ركدب البحدر حد  يدرتج )مدن ابت علدى إ دار فوقدع منده فمدات بر دت منده ال مد  ومدن ركدب البحدر حد  يدرتج د عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قدال : د عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قدال : 
  ((يع  يغتلم فهلك بر ت منه ال م يع  يغتلم فهلك بر ت منه ال م 

  ((828828رقم رقم ))وذ ا لكظه وصححه األلباين يف السلسل  الصحيح  وذ ا لكظه وصححه األلباين يف السلسل  الصحيح  ( ( دار البشا ر السالمي دار البشا ر السالمي   11941194))والبَاري يف األدب املكرد والبَاري يف األدب املكرد   ((7979  55))رواه أمحد رواه أمحد 
  م: الْسلطان والبحر والزمان.م: الْسلطان والبحر والزمان.وقد قيل : ثالع ال أمان هلوقد قيل : ثالع ال أمان هل

  مقطعةمقطعة
  قال ابن محديس كما يف قكح الطيب:قال ابن محديس كما يف قكح الطيب:

  أراك ركبت يف األذوال حبراً         عظيماً ليس يلمن من خطوبهأراك ركبت يف األذوال حبراً         عظيماً ليس يلمن من خطوبه
  باه إىل جنوبهباه إىل جنوبهع من صَ ع من صَ فَ فَ دْ دْ وغرابً         وتو وغرابً         وتو   له شرقاً له شرقاً لْ لْ فدو فدو   رَيو رَيو سَ سَ تو تو 

  وأصعب من ركوب البحر عندي         أمور أجلأتك إىل ركوبهوأصعب من ركوب البحر عندي         أمور أجلأتك إىل ركوبه
  وقال:وقال:

  ال أركب البحر، أخشى         علب منه املعاطبال أركب البحر، أخشى         علب منه املعاطب
  ط  أان وذو ماء         والط  يف املاء ذا بط  أان وذو ماء         والط  يف املاء ذا ب

  النهر والبحر يف الشعر العريب دار اجليل(النهر والبحر يف الشعر العريب دار اجليل(د واقظر أينا ما مجعه الدكتور حس  عطوان يف كتابه اللطيف: )وصف د واقظر أينا ما مجعه الدكتور حس  عطوان يف كتابه اللطيف: )وصف 
  رريفة :رريفة :

أردت أن أمحل أمدب إىل بغدداد، فَكدت إن محلتهدا يف البحدر أن تعطدب، وإن محلتهدا يف الدرب أردت أن أمحل أمدب إىل بغدداد، فَكدت إن محلتهدا يف البحدر أن تعطدب، وإن محلتهدا يف الدرب د ذكر احلصري يف مجع اجلواذر يف امللح والنوادر أن رجال سأل اجلما  وقال له:  د ذكر احلصري يف مجع اجلواذر يف امللح والنوادر أن رجال سأل اجلما  وقال له:  
  أن تتعب. قال: فَ ذا يف سكتا .أن تتعب. قال: فَ ذا يف سكتا .

  يف غري معصية يف غري معصية ن ابب الغرق يف البحر ن ابب الغرق يف البحر 1111
)بينمددا رجددل ميشددب بطريددق وجددد غصددن شددوك علددى الطريددق فددأخره فشددلر هللا لدده فغكددر لدده وقددال الشددهداء سسدد  )بينمددا رجددل ميشددب بطريددق وجددد غصددن شددوك علددى الطريددق فددأخره فشددلر هللا لدده فغكددر لدده وقددال الشددهداء سسدد  : : عددن أيب ذريددرا أن رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  قددال عددن أيب ذريددرا أن رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  قددال       

  ((املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد يف سبيل هللا عز وجل املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد يف سبيل هللا عز وجل 
  (    (      19191414  ))و مسلم و مسلم ((26742674))رواه البَاري رواه البَاري 

) إن شدهداء أمدم  ) إن شدهداء أمدم  : : مدن قتدل يف سدبيل هللا فهدو شدهيد قدالمدن قتدل يف سدبيل هللا فهدو شدهيد قدال: : ( قدالوا اي رسدول هللا ( قدالوا اي رسدول هللا الشدهيد فديلم ؟الشدهيد فديلم ؟  )ما تعددون)ما تعددون: : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   ::قالقالأينا أينا عن أيب ذريرا عن أيب ذريرا و و 
ل هللا فهو شهيد ومن مدات يف الطداعون فهدو شدهيد ومدن مدات يف الدبطن ل هللا فهو شهيد ومن مدات يف الطداعون فهدو شدهيد ومدن مدات يف الدبطن ) من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد ومن مات يف سبي) من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد ومن مات يف سبي: : قالقال؟ ؟ فمن ذم اي رسول هللا فمن ذم اي رسول هللا   ::قالواقالوا  ((إذا لقليلإذا لقليل

        ((فهو شهيد قال بن مقسم أشهد على أبيك يف ذ ا احلديث أقه قال والغريق شهيدفهو شهيد قال بن مقسم أشهد على أبيك يف ذ ا احلديث أقه قال والغريق شهيد
  ((19151915))رواه مسلم رواه مسلم 

    ((له أجر شهدينله أجر شهدين)املا د يف البحر ال ي يصيبه القبء له أجر شهيد والغرق )املا د يف البحر ال ي يصيبه القبء له أجر شهيد والغرق د وعن أم حرام قالت : قال النيب صلى هللا عليه وسلم: د وعن أم حرام قالت : قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
  ..((24932493))رواه أبو داود رواه أبو داود 

  ((هللاهللاعند عند ) إن من يرتدى من رءو  اجلبال ويغرق يف البحر لشهيد ) إن من يرتدى من رءو  اجلبال ويغرق يف البحر لشهيد : : عن الثوري عن إبراذيم بن املهاجر عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قالعن الثوري عن إبراذيم بن املهاجر عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قالو و 
  ((امللتب السالمبامللتب السالمب  95729572))رواه عبد الر اق رواه عبد الر اق 

قدال عبدد هللا بدن قدال عبدد هللا بدن   ::ثندا شدعب  عدن إبدراذيم بدن مهداجر عدن طدارق بدن شدهاب قدالثندا شدعب  عدن إبدراذيم بدن مهداجر عدن طدارق بدن شدهاب قدال  ذشام بدن عبدد امللدكذشام بدن عبدد امللدك  د الطيالسبد الطيالسبالوليالولي  أيبأيبعن عن ( ( دار طيب دار طيب   114114  55))وروى الدارقط  يف العلل وروى الدارقط  يف العلل 
  ((هللا عز وجل يوم القيام  هللا عز وجل يوم القيام    عندعند) إن ال ي وكله السبع ويرتدى من اجلبال ويغرق يف البحر شهداء ) إن ال ي وكله السبع ويرتدى من اجلبال ويغرق يف البحر شهداء : : مسعود قال النيب  صلى هللا عليه وسلممسعود قال النيب  صلى هللا عليه وسلم

  قلت : وإبراذيم صدوق ل  احلكاقلت : وإبراذيم صدوق ل  احلكا
  ةة ائد ائد

  سئل شيخ السالم عن رجل ركب البحر للتاارا ، فغرق فهل مات شهيدا ؟ .سئل شيخ السالم عن رجل ركب البحر للتاارا ، فغرق فهل مات شهيدا ؟ .
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مليدت ابلطداعون شدهيد مليدت ابلطداعون شدهيد قعم مات شهيدا إذا مل يلن عاصيا بركوبه فإقه قد صح عن النيب صلى هللا عليده وسدلم أقده قدال : ) الغريدق واملبطدون شدهيد واحلريدق شدهيد واقعم مات شهيدا إذا مل يلن عاصيا بركوبه فإقه قد صح عن النيب صلى هللا عليده وسدلم أقده قدال : ) الغريدق واملبطدون شدهيد واحلريدق شدهيد وا))فأجاب : فأجاب : 
اهلدم شهيد( . وجاء ذكدر غدري ذدلالء . وركدوب البحدر للتادارا جدا ز إذا غلدب علدى الظدن السدالم  . وأمدا بددون ذلدك فلديس لده أن اهلدم شهيد( . وجاء ذكدر غدري ذدلالء . وركدوب البحدر للتادارا جدا ز إذا غلدب علدى الظدن السدالم  . وأمدا بددون ذلدك فلديس لده أن واملرأا اوت يف قكاسها شهيدا وصاحب واملرأا اوت يف قكاسها شهيدا وصاحب 

  ((293293  2424))((455455  55))جمموع الكتاوى جمموع الكتاوى ( ( يركبه للتاارا فإن فعل فقد أعان على قتل قكسه ومثل ذ ا ال يقال : إقه شهيد وهللا أعلم .يركبه للتاارا فإن فعل فقد أعان على قتل قكسه ومثل ذ ا ال يقال : إقه شهيد وهللا أعلم .
  غريبة:غريبة:

وذدد ا إسدناد سدداقط فيده مبددارك بددن وذدد ا إسدناد سدداقط فيده مبددارك بددن   ن مل يلدن غريقددا(ن مل يلدن غريقددا(إإ)طدوىب لدده )طدوىب لدده : : ( عددن أقددس عدن الندديب صدلى هللا عليدده وسددلم أقده مددرت بده جنددا ا فقددال ( عددن أقددس عدن الندديب صدلى هللا عليدده وسددلم أقده مددرت بده جنددا ا فقددال 322322  66))  روى ابدن عدددي يف اللامدلروى ابدن عدددي يف اللامدل
  سحيم البناين قال البَاري : منلر احلديث وقال النسا ب : مرتوك احلديثسحيم البناين قال البَاري : منلر احلديث وقال النسا ب : مرتوك احلديث

   توى توى
صدين بالد أورواب لطلب العمل ويعراون أقكسهم للغرق ويدفعون ملن يودركبهم مداال كثدريا فيهلدك غدالبهم صدين بالد أورواب لطلب العمل ويعراون أقكسهم للغرق ويدفعون ملن يودركبهم مداال كثدريا فيهلدك غدالبهم سألت شيَنا حممد بوخبزا حكظه هللا تعاىل عن ان  يركبون البحر قاسألت شيَنا حممد بوخبزا حكظه هللا تعاىل عن ان  يركبون البحر قا

  غرقا يف البحر .ما حلم سكرذم ذ ا ؟،وذل يعترب من غرق منهم شهيدا؟ غرقا يف البحر .ما حلم سكرذم ذ ا ؟،وذل يعترب من غرق منهم شهيدا؟ 
  فأجاب حكظه هللا : فأجاب حكظه هللا : 

ومدددا،ال جيددو ،وأن مددن أسددلم وذددو بدد  أههددرذم جيددب عليدده أن يهددداجر إىل أر  ومدددا،ال جيددو ،وأن مددن أسددلم وذددو بدد  أههددرذم جيددب عليدده أن يهددداجر إىل أر  مددن املعلددوم يف الشددريع  السددالمي  أن السددكر إىل دار احلددرب مددن أر  النصددارى واللكددار عممددن املعلددوم يف الشددريع  السددالمي  أن السددكر إىل دار احلددرب مددن أر  النصددارى واللكددار عم
 لللدافرين علدى املدومن  سدبيال( ويف  لللدافرين علدى املدومن  سدبيال( ويف السالم، واألدل  على ذ ا متوافرا ومتلاثرا مشروح  يف أحلام اجلهاد والقام  ب  ههدراين اللدافرين،من ذلدك قولده تعداىل )ولدن جيعدل هللاالسالم، واألدل  على ذ ا متوافرا ومتلاثرا مشروح  يف أحلام اجلهاد والقام  ب  ههدراين اللدافرين،من ذلدك قولده تعداىل )ولدن جيعدل هللا

رير إبسناد حسن مرفوعا: )أان بريء من كل مسلم يقيم ب  أههر املشرك ، ال تدرتانى انرمهدا( إىل أدلد  أخدرى،إال أن للندرورا أحلامدا رير إبسناد حسن مرفوعا: )أان بريء من كل مسلم يقيم ب  أههر املشرك ، ال تدرتانى انرمهدا( إىل أدلد  أخدرى،إال أن للندرورا أحلامدا سنن الرتم ي وأيب داود من حديث جسنن الرتم ي وأيب داود من حديث ج
علدم ذد ا عدرف علدم ذد ا عدرف حيح ،إذا حيح ،إذا أخرى بشرط حتققها، وأن ال تتااو  كعالع مدن مدر  ال يوجدد ببلدد املسدلم، وقدراءا علدم ال يوجدد عندان،ودراسد  ميداقيد  وحندو ذد ا مدن أعد ار صدأخرى بشرط حتققها، وأن ال تتااو  كعالع مدن مدر  ال يوجدد ببلدد املسدلم، وقدراءا علدم ال يوجدد عندان،ودراسد  ميداقيد  وحندو ذد ا مدن أعد ار صد
لمخطدار، وادياع املدال، لمخطدار، وادياع املدال،   حلم السالم يف ذ ا البالء املاحق ال ي حل ابملسلم  من السكر للعمل أبوراب وغريذا دون ع ر شرعب مقبول، وما يرتتب على ذلك من تعدر حلم السالم يف ذ ا البالء املاحق ال ي حل ابملسلم  من السكر للعمل أبوراب وغريذا دون ع ر شرعب مقبول، وما يرتتب على ذلك من تعدر 

   ذب مالك وغريه، ومن مات غرقا فيه ال يعترب شهيدا( ذب مالك وغريه، ومن مات غرقا فيه ال يعترب شهيدا(وذو فور أشبه ابالقتحار املتعمد، والشرع الشريف يعترب ذ ا السكر سكر معصي  ال تقصر فيه الصالا يف موذو فور أشبه ابالقتحار املتعمد، والشرع الشريف يعترب ذ ا السكر سكر معصي  ال تقصر فيه الصالا يف م
   ائدة يف ذكر كيفية بعث الغرقهللا: ائدة يف ذكر كيفية بعث الغرقهللا:

حممدد بددن السددهل حددثنا سددلم  بددن شدبيب حدددثنا ابددراذيم بددن حممدد بددن السددهل حددثنا سددلم  بددن شدبيب حدددثنا ابددراذيم بددن ( عددن ( عددن 5454( والواحدددي النيسددابوري يف أسدباب النددزول ) ( والواحدددي النيسددابوري يف أسدباب النددزول ) 616616وو615615  22روى أبدو الشدديبخ يف كتدداب العظمد  )روى أبدو الشدديبخ يف كتدداب العظمد  )
  : : عند منزل يزداد وكان علرم  ان ال مع يزداد حنو الساحل ف كروا ال ين يغرقون يف البحر فقال علرم عند منزل يزداد وكان علرم  ان ال مع يزداد حنو الساحل ف كروا ال ين يغرقون يف البحر فقال علرم احللم حدثنا ايب قال كنت جالسا مع علرم  احللم حدثنا ايب قال كنت جالسا مع علرم  

االمددواع حدىت تلقيهدا علدى الدرب فتملددث العظدام حيندا حدىت تصددري االمددواع حدىت تلقيهدا علدى الدرب فتملددث العظدام حيندا حدىت تصددري   احلمددهلل ان الد ين يغرقدون يف البحدر تقتسددم حلدومهم احليتدان فدال يبقدى معهددم شدبء اال العظدام ادوع فتلقيهدااحلمددهلل ان الد ين يغرقدون يف البحدر تقتسددم حلدومهم احليتدان فدال يبقدى معهددم شدبء اال العظدام ادوع فتلقيهدا  ))
بء ريدح فتلقدب ذلدك الرمداد بء ريدح فتلقدب ذلدك الرمداد را فتمر  ا االبدل فتأكلهدا   تسدري االبدل فتبعدر   جيدبء بعددذم قدوم فينزلدون مندزال فيأخد ون ذلدك البعدر فيوقددون   ختمدد تلدك الندار فتادرا فتمر  ا االبدل فتأكلهدا   تسدري االبدل فتبعدر   جيدبء بعددذم قدوم فينزلدون مندزال فيأخد ون ذلدك البعدر فيوقددون   ختمدد تلدك الندار فتادخا ال خنخا ال خن

  ذل القبور سواء(ذل القبور سواء(أأفيَرع اولئك و فيَرع اولئك و   ((فإذا ذم قيام ينظرونفإذا ذم قيام ينظرون  : ): )على االر  فإذا جاءت النكَ  قال هللا عز وجلعلى االر  فإذا جاءت النكَ  قال هللا عز وجل
  من قا  بسبب ركوب البحرمن قا  بسبب ركوب البحرن ابب  ين ابب  ي1212
  ((..)املا د يف البحر ال ي يصيبه القبء له أجر شهيد)املا د يف البحر ال ي يصيبه القبء له أجر شهيد: : عن أم حرام قالت : قال النيب عن أم حرام قالت : قال النيب   د د   

  ((كاملتشحط يف دمه كاملتشحط يف دمه     )غزوا يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن أجا  البحر فلأها أجا  األودي  كلها واملا د فيه)غزوا يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن أجا  البحر فلأها أجا  األودي  كلها واملا د فيهقال :قال :  د عن عبد هللا بن عمرو عن النيب د عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 
  وغريه وغريه   ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   26342634اه احلاكم يف املستدرك )اه احلاكم يف املستدرك )رو رو 
  ..من حديث أيب الدرداءمن حديث أيب الدرداء  ((27772777))ورواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه   

  بن األثري.بن األثري.يقال : حَبَر الرجل إذا أصابه دوار البحر ويقال الدوام، وذدم الرجل فهو مهدوم قاله ابن دريد ويقال الَسَدر كما يف غريب األثر  اليقال : حَبَر الرجل إذا أصابه دوار البحر ويقال الدوام، وذدم الرجل فهو مهدوم قاله ابن دريد ويقال الَسَدر كما يف غريب األثر  ال
   رع  قهال غريب: رع  قهال غريب:

عدن صداحب الطدرا  عدن صداحب الطدرا  ((343343  11))( وققدل القدرايف يف الد خريا ( وققدل القدرايف يف الد خريا ميدد البحدر مدر  يبديح التديمم فيتديمم ويصدلب وال يعيددميدد البحدر مدر  يبديح التديمم فيتديمم ويصدلب وال يعيددعن ابن عرف  أن عن ابن عرف  أن ((479479  11))طاب يف مواذب اجلليل طاب يف مواذب اجلليل ققل احلققل احل
  ( !( !إذا عظمت بطنه حىت ال يتملن من تناول املاء أو أدركه امليد يف البحر حىت ال ميلك قكسه يتيمم ألقه وسعهإذا عظمت بطنه حىت ال يتملن من تناول املاء أو أدركه امليد يف البحر حىت ال ميلك قكسه يتيمم ألقه وسعهقوله : )قوله : )
  ركوب البحر لاجهاه ركوب البحر لاجهاه ن ابب ن ابب 1313

رأيدت قومدا ممدن يركدب ههدر رأيدت قومدا ممدن يركدب ههدر ::أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال عنددذم فاسدتيقا وذدو يندحك قالدت فقلدت اي رسدول هللا مدا أادحلك قدال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدال عنددذم فاسدتيقا وذدو يندحك قالدت فقلدت اي رسدول هللا مدا أادحلك قدال د عن أم حرام بنت ملحان د عن أم حرام بنت ملحان 
 انم فاستيقا وذو ينحك قالدت فقلدت اي رسدول هللا مدا أادحلك  انم فاستيقا وذو ينحك قالدت فقلدت اي رسدول هللا مدا أادحلك ذ ا البحر كامللوك على األسرا قالت قلت اي رسول هللا ادع هللا أن جيعل  منهم قال فإقك منهم قالت  ذ ا البحر كامللوك على األسرا قالت قلت اي رسول هللا ادع هللا أن جيعل  منهم قال فإقك منهم قالت  

معدده فلمددا رجددع قربددت هلددا بغلدد  معدده فلمددا رجددع قربددت هلددا بغلدد  فقددال مثددل مقالتدده قلددت اي رسددول هللا ادع هللا أن جيعلدد  مددنهم قددال أقددت مددن األولدد  قددال فتزوجهددا عبددادا بددن الصددامت فغددزا يف البحددر فحملهددا فقددال مثددل مقالتدده قلددت اي رسددول هللا ادع هللا أن جيعلدد  مددنهم قددال أقددت مددن األولدد  قددال فتزوجهددا عبددادا بددن الصددامت فغددزا يف البحددر فحملهددا 
  لرتكبها فصرعتها فاقدقت عنقها فماتت لرتكبها فصرعتها فاقدقت عنقها فماتت 

   توى لطيفة: توى لطيفة:
  ( عن خروع املرأا مع  وجها الغا ي يف البحر فأجاب: ( عن خروع املرأا مع  وجها الغا ي يف البحر فأجاب: 115115وو  114114  22ئل أبو العبا  املريع املاللب كما يف املعيار املعرب للوقشريسب )ئل أبو العبا  املريع املاللب كما يف املعيار املعرب للوقشريسب )سس
ك يف بددر أو حبددر، ك يف بددر أو حبددر، ء كددان ذلدء كددان ذلدإن كدان ذدد ا املتوجده ابمرأتدده مددع جديمل تددلمن السددالم  معده غالبددا فلدده ذلدك فقددد كددان النسداء يف  مندده صددلى هللا عليده وسددلم يددرجن للغدزو ، وسددواإن كدان ذدد ا املتوجده ابمرأتدده مددع جديمل تددلمن السددالم  معده غالبددا فلدده ذلدك فقددد كددان النسداء يف  مندده صددلى هللا عليده وسددلم يددرجن للغدزو ، وسددوا))

    ذلك(ذلك(وحديث أم حرام أصل يف الباب، وإن كان اجليمل قليال ال يلمن معه العطب فال يرع  ا خيك  أن حتصل بيد العدو ، وال خكاء يا ينشأ عن وحديث أم حرام أصل يف الباب، وإن كان اجليمل قليال ال يلمن معه العطب فال يرع  ا خيك  أن حتصل بيد العدو ، وال خكاء يا ينشأ عن 
  ..  ((كاملتشحط يف دمهكاملتشحط يف دمه    ألودي  كلها واملا د فيهألودي  كلها واملا د فيهغزوا يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن أجا  البحر فلأها أجا  اغزوا يف البحر خري من عشر غزوات يف الرب ومن أجا  البحر فلأها أجا  ا  ))قال : قال :   د وعن عبد هللا بن عمرو عن النيب د وعن عبد هللا بن عمرو عن النيب 
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  ((12301230))واعكه  األلباين يف النعيك  رقم واعكه  األلباين يف النعيك  رقم ( ( 334334  44))( والبيهقب ( والبيهقب )ذ ا حديث صحيح على شرط البَاري ومل يرجاه)ذ ا حديث صحيح على شرط البَاري ومل يرجاهوقال : وقال : ( ( دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   26342634))روراه احلاكم روراه احلاكم 
بعث أاب موسدى سدري  يف البحدر فبينمدا ذدم كد لك إذ رفعدوا الشدراع يف ليلد  مظلمد  إذا ذداتف بعث أاب موسدى سدري  يف البحدر فبينمدا ذدم كد لك إذ رفعدوا الشدراع يف ليلد  مظلمد  إذا ذداتف )وعن ابن عبا  أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  )وعن ابن عبا  أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  : :   ((183183  33))قال اهليثمب قال اهليثمب 

أقه مدن أعطدمل قكسده لده يف يدوم أقه مدن أعطدمل قكسده لده يف يدوم   يهتف من فوقهم اي قكوا أخربكم بقناء قناه هللا على قكسه فقال أبو موسى أخربان إن كنت ىربا قال إن هللا تبارك وتعاىل قنى على قكسهيهتف من فوقهم اي قكوا أخربكم بقناء قناه هللا على قكسه فقال أبو موسى أخربان إن كنت ىربا قال إن هللا تبارك وتعاىل قنى على قكسه
  رواه البزار ورجاله موثقون(رواه البزار ورجاله موثقون(..طمل(طمل(صا ف سقاه هللا يوم العصا ف سقاه هللا يوم الع

( : )رواه البزار إبسناد حسن إن شاء هللا ورواه ابن أيب الدقيا من حدديث لقديط عدن أيب بدردا عدن أيب موسدى ( : )رواه البزار إبسناد حسن إن شاء هللا ورواه ابن أيب الدقيا من حدديث لقديط عدن أيب بدردا عدن أيب موسدى دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   5151  22))وقال املن ري يف الرتغيب والرتذيب وقال املن ري يف الرتغيب والرتذيب   
  ((577577))واعكه األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب واعكه األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب   بنحوه(بنحوه(
) يقول أول جيمل مدن أمدم يغدزون البحدر قدد أوجبدوا قالدت أم حدرام قلدت اي رسدول هللا أان فديهم قدال أقدت فديهم   قدال ) يقول أول جيمل مدن أمدم يغدزون البحدر قدد أوجبدوا قالدت أم حدرام قلدت اي رسدول هللا أان فديهم قدال أقدت فديهم   قدال : : مسعت النيب  صلى هللا عليه وسلم مسعت النيب  صلى هللا عليه وسلم أم حرام أهنا أم حرام أهنا   وعنوعن

  ((ال    ال      ::النيب  صلى هللا عليه وسلم أول جيمل من أمم يغزون مدين  قيصر مغكور هلم فقلت أان فيهم اي رسول هللا قالالنيب  صلى هللا عليه وسلم أول جيمل من أمم يغزون مدين  قيصر مغكور هلم فقلت أان فيهم اي رسول هللا قال
  م..م..ويف الباب مجل  من األحاديث املرفوع  رواذا ابن أيب عاصم يف كتاب اجلهاد وابن املبارك يف كتاب اجلهاد أينا وجلها ال يصح وهللا أعلويف الباب مجل  من األحاديث املرفوع  رواذا ابن أيب عاصم يف كتاب اجلهاد وابن املبارك يف كتاب اجلهاد أينا وجلها ال يصح وهللا أعل((27662766))ري ري رواه البَارواه البَا
   ائدة: ائدة:

.واقظر أيندا مددا  .واقظر أيندا مددا  ((قيدادا األسداطيلقيدادا األسداطيل))راءتده .مسداه راءتده .مسداه مبحثدا طددويال يف خطد  اجلهداد البحدري حيسدن قمبحثدا طددويال يف خطد  اجلهداد البحدري حيسدن ق  312312عقدد ابدن خلددون رمحده هللا يف كتابده ديدوان العدرب يف املقدمد  املعروفد     عقدد ابدن خلددون رمحده هللا يف كتابده ديدوان العدرب يف املقدمد  املعروفد     
  وما ققله عن املقريزي يف اخلطط.وما ققله عن املقريزي يف اخلطط.  ((370370  11))كتبه اللتاين يف الرتاتيب الداري  يف ذلككتبه اللتاين يف الرتاتيب الداري  يف ذلك

   ائدة : ائدة :
رقد  يتوارثوهندا يف رقد  يتوارثوهندا يف خدرع البيهقدب مدن طريدق عمدر بدن احللدم بدن رافدع بدن سدنان قدال حددث  بعدع عمدومم وناب دب اقده كاقدت عنددذم و خدرع البيهقدب مدن طريدق عمدر بدن احللدم بدن رافدع بدن سدنان قدال حددث  بعدع عمدومم وناب دب اقده كاقدت عنددذم و أأ) ) ::((  2828  11))قال السيوطب يف اخلصا صقال السيوطب يف اخلصا ص

سددبلون أطددرافهم سددبلون أطددرافهم سددالم فلمددا قددم الندديب املديند  أتددوه  ددا ملتدوب فيهددا بسدم هللا وقولدده احلددق وقدول الظددامل  يف تبداب ذدد ا الدد كر ألمد  َتي يف نخددر الزمدان يسددالم فلمددا قددم الندديب املديند  أتددوه  ددا ملتدوب فيهددا بسدم هللا وقولدده احلددق وقدول الظددامل  يف تبداب ذدد ا الدد كر ألمد  َتي يف نخددر الزمدان ياجلاذليد  حددىت جداء الاجلاذليد  حددىت جداء ال
ا أذللددوا ابلطوفددان ويف عدداد مددا اذللددوا ابلددريح ويف  ددود مددا اذللددوا ابلصدديح  ا أذللددوا ابلطوفددان ويف عدداد مددا اذللددوا ابلددريح ويف  ددود مددا اذللددوا ابلصدديح  عدددا هم فدديهم صددالا لددو كاقددت يف قددوم قددوح مددعدددا هم فدديهم صددالا لددو كاقددت يف قددوم قددوح مددأأوسدداطهم ويواددون  البحددار إىل وسدداطهم ويواددون  البحددار إىل أأووتددزرون علددى ووتددزرون علددى 

  ( ( فعاب النيب ملا فيها ملا قر ت عليه فعاب النيب ملا فيها ملا قر ت عليه 
   ائدة  ائدة 

أقواعهددا أقواعهددا سدكن األسدطول السدالمب واتريهدا و سدكن األسدطول السدالمب واتريهدا و ))( : )لدبعع املعاصدرين املصددري  كتداب ( : )لدبعع املعاصدرين املصددري  كتداب دار اللتداب العدريبدار اللتداب العدريب  373373  11))قدال شديخ شديَنا عبدد احلدب اللتداين يف الرتاتيددب الداريد  قدال شديخ شديَنا عبدد احلدب اللتداين يف الرتاتيددب الداريد  
  ..وذو مطبوع(وذو مطبوع(  ((وأوصافهاوأوصافها

  ن ابب السباحة يف البحرن ابب السباحة يف البحر1414
قعددم فقدال أحدددمها قعددم فقدال أحدددمها   ::قدالقدال  ؟؟أكسدلتأكسدلت  ::رأيددت جدابر بدن عبددد هللا وجدابر بددن عمدري األقصداري  يرميددان قدال فأمددا أحددمها واحلاصدل فقددال لده صدداحبهرأيددت جدابر بدن عبددد هللا وجدابر بددن عمدري األقصداري  يرميددان قدال فأمددا أحددمها واحلاصدل فقددال لده صدداحبه: : عدن عطداء بددن أيب رابح قدال عدن عطداء بددن أيب رابح قدال 

كل شبء ليس من ذكر هللا فهو لعب ال يلون أربع  مالعب  الرجدل امرأتده وَتديدب الرجدل فرسده ومشدب الرجدل كل شبء ليس من ذكر هللا فهو لعب ال يلون أربع  مالعب  الرجدل امرأتده وَتديدب الرجدل فرسده ومشدب الرجدل )): : أما مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول أما مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول   ::لآلخرلآلخر
    ب  الغرا  وتعلم الرجل السباح (ب  الغرا  وتعلم الرجل السباح (

  ((17851785  193193  22))والطرباين يف األوسط والطرباين يف األوسط   ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   89398939))رواه النسا ب يف السنن اللربى رواه النسا ب يف السنن اللربى 
( وقددال: )عبيددد العطددار ( وقددال: )عبيددد العطددار   ابدن عمددر قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علمدوا أبندداءكم السددباح  والرمددب واملدرأا املغددزل ابدن عمددر قددال قددال رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علمدوا أبندداءكم السددباح  والرمددب واملدرأا املغددزل   ( : عددن( : عددن401401  66))وروى البيهقدب يف شددعب الميددان وروى البيهقدب يف شددعب الميددان 

          ((منلر احلديث منلر احلديث 
)قعدم )قعدم : : قدال قدال   ؟؟ندا علديهمندا علديهمأللولدد عليندا حدق كحقأللولدد عليندا حدق كحق  ،،قلت اي رسول هللاقلت اي رسول هللا::(عن أيب رافع قال (عن أيب رافع قال 1515  1010))والسنن والسنن   ((401401  66))والبيهقب يف الشعب والبيهقب يف الشعب   ((184184  11))وروى أبو قعيم يف احللي  وروى أبو قعيم يف احللي  

  ((اعيف جدااعيف جدا))قال فيه الشيخ األلباين : قال فيه الشيخ األلباين : ((34953495))( واحلديث يف السلسل  النعيك  رقم ( واحلديث يف السلسل  النعيك  رقم طيبا طيبا   يورثهيورثهحق الولد على الوالد أن يعلمه اللتاب  والسباح  والرمب وأن حق الولد على الوالد أن يعلمه اللتاب  والسباح  والرمب وأن 
( وذدد ا ( وذدد ا هلددو املددلمن السددباح  وخددري هلددو املددرأا املغددزلهلددو املددلمن السددباح  وخددري هلددو املددرأا املغددزل  )خري)خري::بددن عبددا  مسعددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم يقددولبددن عبددا  مسعددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم يقددولاا( عددن جماذددد عددن ( عددن جماذددد عددن 152152  22))ددد وروى ابددن عدددي يف اللامددل ددد وروى ابددن عدددي يف اللامددل 

  حديث ابطل،فيه جعكر بن قصر العنربي حيدع ابلبواطيل عن الثقات ال يعرف وليث بن أيب سليم مرتوك.حديث ابطل،فيه جعكر بن قصر العنربي حيدع ابلبواطيل عن الثقات ال يعرف وليث بن أيب سليم مرتوك.
 .غىن نهع احليوان من شئ وليس ينسهللا   ما تعاي  يف:  قال ؟ كنت   ي :  الصويفأنه قي  ميب واش  )وذكر املناوي يف الكيع )( : وذكر املناوي يف الكيع )( : 

 . السباحة:  قال ؟ وو ما:  قي 
 كنان  ممنن يعطنب  ان  قريش من مجاعة  يها سفينة غرقت وقد عنه  يسبد من جيدون و  عنه  يكتب من جيدون  إهن  العوم ولدد عا :  لاإعيب ا ا  عبد وقال 

  ((واحدا إ  يسبد   كان  ممن ينج ومل واحدا إ  يسبد
  أن للسيوطب رسال  مساذا )الباح  يف فنل السباح (أن للسيوطب رسال  مساذا )الباح  يف فنل السباح (((  9595  22))اري  اري  وذكر اللتاين يف الرتاتيب الدوذكر اللتاين يف الرتاتيب الد

   ائدة: ائدة:
 امللقب املنانيقب، بركات بن صابر بن يعقوب يوسف أيبعن  املوصلب ابملرتجم املعروف عدالن بن علب احلسن أيب الدين عكيفأقشد ابن خللان يف وفيات األعيان عن أقشد ابن خللان يف وفيات األعيان عن 

 :ذلك يف فقال ، العوم يتعلم من عادا جرت كما  منكوخ  شلوا ههره على وشد أ رق  تباان لبس وقد بغداد، دجل  يف باح الس يتعلم غالم يف  املشهور الشاعر الدين،  م
 وأعشق أحب من تعاقق أاحت   شلوا من شلايم للرجال اي

 فأغرق الغرام ويثقل  تطكو   أهنا إال كهواي  ذوى مجعت
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   رقاأل العدو فهو أردافه   عناق عند التبان ويغريين
  ن ابب  التغارس يف ما  البحر ن ابب  التغارس يف ما  البحر 1515
  ( .  ( .  ابجلحك ابجلحك ريا قال   عمر بن اخلطاب راب هللا عنه : تعال أابقيك يف املاء أينا أطول قكسا وحنن حمرمون ريا قال   عمر بن اخلطاب راب هللا عنه : تعال أابقيك يف املاء أينا أطول قكسا وحنن حمرمون ::عن ابن عبا  قال عن ابن عبا  قال د د 

    إبسناد صحيحإبسناد صحيح  ((ملتب  دار البا ملتب  دار البا   6363  55))يف اللربى يف اللربى   البيهقبالبيهقبمن طريقه من طريقه ( و ( و 146146  22))رواه الشافعب يف األم رواه الشافعب يف األم 
  وقعا يف البحر يتمالقان يغيب أحدمها رأ  صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينلر ذلك عليهما وقعا يف البحر يتمالقان يغيب أحدمها رأ  صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينلر ذلك عليهما   عبد هللا بن عمر أن عاصم بن عمر وعبد الرمحن بن  يدعبد هللا بن عمر أن عاصم بن عمر وعبد الرمحن بن  يدوعن وعن د د 

  ويتمالقان أي يتغاطسانويتمالقان أي يتغاطسان
ب  يدي عمر بدن اخلطداب رادب هللا تعداىل عنده وذدو ب  يدي عمر بدن اخلطداب رادب هللا تعداىل عنده وذدو   لقوالقواااااأن انسا أن انسا ))ن ابن جريج عن عطاء أقه بلغه ن ابن جريج عن عطاء أقه بلغه عع  ((146146  22))ورواه الشافعب يف األم ورواه الشافعب يف األم   ((6363  55))رواه البيهقب يف اللربى رواه البيهقب يف اللربى 
  ((وعمر ينظر إليهم فلم ينلره عليهموعمر ينظر إليهم فلم ينلره عليهم  بساحل من السواحلبساحل من السواحل
  لشيخ شَيَنا األلباين لشيخ شَيَنا األلباين ((10211021رقم :رقم :))واقظر إرواء الغليل واقظر إرواء الغليل 

  ن  ائدة :ن  ائدة :
 وذددب مراحددل أربددع علددى ملدد  مددن املديندد  طريددق علددى منددرب ذات كبددريا  قريدد  كاقددت  والكدداء، السددلون   ابلنددم: اجلوحَكدد و )( : ( : 111111  22قددال ايقددوت احلمددوي يف معاددم البلدددان )قددال ايقددوت احلمددوي يف معاددم البلدددان )

 بعددع يف أذلهدا ومحدل اجتحكهددا السديل ألن اجلحكد  مسيدت وإهددا مهيَعد و  امسهدا وكدان احلليكدد  ذو فميقدافم ابملديند  مرذدا فددإن املديند  علدى ميرذدا مل إن والشددام مصدر أذدل ميقدات
 خدم غددير وبد   وبينهدا مراحدل سدت املديند  وبد  وبينهدا أميدال سدت  البحدر مدن موادع أقدرون وبد  وبينهدا مراحدل ثدالع وحند اجلدار سداحل وبد  وبينها خراب ااَلن وذب األعرام
  ((ميالن
  ن ابب  الغوص لاصيد واستخراج الاؤلؤ واحلاال.ن ابب  الغوص لاصيد واستخراج الاؤلؤ واحلاال.1616

رِجوواْ قال تعال:ى )قال تعال:ى ) َْ َر اْلَبْحَر لَِتْأكولووْا ِمْنهو حلَْماً َطراِْيً َوَتْسَت ََ رِجوواْ َوذوَو اَلِ ي َس َْ َر اْلَبْحَر لَِتْأكولووْا ِمْنهو حلَْماً َطراِْيً َوَتْسَت ََ تَدغوواْ ِمن َفْنِلِه َوَلَعَللوْم َتْشلورووَن َوذوَو اَلِ ي َس تَدغوواْ ِمن َفْنِلِه َوَلَعَللوْم َتْشلورووَن  ِمْنهو ِحْلَيً  تَدْلَبسووهَنَا َوتَدَرى اْلكوْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَدبدْ   (( ِمْنهو ِحْلَيً  تَدْلَبسووهَنَا َوتَدَرى اْلكوْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولِتَدبدْ
تَدغودوا ِمدن َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َسا ٌِز َشرَابوهو َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاٌع َوِمن كولٍْ ََتْكولووَن حلَْمَوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َسا ٌِز َشرَابوهو َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاٌع َوِمن كولٍْ ََتْكولووَن حلَْموقال تعاىل: وقال تعاىل:  رِجووَن ِحْليَدً  تَدْلَبسودوهَنَا َوتَددَرى اْلكوْلدَك ِفيدِه َمدَواِخَر لِتَدبدْ َْ تَدغودوا ِمدن اً طَدراِْيً َوَتْسدَت رِجووَن ِحْليَدً  تَدْلَبسودوهَنَا َوتَددَرى اْلكوْلدَك ِفيدِه َمدَواِخَر لِتَدبدْ َْ اً طَدراِْيً َوَتْسدَت

  ((َفْنِلِه َوَلَعَللوْم َتْشلوروونَ َفْنِلِه َوَلَعَللوْم َتْشلوروونَ 
نَدهوَما بَدْر ٌَخ ال يَدْبِغَيانِ وقال تعاىل : وقال تعاىل :  نَدهوَما بَدْر ٌَخ ال يَدْبِغَيانِ )َمرََع اْلَبْحَرْيِن بَديدْ هوَما اللُّْللولو َواْلَمْرَجانو( )الرمحن:يَْ يَْ   ،،فَِبَأيِْ نالِء َربِْلوَما توَل ِْاَبنِ فَِبَأيِْ نالِء َربِْلوَما توَل ِْاَبنِ   ،،)َمرََع اْلَبْحَرْيِن بَديدْ هوَما اللُّْللولو َواْلَمْرَجانو( )الرمحن:روعو ِمندْ   ((2020روعو ِمندْ

  اللللددلاللللددل  أنأن  فدداجلوابفدداجلواب  --اآليدد اآليدد --  البحددرينالبحددرين  مددرعمددرع  الدد يالدد ي  وذددووذددو  قددالقددال  كمدداكمددا    يتلطددانيتلطددان  الال  ألهنمدداألهنمددا  واملددااواملدداا  العدد بالعدد ب  ابلبحددرينابلبحددرين  تعدداىلتعدداىل  هللاهللا  أرادأراد  إهدداإهددا  قيددلقيددل  فددإنفددإن))قددال املقدسددب يف أحسددن التقاسدديم: قددال املقدسددب يف أحسددن التقاسدديم: 
  !!!!  ((البحرينالبحرين  ذ ينذ ين  أرادأراد  إهاإها  أقهأقه  فعرفنافعرفنا. . الرومبالرومب  منمن  واملرجانواملرجان  الصي الصي   منمن  يرعيرع  الللللاللللل  أنأن  العلمالعلم  أذلأذل  ب ب   خالفخالف  والوال  اامنهممنهم  يقوليقول  وهللاوهللا  احللواحللو  منمن  يرجانيرجان  الال  واملرجانواملرجان

  .(.(للتعريفللتعريف  مهامها  فإهافإها  للانسللانس  يلوانيلوان  ململ  إذاإذا  والالموالالم  واأللفواأللف  معهودين،معهودين،  حبرينحبرين  إىلإىل  أشارأشار))وقال أينا: وقال أينا: 
  ابب ذكر مدينة مأوولة حتت البحرابب ذكر مدينة مأوولة حتت البحر  نن1717

محد بن روح حدثنا  كراي بن حيىي حدثنا عبدد احلميدد بدن صداا عدن ابدن املبدارك رمحده هللا تعداىل أقده غدزا يف البحدر فقدال محد بن روح حدثنا  كراي بن حيىي حدثنا عبدد احلميدد بدن صداا عدن ابدن املبدارك رمحده هللا تعداىل أقده غدزا يف البحدر فقدال أأقال أبو الطيب قال أبو الطيب   ((92389238))روى أبو الشيخ يف العظم  روى أبو الشيخ يف العظم  
خدري رجدل فلمدا اقتهيدت خدري رجدل فلمدا اقتهيدت وسدرت مدع وسدرت مدع   ::) أاتين شيخ فحمل  أعلام أكسي  إىل مواع من البحر فحملتها له قدال) أاتين شيخ فحمل  أعلام أكسي  إىل مواع من البحر فحملتها له قدال: : رجل للمالح أخربين أبعاب شبء رأيته يف ذ ا البحر قالرجل للمالح أخربين أبعاب شبء رأيته يف ذ ا البحر قال

  ::تقدم قليال نخر فتقدمت فطرحتهدا فأدركدت فقدال  تقدم قليال نخر فتقدمت فطرحتهدا فأدركدت فقدال    ::مل تدرك فقالمل تدرك فقال  ::فطرحتها فلم تدرك فقال تقدم قليال نخر فقالفطرحتها فلم تدرك فقال تقدم قليال نخر فقال  ::اطرح مراسيك قالاطرح مراسيك قال  ::إىل املواع ال ي شارطته قال  إىل املواع ال ي شارطته قال  
ب يب يف املاء فَرع إىل مدين  شدبيه  ابلبصدرا فدأدخل  إىل دار بده وإذا املتداع ب يب يف املاء فَرع إىل مدين  شدبيه  ابلبصدرا فدأدخل  إىل دار بده وإذا املتداع فما  لنا قعر  علما علما حىت غرقناذا   أخ  بيدي فغافما  لنا قعر  علما علما حىت غرقناذا   أخ  بيدي فغا  ::اطرح ذ ا املتاع يف ذ ا البحر قالاطرح ذ ا املتاع يف ذ ا البحر قال

فمددررت بدد لك املوادع بعددد حدد  فاعلددت أاددرب فمددررت بدد لك املوادع بعددد حدد  فاعلددت أاددرب   ::بيدددي فدردين قددالبيدددي فدردين قددال  فدددعا بغدا ده فغددداين ودعددا بلدديس فدو ن   كرا ددب   أخدد فدددعا بغدا ده فغددداين ودعددا بلدديس فدو ن   كرا ددب   أخدد   ::منندد بعندده علددى بعددع مل يصدبه املدداء قددالمنندد بعندده علددى بعددع مل يصدبه املدداء قددال
  ((ابملراسب ذا ذنا وذا ذنا فلم تدرك ابملراسب ذا ذنا وذا ذنا فلم تدرك 

  يف النوم جبنب البحريف النوم جبنب البحر  ن اببن ابب1818
طلق واقطلدق طلق واقطلدق )فدأوحى هللا إليده إن عبددا مدن عبدادي يامدع البحدرين ذدو أعلدم مندك قدال اي رب وكيدف بده فقيدل لده امحدل حدوات يف ملتدل فدإذا فقدتده فهدو   فداق)فدأوحى هللا إليده إن عبددا مدن عبدادي يامدع البحدرين ذدو أعلدم مندك قدال اي رب وكيدف بده فقيدل لده امحدل حدوات يف ملتدل فدإذا فقدتده فهدو   فداقيف حدديث أيب يف حدديث أيب 

اب وكددان ملوسددى وفتدداه عابددا اب وكددان ملوسددى وفتدداه عابددا مددن امللتددل فاختدد  سددبيله يف البحددر سددرمددن امللتددل فاختدد  سددبيله يف البحددر سددرواددعا رؤوسددهما وانمددا فاقسددل احلددوت واددعا رؤوسددهما وانمددا فاقسددل احلددوت الصددَرا الصددَرا   عندددعندددبكتدداه يوشددع بددن قددون ومحددل حددوات يف ملتددل حددىت كدداان بكتدداه يوشددع بددن قددون ومحددل حددوات يف ملتددل حددىت كدداان 
او  امللدان الد ي أمدر بده فقدال او  امللدان الد ي أمدر بده فقدال فاقطلقا بقي  ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سدكران ذد ا قصدبا ومل جيدد موسدى مسدا مدن النصدب حدىت جدفاقطلقا بقي  ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سدكران ذد ا قصدبا ومل جيدد موسدى مسدا مدن النصدب حدىت جد

  حلديث وذ ا لكا البَاريحلديث وذ ا لكا البَاري(ا(ا......حلوت قال موسى ذلك ما كنا قبغب فارتدا على ناثرمها قصصاحلوت قال موسى ذلك ما كنا قبغب فارتدا على ناثرمها قصصاأوينا إىل الصَرا فإين قسيت اأوينا إىل الصَرا فإين قسيت ا  ذذله فتاه أرأيت إله فتاه أرأيت إ
  ن ابب يف رمال البحر ابحلجر  ن ابب يف رمال البحر ابحلجر  1919

يد  أيب قعديم يد  أيب قعديم ويف رواويف روا  ((..) إقده ال يصديد صديدا وال ينلدأ عددوا إهدا يكقدأ العد  ويلسدر السدن) إقده ال يصديد صديدا وال ينلدأ عددوا إهدا يكقدأ العد  ويلسدر السدن: : قالقال  ،،هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخل فهنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخل فد عن عبد هللا بن مغكل قال : د عن عبد هللا بن مغكل قال : 
  دار العاصم ( : )ال خت فوا ،فإقه ال يصاد به الصيد ...(دار العاصم ( : )ال خت فوا ،فإقه ال يصاد به الصيد ...(  2222  ) ) يف جزء من كتاب رايا  األبدان يف جزء من كتاب رايا  األبدان 

  ((58665866))رواه البَاري رواه البَاري 
  ن ابب رمال ا يت يف البحر إن خيا  ساهه قب  باوغ الرب.ن ابب رمال ا يت يف البحر إن خيا  ساهه قب  باوغ الرب.  2020
 فقال أرى أن تستنكروا شيوخا وشباان فقالوا اي أابان لقدد غدزوت مدع النديب  صدلى هللا عليده  فقال أرى أن تستنكروا شيوخا وشباان فقالوا اي أابان لقدد غدزوت مدع النديب  صدلى هللا عليده عن أقس راب هللا عنه   أن أاب طلح  راب هللا عنه قرأ القرنن اقكروا خكافا وثقاالعن أقس راب هللا عنه   أن أاب طلح  راب هللا عنه قرأ القرنن اقكروا خكافا وثقاالد د 

  فما تغريفما تغري  : : قالقالوسلم  حىت مات ومع أيب بلر وعمر راب هللا عنهما فنحن قغزو عنك فأىب فركب البحر حىت مات فلم جيدوا جزيرا يدفنوه إال بعد سبع  أايم وسلم  حىت مات ومع أيب بلر وعمر راب هللا عنهما فنحن قغزو عنك فأىب فركب البحر حىت مات فلم جيدوا جزيرا يدفنوه إال بعد سبع  أايم 
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  )ذ ا حديث صحيح السناد على شرط مسلم ومل يرجاه()ذ ا حديث صحيح السناد على شرط مسلم ومل يرجاه(وقال : وقال :   ((25032503))و احلاكم يف املستدرك و احلاكم يف املستدرك ((دار الراين للرتاعدار الراين للرتاع  251251))  رواه ابن أيب عاصم يف كتاب الزذدرواه ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد
  إذا مات الرجل يف البحر جعل يف  قبيل   ق ف به إذا مات الرجل يف البحر جعل يف  قبيل   ق ف به   ::عن احلسن قالعن احلسن قالو و 

  ((1185011850))رواه ابن أيب شيب  يف املصنف رواه ابن أيب شيب  يف املصنف 
  يف البحر يف البحر   ويصلى عليه   يربط يف رجليه شبء   يرمى بهويصلى عليه   يربط يف رجليه شبء   يرمى به  عن عطاء يف ال ي ميوت يف البحر قال يغسل ويلكن وحينطعن عطاء يف ال ي ميوت يف البحر قال يغسل ويلكن وحينطو و 

  وذو قول أمحد.وذو قول أمحد.( ( 1185111851))رواه ابن أيب شيب   رواه ابن أيب شيب   
( : )إن مات ميت يف سدكين  يف البحدر فدإن قددروا علدى دفنده وإال أحببدت أن جيعلدوه بد  لدوح  ويربطومهدا حببدل لديحماله إىل أن ( : )إن مات ميت يف سدكين  يف البحدر فدإن قددروا علدى دفنده وإال أحببدت أن جيعلدوه بد  لدوح  ويربطومهدا حببدل لديحماله إىل أن دار املعرف دار املعرف   266266  11))وقال الشافعب يف األم وقال الشافعب يف األم 

  بحر ابلساحل(بحر ابلساحل(ينب ه الينب ه ال
إن كددان البحددر الدد ي مددات فيدده امليددت األغلددب مندده أن يددرع أمواجدده إىل سددواحل املسددلم  يكعددل بدده مددا قالدده إن كددان البحددر الدد ي مددات فيدده امليددت األغلددب مندده أن يددرع أمواجدده إىل سددواحل املسددلم  يكعددل بدده مددا قالدده )): : ومجددع ابددن املندد ر بدد  قددول أمحددد والشددافعب فقددال يف األوسددطومجددع ابددن املندد ر بدد  قددول أمحددد والشددافعب فقددال يف األوسددط

  ((الشافعب ، فإن مل يلن ك لك فعل ما قاله أمحدالشافعب ، فإن مل يلن ك لك فعل ما قاله أمحد
يف البحددر غسدل وككدن وصدلى عليدده واقتظدر بده الدرب أن أمددن التغدري وإال رمدب بده يف البحددر مسدتقبال حمرفدا علدى شددقه يف البحددر غسدل وككدن وصدلى عليدده واقتظدر بده الدرب أن أمددن التغدري وإال رمدب بده يف البحددر مسدتقبال حمرفدا علدى شددقه مدات مدات : )مدن : )مدن ((480480  22))دد وقدال القدرايف املدداللب يف الد خريا دد وقدال القدرايف املدداللب يف الد خريا 

  ((األمين قال ابن حبيب وتشد عليه أككاقه وال تثقل رجاله وخالكه سحنون فاألول ليصل الرب فيدفن والثاين ليسلم من أكل الطيوراألمين قال ابن حبيب وتشد عليه أككاقه وال تثقل رجاله وخالكه سحنون فاألول ليصل الرب فيدفن والثاين ليسلم من أكل الطيور
   ائدة  ائدة 

[ أي ادام  لمحيداء واألمدوات، همعهدم 26، 25: 77قدال تعداىل ملأمل  عدل األر  ككدااتً، أحيداء وأمدوااًت   (: )(: )  11يف مرعاا املكاتيح )يف مرعاا املكاتيح )قال الشيخ أبو احلسن املبارككوري قال الشيخ أبو احلسن املبارككوري 
واحليتدان يف البحدر، فدإن  اهلدواء، وتنمهم وحتو ذم، فال حمل للميت إال األر ، سواء كان غريقاً أو حريقاً أو مأكوالً يف بطدن احليدواانت مدن السدباع علدى األر ، والطيدور يف

  (!(!الغريق يرسب يف املاء فيسقط إىل أسكله من األر 
    القصرالقصر  وجوبوجوبكالسفر يف الرب يف كالسفر يف الرب يف     السفر يف البحرالسفر يف البحر  يف أن يف أن   ابباببن ن   2121
حدر وكدان عظديم التادارا حدر وكدان عظديم التادارا الدداري سدأل عمدر بدن اخلطداب رادب هللا عنده عدن ركدوب البالدداري سدأل عمدر بدن اخلطداب رادب هللا عنده عدن ركدوب الب  ااأن ايمدأن ايمد  بدن عمدربدن عمدرااحيىي بن قصر بن حاجب عن عبد هللا بن شربم  عن انفع عن حيىي بن قصر بن حاجب عن عبد هللا بن شربم  عن انفع عن   عنعن      

وكوْم يف اْلرَبِْ َواْلَبْحِر ()يوقس: من اآلي ))يقول هللا عز وجل يقول هللا عز وجل   ::يف البحر فأمره بتقصري الصالا قاليف البحر فأمره بتقصري الصالا قال وكوْم يف اْلرَبِْ َواْلَبْحِر ()يوقس: من اآلي ذوَو اَلِ ي يوَسريِْ   ((2222ذوَو اَلِ ي يوَسريِْ
  ((8282  1111))وابن عساكر يف اتريخ دمشق وابن عساكر يف اتريخ دمشق   ((52745274))رواه البيهقب يف السنن اللربى رواه البيهقب يف السنن اللربى   

  ((سند والبحر عند مالك مثل الرب يف اعتبار املساح سند والبحر عند مالك مثل الرب يف اعتبار املساح قال قال ( : )( : )329329  22وقال القرايف يف ال خريا : )وقال القرايف يف ال خريا : )
  ن ابب يف أن من عضمات الساعة ريد تاقال الناس يف البحرن ابب يف أن من عضمات الساعة ريد تاقال الناس يف البحر  2222

وا وا ) إهندا لدن تقدوم حدىت تدر ) إهندا لدن تقدوم حدىت تدر : : قد كر السداع  . قدالقد كر السداع  . قدال: : . قدالوا . قدالوا   (()مدا تد كرون ؟)مدا تد كرون ؟: : اطلدع النديب صدلى هللا عليده وسدلم عليندا وحندن قتد اكر . فقدال اطلدع النديب صدلى هللا عليده وسدلم عليندا وحندن قتد اكر . فقدال   : : عدن ح يكد  بدن أسديد الغكداري قدالعدن ح يكد  بدن أسديد الغكداري قدال
ف ابملغددرب ف ابملغددرب قبلهدا عشددر نايت فدد كر الدددخان والدددجال والدابدد  وطلددوع الشددمس مددن مغر ددا وقددزول عيسدى بددن مددر  ووجددوع ومددأجوع وثالثدد  خسددوف خسددف ابملشددرق وخسددقبلهدا عشددر نايت فدد كر الدددخان والدددجال والدابدد  وطلددوع الشددمس مددن مغر ددا وقددزول عيسدى بددن مددر  ووجددوع ومددأجوع وثالثدد  خسددوف خسددف ابملشددرق وخسدد

وريدح وريدح )). ويف روايد  يف العاشدرا . ويف روايد  يف العاشدرا ((شدر شدر انر ختدرع مدن قعدر عددن تسدوق الندا  إىل املانر ختدرع مدن قعدر عددن تسدوق الندا  إىل امل))ويف رواي  ويف رواي    ((وخسف جبزيرا العرب ونخر ذلك انر خترع من اليمن تطرد النا  إىل حمشرذم .وخسف جبزيرا العرب ونخر ذلك انر خترع من اليمن تطرد النا  إىل حمشرذم .
  ((تلقب النا  يف البحرتلقب النا  يف البحر

  (.(.29012901))رواه مسلم رواه مسلم 
( أخربان أبو بلر حممد بن علب احلللب سبط أيب عمر الصباا قراءا عليده يف جدامع اصدكهان.قال حددثنا أبدو حممدد عبدد هللا بدن حممدد بدن ( أخربان أبو بلر حممد بن علب احلللب سبط أيب عمر الصباا قراءا عليده يف جدامع اصدكهان.قال حددثنا أبدو حممدد عبدد هللا بدن حممدد بدن 265265  22د وروى الشاري يف أماليه )د وروى الشاري يف أماليه )

جعكر بن قصر،قال حدثنا عبد الواحد بن حممد البالب حدثنا حممد بن كثري قال حددثنا داود بدن أيب ذندد عدن الشدعيب عدن ح يكد  بدن جعكر بن قصر،قال حدثنا عبد الواحد بن حممد البالب حدثنا حممد بن كثري قال حددثنا داود بدن أيب ذندد عدن الشدعيب عدن ح يكد  بدن جعكر بن حبان قال: حدثنا أمحد بن جعكر بن حبان قال: حدثنا أمحد بن 
  قبددل املشدرق وريددحقبددل املشدرق وريددح  البمدان قدال : قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم : )يلدون يف أمددم خسدف وقدد ف ورجدف و ال ل وحيددات ذوات أجنحد  وريددح محدراء واتر حتشددرذم مدنالبمدان قدال : قددال رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم : )يلدون يف أمددم خسدف وقدد ف ورجدف و ال ل وحيددات ذوات أجنحد  وريددح محدراء واتر حتشددرذم مدن

  ((تك فهم يف البحر ونايت متتابعات ...تك فهم يف البحر ونايت متتابعات ...
  قلت: ولعل املقصود ابحليات ذوات األجنح  التناق  وهللا اعلم. قلت: ولعل املقصود ابحليات ذوات األجنح  التناق  وهللا اعلم. 

  صن  ا سكندرية !صن  ا سكندرية !  ((شراحي شراحي ))ابب ذكر ابب ذكر   نن  2323
     يد بن عبد الرمحن بن  يد بن أسلم عن أبيه عن جده يد بن عبد الرمحن بن  يد بن أسلم عن أبيه عن جدهعن عن ( ( 8484  88))روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

على حشك  من حشف البحر مستقبل إبصدبع مدن ككده قسدطنطين  ال يددري أكدان عملده سدليمان النديب أم عملده السدلندر على حشك  من حشف البحر مستقبل إبصدبع مدن ككده قسدطنطين  ال يددري أكدان عملده سدليمان النديب أم عملده السدلندر   ((شراحيلشراحيل))ه ه سلندري  يقال لسلندري  يقال ل) أن صنما كان ابل) أن صنما كان ابل
َ  قددر َ  قددر سلندري  وتصاد عندمها فيما  عمدوا قدال فدأخربين أيب عدن أبيده أقده اقدبطح علدى بطنده ومدد يديده ورجليده فلدان طولده قددم ويف قسدسلندري  وتصاد عندمها فيما  عمدوا قدال فدأخربين أيب عدن أبيده أقده اقدبطح علدى بطنده ومدد يديده ورجليده فلدان طولده قددم ويف قسدذو القرق  فلان احليتان يدورون ابلذو القرق  فلان احليتان يدورون ابل

  ((شدراحيلشدراحيل))ىل الوليد بن عبد امللك أمري املدلمن  أن عنددان ابلسدلندري  صدنما يقدال لده ىل الوليد بن عبد امللك أمري املدلمن  أن عنددان ابلسدلندري  صدنما يقدال لده إإالصنم فلتب رجل يقال له أسام  بن  يد كان عامال على مصر للوليد بن عبد امللك الصنم فلتب رجل يقال له أسام  بن  يد كان عامال على مصر للوليد بن عبد امللك 
فليلتدب إ  مدن أمدره فلتدب إليده ال تنزلده حدىت أبعدث إليدك أمنداء فليلتدب إ  مدن أمدره فلتدب إليده ال تنزلده حدىت أبعدث إليدك أمنداء من حنا  وقد غلبت عليندا الكلدو  فدإن رأى أمدري املدلمن  أن قنزلده وقندربه فلوسدا فعدل وإن رأى غدري ذلدك من حنا  وقد غلبت عليندا الكلدو  فدإن رأى أمدري املدلمن  أن قنزلده وقندربه فلوسدا فعدل وإن رأى غدري ذلدك 

  ..ترجع إىل ما ذنالكترجع إىل ما ذنالكحينروقه فبعث إليه رجاال أمناء حىت أقزل من احلشك  فوجدوا عينيه ايقوتت  محراوين ليس هلما قيم  فنربه فلوسا فاقطلقت احليتان فلم حينروقه فبعث إليه رجاال أمناء حىت أقزل من احلشك  فوجدوا عينيه ايقوتت  محراوين ليس هلما قيم  فنربه فلوسا فاقطلقت احليتان فلم 
) ال تددع اثداال إال طمسدته وال قدربا مشدرفا ) ال تددع اثداال إال طمسدته وال قدربا مشدرفا : : قوله صدلى هللا عليده وسدلم لعلدبقوله صدلى هللا عليده وسدلم لعلدببوذا يف  ال أفغاقستان وأين ذم من بوذا يف  ال أفغاقستان وأين ذم من قلت: أين ال ين قاموا منلرين على الطالبان تكاريذم لصنم قلت: أين ال ين قاموا منلرين على الطالبان تكاريذم لصنم 

  ((969969))( رواه المام مسلم يف صحيحه( رواه المام مسلم يف صحيحهإال سويتهإال سويته
حتهم ابملافظد  علدى مظهدر ورمدز مدن رمدو  حتهم ابملافظد  علدى مظهدر ورمدز مدن رمدو  أين الشديخ القراداوي الد ي تللدف عنداء السدكر لقنداع الطالبدان بصدرف قظدرذم عدن تطبيدق سدن  النديب صدلى هللا عليده وسدلم وقصديأين الشديخ القراداوي الد ي تللدف عنداء السدكر لقنداع الطالبدان بصدرف قظدرذم عدن تطبيدق سدن  النديب صدلى هللا عليده وسدلم وقصدي

  الشرك.وذو صنم بوذا،قسأل هللا العافي ،وقعوذ به من احلور بعد اللور، وال حول وال قوا إال ابهلل. الشرك.وذو صنم بوذا،قسأل هللا العافي ،وقعوذ به من احلور بعد اللور، وال حول وال قوا إال ابهلل. 
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  ن ابب يف أنه   تقصد شوارئ البحر ا ختاطةن ابب يف أنه   تقصد شوارئ البحر ا ختاطة2424
الشواط  قزوال مجاعيا رجاال وقساء حيدث اختلطدوا ابلعدارايت مدن النسداء وعرادوا الشواط  قزوال مجاعيا رجاال وقساء حيدث اختلطدوا ابلعدارايت مدن النسداء وعرادوا   من غرا ب مجاع  العدل والحسان وغرا بهم مج ، أهنم قرروا يف إحدى السنوات النزول إىلمن غرا ب مجاع  العدل والحسان وغرا بهم مج ، أهنم قرروا يف إحدى السنوات النزول إىل

ن.ينظر إىل شددلل ن.ينظر إىل شددلل قسداءذم ملشداذدا العددراا مدن الرجدال فصددلوا ذنداك مجاعدات وصددلت معهدم قسدداؤذم فلاقدت تسداد الواحدددا مدنهن وخلكهدا الشددبان ،لديس علديهم سددوى التبداقسداءذم ملشداذدا العددراا مدن الرجدال فصددلوا ذنداك مجاعدات وصددلت معهدم قسدداؤذم فلاقدت تسداد الواحدددا مدنهن وخلكهدا الشددبان ،لديس علديهم سددوى التبدا
ل وال قوا إال ابهلل، فلما أقلدر علديهم ذلدك سدارع غمدر مدن اجلماعد  إىل االقتصدار جهدال وغكل ،فاسدتدل أبن النديب صدلى هللا ل وال قوا إال ابهلل، فلما أقلدر علديهم ذلدك سدارع غمدر مدن اجلماعد  إىل االقتصدار جهدال وغكل ،فاسدتدل أبن النديب صدلى هللا عايزفا،فهتلت املارم، وتعديت احلدود،وال حو عايزفا،فهتلت املارم، وتعديت احلدود،وال حو 

  عليه وسلم كان يطوف ابللعب  وذنالك العارايت. فلاقت القاصم  واملهلل .مع استدالالت أخرى ىزي .  عليه وسلم كان يطوف ابللعب  وذنالك العارايت. فلاقت القاصم  واملهلل .مع استدالالت أخرى ىزي .  
تعدد  يف الددرد علددى ذدد ا الدددعب بدد  فيهددا أن النددزول إىل شددواط  ىتلطدد  ممنددوع شددرعا أبدلدد  صددحيح ، واسددتدالالت تعدد  يف الددرد علددى ذدد ا الدددعب بدد  فيهددا أن النددزول إىل شددواط  ىتلطدد  ممنددوع شددرعا أبدلدد  صددحيح ، واسددتدالالت فددألف أخددوان أبددو عمددار ايسددر الشددعريي حكظدده هللا رسددال  ممفددألف أخددوان أبددو عمددار ايسددر الشددعريي حكظدده هللا رسددال  مم

ْعدتوْم ناَيِت اّلَلِ يوْلَكدرو ِ َدحيسدن قراءتده.ومن أدلتده قولده تعداىل حيسدن قراءتده.ومن أدلتده قولده تعداىل   )ليس ذ ا بعشك فادرجب( )ليس ذ ا بعشك فادرجب( مليح ، مساه مليح ، مساه  ْعدتوْم ناَيِت اّلَلِ يوْلَكدرو ِ َد)َوقَدْد قَددَزَل َعلَدْيلوْم يف اْلِلتَداِب أَْن ِإَذا مسَِ ا َويوْسدتَدْهزَأو ِ َدا فَدال تَدْقعوددووا َمَعهودْم ا َويوْسدتَدْهزَأو ِ َدا فَدال تَدْقعوددووا َمَعهودْم )َوقَدْد قَددَزَل َعلَدْيلوْم يف اْلِلتَداِب أَْن ِإَذا مسَِ
يعاً( )النساء:َحىَت َيوواووا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإَقلوْم ِإذاً ِمثْدلوهوْم ِإَن اّلَلَ َجاِمعو اْلموَناِفِقَ  َواْلَلاِفرِيَن يف جَ َحىَت َيوواووا يف َحِديٍث َغرْيِِه ِإَقلوْم ِإذاً ِمثْدلوهوْم ِإَن اّلَلَ َجاِمعو اْلموَناِفِقَ  َواْلَلاِفرِيَن يف جَ  يعاً( )النساء:َهَنَم مجَِ وا فَدَتَمَسدلومو النَدارو َوَمدا وا فَدَتَمَسدلومو النَدارو َوَمدا )َوال تَدرَْكنووا ِإىَل الَدِ يَن هََلمود)َوال تَدرَْكنووا ِإىَل الَدِ يَن هََلمودوقله تعاىل وقله تعاىل   ((  ((140140َهَنَم مجَِ

  ( ( 113113َللوْم ِمْن دووِن اّلَلِ ِمْن َأْولَِياَء  وَ ال تدوْنَصرووَن( )ذود:َللوْم ِمْن دووِن اّلَلِ ِمْن َأْولَِياَء  وَ ال تدوْنَصرووَن( )ذود:
  ن ابب يف أن أيجوج ومأجوج يقذ ون يف البحر بعدما هيته  ف تعاىلن ابب يف أن أيجوج ومأجوج يقذ ون يف البحر بعدما هيته  ف تعاىل  2525

فعندد ذلدك يدرع وجدوع ومدأجوع وذدم مدن كدل حددب ينسدلون فيطدلون بالدذدم فعندد ذلدك يدرع وجدوع ومدأجوع وذدم مدن كدل حددب ينسدلون فيطدلون بالدذدم   ::)...  يرجع النا  إىل بالدذم وأوطداهنم قدال)...  يرجع النا  إىل بالدذم وأوطداهنم قداليف حديث طويل يف حديث طويل   عن ابن مسعود عن النيب عن ابن مسعود عن النيب 
  فيشدلوهنم فددأدعو هللا علدديهم فدديهللهم هللا ومييددتهم حددىت هددوى األر  مددن قددنت رحيهددم قددال   فيشدلوهنم فددأدعو هللا علدديهم فدديهللهم هللا ومييددتهم حددىت هددوى األر  مددن قددنت رحيهددم قددال إإال شددربوه   يرجددع النددا  ال شددربوه   يرجددع النددا  إإال أذللددوه وال ميددرون علددى مدداء ال أذللددوه وال ميددرون علددى مدداء إإال وتدون علددى شددبء ال وتدون علددى شددبء 

  ((......   يق فهم يف البحر يق فهم يف البحرفينزل هللا عز وجل املطر فتارف أجسادذم حىتفينزل هللا عز وجل املطر فتارف أجسادذم حىت
    ((ملتي  العلوم واحللمملتي  العلوم واحللم  845845))والشاشب يف مسنده والشاشب يف مسنده   حتقيق أمحد شاكر(حتقيق أمحد شاكر(  35563556))رواه أمحد رواه أمحد 

مثلدده مثلدده     حددثنا أبددو عمدر عددن ابدن هليعدد  عدن عبددد الوذداب بددن حسد  عددن حممدد بددن اثبدت عددن أبيده عددن احلدارع عددن عبدد هللاحددثنا أبددو عمدر عددن ابدن هليعدد  عدن عبددد الوذداب بددن حسد  عددن حممدد بددن اثبدت عددن أبيده عددن احلدارع عددن عبدد هللا( (   16551655) ) وروى قعديم بدن محدداد يف كتداب الكددنت وروى قعديم بدن محدداد يف كتداب الكددنت 
املدلمن  املدلمن    وتقدع علدىوتقدع علدى  )فيدلذي الندا  قتدنهم أشدد علديهم منده إذ كداقوا أحيداء فيسدتغيثون ابهلل فيبعدث هللا رحيدا مياقيد  غدرباء فتصدري علدى الندا  غمدى ودخداان شدديدا)فيدلذي الندا  قتدنهم أشدد علديهم منده إذ كداقوا أحيداء فيسدتغيثون ابهلل فيبعدث هللا رحيدا مياقيد  غدرباء فتصدري علدى الندا  غمدى ودخداان شدديدامرفوعا بلكا : مرفوعا بلكا : 

  الزكم  فيستغيثون بر م ويدعو أذل طور سينا فيلشف هللا ما  م بعد ثالث  أايم وقد ق فت وجوع ومأجوع يف البحر  (الزكم  فيستغيثون بر م ويدعو أذل طور سينا فيلشف هللا ما  م بعد ثالث  أايم وقد ق فت وجوع ومأجوع يف البحر  (
فدد كر تصددحيح احلداكم وموافقدد  الدد ذيب والبوصددريي وقددال : فدد كر تصددحيح احلداكم وموافقدد  الدد ذيب والبوصددريي وقددال : ( (   43184318))واددعكه الشدديخ األلبداين يف النددعيك  رقددم واددعكه الشدديخ األلبداين يف النددعيك  رقددم   (()إسددناده صددحيح)إسددناده صددحيح: : يف إسددناد أمحدديف إسددناد أمحدد  شدداكرشدداكر  ل الشدديخ أمحدددل الشدديخ أمحدددوقداوقدا
    ((مموفيه قظر ألن ملثر بن عكا ا مل يوثقه غري ابن حبان ومل أجد له متابعا فاحلديث اعيف غري مقبول   ا السياق وبعنه يف مسلوفيه قظر ألن ملثر بن عكا ا مل يوثقه غري ابن حبان ومل أجد له متابعا فاحلديث اعيف غري مقبول   ا السياق وبعنه يف مسل))

املعلمددب رمحدده هللا املعلمددب رمحدده هللا   قلددت: وذددو مسددتند الشدديخ أمحددد يف تصددحيح السددند كمددا ذددو معددروف عندده مددن اعتبدداره توثيددق ابددن حبددان. مطلقددا دون تكصدديل.واقظر كتدداب التنليددل للشدديخقلددت: وذددو مسددتند الشدديخ أمحددد يف تصددحيح السددند كمددا ذددو معددروف عندده مددن اعتبدداره توثيددق ابددن حبددان. مطلقددا دون تكصدديل.واقظر كتدداب التنليددل للشدديخ
  ((438438وو437437  11))

قبأان حممد بن عبد هللا احلافا أقبأان أبو بلر أمحدد بدن سدلمان الكقيده قبأان حممد بن عبد هللا احلافا أقبأان أبو بلر أمحدد بدن سدلمان الكقيده أخربان أبو عبد هللا الكراوي أقبأان أبو بلر البيهقب أأخربان أبو عبد هللا الكراوي أقبأان أبو بلر البيهقب أقال : قال : ((  234234  22))ورواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق ورواه ابن عساكر يف اتريخ دمشق 
وترجدع الندا  إىل بالدذدم وترجدع الندا  إىل بالدذدم )...)...ال ال ببغداد أقبأان احلسن بن ملرم البزا  أقبأان يزيد بن ذارون أقبدأان العدوام بدن حوشدب عدن جبلد  بدن سدحيم بدن عكدا ا عدن عبدد هللا بدن مسدعود قدببغداد أقبأان احلسن بن ملرم البزا  أقبأان يزيد بن ذارون أقبدأان العدوام بدن حوشدب عدن جبلد  بدن سدحيم بدن عكدا ا عدن عبدد هللا بدن مسدعود قد

ينسلون فال ميدرون يداء إال شدربوه وال ميدرون بشدبء إال أفسددوه فيحدارون إىل هللا تبدارك وتعداىل فيددعو هللا تعداىل فيميدتهم فتحدار ينسلون فال ميدرون يداء إال شدربوه وال ميدرون بشدبء إال أفسددوه فيحدارون إىل هللا تبدارك وتعداىل فيددعو هللا تعداىل فيميدتهم فتحدار   فسيقتلهم وجوع ومأجوع وذم من كل حدبفسيقتلهم وجوع ومأجوع وذم من كل حدب
  ((هللا تباركهللا تباركألد  فعهد ألد  فعهد األر  إىل هللا من رحيهم فياأرون إ  فأدعو فرتسل السماء ابملاء فتحمل أجسامهم فيق فوهنا يف البحر   تنسف اجلبال واد األر  مد ااألر  إىل هللا من رحيهم فياأرون إ  فأدعو فرتسل السماء ابملاء فتحمل أجسامهم فيق فوهنا يف البحر   تنسف اجلبال واد األر  مد ا

)فريغدب قديب هللا عيسدى وأصدحابه إىل هللا فريسدل هللا طدريا كأعنداق البَدت فدتحملهم فتطدرحهم حيدث )فريغدب قديب هللا عيسدى وأصدحابه إىل هللا فريسدل هللا طدريا كأعنداق البَدت فدتحملهم فتطدرحهم حيدث من حدديث الندوا  بدن مسعدان يف حدديث طويدل من حدديث الندوا  بدن مسعدان يف حدديث طويدل ((29372937))ولكا مسلم ولكا مسلم 
  ..شاء هللا   يرسل هللا مطرا ال يلن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األر  حىت يرتكها كالزلك (شاء هللا   يرسل هللا مطرا ال يلن منه بيت مدر وال وبر فيغسل األر  حىت يرتكها كالزلك (

أخربان حممد بن احلس  بدن علدب املددي  ثندا أمحدد بدن مهددي ثندا سدعيد بدن سدليمان أخربان حممد بن احلس  بدن علدب املددي  ثندا أمحدد بدن مهددي ثندا سدعيد بدن سدليمان   ((ملسس  الرسال ملسس  الرسال   10331033))ح يك  رواه ابن منده يف كتاب الميان ح يك  رواه ابن منده يف كتاب الميان وله شاذد من حديث وله شاذد من حديث 
      . . ثنا خلف بن خليك  عن أيب مالك األشاعب عن ربعب بن حراب عن ح يك ثنا خلف بن خليك  عن أيب مالك األشاعب عن ربعب بن حراب عن ح يك 

  ن  ابب الغدا  يف ساح  البحر ن  ابب الغدا  يف ساح  البحر   2626
  ( ( 6262قَاَل ِلَكَتاهو نتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَكراَِن َذَ ا َقَصباً( )اللهف:قَاَل ِلَكَتاهو نتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَكراَِن َذَ ا َقَصباً( )اللهف:  فَدَلَما َجاَو َافَدَلَما َجاَو َاقال تعاىل )قال تعاىل )

واقطلددق ذددو وفتدداه ميشدديان حددىت أتيددا الصددَرا فرقددد موسددى عليدده السددالم وفتدداه واقطلددق ذددو وفتدداه ميشدديان حددىت أتيددا الصددَرا فرقددد موسددى عليدده السددالم وفتدداه ..)..)..عددن أيب بددن كعددب يف قصدد  موسددى واخلنددر : عددن أيب بددن كعددب يف قصدد  موسددى واخلنددر :   ((23802380))ومسددلم ومسددلم   ((22اا1212))وروى البَدداري وروى البَدداري 
ىت خددرع مددن امللتددل فسددقط يف البحددر قددال وأمسددك هللا عندده جريدد  املدداء حددىت كددان مثددل الطدداق فلددان للحددوت سددراب وكددان ملوسددى وفتدداه عابددا ىت خددرع مددن امللتددل فسددقط يف البحددر قددال وأمسددك هللا عندده جريدد  املدداء حددىت كددان مثددل الطدداق فلددان للحددوت سددراب وكددان ملوسددى وفتدداه عابددا فااددطرب احلددوت يف امللتددل حددفااددطرب احلددوت يف امللتددل حدد

  ((......  قصباقصبافاقطلقا بقي  يومهما وليلتهما وقسب صاحب موسى أن يربه فلما أصبح موسى عليه السالم قال لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سكران ذ ا فاقطلقا بقي  يومهما وليلتهما وقسب صاحب موسى أن يربه فلما أصبح موسى عليه السالم قال لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سكران ذ ا 
مدن مدن : ): )  عبد هللا حممدد بدن إبدراذيم النكدزي املعدروف اببدن عبداد شدارح احللدم العطا يد  وأحدد تالمد ا الشديخ ابدن عاشدرعبد هللا حممدد بدن إبدراذيم النكدزي املعدروف اببدن عبداد شدارح احللدم العطا يد  وأحدد تالمد ا الشديخ ابدن عاشدريف ترمج  أيب يف ترمج  أيب ((8585وو8484  22))ال الناصري يف االستقصا ال الناصري يف االستقصا د وقد وق

حدر فوجددت ذنالدك سديدي احلداع أمحدد بدن عاشدر حدر فوجددت ذنالدك سديدي احلداع أمحدد بدن عاشدر فوا ده الم ققلها عن شيَه ابن عامر ما ذكره يف رسا له قال كنت قد ما خرجت يف يوم مولد النيب صا ما إىل سداحل البفوا ده الم ققلها عن شيَه ابن عامر ما ذكره يف رسا له قال كنت قد ما خرجت يف يوم مولد النيب صا ما إىل سداحل الب
أصحابه ومعهم طعام وكلوقه فأرادوا م  األكل فقلت إين صا م فنظدر إ  سديدي احلداع قظدرا منلدرا وقدال   ذد ا يدوم فدرح وسدرور يسدتقبح أصحابه ومعهم طعام وكلوقه فأرادوا م  األكل فقلت إين صا م فنظدر إ  سديدي احلداع قظدرا منلدرا وقدال   ذد ا يدوم فدرح وسدرور يسدتقبح   رمحه هللا وراب عنه ومجاع  منرمحه هللا وراب عنه ومجاع  من

  ((  يف مثله الصوم كالعيد فتأملت قوله فوجدته حقا وكأقه أيقظ  من النوم يف مثله الصوم كالعيد فتأملت قوله فوجدته حقا وكأقه أيقظ  من النوم 
  قلت: ذو يوم فرح بسرور يولده أم بوفاته صلى هللا عليه وسلم.!!قلت: ذو يوم فرح بسرور يولده أم بوفاته صلى هللا عليه وسلم.!!

  رريفةرريفة
  )حكظت القرنن اللر  كله   أقسيته إال حرف  : )نتَِنا َغَداَءاَن()حكظت القرنن اللر  كله   أقسيته إال حرف  : )نتَِنا َغَداَءاَن(بنان الطكيلب أقه قال: بنان الطكيلب أقه قال:   ( عن ( عن دار إقرأدار إقرأ  107107))ذكر ابن اجلو ي يف أخبار األذكياء ذكر ابن اجلو ي يف أخبار األذكياء 

  غريبةغريبة
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َرِا فَدِإيْنِ َقِسديتو احْلودوَت َوَمدا أَْقَسداقِيهو ِإاَل الَشدْيطَانو أَْن أَذْكود))  تاب العزيزتاب العزيزجاء يف اللجاء يف اللقال الزىشري يف ربيع األبرار: قال الزىشري يف ربيع األبرار:  َْ َرِا فَدِإيْنِ َقِسديتو احْلودوَت َوَمدا أَْقَسداقِيهو ِإاَل الَشدْيطَانو أَْن أَذْكودقَداَل أَرَأَيْدَت ِإْذ َأَويْدنَدا ِإىَل الَصد َْ َرهو َواخَتَدَ  َسدِبيَلهو يف اْلَبْحدِر َعَابداً( َرهو َواخَتَدَ  َسدِبيَلهو يف اْلَبْحدِر َعَابداً( قَداَل أَرَأَيْدَت ِإْذ َأَويْدنَدا ِإىَل الَصد
    ( ( 6363)اللهف:)اللهف:

فأصدداب شددبء مدن طهددوره مددا بقدب مددن احلددوت فرجعدت إليدده احليدداا، فدددخل يف فأصدداب شددبء مدن طهددوره مددا بقدب مددن احلددوت فرجعدت إليدده احليدداا، فدددخل يف   ا   قددام أحدددمها يتطهدرا   قددام أحدددمها يتطهدركاقددت معهمددا مسلد  مشددوي  فددأكال بعندهكاقددت معهمددا مسلد  مشددوي  فددأكال بعنده    )جداء يف بعددع التكسددري أقده)جداء يف بعددع التكسددري أقده
  ..((حيدع صاحبه، فنسىحيدع صاحبه، فنسى  البحر، فأراد أنالبحر، فأراد أن

  ن ابب يف أن ف  اق البحر  وسهللا وقومه  كان ك   رق كالطوه العظي ن ابب يف أن ف  اق البحر  وسهللا وقومه  كان ك   رق كالطوه العظي   2727
َنا ِإىَل مووَسى أَِن اْاِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحرَ قال تعاىل قال تعاىل  َنا ِإىَل مووَسى أَِن اْاِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحرَ )فََأْوَحيدْ   ( ( 6363 فَاقْدَكَلَق َفَلاَن كولُّ ِفْرٍق َكالَطْوِد اْلَعِظيِم( )الشعراء: فَاقْدَكَلَق َفَلاَن كولُّ ِفْرٍق َكالَطْوِد اْلَعِظيِم( )الشعراء:)فََأْوَحيدْ

َناكوْم َوأَْغَرقْدَنا نَل ِفْرَعْوَن َوأَقتوْم تَنظوروونَ وقال تعاىل )وقال تعاىل ) َناكوْم َوأَْغَرقْدَنا نَل ِفْرَعْوَن َوأَقتوْم تَنظوروونَ َوِإْذ فَدَرقْدَنا ِبلومو اْلَبْحَر فََأَ يدْ   ((َوِإْذ فَدَرقْدَنا ِبلومو اْلَبْحَر فََأَ يدْ
   ائدة ائدة

حددثنا أبدو الربيدع الزذدراين حددثنا سدالم بدن سدليم عدن  يدد العمدب عدن يزيدد الرقاشدب عدن حددثنا أبدو الربيدع الزذدراين حددثنا سدالم بدن سدليم عدن  يدد العمدب عدن يزيدد الرقاشدب عدن   ((199199  33))( ومن طريقه ابدن عددي يف اللامدل ( ومن طريقه ابدن عددي يف اللامدل   40944094د روى أبو يعلى يف مسنده )د روى أبو يعلى يف مسنده )
  ..أقس عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال   فلق البحر لب  إسرا يل يوم عاشوراءأقس عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال   فلق البحر لب  إسرا يل يوم عاشوراء

  واه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشب وفيه كالم وقد وثق(واه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشب وفيه كالم وقد وثق())( : ( : 188188  33))قال اهليثمب  يف جممع الزوا د قال اهليثمب  يف جممع الزوا د 
  ((لعل ذ ا احلديث البالء فيه من سالم الطويل أو منهما مجيعا فإهنما اعيكانلعل ذ ا احلديث البالء فيه من سالم الطويل أو منهما مجيعا فإهنما اعيكان  ))ن عدي : ن عدي : وقال ابوقال اب

  ..الربيع الزذراينالربيع الزذراين  أيبأيب  عنعن  عمر بن عبد الرمحن أبو حكص السلمبعمر بن عبد الرمحن أبو حكص السلمبعن عن   ((301301  33))قلت: يقصد سالما و يد العمب.وقد رواه ابن عدي يف اللامل  أينا قلت: يقصد سالما و يد العمب.وقد رواه ابن عدي يف اللامل  أينا 
  ن  ائدةن  ائدة

: " كددان مددن : " كددان مددن   وقددال عبددد بددن محيددد: ثنددا إبددراذيم بددن احللددم حدددث  أيب عددن علرمدد  عددن ابددن عبددا  قددال: قددال رسددول هللا وقددال عبددد بددن محيددد: ثنددا إبددراذيم بددن احللددم حدددث  أيب عددن علرمدد  عددن ابددن عبددا  قددال: قددال رسددول هللا : ): )((  66552255::)رقددم )رقددم ددد وقددال البوصددريي يف الحتدداف ددد وقددال البوصددريي يف الحتدداف 
    ((    لبحر اثنا عشر سبطًا فلان يف كل طريق اثنا عشر ألًكا كلهم من ولد يعقوب النيب لبحر اثنا عشر سبطًا فلان يف كل طريق اثنا عشر ألًكا كلهم من ولد يعقوب النيب ا اا اأصحاب موسى ال ين جاو و أصحاب موسى ال ين جاو و 

  ن رريفةن رريفة
قال اجلاحا: مسعت قاصا أمحق وذو يقص حديث موسى وفرعدون وذدو يقدول: ملدا صدار فرعدون يف وسدط البحدر قال اجلاحا: مسعت قاصا أمحق وذو يقص حديث موسى وفرعدون وذدو يقدول: ملدا صدار فرعدون يف وسدط البحدر   )): :   ((103103  ))ل  ل  قال ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغكقال ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغك

  ((يف الطريق اليابس قال هللا للبحر اقطبق، فما  ال حىت عاله املاء فاعل فرعون ينرط مثل اجلامو  قعوذ ابهلل من ذلك النراط.يف الطريق اليابس قال هللا للبحر اقطبق، فما  ال حىت عاله املاء فاعل فرعون ينرط مثل اجلامو  قعوذ ابهلل من ذلك النراط.
  ن رريفة أخرىن رريفة أخرى

أخربان أبو علب احلس  بن حممدد الدروذابري أان احلسد  بدن احلسدن بدن أيدوب الطوسدب أان أبدو حداس الدرا ي ان حممدد أخربان أبو علب احلس  بن حممدد الدروذابري أان احلسد  بدن احلسدن بدن أيدوب الطوسدب أان أبدو حداس الدرا ي ان حممدد ( قال : ( قال : 134134وو133133  44للربى )للربى )روى البيهقب يف السنن اروى البيهقب يف السنن ا
علدى عهدد فرعدون فدأاته علدى عهدد فرعدون فدأاته نيدل نيدل بن ابراذيم بدن العدالء الواسدطب يلد  ان أيدوب بدن سدويد الرملدب عدن عمدرو بدن احلدارع عدن يزيدد بدن أيب حبيدب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال غدار البن ابراذيم بدن العدالء الواسدطب يلد  ان أيدوب بدن سدويد الرملدب عدن عمدرو بدن احلدارع عدن يزيدد بدن أيب حبيدب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قدال غدار ال

عدنلم فد ذبوا   أتدوه فقدالوا أيهدا امللدك ماتدت عدنلم فد ذبوا   أتدوه فقدالوا أيهدا امللدك ماتدت أذل ممللته فقالوا أيها امللك أجر لنا النيل قال إين مل أر  عنلم   ذذبوا فأتوه فقالوا أيها امللك أجدر لندا النيدل قدال اين مل أر  أذل ممللته فقالوا أيها امللك أجر لنا النيل قال إين مل أر  عنلم   ذذبوا فأتوه فقالوا أيها امللك أجدر لندا النيدل قدال اين مل أر  
وا اىل الصدعيد فَرجدوا فتنحدى عدنهم حيدث ال يروقده وال يسدمعون كالمده فألصدق خدده وادوء وأشدار وا اىل الصدعيد فَرجدوا فتنحدى عدنهم حيدث ال يروقده وال يسدمعون كالمده فألصدق خدده وادوء وأشدار البها م وذللت االبلار لئن مل هر لنا النيل لنتَ ن اهلا غريك قدال أخرجدالبها م وذللت االبلار لئن مل هر لنا النيل لنتَ ن اهلا غريك قدال أخرجد

فادرى النيدل جدراي مل جيدر قبلده مثلده فادرى النيدل جدراي مل جيدر قبلده مثلده   ابلسباب  قال اللهم اين خرجت اليك ىرع العبد ال ليل اىل سديده واين أعلدم أقدك تعلدم اين أعلدم أقده ال يقددر علدى اجرا ده غدريك فدأجره قدالابلسباب  قال اللهم اين خرجت اليك ىرع العبد ال ليل اىل سديده واين أعلدم أقدك تعلدم اين أعلدم أقده ال يقددر علدى اجرا ده غدريك فدأجره قدال
لدى عبيددي لدى عبيددي  قد أجريت للم النيدل فَدروا لده سدادا وعدر  لده جربيدل عليده السدالم فقدال أيهدا امللدك أعدزين علدى عبدد   قدال ومدا قصدته قدال عبدد   مللتده ع قد أجريت للم النيدل فَدروا لده سدادا وعدر  لده جربيدل عليده السدالم فقدال أيهدا امللدك أعدزين علدى عبدد   قدال ومدا قصدته قدال عبدد   مللتده عفأاتذم فقال اينفأاتذم فقال اين

قدال فددعا قدال فددعا   مللدك أكتدب   كتداابمللدك أكتدب   كتداابوخولته مكاتيحب فعاداين فأحب من عاديت وعادي من أحببت قال بئس العبد عبدك لو كان   عليه سدبيل لغرقتده يف حبدر القلدزم قدال أيهدا اوخولته مكاتيحب فعاداين فأحب من عاديت وعادي من أحببت قال بئس العبد عبدك لو كان   عليه سدبيل لغرقتده يف حبدر القلدزم قدال أيهدا ا
فَتمده   دفعده إليده فلمدا  فَتمده   دفعده إليده فلمدا  بلتاب ودواا فلتب ما جزاء العبد ال ي خالف سيده فأحب من عادى وعادى من أحب اال أن يغرق يف حبر القلزم قدال اي أيهدا امللدك اختمده   بلتاب ودواا فلتب ما جزاء العبد ال ي خالف سيده فأحب من عادى وعادى من أحب اال أن يغرق يف حبر القلزم قدال اي أيهدا امللدك اختمده   

  (( ا ما حلمت به على قكسك ا ما حلمت به على قكسككان يوم البحر أاته جربيل ابللتاب فقال خ  ذ ا ما استكتحت به على قكسك فريا قال ذكان يوم البحر أاته جربيل ابللتاب فقال خ  ذ ا ما استكتحت به على قكسك فريا قال ذ
  ن رريفة أخرىن رريفة أخرى

عليده السدالم فدر  وديدق لديس فيهدا أقثدى غريذدا عليده السدالم فدر  وديدق لديس فيهدا أقثدى غريذدا   وكاقت حتدت جربيدلوكاقت حتدت جربيدل......))عبد هللا بن شداد أقه قال يف قص  مالحق  فرعون ملوسى عبد هللا بن شداد أقه قال يف قص  مالحق  فرعون ملوسى ( عن ( عن 163163  1111))روى الطربي يف التكسري روى الطربي يف التكسري 
  ((ل دان منه جربيل ولصق به فوجد احلصان ريح األقثى فلم ميلك فرعون من أمره شيئال دان منه جربيل ولصق به فوجد احلصان ريح األقثى فلم ميلك فرعون من أمره شيئاوميلا يل يسوقهم ال يش  رجل منهم إال امه إىل النا  فلما خرع نخر ب  إسرا يوميلا يل يسوقهم ال يش  رجل منهم إال امه إىل النا  فلما خرع نخر ب  إسرا ي

  قلت: ذ ا أول حصان قتله العشق!!قلت: ذ ا أول حصان قتله العشق!!
   ائدة: ائدة:

  أمدان   أمدان )إن القدو )إن القدو عدن ابدن عبدا  أقده قدال: عدن ابدن عبدا  أقده قدال: لب بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا أبو عواق  عن أيب بشر عن سعيد بن جبدري لب بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا أبو عواق  عن أيب بشر عن سعيد بن جبدري حدثنا عحدثنا ع( ( 1059110591  243243  11))روى الطرباين روى الطرباين 
قدال ذكدر اهليثمدب يف قدال ذكدر اهليثمدب يف   ((فدالبحر الد ي أفدرع عدن بد  إسدرا يلفدالبحر الد ي أفدرع عدن بد  إسدرا يل  ألذل األر  من الغرق واجملرا ابب السماء ال ي تنشق منه وأمدا البقعد  الدم مل تصدبها الشدمس إال سداع  مدن هندارألذل األر  من الغرق واجملرا ابب السماء ال ي تنشق منه وأمدا البقعد  الدم مل تصدبها الشدمس إال سداع  مدن هندار

  (()رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح)رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: : ((278278  99))اجملمع اجملمع 
  320320سب تغري أبخرا.واقظر رقم :سب تغري أبخرا.واقظر رقم :قلت: عارم ذو حممد بن الكنل أبو النعمان السدو قلت: عارم ذو حممد بن الكنل أبو النعمان السدو 

  رريفةرريفة
)اْجَعدْل )اْجَعدْل ن مداء البحدر حدىت قلدتم: ن مداء البحدر حدىت قلدتم: قال رجل من اليهود لعلب: ما دفنتم قبيلم حىت قالت األقصار: منا أمري ومنلم أمري، فقال له علب راب هللا عنه: أقتم ما جكدت أقدداملم مدقال رجل من اليهود لعلب: ما دفنتم قبيلم حىت قالت األقصار: منا أمري ومنلم أمري، فقال له علب راب هللا عنه: أقتم ما جكدت أقدداملم مد

  ((138138لََنا ِإهَلاً َكَما هَلوْم نهِلٌَ  ()ألعراف: من اآلي لََنا ِإهَلاً َكَما هَلوْم نهِلٌَ  ()ألعراف: من اآلي 
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َوَجداَوْ اَن بِبَدِ  ِإْسدرَا ِيَل اْلَبْحدَر فَدأَتَدْواْ َعلَدى قَددْوٍم يَدْعلوكودوَن َعلَدى َوَجداَوْ اَن بِبَدِ  ِإْسدرَا ِيَل اْلَبْحدَر فَدأَتَدْواْ َعلَدى قَددْوٍم يَدْعلوكودوَن َعلَدى رذا مجل  من اللتاب وال أدري كيف بل املاء أقدامهم وذم عربوا فدوق ايبدس ؟!واآليد  ذدب قولده تعداىل : )رذا مجل  من اللتاب وال أدري كيف بل املاء أقدامهم وذم عربوا فدوق ايبدس ؟!واآليد  ذدب قولده تعداىل : )قلت: ذكقلت: ذك
  138138األعرافاألعراف((ٌ  قَاَل ِإَقلوْم قَدْوٌم َهَْهلووَن ٌ  قَاَل ِإَقلوْم قَدْوٌم َهَْهلووَن َأْصَناٍم هَلوْم قَالووْا اَي مووَسى اْجَعل لََنا إِلَدهاً َكَما هَلوْم نهلَِ َأْصَناٍم هَلوْم قَالووْا اَي مووَسى اْجَعل لََنا إِلَدهاً َكَما هَلوْم نهلَِ 

   اقرة اقرة
خبزا مدن فدواقره يف صدحيك  خبزا مدن فدواقره يف صدحيك  من فواقر بعع الصوفي  الغالا القول أبن فرعون غرق ملمنا ومنهم شيخ شيَنا أمحد بن الصديق الغماري الطناب ، وقدد ذكرذدا شديَنا حممدد بدو من فواقر بعع الصوفي  الغالا القول أبن فرعون غرق ملمنا ومنهم شيخ شيَنا أمحد بن الصديق الغماري الطناب ، وقدد ذكرذدا شديَنا حممدد بدو 

  سوابق يف الكاقرا الثامن  سوابق يف الكاقرا الثامن  
  حكظه هللا تعاىل حكظه هللا تعاىل   )جواب السا ل املستكيد( لشيَنا حممد بوخبزا)جواب السا ل املستكيد( لشيَنا حممد بوخبزا ه العقيدا شقيق أمحد عبد هللا رسال  مساذا ذيل  ا أخوان بدر العمراين كتاب  ه العقيدا شقيق أمحد عبد هللا رسال  مساذا ذيل  ا أخوان بدر العمراين كتاب وقد ألف يف بيان فساد ذوقد ألف يف بيان فساد ذ

  غريبة :غريبة :
البحدر خلدت مصدر عدن البحدر خلدت مصدر عدن   اىل فرعدون وجندوده يفاىل فرعدون وجندوده يفذكر يف كتاب أخبدار مصدر اقده ملدا أغدرق هللا تعدذكر يف كتاب أخبدار مصدر اقده ملدا أغدرق هللا تعدقال القزوي  يف ناثر البالد يف حديثه عن إسيم وذب بلدا على ساحل النيل:  )قال القزوي  يف ناثر البالد يف حديثه عن إسيم وذب بلدا على ساحل النيل:  )

وكدان يف  ماهندا سداحرا يقددمها سدحرا مصدر وكدان يف  ماهندا سداحرا يقددمها سدحرا مصدر   ..اسديم ال يطمدع فيهدا امللدوك لعددم األجنداداسديم ال يطمدع فيهدا امللدوك لعددم األجنداد  وكاقت امرأا من بيت الكراعن  يقال هلا دلوك  أرادت أن يبقدى عليهداوكاقت امرأا من بيت الكراعن  يقال هلا دلوك  أرادت أن يبقدى عليهدا  ..الرجال األجنادالرجال األجناد
فأجابتهدا إىل مددا أرادت فأجابتهدا إىل مددا أرادت   ..امللدوك إذ بقينددا بغدري رجدالامللدوك إذ بقينددا بغدري رجدال  يف شدبء تصدنعينه يلدون حدر اً لددبالدان ممدن يرومده مدنيف شدبء تصدنعينه يلدون حدر اً لددبالدان ممدن يرومده مدناحتاندا إليدك احتاندا إليدك   ::فقالدت هلدا دلوكد فقالدت هلدا دلوكد   يف علدم السدحر يقدال هلدا تددورايف علدم السدحر يقدال هلدا تددورا

شديئاً يغنيدك عدن الرجدال والسدالح شديئاً يغنيدك عدن الرجدال والسدالح   قدد عملدت لدكقدد عملدت لدك  ::أربع جهدات وصدورت فيهدا السدكن والرجدال واخليدل والبغدال واحلمدري وقالدتأربع جهدات وصدورت فيهدا السدكن والرجدال واخليدل والبغدال واحلمدري وقالدت  وصنعت هلا براب وذو بيت له أربع  أبواب إىلوصنعت هلا براب وذو بيت له أربع  أبواب إىل
وتشداكلهم فمدا فعلدتم وتشداكلهم فمدا فعلدتم   واحلمدري وان مدن أاتكدم مدن البحدر يلدون يف السدكن فعندد ذلدك حتركدت الصدور الدم ذدب مدثلهمواحلمدري وان مدن أاتكدم مدن البحدر يلدون يف السدكن فعندد ذلدك حتركدت الصدور الدم ذدب مدثلهم  إن من أاتكم من الرب يلون على اخليل والبغالإن من أاتكم من الرب يلون على اخليل والبغالواحلصن فواحلصن ف

  ( (   ..روا بطوهنم فيصيبهم مثل ذلكروا بطوهنم فيصيبهم مثل ذلكعيون الرجال وبقعيون الرجال وبق  فلان بعد ذلك إذا أاتذم عدو حتركت الصور فقطعوا سوق الدواب وفقأوافلان بعد ذلك إذا أاتذم عدو حتركت الصور فقطعوا سوق الدواب وفقأوا    ..ابلصور أصا م مثل ذلك يف أقكسهمابلصور أصا م مثل ذلك يف أقكسهم
  ابب يف أن البحر من عظي  خاق ف تعاىل ونعمهابب يف أن البحر من عظي  خاق ف تعاىل ونعمهن ن   2828

رِجوواْ ِمْنددهو ِحْليَددً  تَدْلَبسودوهَنَا َوتَدددرَ دد قددال تعدداىل )دد قددال تعدداىل ) َْ َر اْلَبْحددَر لِتَدْأكولوواْ ِمْنددهو حلَْمدداً طَددراِْيً َوَتْسدَت ََ رِجوواْ ِمْنددهو ِحْليَددً  تَدْلَبسودوهَنَا َوتَدددرَ َوذودَو الَددِ ي َسدد َْ َر اْلَبْحددَر لِتَدْأكولوواْ ِمْنددهو حلَْمدداً طَددراِْيً َوَتْسدَت ََ تَدغوددواْ ِمددن َفْنددِلِه َوَلَعَللودْم َتْشددلورووَن {ى اْلكوْلددَك َمددَواِخَر ِفيدِه َولِتدَ ى اْلكوْلددَك َمددَواِخَر ِفيدِه َولِتدَ َوذودَو الَددِ ي َسدد تَدغوددواْ ِمددن َفْنددِلِه َوَلَعَللودْم َتْشددلورووَن {بدْ ، وقددال تعدداىل ، وقددال تعدداىل بدْ
تَدغوواْ ِمن َفْنِلِه ِإقَدهو َكداَن ِبلودْم َرِحيمداً {السدراء)) تَدغوواْ ِمن َفْنِلِه ِإقَدهو َكداَن ِبلودْم َرِحيمداً {السدراء}َربُّلومو اَلِ ي يدوْزِجب َللومو اْلكوْلَك يف اْلَبْحِر لِتَدبدْ دْن ناَيتِدِه }أمََلْ تَددَر أََن اْلكوْلدَك َهْدرِي يف اْلَبْحدِر بِ }أمََلْ تَددَر أََن اْلكوْلدَك َهْدرِي يف اْلَبْحدِر بِ (وقدال تعداىل )(وقدال تعداىل )6666}َربُّلومو اَلِ ي يدوْزِجب َللومو اْلكوْلَك يف اْلَبْحِر لِتَدبدْ َِيلوم مِْ دْن ناَيتِدِه ِنْعَمدِت اّلَلِ لِدريو َِيلوم مِْ ِنْعَمدِت اّلَلِ لِدريو

دددلِْ َصدددَباٍر َشدددلووٍر {لقمدددان دددلِْ َصدددَباٍر َشدددلووٍر {لقمدددانِإَن يف َذلِدددَك آَلاَيٍت لِْلو دددلٍْ ََتْكولودددوَن حلَْمددداً طَددد( وقدددال تعددداىل ( وقدددال تعددداىل 3131ِإَن يف َذلِدددَك آَلاَيٍت لِْلو دددلٍْ ََتْكولودددوَن حلَْمددداً طَددد}َوَمدددا َيْسدددَتِوي اْلَبْحدددرَاِن َذدددَ ا َعدددْ ٌب فدودددرَاٌت َسدددا ٌِز َشدددرَابوهو َوَذدددَ ا ِمْلدددٌح أوَجددداٌع َوِمدددن كو راِْيً راِْيً }َوَمدددا َيْسدددَتِوي اْلَبْحدددرَاِن َذدددَ ا َعدددْ ٌب فدودددرَاٌت َسدددا ٌِز َشدددرَابوهو َوَذدددَ ا ِمْلدددٌح أوَجددداٌع َوِمدددن كو
ددْم َتْشددلورووَن {فدداَوَتْسددَوَتْسدد تَدغوددوا ِمددن َفْنددِلِه َوَلَعَللو رِجووَن ِحْليَددً  تَدْلَبسوددوهَنَا َوتَدددَرى اْلكوْلددَك ِفيددِه َمددَواِخَر لِتَدبدْ َْ ددْم َتْشددلورووَن {فدداَت تَدغوددوا ِمددن َفْنددِلِه َوَلَعَللو رِجووَن ِحْليَددً  تَدْلَبسوددوهَنَا َوتَدددَرى اْلكوْلددَك ِفيددِه َمددَواِخَر لِتَدبدْ َْ َر َللوددمو اْلَبْحددَر لَِتْاددرَِي اْلكوْلددكو ِفيددِه أِبَْمددرِِه   وقددال تعدداىل وقددال تعدداىل   1212طرطرَت ََ َر َللوددمو اْلَبْحددَر لَِتْاددرَِي اْلكوْلددكو ِفيددِه أِبَْمددرِِه }اّلَلو الَددِ ي سدد ََ }اّلَلو الَددِ ي سدد

تَدغووا ِمن َفْنِلِه َوَلَعلَ  تَدغووا ِمن َفْنِلِه َوَلَعلَ َولِتَدبدْ   1212لوْم َتْشلورووَن {اجلاثي لوْم َتْشلورووَن {اجلاثي َولِتَدبدْ
اً َفَمدا لَدهو اً َفَمدا لَدهو بَدْعٍع ِإَذا َأْخدرََع يَدَدهو مَلْ َيَلدْد يَدرَاَذدا َوَمدن مَلْ جَيَْعدِل اّلَلو لَدهو قودور بَدْعٍع ِإَذا َأْخدرََع يَدَدهو مَلْ َيَلدْد يَدرَاَذدا َوَمدن مَلْ جَيَْعدِل اّلَلو لَدهو قودور   }َأْو َكظولوَماٍت يف حَبٍْر جلُِّْبٍْ يَدْغَشاهو َمْوٌع مِْن فَدْوِقِه َمْوٌع مِْن فَدْوِقِه َسَحاٌب هولوَماٌت بَدْعنوَها فَدْوقَ }َأْو َكظولوَماٍت يف حَبٍْر جلُِّْبٍْ يَدْغَشاهو َمْوٌع مِْن فَدْوِقِه َمْوٌع مِْن فَدْوِقِه َسَحاٌب هولوَماٌت بَدْعنوَها فَدْوقَ وقال تعاىل )وقال تعاىل )

  ((4040ِمن قُّوٍر {النورِمن قُّوٍر {النور
  ن  ابب رمال الطعام يف البحر لامصاحةن  ابب رمال الطعام يف البحر لامصاحة  2929
  (()الصافات)الصافات  141400( َفَساَذَم َفَلاَن ِمَن اْلموْدَحِنَ ( ( َفَساَذَم َفَلاَن ِمَن اْلموْدَحِنَ ( 140140  ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلكوْلِك اْلَمْشحوونِ ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلكوْلِك اْلَمْشحوونِ 139139  َوِإَن يووقوَس َلِمَن اْلموْرَسِل َ َوِإَن يووقوَس َلِمَن اْلموْرَسِل َ ))

ع على إلقاء اآلدمب يف البحر ال جيو  وإها كان ذلك يف يوقس و ماقه مقدم  لتحقيدق برذاقده و ايدا يف إمياقده فإقده ال جيدو  ملدن  ع على إلقاء اآلدمب يف البحر ال جيو  وإها كان ذلك يف يوقس و ماقه مقدم  لتحقيدق برذاقده و ايدا يف إمياقده فإقده ال جيدو  ملدن  ( : )االقرتا ( : )االقرتا 126126  1515))قال القرطيب يف اجلامع  قال القرطيب يف اجلامع  
قددوم فااددطروا إىل قددوم فااددطروا إىل ا ذددال علددى الا ذددال علددى الكدان عاصدديا أن يقتددل وال يرمددى بده يف النددار أو البحددر وإهددا هددرى عليده احلدددود والتعزيددر علددى مقدددار جنايتده وقددد هددن بعددع النددا  أن البحدر إذكدان عاصدديا أن يقتددل وال يرمددى بده يف النددار أو البحددر وإهددا هددرى عليده احلدددود والتعزيددر علددى مقدددار جنايتده وقددد هددن بعددع النددا  أن البحدر إذ

  فيطرح بعنهم ختكيكا وذ ا فاسد فإهنا ال ختف برمب بعع الرجال وإها ذلك يف األموال وللنهم يصربون على قناء هللا عز وجل(فيطرح بعنهم ختكيكا وذ ا فاسد فإهنا ال ختف برمب بعع الرجال وإها ذلك يف األموال وللنهم يصربون على قناء هللا عز وجل(ختكيف السكين  أن القرع  تنرب عليهم ختكيف السكين  أن القرع  تنرب عليهم 
  ((ال خالف ب  أحد منا أقه ال جيو  أن يلقى أحد يف البحر ابلقرع ال خالف ب  أحد منا أقه ال جيو  أن يلقى أحد يف البحر ابلقرع ))قال ابن حزم يف امللى : قال ابن حزم يف امللى : 

  فة :فة :رريرري
  : :   الكرع بعد الشداالكرع بعد الشداقال التنوخب يف قال التنوخب يف   

أمحدد بدن أيب داؤد، قددال: أمحدد بدن أيب داؤد، قددال:   ووجددت يف كتداب أيب الكدرع املَزومددب عبدد الواحدد بددن قصدر، عدن أيب القاسدم عبددد الدرمحن بدن العبددا ، قدال: حددث  أبدو سدداعدا بدن أيب الوليدد بددنووجددت يف كتداب أيب الكدرع املَزومددب عبدد الواحدد بددن قصدر، عدن أيب القاسدم عبددد الدرمحن بدن العبددا ، قدال: حددث  أبدو سدداعدا بدن أيب الوليدد بددن
  ن أيب دؤاد، قال: حدثنا الواثق،قال:حدثنا املعتصم:ن أيب دؤاد، قال: حدثنا الواثق،قال:حدثنا املعتصم:حدث  أيب،قال:حدثنا إبراذيم بن رابح، قال: حدثنا أبو عبد هللا أمحد بحدث  أيب،قال:حدثنا إبراذيم بن رابح، قال: حدثنا أبو عبد هللا أمحد ب

  ذلك عنه.ذلك عنه.ركبوا البحر، فسمعوا ذاتكاً يهتف  م، من يعطي  عشرا نالف دينار حىت أعلمه كلم ، إذا أصابه غم، أو أشرف على ذالك، فقاهلا، اقلشف ركبوا البحر، فسمعوا ذاتكاً يهتف  م، من يعطي  عشرا نالف دينار حىت أعلمه كلم ، إذا أصابه غم، أو أشرف على ذالك، فقاهلا، اقلشف   ااأن قومً أن قومً 
   أعطيك عشرانالف دينار، وعلم . أعطيك عشرانالف دينار، وعلم .فقام رجل من أذل املركب، معه عشرا نالف دينار، فصاح:أيها اهلاتف أانفقام رجل من أذل املركب، معه عشرا نالف دينار، فصاح:أيها اهلاتف أان
  فقال: ارم ابملال يف البحر،فرمى به، وذو بدراتن فيهما عشرا نالف دينار.فقال: ارم ابملال يف البحر،فرمى به، وذو بدراتن فيهما عشرا نالف دينار.

  علدى اّلْل فهدو حسدبه، إْن اّللْ علدى اّلْل فهدو حسدبه، إْن اّللْ   فسمع اهلاتف يقول: إذا أصابك غم، أو أشرفت على ذلل ، فاقرأ: "ومدن يتْدق اّلْل، جيعدل لده ىرجداً، وير قده مدن حيدث ال حيتسدب، ومدن يتوْكدلفسمع اهلاتف يقول: إذا أصابك غم، أو أشرفت على ذلل ، فاقرأ: "ومدن يتْدق اّلْل، جيعدل لده ىرجداً، وير قده مدن حيدث ال حيتسدب، ومدن يتوْكدل
  ابلز أمره،قد جعل اّلْل للْل شبء قدراً".ابلز أمره،قد جعل اّلْل للْل شبء قدراً".

  فقال مجيع من يف املركب للرجل: لقد ايعت مالك.فقال مجيع من يف املركب للرجل: لقد ايعت مالك.
  فقال: كاًل، إن ذ ه لعظ  ما أشك يف قكعها.فقال: كاًل، إن ذ ه لعظ  ما أشك يف قكعها.

  ((قال: فلما كان بعد أايم، كسر  م املركب، فلم ينج منهم أحد غري ذلك الرجلقال: فلما كان بعد أايم، كسر  م املركب، فلم ينج منهم أحد غري ذلك الرجل
تب ير ورمب املال جهال خريا فدإن كدان ذد ا وقدع حقدا فلعلده مدن ابدتالء هللا تعداىل واسدتدراجه لده أو لعلده مدن تب ير ورمب املال جهال خريا فدإن كدان ذد ا وقدع حقدا فلعلده مدن ابدتالء هللا تعداىل واسدتدراجه لده أو لعلده مدن قلت : ال أشك يف بطالن ذ ه القص  فال ميلن أن يلون عاقب  القلت : ال أشك يف بطالن ذ ه القص  فال ميلن أن يلون عاقب  ال

  جهل الرجل .جهل الرجل .
   اقرة من  واقر امهمية اقرة من  واقر امهمية

This file was downloaded from QuranicThought.com



كمددا عددرع كمددا عددرع     احلددوتاحلددوت  ىل بطددنىل بطددنإإإن يددوقس عددرع بدده إن يددوقس عددرع بدده   : ): )بلغدد  عددن طا كدد  مددن أذددل  ماقنددا أن مددنهم مددن يقددولبلغدد  عددن طا كدد  مددن أذددل  ماقنددا أن مددنهم مددن يقددول( : )( : )543543  22قددال شدديخ السددالم ابددن تيميدد  يف بيددان تلبدديس اجلهميدد  )قددال شدديخ السددالم ابددن تيميدد  يف بيددان تلبدديس اجلهميدد  )
(: (: 224224  22( وقدال يف الكتداوى )( وقدال يف الكتداوى )وأراد ذد ا املعدىن وقدد بيندا كد ب ذد ا احلدديث وبطدالن التكسدري يف غدري ذد ا املوادعوأراد ذد ا املعدىن وقدد بيندا كد ب ذد ا احلدديث وبطدالن التكسدري يف غدري ذد ا املوادع  ((التكندلوين علدى يدوقسالتكندلوين علدى يدوقس  : ): )قه قالقه قالأأو و   ((يحمد إىل السماءيحمد إىل السماء

  ((احلوت فنقل ابطل وتكسري ابطلاحلوت فنقل ابطل وتكسري ابطل  ملعراع وحال صاحبملعراع وحال صاحبوأما ما يرويه بعع النا  أقه قال ال تكنلوىن على يوقس بن مىت ويكسره ابستواء حال صاحب اوأما ما يرويه بعع النا  أقه قال ال تكنلوىن على يوقس بن مىت ويكسره ابستواء حال صاحب ا))
  قصد اجلهمب قكب علو هللا تعاىل .وذيهات.واحلديث قال فيه الشيخ األلباين يف ختريج الطحاوي  : )ال أصل له   ا اللكا( قصد اجلهمب قكب علو هللا تعاىل .وذيهات.واحلديث قال فيه الشيخ األلباين يف ختريج الطحاوي  : )ال أصل له   ا اللكا( 

لعبدد أن يلدون خدريا مدن يدوقس بدن لعبدد أن يلدون خدريا مدن يدوقس بدن   ببمدا ينبغدمدا ينبغد  : ): )ول هللاول هللاقدال رسدقدال رسد  ::أيندا أقده قدالأيندا أقده قدال  ييخدري مدن يدوقس ابدن مدىت وىف صدحيح البَدار خدري مدن يدوقس ابدن مدىت وىف صدحيح البَدار   ينينإإ يقولن أحدكم  يقولن أحدكم الال))وذو يف الصحيح بلكا: وذو يف الصحيح بلكا: 
وىف الصدحيح  عدن أىب وىف الصدحيح  عدن أىب   ((من قال أان خدري مدن يدوقس بدن مدىت فقدد كد بمن قال أان خدري مدن يدوقس بدن مدىت فقدد كد ب  : ): )قالقال  أينا عن أىب ذريرا عن النيبأينا عن أىب ذريرا عن النيب  ييمىت وىف لكا أن يقول أان خري من يوقس بن مىت وىف البَار مىت وىف لكا أن يقول أان خري من يوقس بن مىت وىف البَار 

  ببلكدا فيمدا يرويده عدن ربده ال ينبغدلكدا فيمدا يرويده عدن ربده ال ينبغد  ويفويف  قول أان خري مدن يدوقس بدن مدىت وىف الصدحيح  عدن ابدن عبدا  عدن النديبقول أان خري مدن يدوقس بدن مدىت وىف الصدحيح  عدن ابدن عبدا  عدن النديبلعبد أن يلعبد أن ي  ببال ينبغال ينبغ  : ): )قه قال يعىن رسول هللاقه قال يعىن رسول هللاأأ  ذريرا عن النيبذريرا عن النيب
  لعبد أن يقول أان خري من يوقس بن مىت وذ ا فيه هنى عاملعبد أن يقول أان خري من يوقس بن مىت وذ ا فيه هنى عام

  ن  ابب النظر إىل البحر عباهةن  ابب النظر إىل البحر عباهة  3030
  ((م يف اجلن  بقدر ذلك التامحم يف اجلن  بقدر ذلك التامحبصاركم إىل البحر فإقه يكسح ألحدكبصاركم إىل البحر فإقه يكسح ألحدك)امجحوا أب)امجحوا أبقال : قال :   عن النيب عن النيب   الدرداءالدرداء  عن أيب عن أيب 

  ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   25682568))رواه الديلمب يف مسند الكردو  رواه الديلمب يف مسند الكردو  
( وال ( وال الَبحددر، والنظدر إىل املصددَحف، والنظددر إىل الَصدَرا، والنظددر إىل البيددتالَبحددر، والنظدر إىل املصددَحف، والنظددر إىل الَصدَرا، والنظددر إىل البيددت  الَنظدر إىل سسددٍ  عبدادا: الَنظددر إىل الوالددَدين، والنظدر إىلالَنظدر إىل سسددٍ  عبدادا: الَنظددر إىل الوالددَدين، والنظدر إىل  وذكدر اجلدداحا يف البيدان والتبيدد  حددديث)وذكدر اجلدداحا يف البيدان والتبيدد  حددديث)

ثالثدد  أشددياء تكسددد العقددل: طددول النظددر يف  ثالثدد  أشددياء تكسددد العقددل: طددول النظددر يف  )): :   ((تدددبري الصددح تدددبري الصددح ))فيمددا أعلددم وهللا أعلددم وعلددس إبددراذيم النظددام ذدد ا فقددال كمددا يف العقددد الكريددد البددن عبددد ربدده يف ابب فيمددا أعلددم وهللا أعلددم وعلددس إبددراذيم النظددام ذدد ا فقددال كمددا يف العقددد الكريددد البددن عبددد ربدده يف ابب أصددل لدده أصددل لدده 
  ((العقلالعقل  ختلقختلق))ر وابن محدون يف ت كرته بلكار وابن محدون يف ت كرته بلكاوذكره عنه اجلاحا يف البيان والتبي  والزىشري يف ربيع األبراوذكره عنه اجلاحا يف البيان والتبي  والزىشري يف ربيع األبرا  ((املرنا،واالستغراق يف النحك، ودوام النظر يف البحر.املرنا،واالستغراق يف النحك، ودوام النظر يف البحر.

  العامل مع العلم كالناهر يف البحر يستعظم منه ما يرى والغا ب عنه أكثرالعامل مع العلم كالناهر يف البحر يستعظم منه ما يرى والغا ب عنه أكثروقد قيل : وقد قيل : 
   ائدة: ائدة:

    عشدر جملددا  عشدر جملدداللَطيدب أيب الربيدع سدليمان بدن سدبع السدبم مجعده يف قريدب مدن ثالثد  سدن ، يف سسدللَطيدب أيب الربيدع سدليمان بدن سدبع السدبم مجعده يف قريدب مدن ثالثد  سدن ، يف سسدوذو وذو   كاء الصدور(كاء الصدور(شش))ققل ابن النحا  يف مشارع األشواق عن صاحب ققل ابن النحا  يف مشارع األشواق عن صاحب 
  أقه قال : "الناهر يف البحر يف سبيل هللا يلون له مد بصره قور يستنبء به كما ب  صنعاء واجلابي  " . أقه قال : "الناهر يف البحر يف سبيل هللا يلون له مد بصره قور يستنبء به كما ب  صنعاء واجلابي  " .   عن رسول هللا عن رسول هللا 

  قطرا فيه". قطرا فيه".   عدد كلعدد كلوذكر أينا عن ابن أيب  يح، عمن حدثه، يرفع احلديث أن النظر يف البحر عبادا قال : "ومن قظر إىل البحر إحاط  على املسلم  غكر له بوذكر أينا عن ابن أيب  يح، عمن حدثه، يرفع احلديث أن النظر يف البحر عبادا قال : "ومن قظر إىل البحر إحاط  على املسلم  غكر له ب
يعبدد يعبدد ، أقه خرع يف بعع غزواته ومعه عثمان بن مظعون راب اّلْل عنه، فمروا برواد  وغددير فقدال عثمدان : اي رسدول اّلْل لدو أن عبددا أقدام ذهندا ، أقه خرع يف بعع غزواته ومعه عثمان بن مظعون راب اّلْل عنه، فمروا برواد  وغددير فقدال عثمدان : اي رسدول اّلْل لدو أن عبددا أقدام ذهندا وذكر أينا عن رسول اّلْل وذكر أينا عن رسول اّلْل 

  . . ((ا ذهنا أربع  عاما رجاء ثواب ربه وتصديق موعده ا ذهنا أربع  عاما رجاء ثواب ربه وتصديق موعده لنظرا ينظرذا رجل يف حبر جلب خري له من عبادا رجل فيملنظرا ينظرذا رجل يف حبر جلب خري له من عبادا رجل فيم)): :   اّلْل حىت ميوت، فقال رسول اّلْل اّلْل حىت ميوت، فقال رسول اّلْل 
    ((من كرب تلبريا يف سبيل اّلْل رافعا  ا صوته كتب اّلْل له ما   ألف حسن من كرب تلبريا يف سبيل اّلْل رافعا  ا صوته كتب اّلْل له ما   ألف حسن ))وذكر أينا عن أيب ذريرا راب اّلْل عنه، قال : وذكر أينا عن أيب ذريرا راب اّلْل عنه، قال : 

  ((هلاهلاذكر ذ ه األخبار كلها من غري إسناد على عادته، واّلْل أعلم حباذكر ذ ه األخبار كلها من غري إسناد على عادته، واّلْل أعلم حبا))  قال ابن النحا  بعد ذلك :   قال ابن النحا  بعد ذلك : 
  رريفة:رريفة:

رأيدت أاب العبدا  البغددادي جالسدا علدى صدَرا بسداحل السدلندري  واالمدواع رأيدت أاب العبدا  البغددادي جالسدا علدى صدَرا بسداحل السدلندري  واالمدواع : : العبا  بن يوسف الشللب قدال العبا  بن يوسف الشللب قدال ( عن ( عن 419419  1414))د روى اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد د روى اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد 
  ::عمال الصَرا ويده على خده ينظر اىل االمواع فوقكت اقظر اليه فاقبل علب بوجهه وأقشأ يقولعمال الصَرا ويده على خده ينظر اىل االمواع فوقكت اقظر اليه فاقبل علب بوجهه وأقشأ يقول

  بعد ما     كنت من الوحدا مستوحشابعد ما     كنت من الوحدا مستوحشا  أقست ابلوحدا منأقست ابلوحدا من
  فصرت ابلوحدا مستأقسا     وصارت الوحدا   جملسافصرت ابلوحدا مستأقسا     وصارت الوحدا   جملسا

  رريفة:رريفة:
  !!!!د رؤي بعع املتظرف  وقد أطال قظره إىل البحر ، فقيل له : فيم تكلر؟ قال: لو كان ذ ا البحر كله طبق طعام ، فلم يلكيه من اخلبز ؟ !د رؤي بعع املتظرف  وقد أطال قظره إىل البحر ، فقيل له : فيم تكلر؟ قال: لو كان ذ ا البحر كله طبق طعام ، فلم يلكيه من اخلبز ؟ !  

  ن ابب امذان والصضة يف السفينةن ابب امذان والصضة يف السفينة  3131
فقدال كيدف أصدلب فقدال كيدف أصدلب     سدئل النديب صدلى هللا عليده وسدلم  عدن الصدالا يف السدكينسدئل النديب صدلى هللا عليده وسدلم  عدن الصدالا يف السدكين: : بدن عمدر قدال بدن عمدر قدال ااالكنل بن دك  ثنا جعكر بن برقان عن ميمون بن مهران عدن الكنل بن دك  ثنا جعكر بن برقان عن ميمون بن مهران عدن عن أيب قعيم عن أيب قعيم   د د     

  ((فقال صل فيها قا ما إال أن ختاف الغرقفقال صل فيها قا ما إال أن ختاف الغرق
    ((وحديث أيب قعيم  الكنل بن دك  حسنوحديث أيب قعيم  الكنل بن دك  حسن))ا وقال البيهقب: ا وقال البيهقب: وغريمهوغريمه  ((52775277))و البيهقب يف السنن اللربى و البيهقب يف السنن اللربى ( ( دار املعرف دار املعرف   395395  11))رواه الدارقط  رواه الدارقط  

  ((11  101101))واحلديث صححه األلباين يف صك  صالا النيب واحلديث صححه األلباين يف صك  صالا النيب 
  محيدد الطويدل قددالمحيدد الطويدل قددال))أخربان أبدو طداذر الكقيده أقبدأ أبدو بدن احلسد  السمسدار ثندا أبددو حداس الدرا ي ثندا حممدد بدن عبدد هللا األقصداري قدال حددث  أخربان أبدو طداذر الكقيده أقبدأ أبدو بدن احلسد  السمسدار ثندا أبددو حداس الدرا ي ثندا حممدد بدن عبدد هللا األقصداري قدال حددث  قدال:قدال:  ((52805280))وروى البيهقدب وروى البيهقدب   دد دد 

 يصدلب بندا إمامدا قا مدا وقصدلب  يصدلب بندا إمامدا قا مدا وقصدلب سئل أقس بن مالك عن الصالا فقال عبد هللا بن أيب عتب  موىل أقس يف اجمللس سافرت مع أيب الدرداء وأيب سعيد اخلددري وجدابر بدن عبدد هللاسئل أقس بن مالك عن الصالا فقال عبد هللا بن أيب عتب  موىل أقس يف اجمللس سافرت مع أيب الدرداء وأيب سعيد اخلددري وجدابر بدن عبدد هللا
      ..  ((خلكه قياما ولو شئنا خلرجناخلكه قياما ولو شئنا خلرجنا

  ..أي ألرسيناأي ألرسينا( ( و شئنا ألرفينا و شئنا ألرفينا )ول)ولالبن أيب شيب   و اد فيه البن أيب شيب   و اد فيه ( ( دار املعرف دار املعرف   484899  11))وقسبه احلافا يف الكتح وقسبه احلافا يف الكتح 
البحددر للصدديد، البحددر للصدديد، يف يف رمدداع(  رمدداع(  أمحددد بددن منيددع: ثنددا يزيددد، ثنددا حيددىي بددن سددعيد، عددن عبدددهللا بددن املغددريا ابددن أيب بددردا اللندداين، عددن بعددع بدد  مددد  "أهنددم كدداقوا يركبددون )األأمحددد بددن منيددع: ثنددا يزيددد، ثنددا حيددىي بددن سددعيد، عددن عبدددهللا بددن املغددريا ابددن أيب بددردا اللندداين، عددن بعددع بدد  مددد  "أهنددم كدداقوا يركبددون )األددد وروى ددد وروى 

  ف كره. ف كره.   ((فقالوا: إن تواأان يا نا عطشنا... فقالوا: إن تواأان يا نا عطشنا...     وحيملون معهم ماء للشكه فتدركهم الصالا وذم يف البحر، ف كروا ذلك لرسول هللاوحيملون معهم ماء للشكه فتدركهم الصالا وذم يف البحر، ف كروا ذلك لرسول هللا
  وذكره ابن حبان يف الثقات، وابقب رجال السناد رجال الصحيح. وذكره ابن حبان يف الثقات، وابقب رجال السناد رجال الصحيح.   هللا بن املغريا أرسل ذ ا احلديث عن النيب هللا بن املغريا أرسل ذ ا احلديث عن النيب   ذ ا إسناد فيه مقال، عبدذ ا إسناد فيه مقال، عبدقال البوصري يف إحتاف املهرا : قال البوصري يف إحتاف املهرا : 
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   ائدة ائدة
) وال يصلب املسافر امللتوب  حبدال أبددا إال حداال واحددا إال ان ال يف األر  أو علدى مدا ذدو اثبدت علدى ) وال يصلب املسافر امللتوب  حبدال أبددا إال حداال واحددا إال ان ال يف األر  أو علدى مدا ذدو اثبدت علدى : : ل يف المالءل يف المالء( عن الشافعب أقه قا( عن الشافعب أقه قا9090  55))ققل السبلب يف الطبقات ققل السبلب يف الطبقات 

  ((األر  ال يزول بنكسه مثل البساط والسرير والسكين  يف  البحراألر  ال يزول بنكسه مثل البساط والسرير والسكين  يف  البحر
سددرير فقددال: يصددلب مددا مل تتغددري ذيئدد  سدداوده وركوعدده وقيامدده سددرير فقددال: يصددلب مددا مل تتغددري ذيئدد  سدداوده وركوعدده وقيامدده قلددت: يتحددرع بعددع النددا  مددن الصددالا علددى السددرير،وقد  مسعددت شدديَنا بددوخبزا وقددد سددئل عددن الصددالا علددى القلددت: يتحددرع بعددع النددا  مددن الصددالا علددى السددرير،وقد  مسعددت شدديَنا بددوخبزا وقددد سددئل عددن الصددالا علددى ال

  بسبب ذلك. وذو قول يف غاي  احلسن.بسبب ذلك. وذو قول يف غاي  احلسن.
  ن ابب ما يستخرج من البحر و   يه اخلمس ن ابب ما يستخرج من البحر و   يه اخلمس   3232

  ((ليس يف العنرب  كاا إها ذو شبء دسره البحرليس يف العنرب  كاا إها ذو شبء دسره البحر))  ::عن أذين  عن ابن عبا  قالعن أذين  عن ابن عبا  قال
      ((ملتب  الرشدملتب  الرشد  1005810058وو  1005710057))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  

( : )قد كان يرع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلكا ه فلم وت فيده سدن  عنده وال عدن أحدد مدن خلكا ده مدن وجده ( : )قد كان يرع على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلكا ه فلم وت فيده سدن  عنده وال عدن أحدد مدن خلكا ده مدن وجده دار الكلردار الكلر  333333  22))م  يف املغ  م  يف املغ  قال ابن قداقال ابن قدا
  ..يصح وألن األصل عدم الوجوب فيه وال يصح قياسه على معدن الرب(يصح وألن األصل عدم الوجوب فيه وال يصح قياسه على معدن الرب(

حدر كداللللل واملرجدان فدال  كداا فيده عندد اجلمهدور . وقيدل فيده الزكداا وذدو قدول الزذدري واحلسدن البصدري وروايد  حدر كداللللل واملرجدان فدال  كداا فيده عندد اجلمهدور . وقيدل فيده الزكداا وذدو قدول الزذدري واحلسدن البصدري وروايد  وأمدا مدا يدرع مدن البوأمدا مدا يدرع مدن الب( : )( : )22  66))د قال شديخ السدالم يف الكتداوى د قال شديخ السدالم يف الكتداوى 
  ألمحد (.ألمحد (.

  ن ابب يف أن يف البحر شيارني موثوقة يوش  أن خترجن ابب يف أن يف البحر شيارني موثوقة يوش  أن خترج  3333
  ((ع فتقرأ على النا  قرنانع فتقرأ على النا  قرنان) إن يف البحر شياط  مساوق  أوثقها سليمان يوشك أن ختر ) إن يف البحر شياط  مساوق  أوثقها سليمان يوشك أن ختر : :   عن عبد هللا بن عمرو بن العا  قالعن عبد هللا بن عمرو بن العا  قال  طاوو طاوو عن عن 

    ((10311031))واخلطيب يف الكقيه واملتكقه واخلطيب يف الكقيه واملتكقه     ((18071807  ))وقعيم بن محاد يف كتاب الكنت وقعيم بن محاد يف كتاب الكنت   ((1212  11))رواه مسلم يف مقدم  صحيحه رواه مسلم يف مقدم  صحيحه 
  صحيح مسلم وذو خطأ.صحيح مسلم وذو خطأ.  ىلىل( إ( إ298298  22))وقد عزاه القرطيب يف تكسريه وقد عزاه القرطيب يف تكسريه 

رو أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال يوشدك أن شدياط  كدان سدليمان بدن داود أوثقهدا يف رو أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال يوشدك أن شدياط  كدان سدليمان بدن داود أوثقهدا يف هللا بن عمهللا بن عم  )وعن عبد)وعن عبد: :   ((دار الراين للرتاعدار الراين للرتاع  140140  11))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع 
لطدرباين يف اللبدري وفيده حممدد لطدرباين يف اللبدري وفيده حممدد البحر يصلون معلم يف مساجدكم ويقدرؤون معلدم القدرنن وجيدادلوقلم يف الددين وإهندم لشدياط  يف صدورا القسدان قلدت رواه مسدلم موقوفدا رواه االبحر يصلون معلم يف مساجدكم ويقدرؤون معلدم القدرنن وجيدادلوقلم يف الددين وإهندم لشدياط  يف صدورا القسدان قلدت رواه مسدلم موقوفدا رواه ا

  ((به ابن مع  إىل الل ببه ابن مع  إىل الل ببن خالد الواسطب قسبن خالد الواسطب قس
حدثنا أمحد بن بندار ثنا احلسدن بدن إدريدس ثندا إبدراذيم بدن سدلم الرملدب ثندا عبدد الدرمحن بدن قديس الندىب عدن عدوف حدثنا أمحد بن بندار ثنا احلسدن بدن إدريدس ثندا إبدراذيم بدن سدلم الرملدب ثندا عبدد الدرمحن بدن قديس الندىب عدن عدوف قال: قال:   ((152152  11))د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان 

  ((  الشياط  من البحر يعلمون النا  القرننالشياط  من البحر يعلمون النا  القرنن  ىت خترعىت خترع) ال تنقنب الدقيا ح) ال تنقنب الدقيا ح: :   قالقالثلى هللا عليه وسلم ثلى هللا عليه وسلم عرايب عن احلسن عن أىب ذريرا عن النيب عرايب عن احلسن عن أىب ذريرا عن النيب األاأل
    : ): )قدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلمقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  ::جمالدد حددث  عطيد  العدويف عدن أيب سدعيد اخلددري قدالجمالدد حددث  عطيد  العدويف عدن أيب سدعيد اخلددري قدالصدباح بدن صدباح بدن ن ن بدن الوليدد عدبدن الوليدد عدبقيد  بقيد    ( عدن ( عدن 8585  44د وروى ابن عددي يف اللامدل )د وروى ابن عددي يف اللامدل )

  ((ىل العدراق جيدادلوهنم ابلقدرنن وعشدر ابلشدامىل العدراق جيدادلوهنم ابلقدرنن وعشدر ابلشدامإإن داود يف جزا در البحدر فد ذب مدنهم تسدع أعشدارذم ن داود يف جزا در البحدر فد ذب مدنهم تسدع أعشدارذم إذا كان سن  سس وثالث  وما   خرجت شدياط  كدان حبسدهم سدليمان بدإذا كان سن  سس وثالث  وما   خرجت شدياط  كدان حبسدهم سدليمان بد
  ((والصباح بن جمالد ذ ا يروي عنه ذ ا احلديث وليس ابملعروف وذو من مشايخ بقي  ال ين ال يروي عنهم غريهوالصباح بن جمالد ذ ا يروي عنه ذ ا احلديث وليس ابملعروف وذو من مشايخ بقي  ال ين ال يروي عنهم غريه))  ابن عدي:ابن عدي:  قالقال

  ((ذ اذ ا  صباحصباح  بواعهبواعه  املتهماملتهم: : قلتقلت،،بقي بقي   عنعن  ثقتانثقتان  رواهرواه  ابطلابطل  واخلربواخلرب  ذو،ذو،  منمن  يدرىيدرى  الال..لبقي لبقي   شيخشيخ  جمالد،جمالد،  بنبن  صباحصباحدار اللتب العلمي ( : )دار اللتب العلمي ( : )  419419  33قال ال ذيب يف امليزان )قال ال ذيب يف امليزان )
  ذكره الثعاليب يف التمثيل واملااراذكره الثعاليب يف التمثيل واملاارا  ((فالن شيطان خرع من البحرفالن شيطان خرع من البحر))ومما يتمثل به قوهلم : ومما يتمثل به قوهلم : 

  ن ابب يف راال السفن بإحوم ا يتةن ابب يف راال السفن بإحوم ا يتة3434
فقيدل فقيدل (()إن هللا ورسدوله حدرم بيدع اخلمدر وامليتد  واخلنزيدر واألصدنام )إن هللا ورسدوله حدرم بيدع اخلمدر وامليتد  واخلنزيدر واألصدنام : : هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول عام الكدتح وذدو يلد  هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول عام الكدتح وذدو يلد    عن جابر بن عبد هللا راب هللا عنهما أقه مسع رسولعن جابر بن عبد هللا راب هللا عنهما أقه مسع رسول

: : ذلدك ذلدك   عنددعنددسدلم  سدلم    قدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده و   قدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده و   ..ال ذدو حدرامال ذدو حدرام  ::فقدالفقدال..أرأيت شحوم امليت  فإهنا يطلى  ا السدكن ويددذن  دا اجللدود ويستصدبح  دا الندا  أرأيت شحوم امليت  فإهنا يطلى  ا السدكن ويددذن  دا اجللدود ويستصدبح  دا الندا  : : اي رسول هللا اي رسول هللا 
  (()قاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه   ابعوه فأكلوا  نه)قاتل هللا اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه   ابعوه فأكلوا  نه

  ((15811581))ومسلم ومسلم   ((21212121))رواه البَاري رواه البَاري 
  ذل يقصد االستعمال أم البيع.ذل يقصد االستعمال أم البيع.  ((ال، ذو حرامال، ذو حرام))  صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمقلت : اختلف أذل العلم يف معىن قوله قلت : اختلف أذل العلم يف معىن قوله 

  اهللا ساح  البحراهللا ساح  البحرن ابب ر ع الصوت ابلتكبري عند غروب الإمس عن ابب ر ع الصوت ابلتكبري عند غروب الإمس ع3535
غدروب الشدمس علدى سداحل البحدر رافعدا غدروب الشدمس علدى سداحل البحدر رافعدا   عنددعندد)مدن كدرب تلبدريا )مدن كدرب تلبدريا : : قال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  قال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  : : عن إاي  بن معاوي  بن قرا عن أبيه عن جده راب هللا عنه قال عن إاي  بن معاوي  بن قرا عن أبيه عن جده راب هللا عنه قال     

  ((ما ب  كل درجت  مسريا ما   عام للكر  املسرعما ب  كل درجت  مسريا ما   عام للكر  املسرع  صوته أعطاه هللا من األجر بعدد كل قطرا يف البحر عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجاتصوته أعطاه هللا من األجر بعدد كل قطرا يف البحر عشر حسنات وحما عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
عدن عدن ( ( دار اللتداب العدريبدار اللتداب العدريب  125125  33))ومدن طريقده أبدو قعديم يف احلليد  ومدن طريقده أبدو قعديم يف احلليد    ((6262  2929  1919))والطدرباين يف اللبدري والطدرباين يف اللبدري   ((2121  22))والعقيلب يف النعكاء والعقيلب يف النعكاء   ((64846484))رواه احلاكم يف املستدرك رواه احلاكم يف املستدرك 

  خليك  بن محيد عن إاي  بن معاوي  بن قرا عن أبيه عن جدهخليك  بن محيد عن إاي  بن معاوي  بن قرا عن أبيه عن جده
  فيه جهال  وذ ا اخلرب ساقط(فيه جهال  وذ ا اخلرب ساقط(::)رواه الطرباين وفيه خليك  بن محيد قال ال ذيب )رواه الطرباين وفيه خليك  بن محيد قال ال ذيب : : ((288288  55))ثمب  يف جممع الزوا د ثمب  يف جممع الزوا د قال اهليقال اهلي

  خليك  بن محيد فيه جهال  وخربه ساقط (خليك  بن محيد فيه جهال  وخربه ساقط ())( : ( : 457457  22))قلت : لكا ال ذيب يف السري قلت : لكا ال ذيب يف السري 
) ادم مدا بد  ) ادم مدا بد  : : قدالقدال؟؟اي رسدول هللا ومدا قددرذا اي رسدول هللا ومدا قددرذا : : قيدل قيدل   ((البحدر كدان يف ميزاقده صدَراالبحدر كدان يف ميزاقده صدَرا)من كدرب تلبدريا علدى سداحل )من كدرب تلبدريا علدى سداحل : : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    ::بن عمر قالبن عمر قالوعن اوعن ا  

  ((السماء واألر السماء واألر 
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)وذدد ه األحاديدث الدم ذكرفددا عدن سدليمان بددن عمدرو كلهددا )وذدد ه األحاديدث الدم ذكرفددا عدن سدليمان بددن عمدرو كلهددا سدليمان بددن عمدرو النَعدب : سدليمان بددن عمدرو النَعدب : ( وقدال بعدد أن ذكددره يف مجلد  أحاديدث رواذددا ( وقدال بعدد أن ذكددره يف مجلد  أحاديدث رواذددا 249249  33))رواه ابدن عددي يف اللامددل رواه ابدن عددي يف اللامددل 
  ((مواوعمواوع( : )( : )  406406)رقم :)رقم :لباين يف السلسل  النعيك  يف حديث إاي  لباين يف السلسل  النعيك  يف حديث إاي  واحلديث قال األواحلديث قال األ  مواوع (مواوع (
  مسألة  مسألة  

قددال أشددهب : سدألت ماللددا عددن رفددع األصدوات ابلتلبددري علددى السدداحل يف الدرابط حبنددرا العدددو أو بغددري حندرفم، ذددل يلددره أو يسددمع قددال أشددهب : سدألت ماللددا عددن رفددع األصدوات ابلتلبددري علددى السدداحل يف الدرابط حبنددرا العدددو أو بغددري حندرفم، ذددل يلددره أو يسددمع ))قدال ابددن املندد ر يف كتابده األوسددط : قدال ابددن املندد ر يف كتابده األوسددط : 
وذلك حسن وبغري حندرفم علدى السداحل فدال أب  بد لك أيندا، إال أن يلدون رفعده صدوته يدلذي الندا ، ال يسدتطيع أحدد وذلك حسن وبغري حندرفم علدى السداحل فدال أب  بد لك أيندا، إال أن يلدون رفعده صدوته يدلذي الندا ، ال يسدتطيع أحدد   الرجل قكسه ؟ فقال : أما حبنرا العدو فال أب الرجل قكسه ؟ فقال : أما حبنرا العدو فال أب 

  ب ذلك حىت كان حديثا. ب ذلك حىت كان حديثا. أن يقرأ وال يصلب فال أرى ذلك، وقال الليث بن سعد، كان من منى يلربون يف حمار م يتقوون به على احلر  وسهر الليل، ومل قر أحدا يعيأن يقرأ وال يصلب فال أرى ذلك، وقال الليث بن سعد، كان من منى يلربون يف حمار م يتقوون به على احلر  وسهر الليل، ومل قر أحدا يعي
  --يهللدون ويلدربون يهللدون ويلدربون   القاسم : سئل مالك عن القوم يلوقون يف الرابط يهللون ويلربون علدى السداحل ويطربدون أبصدوافم، قدال : أمدا التطريدب فدال يعابد ، وأمدا أنالقاسم : سئل مالك عن القوم يلوقون يف الرابط يهللون ويلربون علدى السداحل ويطربدون أبصدوافم، قدال : أمدا التطريدب فدال يعابد ، وأمدا أن  وقال ابنوقال ابن

  . . ((فال أرى به أبسا وأراه حسنا، اقتهى فال أرى به أبسا وأراه حسنا، اقتهى   --يريد إذا كان احلرب يريد إذا كان احلرب 
    ن ابب يف أن احلوت يف البحر يستغفر  عا  الناس اخلرين ابب يف أن احلوت يف البحر يستغفر  عا  الناس اخلري3636

) فنددل العددامل علددى العابددد  ) فنددل العددامل علددى العابددد  : : ذكددر لرسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  رجددالن أحدددمها عابددد واآلخددر عددامل فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ذكددر لرسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  رجددالن أحدددمها عابددد واآلخددر عددامل فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم : : عددن أيب أمامدد  البدداذلب قددال عددن أيب أمامدد  البدداذلب قددال 
 النملدد  يف جحرذددا وحددىت احلددوت ليصددلون علددى معلددم  النملدد  يف جحرذددا وحددىت احلددوت ليصددلون علددى معلددم ) إن هللا ومال لتدده وأذددل السددماوات واألرادد  حددىت) إن هللا ومال لتدده وأذددل السددماوات واألرادد  حددىت: :   قددال رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم   قددال رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم   ((ككنددلب علددى أدانكددمككنددلب علددى أدانكددم

  ((النا  اخلريالنا  اخلري
  ((26852685))رواه الرتم ي رواه الرتم ي 

  (() إقه ليستغكر للعامل من يف السماوات ومن يف األر  حىت احليتان يف البحر) إقه ليستغكر للعامل من يف السماوات ومن يف األر  حىت احليتان يف البحر: : عن أيب الدرداء قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يقول عن أيب الدرداء قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يقول و و 
  ((239239))رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه 

حدثنا علب بن حممدد العسدلري ثندا حممدد بدن عبدد الدرمحن بدن حبدري بدن ريسدان ثندا عمدرو بدن الربيدع بدن طدارق ثندا حيدىي حدثنا علب بن حممدد العسدلري ثندا حممدد بدن عبدد الدرمحن بدن حبدري بدن ريسدان ثندا عمدرو بدن الربيدع بدن طدارق ثندا حيدىي ( قال: ( قال:   5050أذل السن  )أذل السن  )  د وروى ابن شاذ  يف م اذبد وروى ابن شاذ  يف م اذب
إن هللا إن هللا   : ): )قددالقددالبددن أيددوب عددن إسددحاق بددن سددويد عددن يعقددوب بددن إبددراذيم عددن حممددد بددن اثبددت بددن شددرحبيل عددن عبددد هللا بددن سددويد عددن أيب أيددوب األقصدداري عددن رسددول هللا بددن أيددوب عددن إسددحاق بددن سددويد عددن يعقددوب بددن إبددراذيم عددن حممددد بددن اثبددت بددن شددرحبيل عددن عبددد هللا بددن سددويد عددن أيب أيددوب األقصدداري عددن رسددول هللا 

  إسناده واه جدا إسناده واه جدا   ((ومال لته وأذل مسواته وأراه والنون يف البحر يصلون على ال ين يعلمون النا  اخلريومال لته وأذل مسواته وأراه والنون يف البحر يصلون على ال ين يعلمون النا  اخلري
عدن عدن ثندا  ايد يعدىن النمدريي وأبدو عمدارا ثندا  ايد يعدىن النمدريي وأبدو عمدارا   ثنا عمرو بن يعقدوب ثندا أيبثنا عمرو بن يعقدوب ثندا أيب  ههأمحد بن حممد بن إبراذيم ثنا حيىي بن مندأمحد بن حممد بن إبراذيم ثنا حيىي بن مند  بب( حدع أبو عل( حدع أبو عل  22))د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان 

  ((قكسب بيده إقه ليستغكر لطالب العلم كل ش  حىت احليتان يف البحرقكسب بيده إقه ليستغكر لطالب العلم كل ش  حىت احليتان يف البحر  ييوال وال ))  صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا قال رسول هللا   ::أقس بن مالك قالأقس بن مالك قال
ارع بدن شدبل عدن ارع بدن شدبل عدن حدثنا أمحد بن عثمان بن حيىي األدمدب ثندا أمحدد بدن موسدى اخليداط ثندا شداذ بدن فيدا  ثندا احلدحدثنا أمحد بن عثمان بن حيىي األدمدب ثندا أمحدد بدن موسدى اخليداط ثندا شداذ بدن فيدا  ثندا احلدقال: قال:   ((5151))د وروى ابن شاذ  يف م اذب أذل السن   أيناد وروى ابن شاذ  يف م اذب أذل السن   أينا

    ((اخللق كلهم يصلون على معلم اخلري حىت حيتان  البحر اخللق كلهم يصلون على معلم اخلري حىت حيتان  البحر     : ): )النعمان عن عا ش  قالت قال رسول هللا النعمان عن عا ش  قالت قال رسول هللا   أم أم 
  إسناده اتلفإسناده اتلف  

ر لده د أو يشدكع لده د  ر لده د أو يشدكع لده د  ( عدن ابدن عبدا  قدال: )معلدم اخلدري يسدتغك( عدن ابدن عبدا  قدال: )معلدم اخلدري يسدتغكدار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   5656  ))ابن عبد الرب يف اجلامع ابن عبد الرب يف اجلامع ( و ( و دار اللتاب العريبدار اللتاب العريب  343343رقم:رقم:))وروى الدارمب يف السنن وروى الدارمب يف السنن 
  كل شبء حىت احلوت يف البحر.(كل شبء حىت احلوت يف البحر.(

    ((استغكار احليوان يف البحر له قيل: حقيق  وأهنا مسَرا ل لك من هللا تعاىل ، وقيل جما  استغكار احليوان يف البحر له قيل: حقيق  وأهنا مسَرا ل لك من هللا تعاىل ، وقيل جما  ))قال ابن العريب يف عارا  األحوذي: قال ابن العريب يف عارا  األحوذي: 
   ائدة: ائدة:

منشددورات كليدد  الدددعوا السددالمي  منشددورات كليدد  الدددعوا السددالمي    204204  11( )( )لددوم العربيدد  مددن علددوم السددالملددوم العربيدد  مددن علددوم السددالمروادد  العددالم ينزلدد  عروادد  العددالم ينزلدد  ع))ذكددر حممددد بددن علددب بددن األ رق احلمددريي الغرانطددب يف كتابدده احلافددل: ذكددر حممددد بددن علددب بددن األ رق احلمددريي الغرانطددب يف كتابدده احلافددل: 
وهل ا املعىن ال ي ينتكع به اخللق كلهم، كان العدامل إذا مدات بلدى عليده كدل اخللدق حدىت الطدري وهل ا املعىن ال ي ينتكع به اخللق كلهم، كان العدامل إذا مدات بلدى عليده كدل اخللدق حدىت الطدري )إذا قتلتم فأحسنوا القتل ( وققل عن ابن احلاع املاللب قوله: ))إذا قتلتم فأحسنوا القتل ( وققل عن ابن احلاع املاللب قوله: )حديث حديث ( ( بطرابلسبطرابلس

  ((تكاعهم به، يف تبي  األحلام عليها، فريتكع عنهم الع اب ألجل علمه، ألن التصرف فيهم ابجلهل ع اب هلمتكاعهم به، يف تبي  األحلام عليها، فريتكع عنهم الع اب ألجل علمه، ألن التصرف فيهم ابجلهل ع اب هلميف اهلواء، والسمك يف املاء القيف اهلواء، والسمك يف املاء الق
وهل ا كان معلم اخلري يستغكر له كل شبء حىت احليتان يف البحر وهللا ومال لته يصلون على معلم الندا  اخلدري ملدا يف ذلدك مدن وهل ا كان معلم اخلري يستغكر له كل شبء حىت احليتان يف البحر وهللا ومال لته يصلون على معلم الندا  اخلدري ملدا يف ذلدك مدن ( : )( : )4242  44د وقال شيخ السالم يف الكتاوى )د وقال شيخ السالم يف الكتاوى )

  ((م النكع للل شبء وعلسه كااوا العلم فإهنم يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنونم النكع للل شبء وعلسه كااوا العلم فإهنم يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنونعمو عمو 
ن العدامل يعلدم اخللدق مراعداا ذد ه احليدواانت ويعدرفهم مدا حيدل منهدا ومدا حيدرم ويعدرفهم  ن العدامل يعلدم اخللدق مراعداا ذد ه احليدواانت ويعدرفهم مدا حيدل منهدا ومدا حيدرم ويعدرفهم  أأقيدل سدبب ذد ا االسدتغكار قيدل سدبب ذد ا االسدتغكار ( : )( : )6565  11د وقال ابن القيم رمحه الده يف مكتداح دار السدعادا )د وقال ابن القيم رمحه الده يف مكتداح دار السدعادا )

قدومهم ببيدان مدا خلدق لده وابجلملد  فالرمحد  قدومهم ببيدان مدا خلدق لده وابجلملد  فالرمحد  أأشكق النا  على احليدوان و شكق النا  على احليدوان و أأرفقها ابحليوان والعامل رفقها ابحليوان والعامل أأحسن الوجوه و حسن الوجوه و أأكو ا واالقتكاع  ا وكيكي  ذحبها على كو ا واالقتكاع  ا وكيكي  ذحبها على كيكي  تناوهلا واستَدامها ور كيكي  تناوهلا واستَدامها ور 
  ((م وهللا أعلمم وهللا أعلمن تستغكر له البها ن تستغكر له البها أأحسان الم خلق  ما وهلما احليوان وكتب هلما حظهما منه إها يعرف ابلعلم فالعامل معرف ل لك فاستحق حسان الم خلق  ما وهلما احليوان وكتب هلما حظهما منه إها يعرف ابلعلم فالعامل معرف ل لك فاستحق والوال

  خلق هللا تعاىل.خلق هللا تعاىل.قلت: وكتاب ابن القيم ذ ا من أروع ما يقرأ، وينصح من أراد تقوي  إمياقه يطالعته بعد كتاب هللا تعاىل،فإقه ارب من اروب التأمل يف قلت: وكتاب ابن القيم ذ ا من أروع ما يقرأ، وينصح من أراد تقوي  إمياقه يطالعته بعد كتاب هللا تعاىل،فإقه ارب من اروب التأمل يف 
  ن ابب ا رابطة يف سواح  ا سامنين ابب ا رابطة يف سواح  ا سامني  3737

)مدن جلدس علدى البحدر احتسدااب وقيد  احتياطدا للمسدلم  كتدب هللا لده بلدل قطدرا يف )مدن جلدس علدى البحدر احتسدااب وقيد  احتياطدا للمسدلم  كتدب هللا لده بلدل قطدرا يف : :  عليده وسدلم  عليده وسدلم قال رسول هللا صلى هللاقال رسول هللا صلى هللا  ::عن أيب الدرداء قالعن أيب الدرداء قال: :   ((288288  55))د قال اهليثمب د قال اهليثمب 
  سناد منقطعسناد منقطعرواه الطرباين وفيه يوسف بن السكر وذو مرتوك والرواه الطرباين وفيه يوسف بن السكر وذو مرتوك وال((البحر حسن  البحر حسن  
)مدن رابدط يف )مدن رابدط يف مرفوعدا: مرفوعدا: (عدن أم الددرداء (عدن أم الددرداء 648648  254254  2244والطدرباين )والطدرباين )( ( 132132  66(وابن أيب عاصم يف اآلحداد واملثداين )(وابن أيب عاصم يف اآلحداد واملثداين )394394  11))والبَاري يف التاريخ والبَاري يف التاريخ ( ( 362362  66))د وروى أمحد د وروى أمحد 

  ((جزأت عنه رابط سن جزأت عنه رابط سن أأايم ايم أأشبء من سواحل املسلم  ثالث  شبء من سواحل املسلم  ثالث  
  )رواه أمحد والطرباين من رواي  إمساعيل بن عياب عن املدقي  وبقي  رجاله ثقات )رواه أمحد والطرباين من رواي  إمساعيل بن عياب عن املدقي  وبقي  رجاله ثقات : : ((289289  55))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع 
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    ((لف سن لف سن أأذله ذله أأفنل من عبادته يف فنل من عبادته يف أأ)من حر  ليل  على ساحل البحر كان )من حر  ليل  على ساحل البحر كان : : ه قال ه قال ققأأبن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن مالك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أقسأقسوعن وعن د د 
وابدن عسداكر يف وابدن عسداكر يف   ((دار اللتدب العلميد دار اللتدب العلميد   27452745))الدديلمب يف الكدردو  الدديلمب يف الكدردو  ( و ( و 102102  22))والعقيلدب يف الندعكاء والعقيلدب يف الندعكاء   ((ملتبد  العلدوم واحللدمملتبد  العلدوم واحللدم  305305))رواه ابن أيب عاصم يف كتاب اجلهاد رواه ابن أيب عاصم يف كتاب اجلهاد 

  ((  إسناده اعيفإسناده اعيف))قال حمقق كتاب اجلهاد مساعد الراشد:  قال حمقق كتاب اجلهاد مساعد الراشد:      ..مسع أقس بن مالكمسع أقس بن مالك  سعيد بن خالد أقهسعيد بن خالد أقهعن عن ((357357  88))اتريخ دمشق اتريخ دمشق 
قده قده إإرواه أبو يعلى وفيه سعيد بدن خالدد بدن القرشدب وذدو ادعيف وان كدان ابدن حبدان وثقده فقدد قدال يف الندعكاء رواه أبو يعلى وفيه سعيد بدن خالدد بدن القرشدب وذدو ادعيف وان كدان ابدن حبدان وثقده فقدد قدال يف الندعكاء   ((على ساحل البحرعلى ساحل البحر))رواه ابن ماجه خال قوله رواه ابن ماجه خال قوله قال اهليثمب : قال اهليثمب : 

مدار إسنادي حديث أقس ذ ا علدى سدعيد بدن خالدد بدن أيب الطويدل القرشدى، وذدو ادعيف، مدار إسنادي حديث أقس ذ ا علدى سدعيد بدن خالدد بدن أيب الطويدل القرشدى، وذدو ادعيف، ))  ::((  43694369::)حديث رقم )حديث رقم  الحتاف  الحتاف ( وقال البوصريي يف( وقال البوصريي يفجيو  االحتااع بهجيو  االحتااع بهال ال 
موادوع . وقدال احلدافا موادوع . وقدال احلدافا   قال البَاري: فيه قظر. وقال أبو حاس: أحاديثه عن أقدس ال تعدرف. وقدال أبدو قعديم: روى عدن أقدس منداكري. وقدال احلداكم: روى عدن أقدس أحاديدثقال البَاري: فيه قظر. وقال أبو حاس: أحاديثه عن أقدس ال تعدرف. وقدال أبدو قعديم: روى عدن أقدس منداكري. وقدال احلداكم: روى عدن أقدس أحاديدث

  ((ي: يشبه أن يلون مواوًعا، وأورد ابن اجلو ي ذ ا احلديث يف العلل املتناذي ، واعكه بسعيد بن خالدي: يشبه أن يلون مواوًعا، وأورد ابن اجلو ي ذ ا احلديث يف العلل املتناذي ، واعكه بسعيد بن خالداملن ر املن ر 
ال جيددو  ال جيددو    ::منلددر احلددديث وابددن حبددانمنلددر احلددديث وابددن حبددان: : ( : )فيدده سددعيد بددن خالددد اددعكه أبددو  رعدد  وغددريه وقددال أبددو حدداس ( : )فيدده سددعيد بددن خالددد اددعكه أبددو  رعدد  وغددريه وقددال أبددو حدداس امللتبدد  التااريدد  اللددربىامللتبدد  التااريدد  اللددربى  379379  33))قددال املندداوي يف فدديع القدددير قددال املندداوي يف فدديع القدددير   

  االحتااع به(االحتااع به(
  : سعيد ذ ا ذو سعيد بن خالد بن أيب طويل القرشب: سعيد ذ ا ذو سعيد بن خالد بن أيب طويل القرشبقلتقلت

)قدال مدن خداف علدى قكسده مدن الندار فلدريابط )قدال مدن خداف علدى قكسده مدن الندار فلدريابط : : ( عن أيب ذريرا عدن النديب  صدلى هللا عليده وسدلم ( عن أيب ذريرا عدن النديب  صدلى هللا عليده وسدلم 118118  11))وابن حبان يف اجملروح  وابن حبان يف اجملروح    ((273273  11))د وروى ابن عدي يف اللامل د وروى ابن عدي يف اللامل 
  ((الساحل أربع  يوماالساحل أربع  يومايف يف 

  قال فيه الدارقط  : ك ابقال فيه الدارقط  : ك اب  وفيه إبراذيم بن عبد هللا بن مهام الصنعاينوفيه إبراذيم بن عبد هللا بن مهام الصنعاين
  ..((163163  11))واحلديث من مصا به كما قال ال ذيب يف امليزان واحلديث من مصا به كما قال ال ذيب يف امليزان   

   ائدة  ائدة 
ذدل تقددم ذدل تقددم   بدن اخلطداب رادب هللا عنده :بدن اخلطداب رادب هللا عنده :  لده عمدرلده عمدر  أن أويدس بدن عدامر القدرين رمحده هللا ملدا قدال أن أويدس بدن عدامر القدرين رمحده هللا ملدا قدال ))  يزيد بن أيب حص يزيد بن أيب حص و و احلسن احلسن عن عن   ((426426  99))روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

فرجدع مددن فرجدع مددن ملددلمن  جعلتد  شدهرا للنددا  وإين أسدألك أن َتذن   فدأحلق أبي أر  شدئت فلددره عمدر أن وي أن أمدرا فيمددا بينده وبينده ال يوافقده فددأذن لده ملددلمن  جعلتد  شدهرا للنددا  وإين أسدألك أن َتذن   فدأحلق أبي أر  شدئت فلددره عمدر أن وي أن أمدرا فيمددا بينده وبينده ال يوافقده فددأذن لده اي أمدري ااي أمدري ا  ::قدالقدال  ؟؟املديند املديند 
      ((ملاقه ذلك فأخ  حنو سواحل البحر مرابطا فما رؤي له بعد ذلك ع  ملاقه ذلك فأخ  حنو سواحل البحر مرابطا فما رؤي له بعد ذلك ع  

  ممهاتممهاتعاهللا ما يف ا دونة من غريوا من اعاهللا ما يف ا دونة من غريوا من ا   ائدة من النواهر والزايهات ائدة من النواهر والزايهات
دار الغددرب السددالمب(: قددال مالددك: لدديس مددن سددلن أبذلدده يف مثددل الكسددطاط والسددلندري  وطددرابلس مددن أذدددل دار الغددرب السددالمب(: قددال مالددك: لدديس مددن سددلن أبذلدده يف مثددل الكسددطاط والسددلندري  وطددرابلس مددن أذدددل   2424  33قددال ابددن أيب  يددد القددريواين يف النددوادر والددزايدات )قددال ابددن أيب  يددد القددريواين يف النددوادر والددزايدات )

  السواحل مرابط ،وإها املرابط من خرع من منزله فرابط يف حنور العدو،وعلى السواحل حيث اخلوف((السواحل مرابط ،وإها املرابط من خرع من منزله فرابط يف حنور العدو،وعلى السواحل حيث اخلوف((
    ينجال من الغرق يف البحر إ  ا خضص  ينجال من الغرق يف البحر إ  ا خضص  ن ابب يف أنهن ابب يف أنه  3838

وكوْم يف اْلرَبِْ َواْلَبْحِر َحىَت ِإَذا كونتوْم يف اْلكوْلِك َوَجَرْيَن ِ ِم ِبرِيٍح طَيِْبَدٍ  َوَفرِ ذذد قال تعاىل :و د قال تعاىل :و  وكوْم يف اْلرَبِْ َواْلَبْحِر َحىَت ِإَذا كونتوْم يف اْلكوْلِك َوَجَرْيَن ِ ِم ِبرِيٍح طَيِْبَدٍ  َوَفرِ َو اَلِ ي يوَسريِْ هَنُّدواْ َأهَنودْم أوِحديَط هَنُّدواْ َأهَنودْم أوِحديَط حودواْ ِ َدا َجاءْفَدا رِيدٌح َعاِصدٌف َوَجداءذومو اْلَمدْوعو ِمدن كودلِْ َمَلداٍن وَ حودواْ ِ َدا َجاءْفَدا رِيدٌح َعاِصدٌف َوَجداءذومو اْلَمدْوعو ِمدن كودلِْ َمَلداٍن وَ َو اَلِ ي يوَسريِْ
تَدَنا ِمْن َذدِ ِه لََنلووَقنِْ ِمَن الَشاِكرِيَن {يوقس تَدَنا ِمْن َذدِ ِه لََنلووَقنِْ ِمَن الَشاِكرِيَن {يوقسِ ِْم َدَعوواْ اّلْلَ ىوِْلِصَ  َلهو الدِْيَن لَِئْن َأَ يدْ   2222ِ ِْم َدَعوواْ اّلْلَ ىوِْلِصَ  َلهو الدِْيَن لَِئْن َأَ يدْ

وامدرأت  وقدال اقتلدوذم وإن وجدداوذم متعلقد  أبسدتار وامدرأت  وقدال اقتلدوذم وإن وجدداوذم متعلقد  أبسدتار )ملا كان يوم فتح مل  أمن رسول هللا  صلى هللا عليده وسدلم الندا  إال أربعد  قكدر )ملا كان يوم فتح مل  أمن رسول هللا  صلى هللا عليده وسدلم الندا  إال أربعد  قكدر : : عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عن مصعب بن سعد عن أبيه قال د د 
فأمدا عبدد هللا بدن خطدل فدأدرك وذدو متعلدق أبسدتار اللعبد  فاسدتبق إليده فأمدا عبدد هللا بدن خطدل فدأدرك وذدو متعلدق أبسدتار اللعبد  فاسدتبق إليده   اللعب  علرم  بدن أيب جهدل وعبدد هللا بدن خطدل ومقديس بدن صدباب  وعبدد هللا بدن سدعد بدن أيب السدرحاللعب  علرم  بدن أيب جهدل وعبدد هللا بدن خطدل ومقديس بدن صدباب  وعبدد هللا بدن سدعد بدن أيب السدرح

  فقتلده وأمدا مقديس بدن صدباب  فأدركده الندا  يف السدوق فقتلدوه وأمدا علرمد  فركدب البحدر فأصدابتهم   فقتلده وأمدا مقديس بدن صدباب  فأدركده الندا  يف السدوق فقتلدوه وأمدا علرمد  فركدب البحدر فأصدابتهم سعيد بن حريدث وعمدار بدن ايسدر فسدبق سدعيد عمدارا وكدان أشدب الدرجلسعيد بن حريدث وعمدار بدن ايسدر فسدبق سدعيد عمدارا وكدان أشدب الدرجل
  احلديثاحلديث( ( ......عاصف فقال أخلصوا فإن نهلتلم ال تغ  عنلم شيئا ذهنا فقال علرم  وهللا لئن مل ينا  من البحر إال الخال  ال يناي  يف الرب غريهعاصف فقال أخلصوا فإن نهلتلم ال تغ  عنلم شيئا ذهنا فقال علرم  وهللا لئن مل ينا  من البحر إال الخال  ال يناي  يف الرب غريه

  ..((757757))وأبو يعلى وأبو يعلى ( ( 404404  77))وابن أيب شيب  وابن أيب شيب    ((40674067( )( )اجملتىب اجملتىب   ))رواه النسا ب رواه النسا ب 
   ائدة: ائدة:

افرين افرين دار الطباع  املغربي  بتطوان( أن املالح  احلبشي  كداقوا يطلبدون مدن املسددار الطباع  املغربي  بتطوان( أن املالح  احلبشي  كداقوا يطلبدون مدن املسد  99)البحري  العربي  وتطورذا يف البحر املتوسط يف عهد معاوي   )البحري  العربي  وتطورذا يف البحر املتوسط يف عهد معاوي   ذكر فلهلم ذوقريابخ يف كتابه ذكر فلهلم ذوقريابخ يف كتابه 
  ه إذا ركب كافر فإن السكين  سوف تغرق وذلك لغنب هللا عليهم .ه إذا ركب كافر فإن السكين  سوف تغرق وذلك لغنب هللا عليهم .شهادا الميان بوحدا هللا وذلك ألهنم يعتقدون أبقشهادا الميان بوحدا هللا وذلك ألهنم يعتقدون أبق

ومن عادا الركاب يف حبر الص  أهنم إذا تغري عليهم اهلواء، وخافوا اللصو ، قد روا أليب إسدحاق قد را، وكتدب  ومن عادا الركاب يف حبر الص  أهنم إذا تغري عليهم اهلواء، وخافوا اللصو ، قد روا أليب إسدحاق قد را، وكتدب  ))قال: قال:   ( ( 101101) ) وعلس ذ ا ما ذكر ابن بطوط  يف رحلته وعلس ذ ا ما ذكر ابن بطوط  يف رحلته 
صدعد خدادم الزاويد  إىل املركدب، وأخد وا الزمدام، وقبندوا مدن كدل انذر قد ره ومدا مدن مركدب وي مدن الصد  أو اهلندد إال صدعد خدادم الزاويد  إىل املركدب، وأخد وا الزمدام، وقبندوا مدن كدل انذر قد ره ومدا مدن مركدب وي مدن الصد  أو اهلندد إال كل منهم على قكسه ما ق ره فإذا وصلوا بر السالم ، كل منهم على قكسه ما ق ره فإذا وصلوا بر السالم ، 

  يف   يف ا، وفيده عالمد  الشديخ منقوشدا، وفيده عالمد  الشديخ منقوشدوفيه نالف من الدانقري فيأي الوكالء من جه  خادم الزاوي  فيقبنون ذلك. ومن الكقراء، ومن وي طالبا صدق  الشديوخ، فيلتدب لده أمدر  دوفيه نالف من الدانقري فيأي الوكالء من جه  خادم الزاوي  فيقبنون ذلك. ومن الكقراء، ومن وي طالبا صدق  الشديوخ، فيلتدب لده أمدر  د
عط منده لكدالن كد ا فيلدون عط منده لكدالن كد ا فيلدون قالب من الكن ، فينعون القالب يف صبز أمحر ويلصقوقه ابألمر، فيبقى أثر الطابع فيه ويلون منمنه أن من عندده قد ر للشديخ أيب إسدحاق فلديقالب من الكن ، فينعون القالب يف صبز أمحر ويلصقوقه ابألمر، فيبقى أثر الطابع فيه ويلون منمنه أن من عندده قد ر للشديخ أيب إسدحاق فلدي

  ((يف ههر األمر يا قبنهيف ههر األمر يا قبنه  األمر ابأللف واملا   وما ب  ذلك ودوقه على قدر الكقري، فإذا وجد من عنه شبء من الن ر قبع منه كتب له رمسااألمر ابأللف واملا   وما ب  ذلك ودوقه على قدر الكقري، فإذا وجد من عنه شبء من الن ر قبع منه كتب له رمسا
  أبر  فار ( أبر  فار (   بلا ارون قرب مدين  شريا بلا ارون قرب مدين  شريا رجل معظم عندذم ارحيه رجل معظم عندذم ارحيه   وأبو إسحاق ذ اوأبو إسحاق ذ ا))قلت: قلت: 

( أن بعددع التاددار كدددان يف البحددر فأشددرفت سددكينته علدددى الغددرق ، فندد ر إن أ دداه هللا تعددداىل أن يعلددق علددى اددريح السددديد ( أن بعددع التاددار كدددان يف البحددر فأشددرفت سددكينته علدددى الغددرق ، فندد ر إن أ دداه هللا تعددداىل أن يعلددق علددى اددريح السددديد 189189ومثلدده مددا ذكددره ابددن معصدددوم يف رحلتدده )  ومثلدده مددا ذكددره ابددن معصدددوم يف رحلتدده )  
والند ر للقبدور واألادرح  والند ر للقبدور واألادرح    د أي طويل القام  د اهلندي الصويف ( آلل  كاقت معه فأ اه هللا تعاىل ووىف بن ره.ومن املعلوم من دين املسلم  أن ال ق ر يف معصدي .د أي طويل القام  د اهلندي الصويف ( آلل  كاقت معه فأ اه هللا تعاىل ووىف بن ره.ومن املعلوم من دين املسلم  أن ال ق ر يف معصدي .  )بليسودرا  )بليسودرا  

لعدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم  ا درات لعدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم  ا درات ))  ::ا قدالا قدالعدن ابدن عبدا  رادب هللا عنهمدعدن ابدن عبدا  رادب هللا عنهمدمن املرم شرعا ومن ابب إااع  األموال.واسدتدل العلمداء لد لك يدا رواه أبدو داود وغدريه من املرم شرعا ومن ابب إااع  األموال.واسدتدل العلمداء لد لك يدا رواه أبدو داود وغدريه 
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رواه أبو داود وغدريه وللنده ادعيف السدند رواه أبو داود وغدريه وللنده ادعيف السدند وقال يف حت ير الساجد: )وقال يف حت ير الساجد: )  ((225225( واحلديث اعيف ، اعكه الشيخ األلباين يف النعيك  )( واحلديث اعيف ، اعكه الشيخ األلباين يف النعيك  )القبور واملتَ ين عليها املساجد والسرعالقبور واملتَ ين عليها املساجد والسرع
    ..((وإن هلج ب كره كثري من السلكي  فاحلق أحق أن يقال وأن يتبعوإن هلج ب كره كثري من السلكي  فاحلق أحق أن يقال وأن يتبع

  ب عن عا ش  راب هللا عنها.ب عن عا ش  راب هللا عنها.وأما أقه ال ق ر يف معصي  فلقول النيب صلى هللا عليه وسلم : )ال ق ر يف معصي  وككارته ككارا مي ( رواه أبو داود والرتم ي والنسا وأما أقه ال ق ر يف معصي  فلقول النيب صلى هللا عليه وسلم : )ال ق ر يف معصي  وككارته ككارا مي ( رواه أبو داود والرتم ي والنسا 
مدوات مدن أكثدر العدوام ومدا يلخد  مدن الددراذم والشدمع مدوات مدن أكثدر العدوام ومدا يلخد  مدن الددراذم والشدمع دار الددعوا السدلكي (: )اعلدم أن الند ر الد ي يقدع لمدار الددعوا السدلكي (: )اعلدم أن الند ر الد ي يقدع لم  225225قال الشيخ علب حمكوظ يف البدداع يف مندار االبتدداع ) قال الشيخ علب حمكوظ يف البدداع يف مندار االبتدداع ) 

  والزيت وحنوذا إىل ارا ح األولياء اللرام تقراب إليهم فهو ابلمجاع ابطل وحرام.(والزيت وحنوذا إىل ارا ح األولياء اللرام تقراب إليهم فهو ابلمجاع ابطل وحرام.(
  

  ن ابب الصوم يف البحرن ابب الصوم يف البحر3939
أقده   ركدب يف البحدر يف أقده   ركدب يف البحدر يف ))ن أيب أيدوب رادب هللا عنده ن أيب أيدوب رادب هللا عنده عبدد الصدمد ثندا عبدد هللا بدن مثدىن عدن  امد  عدن أقدس عدعبدد الصدمد ثندا عبدد هللا بدن مثدىن عدن  امد  عدن أقدس عدان ان بلر بن  ايد النيسابوري ثندا يزيدد بدن سدنان بلر بن  ايد النيسابوري ثندا يزيدد بدن سدنان   أيبأيبعن  اذر عن عن  اذر عن 

  ((وارفعوا قصييب منها وكان صا ماوارفعوا قصييب منها وكان صا ما  رذط من أصحابه فوجدوا مسل  طافي  على املاء فسألوه عنها فقال أطيب  ذب مل تغري قالوا قعم قال فللوذارذط من أصحابه فوجدوا مسل  طافي  على املاء فسألوه عنها فقال أطيب  ذب مل تغري قالوا قعم قال فللوذا
)وذدو  امد  بدن عبدد هللا بدن أقدس فيشدبه أن تلدون روايد  )وذدو  امد  بدن عبدد هللا بدن أقدس فيشدبه أن تلدون روايد  قدال البيهقدب : قدال البيهقدب :   ن أقدسن أقدسللن قدال الددارقط  : عدن  امد  بدللن قدال الددارقط  : عدن  امد  بد  ((254254  99))والبيهقب يف اللربى والبيهقب يف اللربى   ((270270  44))رواه الدارقط  رواه الدارقط  

 ايد بدن أقعدم الفريقدب قدال حددث  أيب   أهندم كداقوا غدزاا يف البحدر  مدن معاويد  فاقندم مركبندا إىل مركدب  ايد بدن أقعدم الفريقدب قدال حددث  أيب   أهندم كداقوا غدزاا يف البحدر  مدن معاويد  فاقندم مركبندا إىل مركدب ( عدن ( عدن 922922( وروى البَاري يف األدب املكدرد )( وروى البَاري يف األدب املكدرد ) اذر أصح وهللا أعلم اذر أصح وهللا أعلم
( وادددعكه األلبددداين يف ادددعيف األدب املكددددرد ( وادددعكه األلبددداين يف ادددعيف األدب املكددددرد دعوادددوين وأان صدددا م فلدددم يلدددن   بدددد مدددن أن أجيدددبلمدعوادددوين وأان صدددا م فلدددم يلدددن   بدددد مدددن أن أجيدددبلم: ): )ؤان أرسدددلنا إليددده فدددأاتان فقدددال ؤان أرسدددلنا إليددده فدددأاتان فقدددال أيب أيدددوب األقصددداري فلمدددا حندددر غدددداأيب أيدددوب األقصددداري فلمدددا حندددر غددددا

و و رواه مسدد واللكا له، وإسحاق، وأمحد بن منيع، واحلدارع بدن أيب أسدام ، ومددار أسداقيدذم علدى األفريقدب، وذدرواه مسدد واللكا له، وإسحاق، وأمحد بن منيع، واحلدارع بدن أيب أسدام ، ومددار أسداقيدذم علدى األفريقدب، وذد)): : ((22682268)حديث )حديث (.وقال البوصريي يف الحتاف (.وقال البوصريي يف الحتاف 922922))
    ((اعيفاعيف
  ابب يف أن صيد السم  ليس من الاهو احملرمابب يف أن صيد السم  ليس من الاهو احملرمن ن   4040

ب.وقدد كدان ذد ا وال يدزال ديددن امللدوك ب.وقدد كدان ذد ا وال يدزال ديددن امللدوك د اختار كثري من أذل العلم القول بتحر  صيد الدرب لغدري املتداع هلدوا ولعبدا، ألن فيده منديع  للوقدت يف مدا ال قكدع فيده سدوى اللهدو واللعد اختار كثري من أذل العلم القول بتحر  صيد الدرب لغدري املتداع هلدوا ولعبدا، ألن فيده منديع  للوقدت يف مدا ال قكدع فيده سدوى اللهدو واللع
  عن صيد احليتان ل ي املروءات واحلال فقال: عن صيد احليتان ل ي املروءات واحلال فقال:   ((605605وو604604  1818))ن القاسم رمحه هللا كما يف البيان والتحصيل ن القاسم رمحه هللا كما يف البيان والتحصيل والسالط  وأرابب الرتف والسراف وقد سئل ابوالسالط  وأرابب الرتف والسراف وقد سئل اب

صدم : وكدأين رأيتده ال يدرى صدم : وكدأين رأيتده ال يدرى )ال أرى ألحد صيد الرب إال ألذل احلاج  إليه ال ين عيشهم ذلك، وصيد البحر واألهنار عندي أخف من ذلك، قال السا ل له وذو حسد  بدن عا)ال أرى ألحد صيد الرب إال ألذل احلاج  إليه ال ين عيشهم ذلك، وصيد البحر واألهنار عندي أخف من ذلك، قال السا ل له وذو حسد  بدن عا
  ((د احليتاند احليتانابسا يف صيابسا يف صي

يندا ويقدول: مدا رأيدت يندا ويقدول: مدا رأيدت أأإىل اللحدم، غنيدا كدان أو فقدريا، وكدان الليدث يلدره التلهدب بده إىل اللحدم، غنيدا كدان أو فقدريا، وكدان الليدث يلدره التلهدب بده   مَ مَ رِ رِ )كره مالك الصيد على وجه التلهب به إال ملن اخت ه ملسبا أو رجدل قَد)كره مالك الصيد على وجه التلهب به إال ملن اخت ه ملسبا أو رجدل قَدقال ابن رشد : قال ابن رشد : 
ألقده ال غدىن هلدم ألقده ال غدىن هلدم َكه يف روايد  مطدرف وابدن املاجشدون عنده ملدن يسدلن البادي ،َكه يف روايد  مطدرف وابدن املاجشدون عنده ملدن يسدلن البادي ،شبه بباطل منه ، يع  أقه حق حلالله، وأقده يشدبه الباطدل ملدا فيده مدن اللهدو والطدرب، واسدتشبه بباطل منه ، يع  أقه حق حلالله، وأقده يشدبه الباطدل ملدا فيده مدن اللهدو والطدرب، واسدتأأحقا حقا 

إذا لديس فيده مدن اللهدو وإتعداب إذا لديس فيده مدن اللهدو وإتعداب عنه، وكرذه ألذل احلواار ورأى خروجهم إليه مدن السدكه واخلكد ،وإها خكدف ابدن القاسدم يف ذد ه الروايد  صديد احليتدان ورنه ربدالف صديد الدرب عنه، وكرذه ألذل احلواار ورأى خروجهم إليه مدن السدكه واخلكد ،وإها خكدف ابدن القاسدم يف ذد ه الروايد  صديد احليتدان ورنه ربدالف صديد الدرب 
  صيد الرب(صيد الرب(اجلوارح يف غري منكع  مقصودا ما يف اجلوارح يف غري منكع  مقصودا ما يف 

إذا اشددتهى، للددن ال يسددتعمل )قددرم( إال مددع اللحددم، وال يسددتعمل)عام( إال يف إذا اشددتهى، للددن ال يسددتعمل )قددرم( إال مددع اللحددم، وال يسددتعمل)عام( إال يف   ((عدامعدام))وو  ((قددرمقددرم))( : )( : )157157اشددتهى ،قددال الشدداطيب يف الفددادات والقشددادات   )اشددتهى ،قددال الشدداطيب يف الفددادات والقشددادات   )  ((قددرمقددرم))قلدت: قلدت: 
  اللنب، فتقول: قرمت إىل اللحم وعمت إىل اللنب(اللنب، فتقول: قرمت إىل اللحم وعمت إىل اللنب(

  ن ابب يف أن م   القاضال كم   من يسبد يف البحرن ابب يف أن م   القاضال كم   من يسبد يف البحر  4141
  (() إها مثل القااب كمثل رجل يسبح يف البحر فلم عسى يسبح حىت يغرق) إها مثل القااب كمثل رجل يسبح يف البحر فلم عسى يسبح حىت يغرقل: ل: الب  قاالب  قاعن أيب قعن أيب ق

  ((303303  2828))وابن عساكر يف اتريخ دمشق وابن عساكر يف اتريخ دمشق   ((9797  1010))و البيهقب يف السنن اللربى و البيهقب يف السنن اللربى ((543543  44))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  
ه القدريوان يف وقتده أقده قدال: قلدت أليب حنيكد  : مدا منعدك أن تلدب ه القدريوان يف وقتده أقده قدال: قلدت أليب حنيكد  : مدا منعدك أن تلدب عدن عبدد هللا بدن فدروخ فقيدعدن عبدد هللا بدن فدروخ فقيد((1515خ قنداا األقددلس  خ قنداا األقددلس  يديدعدن اتر عدن اتر ققال ققال ))وققل القااب عيا  يف ترتيب املدارك وققل القااب عيا  يف ترتيب املدارك 

مده، عدام يسدريا فغدرق، ورجدل مده، عدام يسدريا فغدرق، ورجدل القناء؟ فقال   : اي ابن فروخ! القناا ثالث ، رجل حيسن العوم ، فأخ  البحر طوال فما عساه أن يعدوم، يوشدك أن يغدرق، ورجدل ال أب  بعو القناء؟ فقال   : اي ابن فروخ! القناا ثالث ، رجل حيسن العوم ، فأخ  البحر طوال فما عساه أن يعدوم، يوشدك أن يغدرق، ورجدل ال أب  بعو 
  ((تهتهال حيسن العوم ألقى بنكسه على املاء فغرق من ساعال حيسن العوم ألقى بنكسه على املاء فغرق من ساع

  ن ابب لعب امو ه عاهللا ساح  البحر ن ابب لعب امو ه عاهللا ساح  البحر   4242
  خرجا فبينا مها ميشيان على الساحل إذ أبصر اخلنر غالما يلعب مدع الغلمدان فأخد  اخلندر رأسده بيدده   خرجا فبينا مها ميشيان على الساحل إذ أبصر اخلنر غالما يلعب مدع الغلمدان فأخد  اخلندر رأسده بيدده ......))يف حديث موسى واخلنر  قال يف حديث موسى واخلنر  قال   عن أيب بن كعب عن النيب عن أيب بن كعب عن النيب 

  ((....ا قلرا قال أمل أقل لك إقك لن تستطيع معب صرباا قلرا قال أمل أقل لك إقك لن تستطيع معب صربافاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى أقتلت قكسا  كي  بغري قكس لقد جئت شيئفاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى أقتلت قكسا  كي  بغري قكس لقد جئت شيئ
  ((44484448))رواه البَاري رواه البَاري 

   ائدة: ائدة:
مدد بدن جعكدر ثندا شدعب  عدن أيب محدزا قدال مسعدت بدن عبدا  يقدول مدد بدن جعكدر ثندا شدعب  عدن أيب محدزا قدال مسعدت بدن عبدا  يقدول طبع  شاكر( عن حمطبع  شاكر( عن حم  31313131من السن  عدم تكرق  األوالد وذم يلعبون . فقد روى المام أمحد يف املسند )من السن  عدم تكرق  األوالد وذم يلعبون . فقد روى المام أمحد يف املسند )  

(قدال (قدال سلم  وأان   ألعب مع الغلمان  فاختبأت منه خلف ابب فدعاين فحطأين حطاا   بعثد  إىل معاويد  فرجعدت إليده فقلدت ذدو وكدل سلم  وأان   ألعب مع الغلمان  فاختبأت منه خلف ابب فدعاين فحطأين حطاا   بعثد  إىل معاويد  فرجعدت إليده فقلدت ذدو وكدل   مر يب رسول هللا صلى هللا عليه و   مر يب رسول هللا صلى هللا عليه و 
  (: )إسناده صحيح ،أبو محزا ، ابحلاء والزاي ، وذو مهران بن أيب عطاء((: )إسناده صحيح ،أبو محزا ، ابحلاء والزاي ، وذو مهران بن أيب عطاء(355355  33الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه عليه )الشيخ أمحد شاكر يف تعليقه عليه )

  ن شعب  ،دون ذكر أقه كان يلعب مع الغلمان.ن شعب  ،دون ذكر أقه كان يلعب مع الغلمان.عن أمي  بن خالد ععن أمي  بن خالد ع  ((26042604ورواه مسلم )ورواه مسلم )
قددم النديب  صدلى هللا عليده وسدلم  املديند  وأان بدن تسدع سدن  قددم النديب  صدلى هللا عليده وسدلم  املديند  وأان بدن تسدع سدن  : ): )قدال قدال د وذ ا لكا أمحد د د وذ ا لكا أمحد د عن أقس عن أقس ابب يف السالم على الصبيان( ابب يف السالم على الصبيان(   52035203( وأبو داود )( وأبو داود )174174  33وروى أمحد )وروى أمحد )

هللا ذ ا اب  استَدمه فَدمت النيب  صلى هللا عليده وسدلم  تسدع سدن  فمدا قدال   لشدبء فعلتده مل هللا ذ ا اب  استَدمه فَدمت النيب  صلى هللا عليده وسدلم  تسدع سدن  فمدا قدال   لشدبء فعلتده مل   فاقطلقت يب أم سليم إىل قيب هللا  صلى هللا عليه وسلم  فقالت اي رسولفاقطلقت يب أم سليم إىل قيب هللا  صلى هللا عليه وسلم  فقالت اي رسول
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حاجدد  فلمدا رجعددت قدال ال ختددرب حاجدد  فلمدا رجعددت قدال ال ختددرب فعلدت كد ا وكدد ا ومدا قددال   لشدبء مل أفعلدده أال فعلدت كد ا وكدد ا وأاتين ذات يدوم وأان ألعددب مدع الغلمددان  أو قدال عليندا ودعدداين فارسدل  يف فعلدت كد ا وكدد ا ومدا قددال   لشدبء مل أفعلدده أال فعلدت كد ا وكدد ا وأاتين ذات يدوم وأان ألعددب مدع الغلمددان  أو قدال عليندا ودعدداين فارسدل  يف 
 دا أحددا  دا أحددا لى أمدب فلمدا أتيتهدا قالدت اي بد  مدا حبسدك قلدت أرسدل  رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  يف حاجد  لده قالدت ومدا ذدب قلدت اقده قدال ال ختدربن لى أمدب فلمدا أتيتهدا قالدت اي بد  مدا حبسدك قلدت أرسدل  رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  يف حاجد  لده قالدت ومدا ذدب قلدت اقده قدال ال ختدربن أحدا واحتبست عأحدا واحتبست ع

    ((قالت أي ب  فاكتم على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم سرهقالت أي ب  فاكتم على رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم سره
بدن صدياد بدن صدياد اا رذط من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مع النيب صدلى هللا عليده وسدلم قبدل  رذط من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مع النيب صدلى هللا عليده وسدلم قبدل عبد هللا بن عمر أن عمر اقطلق يفعبد هللا بن عمر أن عمر اقطلق يف( ( 29302930))( ومسلم ( ومسلم 28902890وروى البَاري  )وروى البَاري  )

أطم ب  مغال  وقد قارب يومئ  بن صياد  حيتلم فلم يشعر حىت ارب النيب صلى هللا عليه وسدلم  ههدره بيدده   قدال النديب صدلى هللا عليده أطم ب  مغال  وقد قارب يومئ  بن صياد  حيتلم فلم يشعر حىت ارب النيب صلى هللا عليه وسدلم  ههدره بيدده   قدال النديب صدلى هللا عليده   عندعند  حىت وجدوه يلعب مع الغلمانحىت وجدوه يلعب مع الغلمان
أتشدهد أين رسددول أتشدهد أين رسددول   ::بدن صدياد للنديب صدلى هللا عليده وسدلم بدن صدياد للنديب صدلى هللا عليده وسدلم ااأشددهد أقدك رسدول األميد  فقدال أشددهد أقدك رسدول األميد  فقدال   ::بدن صدياد فقدالبدن صدياد فقدالاافنظدر إليده فنظدر إليده   ؟؟هللا صدلى هللا عليده وسدلمهللا صدلى هللا عليده وسدلم  أتشدهد أين رسدولأتشدهد أين رسدول  ::وسدلم وسدلم 

قددال النديب صددلى هللا عليدده قددال النديب صددلى هللا عليدده   ..اذباذبوتيد  صددادق وكدوتيد  صددادق وكد  ::بددن صدديادبددن صدديادااقدال قدال   ؟؟مداذا تددرىمداذا تددرى  ::نمندت ابهلل ورسددله قددال النديب  صددلى هللا عليده وسددلم نمندت ابهلل ورسددله قددال النديب  صددلى هللا عليده وسددلم     ::قدال لدده النديب صددلى هللا عليده وسددلمقدال لدده النديب صددلى هللا عليده وسددلم  ؟؟هللاهللا
  ((اخسأ فلن تعدو قدركاخسأ فلن تعدو قدرك    ::ذو الدخ قال النيب  صلى هللا عليه وسلمذو الدخ قال النيب  صلى هللا عليه وسلم  ::بن صيادبن صيادااإين قد خبأت لك خبيئا قال إين قد خبأت لك خبيئا قال   ::قال النيب صلى هللا عليه وسلم قال النيب صلى هللا عليه وسلم ..خلط عليك األمر خلط عليك األمر   ::وسلم وسلم 

  ويف ذ ه املواقف كلها أقرذم النيب صلى هللا عليه سلم على اللعب ومل يكرق مجاعتهم.ويف ذ ه املواقف كلها أقرذم النيب صلى هللا عليه سلم على اللعب ومل يكرق مجاعتهم.
د الدرمحن جدزاه هللا خدريا. فإقده غايد  يف د الدرمحن جدزاه هللا خدريا. فإقده غايد  يف وابملناسب  فإين أقصح اآلابء واملدرس  بقراءا كتاب )أطكال املسلم  ، كيف رابذم النيب األمب صلى هللا عليه وسلم( لالستاذ مجال عبدوابملناسب  فإين أقصح اآلابء واملدرس  بقراءا كتاب )أطكال املسلم  ، كيف رابذم النيب األمب صلى هللا عليه وسلم( لالستاذ مجال عبد

  الروع .الروع .
  ن ابب يف أنه إن خيا غرق من يف السفينة ختففوا برمال أحدو  يف البحرن ابب يف أنه إن خيا غرق من يف السفينة ختففوا برمال أحدو  يف البحر4343

  القرطيب يف الباب التاسع والعشرينالقرطيب يف الباب التاسع والعشرينأقظر ما ققلته عن أقظر ما ققلته عن 
  ن ابب زكاة ما كان يف البحر من مالن ابب زكاة ما كان يف البحر من مال  4444
حدثنا محاد بن خالد عن ابن أيب ذ دب عدن عثمدان بدن أيب عثمدان قدال قلدت للقاسدم بدن حممدد إن لندا قرادا وديندا فزكيده حدثنا محاد بن خالد عن ابن أيب ذ دب عدن عثمدان بدن أيب عثمدان قدال قلدت للقاسدم بدن حممدد إن لندا قرادا وديندا فزكيده قال: قال:   ((1025710257))روى  ابن أيب شيب  يف املصنف روى  ابن أيب شيب  يف املصنف       

  البحر وسألت ساملا فقال مثل ذلك  البحر وسألت ساملا فقال مثل ذلك    قال قعم كاقت عا ش  َتمران أن قزكب ما يفقال قعم كاقت عا ش  َتمران أن قزكب ما يف
  ن ابب ما ألقاه البحر من متاعن ابب ما ألقاه البحر من متاع  4545

    وفيه حديث الرجل  من ب  إسرا يلوفيه حديث الرجل  من ب  إسرا يل
  (() ذو ملن غنمه وفيه اخلمس) ذو ملن غنمه وفيه اخلمس: :   سألت الزذري عن مركب للعدو ألقته الريح إىل قوم قالسألت الزذري عن مركب للعدو ألقته الريح إىل قوم قال: : عن موسى بن علب قال عن موسى بن علب قال و و 

  ((2320423204))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  
) ما ألقى البحر علدى سداحله فهدو لصداحبه ومدن غدا  علدى شدبء فاسدتَرجه فهدو لده ) ما ألقى البحر علدى سداحله فهدو لصداحبه ومدن غدا  علدى شدبء فاسدتَرجه فهدو لده : : تغرق يف البحر فيها متاع القوم شىت فقالتغرق يف البحر فيها متاع القوم شىت فقال  ::سنسنعن عثمان بن غياع قال سئل احلعن عثمان بن غياع قال سئل احلو و   
))  

  ((2320523205))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  
    (() ذو ينزل  اللقط  تعرف) ذو ينزل  اللقط  تعرف: : عن عطاء يف البحر يطرح املتاع قالعن عطاء يف البحر يطرح املتاع قالو و 

  ( (   2320623206  ))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  
  رة .و  ياقيان يف البحر؟رة .و  ياقيان يف البحر؟ن ابب يف الساحر والساحن ابب يف الساحر والساح  4646
  عن  يد أيب املعلى قال حدث  شرطب لسنان بن سلم  أن سناان أي بساحرا فأمر  ا أن تلقى يف البحرعن  يد أيب املعلى قال حدث  شرطب لسنان بن سلم  أن سناان أي بساحرا فأمر  ا أن تلقى يف البحر  

  ((2898128981))رواه ابن أيب شيب  رواه ابن أيب شيب  
  رريفة: رريفة:   

أن أحدد ىربيده أكدد لده  أن ممدا شداع أن أحدد ىربيده أكدد لده  أن ممدا شداع ))ولدف جدوردان( ولدف جدوردان( مطبوعدات أدمطبوعدات أد  3535ذكر األستاذ إدموقد دوطب وذو أسدتاذ ابملدرسد  العليدا لدآلداب ابجلزا در يف كتابده )السدحر والددين  ذكر األستاذ إدموقد دوطب وذو أسدتاذ ابملدرسد  العليدا لدآلداب ابجلزا در يف كتابده )السدحر والددين  
األول عددرف السداحرات مددن بدد  األول عددرف السداحرات مددن بدد  واشدتهر واقتشددر يف مدراكمل أن السدداحرات ال يغدرقن يف املدداء إذا غطسدن وأشددار إىل أن الراغددب األصدكهاين ذكددر يف األغداين أن اخلليكدد  الوليدد واشدتهر واقتشددر يف مدراكمل أن السدداحرات ال يغدرقن يف املدداء إذا غطسدن وأشددار إىل أن الراغددب األصدكهاين ذكددر يف األغداين أن اخلليكدد  الوليدد 

  اذد.اذد.  ((قساء بالطه ب لكقساء بالطه ب لك
  الو ن ليقدرن على الطريان كما كان معروفا يف أورواب قدميا. وكن أينا يو ن ابمليزان !!الو ن ليقدرن على الطريان كما كان معروفا يف أورواب قدميا. وكن أينا يو ن ابمليزان !!قلت: وقد قيل إن سبب ذلك كوهنن خكيكات قلت: وقد قيل إن سبب ذلك كوهنن خكيكات 

  ن ابب يف أن م   ا ؤمن كم   رج  عاهللا خإبة يف البحرن ابب يف أن م   ا ؤمن كم   رج  عاهللا خإبة يف البحر  4747
  رب لعل هللا أن ينايه   رب لعل هللا أن ينايه   قال مورق العالب ما وجدت للملمن يف الدقيا مثال إال كمثل رجل على خشب  يف البحر وذو يقول اي رب اي قال مورق العالب ما وجدت للملمن يف الدقيا مثال إال كمثل رجل على خشب  يف البحر وذو يقول اي رب اي : : مهام عن قتادا قالمهام عن قتادا قال  عن عن     

  وابن سعد يف الطبقات يف ترمج  أيب لبيد.وابن سعد يف الطبقات يف ترمج  أيب لبيد.  ((3514735147))وابن أيب شيب  وابن أيب شيب  ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   17601760))رواه أمحد يف الزذد رواه أمحد يف الزذد 
  البحرالبحر  عاهللا حدوه ف وا دون  يها كم   قوم استهموا عاهللا سفينة يفعاهللا حدوه ف وا دون  يها كم   قوم استهموا عاهللا سفينة يفن ابب يف أن م   القائ  ن ابب يف أن م   القائ    4848

علدى حددود هللا واملددذن فيهدا كمثدل قدوم اسدتهموا علدى سدكين  يف البحدر فأصداب بعندهم أعالذدا علدى حددود هللا واملددذن فيهدا كمثدل قدوم اسدتهموا علدى سدكين  يف البحدر فأصداب بعندهم أعالذدا مثدل القدا م مثدل القدا م صدلى هللا عليده وسدلم صدلى هللا عليده وسدلم قال رسول هللا  قال رسول هللا    ::عن النعمان بن بشري قالعن النعمان بن بشري قال
يف يف   فتلذوقندا فقدال الد ينفتلذوقندا فقدال الد ينوأصاب بعنهم أسكلها فلان ال ين يف أسدكلها يصدعدون فيسدتقون املداء فيصدبون علدى الد ين يف أعالذدا فقدال الد ين يف أعالذدا ال قددعلم تصدعدون وأصاب بعنهم أسكلها فلان ال ين يف أسدكلها يصدعدون فيسدتقون املداء فيصدبون علدى الد ين يف أعالذدا فقدال الد ين يف أعالذدا ال قددعلم تصدعدون 

  ((أسكلها فإان قنقبها من أسكلها فنستقب فإن الشاا على أيديهم فمنعوذم  وا مجيعا وإن تركوذم غرقوا مجيعا أسكلها فإان قنقبها من أسكلها فنستقب فإن الشاا على أيديهم فمنعوذم  وا مجيعا وإن تركوذم غرقوا مجيعا 
  ((6969))وصححه األلباين وصححه األلباين   حديث حسن صحيححديث حسن صحيحوقال الرتم ي : وقال الرتم ي :   ((ملتب  العلوم واحللمملتب  العلوم واحللم  32983298))وذ ا لكظه والبزار وذ ا لكظه والبزار   ((21732173))والرتم ي والرتم ي   ( ( 268268  44))رواه أمحد رواه أمحد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ل ذدم ل ذدم العدل والحسان جعلوا ذ ا احلديث من شعارافم فاعلوا أقكسهم يف أعالذدا والندا  يف أسدكلها ومل ينتبهدوا إىل أهندم يف أسدكلها ذدم أيندا بدالعدل والحسان جعلوا ذ ا احلديث من شعارافم فاعلوا أقكسهم يف أعالذدا والندا  يف أسدكلها ومل ينتبهدوا إىل أهندم يف أسدكلها ذدم أيندا بد  ومن العاب أن ترى مجاع ومن العاب أن ترى مجاع 
  أوىل يف أن وخ  على أيديهم وإارارذم للسكين  أشد.أوىل يف أن وخ  على أيديهم وإارارذم للسكين  أشد.

  ن ابب ا رض عاهللا ساح  البحرن ابب ا رض عاهللا ساح  البحر  4949
  ((جهزذم ودوا م يف سبيل هللا عز وجل جهزذم ودوا م يف سبيل هللا عز وجل أأأصح فأعتق ما   رجل   أصح فأعتق ما   رجل     حر أحب إ  من أنحر أحب إ  من أن)ألن أمر  على ساحل الب)ألن أمر  على ساحل البقال : قال :   عن النيب عن النيب علب علب عن عن 

  إىل أيب الشيخ إىل أيب الشيخ   ((334334  44وعزاه صاحب كنز العمال)وعزاه صاحب كنز العمال)( (   78777877  ))رواه الديلمب يف الكردو  رواه الديلمب يف الكردو  
  ن ابب  يمن عسكر عاهللا ساح  البحرن ابب  يمن عسكر عاهللا ساح  البحر  5050

  رجدع النديب صدلى هللا   رجدع النديب صدلى هللا ......))::  فد كرا حدديثا طدويال يف قصد  صدلح احلديبيد  وفيدهفد كرا حدديثا طدويال يف قصد  صدلح احلديبيد  وفيده  احبه قداالاحبه قداالروا بن الزبري عن املسور بن ىرمد  ومدروان يصددق كدل واحدد منهمدا حدديث صدروا بن الزبري عن املسور بن ىرمد  ومدروان يصددق كدل واحدد منهمدا حدديث صدعن ععن ع
فَرجدا بده حدىت بلغدا ذا احلليكد  فَرجدا بده حدىت بلغدا ذا احلليكد    عليه وسلم  إىل املدين  فااءه أبو بصري رجل من قريمل وذو مسدلم فأرسدلوا يف طلبده رجلد  فقدالوا العهدد الد ي جعلدت لندا فدفعده إىل الدرجل عليه وسلم  إىل املدين  فااءه أبو بصري رجل من قريمل وذو مسدلم فأرسدلوا يف طلبده رجلد  فقدالوا العهدد الد ي جعلدت لندا فدفعده إىل الدرجل 

فقدال أبدو فقدال أبدو هلم فقال أبو بصري ألحد الرجل  وهللا إين ألرى سديكك ذد ا اي فدالن جيددا فاسدتله اآلخدر فقدال أجدل وهللا إقده جليدد لقدد جربدت بده   جربدت هلم فقال أبو بصري ألحد الرجل  وهللا إين ألرى سديكك ذد ا اي فدالن جيددا فاسدتله اآلخدر فقدال أجدل وهللا إقده جليدد لقدد جربدت بده   جربدت فنزلوا وكلون من ار فنزلوا وكلون من ار 
حد  رنه لقدد رأى ذد ا ذعدرا فلمدا حد  رنه لقدد رأى ذد ا ذعدرا فلمدا     بصري أرين أقظر إليه فأملنه منه فنربه حىت برد وفر اآلخدر حدىت أتدى املديند  فددخل املسداد يعددو فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلمبصري أرين أقظر إليه فأملنه منه فنربه حىت برد وفر اآلخدر حدىت أتدى املديند  فددخل املسداد يعددو فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم

د رددتدد  إلديهم   أ دداين هللا مدنهم قددال د رددتدد  إلديهم   أ دداين هللا مدنهم قددال اقتهدى إىل النديب  صددلى هللا عليده وسددلم  قدال قتدل وهللا صدداحيب وإين ملقتدول فادداء أبدو بصدري فقددال اي قديب هللا قددد وهللا أويف هللا ذمتدك قداقتهدى إىل النديب  صددلى هللا عليده وسددلم  قدال قتدل وهللا صدداحيب وإين ملقتدول فادداء أبدو بصدري فقددال اي قديب هللا قددد وهللا أويف هللا ذمتدك قد
مدا مسدع ذلدك عدرف أقده سددريده إلديهم فَدرع حدىت أتدى سديف البحددر قدال وينكلدت مدنهم أبدو جنددل بددن مدا مسدع ذلدك عدرف أقده سددريده إلديهم فَدرع حدىت أتدى سديف البحددر قدال وينكلدت مدنهم أبدو جنددل بددن النديب  صدلى هللا عليده وسدلم  ويدل أمدده مسدعر حدرب لدو كدان لده أحددد فلالنديب  صدلى هللا عليده وسدلم  ويدل أمدده مسدعر حدرب لدو كدان لده أحددد فل

إىل الشددام إال إىل الشددام إال   سددهيل فلحددق أبيب بصددري فاعددل ال يددرع مددن قددريمل رجددل قددد أسددلم إال حلددق أبيب بصددري حددىت اجتمعددت مددنهم عصدداب  فددوهللا مددا يسددمعون بعددري خرجددت لقددريملسددهيل فلحددق أبيب بصددري فاعددل ال يددرع مددن قددريمل رجددل قددد أسددلم إال حلددق أبيب بصددري حددىت اجتمعددت مددنهم عصدداب  فددوهللا مددا يسددمعون بعددري خرجددت لقددريمل
  ...(احلديث...(احلديثاعرتاوا هلا فقتلوذم وأخ وا أمواهلماعرتاوا هلا فقتلوذم وأخ وا أمواهلم

  . .   ((25812581))رواه البَاري رواه البَاري 
)بسيف البحر بلسر الس  وذب ساحله يف املواع ال ي أقام فيه وجاءه املستنعكون مدن املدلمن  مدن ملد  فأقداموا )بسيف البحر بلسر الس  وذب ساحله يف املواع ال ي أقام فيه وجاءه املستنعكون مدن املدلمن  مدن ملد  فأقداموا : : ((دار الكلر دار الكلر   471471  22))قال النووي يف ف يب األمساء قال النووي يف ف يب األمساء 
  ن أقام ذناك وقصته مشهورا(ن أقام ذناك وقصته مشهورا(ن وكان أبو بصري راب هللا عنه كبريذم وذو أول من وكان أبو بصري راب هللا عنه كبريذم وذو أول م،،ذناك حىت بلغوا ست  أو سبعبذناك حىت بلغوا ست  أو سبعب

  ن ابب يف اهلجرة والسفر يف ساح  البحرن ابب يف اهلجرة والسفر يف ساح  البحر  5151
  ( ( 6262فَدَلَما َجاَو َا قَاَل ِلَكَتاهو نتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَكراَِن َذَ ا َقَصباً( )اللهف:فَدَلَما َجاَو َا قَاَل ِلَكَتاهو نتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَكراَِن َذَ ا َقَصباً( )اللهف:قال تعاىل )قال تعاىل )

واقطلددق ذددو وفتدداه ميشدديان حددىت أتيددا الصددَرا فرقددد موسددى عليدده السددالم وفتدداه واقطلددق ذددو وفتدداه ميشدديان حددىت أتيددا الصددَرا فرقددد موسددى عليدده السددالم وفتدداه ......))عددن أيب بددن كعددب يف قصدد  موسددى واخلنددر : عددن أيب بددن كعددب يف قصدد  موسددى واخلنددر :   ((23802380))ومسددلم ومسددلم   ((122122))وروى البَدداري وروى البَدداري   
وسددى وفتدداه عابددا وسددى وفتدداه عابددا فااددطرب احلددوت يف امللتددل حددىت خددرع مددن امللتددل فسددقط يف البحددر قددال وأمسددك هللا عندده جريدد  املدداء حددىت كددان مثددل الطدداق فلددان للحددوت سددراب وكددان ملفااددطرب احلددوت يف امللتددل حددىت خددرع مددن امللتددل فسددقط يف البحددر قددال وأمسددك هللا عندده جريدد  املدداء حددىت كددان مثددل الطدداق فلددان للحددوت سددراب وكددان مل

  ((......  ن يربه فلما أصبح موسى عليه السالم قال لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سكران ذ ا قصبان يربه فلما أصبح موسى عليه السالم قال لكتاه نتنا غداءان لقد لقينا من سكران ذ ا قصبافاقطلقا بقي  يومهما وليلتهما وقسب صاحب موسى أفاقطلقا بقي  يومهما وليلتهما وقسب صاحب موسى أ
جملدس جملدس )جاءان رسل ككار قريمل جيعلون يف رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وأيب بلر دي  كل واحد منهما ملن قتلده أو أسدره فبينمدا أان جدالس يف )جاءان رسل ككار قريمل جيعلون يف رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وأيب بلر دي  كل واحد منهما ملن قتلده أو أسدره فبينمدا أان جدالس يف وعن سراق  بن مالك قال : وعن سراق  بن مالك قال : 

عرفدت أهندم ذدم عرفدت أهندم ذدم ب ب  مد  أقبل رجل منهم حىت قام علينا وحنن جلو  فقدال اي سدراق  إين قدد رأيدت نقكدا أسدودا ابلسداحل أراذدا حممددا وأصدحابه قدال سدراق  فب ب  مد  أقبل رجل منهم حىت قام علينا وحنن جلو  فقدال اي سدراق  إين قدد رأيدت نقكدا أسدودا ابلسداحل أراذدا حممددا وأصدحابه قدال سدراق  فمن جمالس قوممن جمالس قوم
  حلديثحلديث(ا(ا......فقلت له إهنم ليسوا  م وللنك رأيت فالان وفالان اقطلقوا أبعيننافقلت له إهنم ليسوا  م وللنك رأيت فالان وفالان اقطلقوا أبعيننا

  ((36933693))رواه البَاري رواه البَاري 
  البحرالبحرن ابب يف غزو مدن ساح  ن ابب يف غزو مدن ساح    5252

) ال تقدوم السداع  حدىت يغزوذدا ) ال تقدوم السداع  حدىت يغزوذدا : : قعدم اي رسدول هللا قدالقعدم اي رسدول هللا قدال  ::( قدالوا( قدالوا؟؟)مسعتم يدين  جاقب منهدا يف الدرب وجاقدب منهدا يف البحدر)مسعتم يدين  جاقب منهدا يف الدرب وجاقدب منهدا يف البحدر: : عن أيب ذريرا أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال عن أيب ذريرا أن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال 
قدال ثدور ال أعلمده إال قدال الد ي يف قدال ثدور ال أعلمده إال قدال الد ي يف د د ال هللا وهللا أكدرب فيسدقط أحدد جاقبيهدا ال هللا وهللا أكدرب فيسدقط أحدد جاقبيهدا سبعون  ألكا من بىن إسدحاق فدإذا جاؤوذدا قزلدوا فلدم يقداتلوا بسدالح ومل يرمدوا بسدهم قدالوا ال إلده إسبعون  ألكا من بىن إسدحاق فدإذا جاؤوذدا قزلدوا فلدم يقداتلوا بسدالح ومل يرمدوا بسدهم قدالوا ال إلده إ

ذا فيغنمددوا فبينمددا ذددم يقتسددمون املغددا  إذ ذا فيغنمددوا فبينمددا ذددم يقتسددمون املغددا  إذ   يقولددوا الثاقيدد  ال إلدده إال هللا وهللا أكددرب فيسددقط جاقبهددا اآلخددر   يقولددوا الثالثدد  ال إلدده إال هللا وهللا أكددرب فيكددرع هلددم فيدددخلو   يقولددوا الثاقيدد  ال إلدده إال هللا وهللا أكددرب فيسددقط جاقبهددا اآلخددر   يقولددوا الثالثدد  ال إلدده إال هللا وهللا أكددرب فيكددرع هلددم فيدددخلو   دد  البحددرالبحددر
        ((خ فقال إن الدجال قد خرع فيرتكون كل شبء ويرجعون خ فقال إن الدجال قد خرع فيرتكون كل شبء ويرجعون جاءذم الصريجاءذم الصري
  ((29202920))رواه مسلم رواه مسلم 

   ائدة ائدة
مستدال به على ككر الدول  الرتكي  وأهنا فعدال ككدرت بسدبب مدا أعلنده أتتدورك مدن كدون الدولد  مستدال به على ككر الدول  الرتكي  وأهنا فعدال ككدرت بسدبب مدا أعلنده أتتدورك مدن كدون الدولد  ((5050وو4949  ))احلديث ذكره أمحد بن الصديق يف مطابق  االخرتاعات العصري ( احلديث ذكره أمحد بن الصديق يف مطابق  االخرتاعات العصري ( 

  الرتكي  دول  الديني .الرتكي  دول  الديني .
أسددام  محداد بددن أسدام  قددال حددثنا ذشدام بددن عدروا قددال أخدربين أيب قددال أمدر رسددول هللا  أسددام  محداد بددن أسدام  قددال حددثنا ذشدام بددن عدروا قددال أخدربين أيب قددال أمدر رسددول هللا  إبسددناد صدحيح عدن أيب إبسددناد صدحيح عدن أيب   ((دار صدادردار صدادر  6767  44))سددعد يف الطبقدات اللددربى سددعد يف الطبقدات اللددربى   دد وروى ابدندد وروى ابدن

  ((صلى هللا عليه وسلم  أسام  بن  يد وأمره أن يغري على أب  من ساحل البحر  صلى هللا عليه وسلم  أسام  بن  يد وأمره أن يغري على أب  من ساحل البحر  
هللا عليه وسلم وسراايه  اقيا وثالث  من ب  بعث وسري  غزوا عبيدا بن احلدارع أسدكل مدن ثنيد  ذي املدروا   غدزوا هللا عليه وسلم وسراايه  اقيا وثالث  من ب  بعث وسري  غزوا عبيدا بن احلدارع أسدكل مدن ثنيد  ذي املدروا   غدزوا   ( : )وكاقت بعوثه صلى( : )وكاقت بعوثه صلى1919  66))قال ابن ذشام يف السريا قال ابن ذشام يف السريا 

  ساحل البحر من انحي  العيص(ساحل البحر من انحي  العيص(  محزا ابن عبد املطلبمحزا ابن عبد املطلب
  ن ابب يف ما يستخرج من تراب ساح  البحر من معاهن ومتاثي ن ابب يف ما يستخرج من تراب ساح  البحر من معاهن ومتاثي   5353

)أمدا )أمدا : : قدال مالدك قدال مالدك   ..اب علدى سداحل البحدر  يغسدل فيوجدد فيده الد ذب والكند  وريدا أصدابوا فيده ااثيدل الد ذب والكند اب علدى سداحل البحدر  يغسدل فيوجدد فيده الد ذب والكند  وريدا أصدابوا فيده ااثيدل الد ذب والكند عن تدر عن تدر   ((دار صادردار صادر  174174  1515))يف املدوق  يف املدوق  سئل مالك سئل مالك 
  ((التماثيل فكيها اخلمس وأما تراب ال ذب والكن  ال ي يرع من ذلك الرتاب فكيه الزكاا وذو ينزل  تراب املعادنالتماثيل فكيها اخلمس وأما تراب ال ذب والكن  ال ي يرع من ذلك الرتاب فكيه الزكاا وذو ينزل  تراب املعادن
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  ن ابب يف أن صن  مناة كانت بساح  البحرن ابب يف أن صن  مناة كانت بساح  البحر  5454
( )سدريا ابدن ذشدام ( )سدريا ابدن ذشدام   كاقدت منداا لدمو  واخلدزرع ومدن دان بددينهم مدن أذدل يثدرب علدى سداحل البحدر  مدن انحيد  املشدلل بقديددكاقدت منداا لدمو  واخلدزرع ومدن دان بددينهم مدن أذدل يثدرب علدى سداحل البحدر  مدن انحيد  املشدلل بقديدد))  وابدن الللديب يف األصدنام :وابدن الللديب يف األصدنام :  سحاقسحاقال ابن اال ابن اقق
  ((دار اجليلدار اجليل  210210  11  

سداحل البحدر ممدا يلدب قديدد فلاقدت األ د سداحل البحدر ممدا يلدب قديدد فلاقدت األ د   بن إسحاق قال قصدب عمدرو بدن حلدب منداا علدىبن إسحاق قال قصدب عمدرو بدن حلدب منداا علدىاا)عن عثمان بن ساع عن )عن عثمان بن ساع عن : : ((دار خنردار خنر  183183  55))وقال الكاكهب يف أخبار مل  وقال الكاكهب يف أخبار مل  
روا قدال وكاقدت منداا لدمو  واخلدزرع روا قدال وكاقدت منداا لدمو  واخلدزرع وغسان حياوهنا ويعظموهنا إذا طافوا ابلبيت وأفااوا من عرفات وفرغوا من مىن أتوا مناا فأذلوا هلا فمن أذل هلدا مل يطدف بد  الصدكا واملدوغسان حياوهنا ويعظموهنا إذا طافوا ابلبيت وأفااوا من عرفات وفرغوا من مىن أتوا مناا فأذلوا هلا فمن أذل هلدا مل يطدف بد  الصدكا واملد

  واأل د من غسان ومن دان دينهم من أذل يثرب(واأل د من غسان ومن دان دينهم من أذل يثرب(
    البحر  ن يلره الوضو   مبا  البحر  البحر  ن يلره الوضو   مبا  البحرن ابب التيم  برمن ابب التيم  برم5555
)أعطيدت سسدا مل يعطهدن أحدد قبلدب قصدرت ابلرعدب مسدريا شدهر وجعلدت   األر  مسدادا وطهدورا فأميدا رجدل )أعطيدت سسدا مل يعطهدن أحدد قبلدب قصدرت ابلرعدب مسدريا شدهر وجعلدت   األر  مسدادا وطهدورا فأميدا رجدل : : جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسدلم قدال جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسدلم قدال عن عن 

  ((ع  وكان النيب يبعث إىل قومه خاص  وبعثت إىل النا  عام ع  وكان النيب يبعث إىل قومه خاص  وبعثت إىل النا  عام من أمم أدركته الصالا  فليصل وأحلت   املغا  ومل حتل ألحد قبلب وأعطيت الشكامن أمم أدركته الصالا  فليصل وأحلت   املغا  ومل حتل ألحد قبلب وأعطيت الشكا
  ((521521واللكا له ومسلم )واللكا له ومسلم )  ((328328))رواه البَاري رواه البَاري 

  احنسار البحر عنهااحنسار البحر عنها  ن ابب استخراج الفوسفاط من رم  ساح  البحر ووو هقيق عظام اممساك ا يتة قدها بعدن ابب استخراج الفوسفاط من رم  ساح  البحر ووو هقيق عظام اممساك ا يتة قدها بعد5656
  ((ذو الطهور ماؤه احلل ميتتهذو الطهور ماؤه احلل ميتته  ))أقه قال يف ماء املاء البحر وميتته : أقه قال يف ماء املاء البحر وميتته :   عن أيب ذريرا عن النيب عن أيب ذريرا عن النيب 

  قلت : وكل حالل طاذر وال علس قلت : وكل حالل طاذر وال علس 
  ن ابب يف صناعة السفنن ابب يف صناعة السفن  5757

  ك أبعيننا ووحينا وال ختاطب  يف ال ين هلموا إهنم مغرقون(ك أبعيننا ووحينا وال ختاطب  يف ال ين هلموا إهنم مغرقون(لل)واصنع الك)واصنع الكقال تعاىل : قال تعاىل : 
  ابب يف  التطهر والتطهري مبا  البحر ابب يف  التطهر والتطهري مبا  البحر ن ن   5858
دار دار ))وابددن ماجدده وابددن ماجدده   ((دار املطبوعددات السددالمي دار املطبوعددات السددالمي   5959))والنسددا ب والنسددا ب   ((دار إحيدداء الددرتاع العددريبدار إحيدداء الددرتاع العددريب  6969))والرتمدد ي والرتمدد ي   ((دار الكلددردار الكلددر  8383))أبددو داود أبددو داود ( و ( و ملسسدد  قرطبدد ملسسدد  قرطبدد   72327232))روى أمحددد روى أمحددد ددد ددد 

  ((ذو الطهور ماؤه احلل ميتته.ذو الطهور ماؤه احلل ميتته.)): :   عن أيب ذريرا قال: قال النيب عن أيب ذريرا قال: قال النيب   ..((الكلرالكلر
  بن رجب.بن رجب.قلت: قد ألف يف ذ ا احلديث المام ابن عبد اهلادي احلنبلب جزءا كبريا كما يف ذيل طبقات احلنابل  القلت: قد ألف يف ذ ا احلديث المام ابن عبد اهلادي احلنبلب جزءا كبريا كما يف ذيل طبقات احلنابل  ال

قلت: أما ال ين صححوا ((.114 - 109 2سنن النسا ب أيب عبد الرمحن ) كتاب ب ل الحسان يف تقريب  قال الشيخ أبو إسحاق احلوي  حكظه هللا تعاىل يفقال الشيخ أبو إسحاق احلوي  حكظه هللا تعاىل يف
 :أو وافقوا على تصحيحه فامع غكري، أذكر بعنه ,احلديث

  المام البَاري - 1

 (136 1يف ''العلل اللبري'' ) قال الرتم ي

 .''صحيح فقال: ذو حديث…. وسألت حممدا عن حديث مالك  ''

 : ( عن الرتم ي ، وقال218 16فنقله ابن عبد الرب يف ''التمهيد'' )

 ''سنادمصنكه الصحيح'' عنده، ومل يكعل. ألقه ال يعول يف ''الصحيح'' إال على ال'' ال أدري ما ذ ا من البَاري رمحه هللا ؟، ولو كان عنده صحيحا، ألخرجه يف''

 .اذد

  .''جامعه ''الصحيح قلت: ك ا وفيه قظر، فال يلزم البَاري يف كل حديث صححه أن يودعه يف *

  : فقد قال إبراذيم بن معقل النسكب

 .اذد '' ما أدخلت يف كتايب ''اجلامدع'' إال ما صح ، وما تركت من الصحيح حىت ال يطول :مسعت البَاري يقول ''

  :وققل المساعيلب عنه

 .تركت من الصحيح أكثر''اذد مل أخرع يف ذ ا اللتاب إال صحيحا، وما ''

قلت  مل حيمل  يف ''صحيحه''، وقد استوفيت قسما كبريا منها يف ''درء العبث عن حديث إذا بلز املاء وقد صحح البَاري عشرات، بل مئات األحاديث ومل يودعها
 - يع : الشيَ  -وذو جييب عن أدل  الطاعن  يف صحته، قال: ''فإن قيل فلما تركا  (2 3حديث القلت '' )قاخلبث'' وقد احلافا العال ب يف ''جزء يف تصحيح 

قدميا وحديثا، أن ترك الشيَ  إخراع حديث ال يدل على اعكه ، ما مل يصرح أحد  ملثرا ؟ قلنا: ال ي عليه أ م  أذل الكن -يع :الختالف  -إخراجه إذا مل يلن ذ ا 
واحد منهما أقه مل يستوعب يف ''كتابه الصحيح'' من احلديث كله وال  بنعكه ، أو جرح رواته ، ولو كان ك لك ملا صح يا عدا ما يف الصحيح  وقد صح عن كل منهم

  وقد صحح كل واحد منهما أحاديث سئل عنها وليست يف كتابه ''. اذد , الرجال الثقات

 . ب يثل ذلكدقيق العيد رمحه هللا أجا   رأيت ابن

  :عبد الرب ( يرد على ابن2 8ق 1فقال يف ''المام'' )ع

 اذد'' .ذ ا غري ال م، ألن صاحيب الصحيح  مل يلتزما إخراع كل صحيح عندمها''
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 :الرتم ي. قال - 2

  .''حديث حسن صحيح''

  . إبخراجه يف صحيحه وسلوته عن تعليله ابن خزمي  - 3

  .'' ( يف ترمج  ''حممد بن غزوان299 2صرح أبقه صحيح يف ''اجملروح '' )  حه وقدابن حبان ألقه أخرجه يف صحي- 4

  :(: بعد ما أشار إىل حديث مالك132 2أبو جعكر العقيلب فقال يف ''النعكاء'' ) - 5

  .''وذو الصواب''

  .'' عليه وسلم ابن املن ر، فقال ''اثبت عن رسول هللا صلى هللا - 6

 .يأبو جعكر الطحاو  - 7

  .أبو سليمان اخلطايب - 8

 .أبو حممد ابن حزم - 9

  .ابن مندا -10

 .ابن عبد الرب - 11

 :''صححه العتبار نخر فقال يف ''التمهيد وقد

 ابلقبول له والعمل به ، وال يالف يف مجلته أحد من الكقهاء ''. اذد وذو صحيح عندي، ألن العلماء تلقوه''

 :(1 68ق 3ل'' )عالدارقط . فقال يف ''العل - 12

  اتبعه عن صكوان بن سليم ''اذد وأشبههما ابلصواب قول مالك ومن''

 ''احلاكم يف ''املستدرك -13

 البيهقب -14

 152-151 1قال يف ''املعرف '' )

الرتم ي: سألت حممد بن إمساعيل عن  سىأبو عي كتاب ''املوطأ''، وأخرجه أبو داود ومجاع  من أ م  احلديث حمتا  به، وقال ذ ا حديث أودعه مالك بن أقس يف''
 .... واملغريا بن أيب بردا البَاري ومسلم بن احلااع يف ''الصحيح  '' الختالف وقع يف اسم سعيد بن سلم  ذ ا احلديث فقال: ذ ا حديث صحيح ، وإها مل يرجه

 160 1  قال )

الليث بن سعد ، عن يزيد عن اجلالح أيب   اده مالك بن أقس عن صكوان بن سليم. واتبعه على ذلكحيكا كما ينبغب، وقد اقام إسن ذ ا الختالف يدل على أقه مل ''
فصار احلديث ب لك صحيحا كما  , سعيد بن سلم  عن املغريا بن أيب بردا عن أيب ذريرا عن النيب صلى هللا عليه وسلم كثري،   عمرو بن احلارع عن اجلالح كالمها عن

  . أيب عيسى عنه وهللا أعلم '' اذد قال البَاري يف رواي 

  .وله كالم يف السنن يعند ذلك

  عبد احلق الشبيلب - 15

  .حممد البغوي أبو - 16

 ''أبو الكرع ابن اجلو ي يف ''التحقيق - 17

 اجلو قاقيز - 18

 : ''قال يف ''األابطيل

 '' .السناد، وذو إسناد متصل ذ ا حديث حسن مل قلتبه إال من ذ ا''

  ابن األثري - 19

 :(14 1األوطار'' ) قال الشوكاين يف ''قيل

 .أخرجه األ م  يف كتبهم واحتاوا به، ورجاله ثقات. ''اذد ,وقال ابن األثري يف ''شرح املسند'' ذ ا حديث صحيح مشهور''

  .العيد ابن دقيق - 20

  .(1/87) ''( ويف ''عارا  األحودي1425 3ابن العريب يف ''أحلام القرنن'' ) - 21

 ''( ''ذ ا حديث صحيح82 1النووي قال يف ''اجملموع '') - 22

 .(81 1املن ري كما يف ''ىتصر سنن أيب داود'' ) - 23
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 (26 21الكتاوى'' )'' ابن تيمي  كما يف - 24

  .(394 4ابن القيم كما يف '' اد املعاد'' ) - 25

 :(126 6مواع اثلث: ) ( . وقال يف12,91 3ابن كثري. فقد احتج به يف مواع  من ''تكسريه'' ) - 26

 ''إسناده جيد''

 .ابن امللقن -27

  :(14 1املنري'' كما يف قيل األوطار) فقال يف ''البدر

 .''تسع،   ذكر ما علل به احلديث ودفعه ذ ا احلديث جليل مروي من طرق حنران منها''

  .(12-9 1التلَيص احلبري'' )'' احلافا ابن حار كما يف - 28

  .(474السماوي'' )رقم  عبد الرؤوف املناوي كما يف ''الكتح - 29

 . حبث ابن دقيق العيد (1/61) ''ابن اهلمام احلنكب. فقد خلص يف '' فتح القدير - 30

 . ''الصنعاين كما يف ''سبل السالم - 31

 .(16-14 1الشوكاين كما يف ''قيل األهار'' )  - 32

 :(41 1اجلرار'' ) وقال يف ''السيل

  اذد'' حديث صاا لإلحتااع به ، وله طرق كثريا قد صحح احلكاظ بعنها''

  .(154 1كما يف ''عون املعبود'' )  - س احلق العظيم نابدي   -33

  .(230 1املبارككوري يف ''حتك  األحوذي'' ) - 34

 .األشبال أمحد شاكر الشيخ أبو - 35

  .شيَنا األلباين - 36

 '' . ألحر ت املزيد وفيما ذكرته ككاي  ، واحلمد هلل على التوفيق قلت: ولو أين تتبعت *

  اذد 
  ( . ( . 976976قم: قم: )ر )ر ( واعكه شيخ شيَنا األلباين يف اعيف اجلامع ( واعكه شيخ شيَنا األلباين يف اعيف اجلامع )اغتسلوا من البحر وتوائوا به فإقه الطهور ماؤه احلل ميتته)اغتسلوا من البحر وتوائوا به فإقه الطهور ماؤه احلل ميتتهقلت: وروي احلديث بلكا قلت: وروي احلديث بلكا 

حيدىي، عدن )شدعب ( ، ثندا قتدادا، عدن كريدب، عدن ابدن عبدا  "يف الوادوء مدن مداء البحدر، قدال: مهدا البحدران، ال حيدىي، عدن )شدعب ( ، ثندا قتدادا، عدن كريدب، عدن ابدن عبدا  "يف الوادوء مدن مداء البحدر، قدال: مهدا البحدران، ال ( قدال مسددد : ثندا ( قدال مسددد : ثندا 426426))د وقال البوصري يف إحتاف املهدرا : د وقال البوصري يف إحتاف املهدرا : 
    ينرك أبيهما بدأت ".ذ ا إسناد رجاله ثقات.ينرك أبيهما بدأت ".ذ ا إسناد رجاله ثقات.

أيب الكندل العبدا  بدن أيب الكندل العبدا  بدن ذد ا عدن ذد ا عدن .وذدو عدور ال ورع. وحلدب علدس .وذدو عدور ال ورع. وحلدب علدس ((106106  22))د ومن بدع بعع الصوفي  أقه كان يتورع عن الوادوء يداء البحدر، ذكدر ذد ا الغدزا  يف الحيداء د ومن بدع بعع الصوفي  أقه كان يتورع عن الوادوء يداء البحدر، ذكدر ذد ا الغدزا  يف الحيداء 
  كان ال يتواأ إال ياء البحر تشددا منه يف الواوء والطهارا.كان ال يتواأ إال ياء البحر تشددا منه يف الواوء والطهارا.    عيسى املمسب املاللب رمحه هللا تعاىل ذكر القااب عيا  يف ترتيب املدارك أقهعيسى املمسب املاللب رمحه هللا تعاىل ذكر القااب عيا  يف ترتيب املدارك أقه

(عن أيب ذريدرا رادب هللا (عن أيب ذريدرا رادب هللا عدامل اللتدبعدامل اللتدب  3636وو  3535  11)) السدنن  السدنن والددارقط  يفوالددارقط  يف  ((33  11))وقد ققل عدن بعدع السدلف كراذيد  الوادوء يداء البحدر، ورد ذد ا يدا رواه الشدافعب يف األم وقد ققل عدن بعدع السدلف كراذيد  الوادوء يداء البحدر، ورد ذد ا يدا رواه الشدافعب يف األم 
  ..إسناد حسنإسناد حسن  (   قال الدارقط :(   قال الدارقط :) من مل يطهره ماء البحر فال طهره هللا) من مل يطهره ماء البحر فال طهره هللا: : عنه أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال عنه أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال 
  ((46574657)رقم)رقم  ((اعيف جدااعيف جدا))واحلديث قال فيه الشيخ األلباين رمحه هللا: واحلديث قال فيه الشيخ األلباين رمحه هللا: 

  ((فيه رد على من كره التطهري به من السلف فيه رد على من كره التطهري به من السلف )): : ((222255  66))قال املناوي يف فيع القدير قال املناوي يف فيع القدير 
عليندا الغسدل مدن مداء عليندا الغسدل مدن مداء   ::) لقدد ذكدر   أن رجداال يغتسدلون مدن البحدر األخندر   يقولدون) لقدد ذكدر   أن رجداال يغتسدلون مدن البحدر األخندر   يقولدون: : بدن عبدا  رادب هللا عنهمدا قدال بدن عبدا  رادب هللا عنهمدا قدال ااعلرمد  عدن علرمد  عدن عدن عدن ((3636  11))وروى الدارقط   أيندا وروى الدارقط   أيندا 

      ((ومن مل يطهره ماء البحر ال طهره هللا ومن مل يطهره ماء البحر ال طهره هللا   ،،غريهغريه
    (()من مل يطهره ماء البحر فال طهره هللا()من مل يطهره ماء البحر فال طهره هللا(: : ( : )روي عن عمر راب هللا عنه أقه قال ( : )روي عن عمر راب هللا عنه أقه قال 2323  11))غ  غ  وقال ابن قدام  يف املوقال ابن قدام  يف امل

        ..حسبكحسبك::مررت ابلبحر وأان جنب فاغتسلت منه قال مررت ابلبحر وأان جنب فاغتسلت منه قال ألبيه :ألبيه :أن رجال قال أن رجال قال عن ابن طاو  عن ابن طاو  ( ( 9191  11))عبد الر اق عبد الر اق روى روى و و 
   ائدة : ائدة :

املشرك خبيث العنصر خبيث الد ات مل تطهدر الندار خبثده بدل لدو خدرع منهدا لعداد خبيثدا كمدا كدان كالللدب إذا املشرك خبيث العنصر خبيث الد ات مل تطهدر الندار خبثده بدل لدو خدرع منهدا لعداد خبيثدا كمدا كدان كالللدب إذا   )ملا كان)ملا كان: : ((ملسس  الرسال ملسس  الرسال   6868  11))قال ابن القيم يف  اد املعاد قال ابن القيم يف  اد املعاد 
  دخل البحر   خرع منه فل لك حرم هللا تعاىل على املشرك اجلن   (دخل البحر   خرع منه فل لك حرم هللا تعاىل على املشرك اجلن   (

  قلت: ذ ا على م ذب من يقول بنااس  الللب.قلت: ذ ا على م ذب من يقول بنااس  الللب.
  (() البحر ماء طهور للمال ل  إذا قزلوا توالوا وإذا صعدوا توالوا ) البحر ماء طهور للمال ل  إذا قزلوا توالوا وإذا صعدوا توالوا : : بن عبا  قال بن عبا  قال اا(عن قعيم بن الصمصم عن النحاك عن (عن قعيم بن الصمصم عن النحاك عن 153153  11))وروى الدارقط  أينا وروى الدارقط  أينا 

)قعدديم بددن امنددم عددن )قعدديم بددن امنددم عددن : : ( ( 4545  77)).اجلعكب الشدديعب معددروف  دد ا احلددديث، قددال فيدده الدد ذيب يف امليددزان .اجلعكب الشدديعب معددروف  دد ا احلددديث، قددال فيدده الدد ذيب يف امليددزان امنددم(امنددم())قعدديم بددن قعدديم بددن قلددت: الدد ي يف اددعكاء العقيلددب وامليددزان ولسدداقه قلددت: الدد ي يف اددعكاء العقيلددب وامليددزان ولسدداقه 
  !!)ما عرفت إىل اآلن من اعكه()ما عرفت إىل اآلن من اعكه(للن قال ابن حار يف اللسان للن قال ابن حار يف اللسان   )اعيف احلديث()اعيف احلديث(غ  فقال: غ  فقال: وجزم بنعكه يف املوجزم بنعكه يف امل  النحاك اعكه بعنهم(النحاك اعكه بعنهم(
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   ائدة بديعة : ائدة بديعة :
ختصدا  ختصدا  لدئال يتدوذم اختصدا  احللدم ابلسدا ل  لندرب مدن ادروب االلدئال يتدوذم اختصدا  احللدم ابلسدا ل  لندرب مدن ادروب اال  ((قعدم توادئوا بدهقعدم توادئوا بده)))أعداد لكدا املداء ومل يقتصدر علدى قولده )أعداد لكدا املداء ومل يقتصدر علدى قولده : : ((282282  22))قال ابن القيم يف بدا ع الكوا دد قال ابن القيم يف بدا ع الكوا دد 

فأفداد اسدتمرار احللدم علدى الددوام وتعلقده بعمدوم اآليد  وبطدل تدوذم فأفداد اسدتمرار احللدم علدى الددوام وتعلقده بعمدوم اآليد  وبطدل تدوذم ،،إىل جواب عدام يقتندب تعلدق احللدم والطهدور بده بدنكس ما ده مدن حيدث ذدو إىل جواب عدام يقتندب تعلدق احللدم والطهدور بده بدنكس ما ده مدن حيدث ذدو   ((توائواتوائوا  قعمقعم))فعدل عن قوله فعدل عن قوله 
  فتأمله فإقه بديع(فتأمله فإقه بديع(  ،،قصره على السببقصره على السبب

   ائدة بضغية ائدة بضغية
ملدا عدرف صدلى ملدا عدرف صدلى   ))وذدو شدرح لمربعد  العالوقيد : قدال الرافعدب : وذدو شدرح لمربعد  العالوقيد : قدال الرافعدب :   ((دار النكدا سدار النكدا س  226969وو  268268))  ((الكندل املبد  علدى عقدد اجلدوذر الثمد الكندل املبد  علدى عقدد اجلدوذر الثمد ))قال العالم  مجال الدين القامسب يف قال العالم  مجال الدين القامسب يف 

له ببيدان حلدم امليتتد ، وذد ا مدن له ببيدان حلدم امليتتد ، وذد ا مدن هللا عليه وسلم اشتباه األمر على السا ل يف ماء البحر اشكق أن يشتبه عليه حلم ميتته، وقد يبتلدى  دا راجدب البحدر فعقدب اجلدواب عدن سدلاهللا عليه وسلم اشتباه األمر على السا ل يف ماء البحر اشكق أن يشتبه عليه حلم ميتته، وقد يبتلدى  دا راجدب البحدر فعقدب اجلدواب عدن سدلا
  ( ( نه تتميما للكا دا، وإفادًا لعلم نخر غري املسلول عنهنه تتميما للكا دا، وإفادًا لعلم نخر غري املسلول عنهحماسن الكتوى أبكثر مما يسأل عحماسن الكتوى أبكثر مما يسأل ع

  قلت: ويسميه البالغيون أسلوب احلليم.قلت: ويسميه البالغيون أسلوب احلليم.
   رع  قهال: رع  قهال:

  ..سراف يف املاء ولو على شاط  البحرسراف يف املاء ولو على شاط  البحرقال النووي: أمجع العلماء على النهب عن القال النووي: أمجع العلماء على النهب عن ال
   رع  قهال غريب: رع  قهال غريب:

البحدر   أخدرع مل يطهدر ومل يلدن إلقداؤه البحدر   أخدرع مل يطهدر ومل يلدن إلقداؤه   أن الانء لدو ولدز فيده الللدب فدألقب يفأن الانء لدو ولدز فيده الللدب فدألقب يفابن احلدداد ابن احلدداد   أيب علب السناب الشافعب يف شرح فروعأيب علب السناب الشافعب يف شرح فروع( عن ( عن 345345  44))ققل السبلب يف طبقاته ققل السبلب يف طبقاته 
  ( ! ( ! يف البحر إال كغسل  واحدايف البحر إال كغسل  واحدا

  قلت: احلق معه إن شاء هللا فالعربا بعدد الغسالت ال بلميافا.قلت: احلق معه إن شاء هللا فالعربا بعدد الغسالت ال بلميافا.
  غريبة: غريبة: 

ل بدن إبدراذيم د ذدو ابدن عليد  د عدن ذشدام الدسدتوا ب عدن رجدل مدن األقصدار عدن أيب ل بدن إبدراذيم د ذدو ابدن عليد  د عدن ذشدام الدسدتوا ب عدن رجدل مدن األقصدار عدن أيب رويندا عنده مدن طريدق سدعيد بدن منصدور عدن إمساعيدرويندا عنده مدن طريدق سدعيد بدن منصدور عدن إمساعيد( : )( : )194194  66))قال ابن حزم يف امللدى قال ابن حزم يف امللدى 
  )ماءان ال جيزائن من غسل اجلناب ، ماء البحر وماء احلمام(()ماءان ال جيزائن من غسل اجلناب ، ماء البحر وماء احلمام((ذريرا : ذريرا : 
  ن ابب  يمن صار حصهللا الإط يف يده جووران ابب  يمن صار حصهللا الإط يف يده جوورا  5959

البحدر فاعدل يقلدب احلصدى فدإذا ذدو جدوذر فأقبدل فدالن البحدر فاعدل يقلدب احلصدى فدإذا ذدو جدوذر فأقبدل فدالن   ن ذات يدوم علدى شدطن ذات يدوم علدى شدطكداكداأن إبراذيم بن أدذدم  أن إبراذيم بن أدذدم    ))عن عبد هللا بن الكرع عن عبد هللا بن الكرع ((326326  66))روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 
مثددل ذدد ا وعلددب ديددن فقددال لدده مثددل ذدد ا وعلددب ديددن فقددال لدده اخلدو  بعددع أصددحاب إبددراذيم قددال مسدداه أبددو عبددد هللا فنسدديته قددال ملددا رنه إبددراذيم ألقداه يف البحددر فدداق اخلددوا  اي أاب إسددحاق تطددرح أو تعمددل اخلدو  بعددع أصددحاب إبددراذيم قددال مسدداه أبددو عبددد هللا فنسدديته قددال ملددا رنه إبددراذيم ألقداه يف البحددر فدداق اخلددوا  اي أاب إسددحاق تطددرح أو تعمددل 

  ((عليك ابلصدق عليك ابلصدق   ::إبراذيمإبراذيم
  و  السواح  و  السواح  ن ابب يف اعتكاف أن ابب يف اعتكاف أ  6060

  ..أم يب  قال يب أم يب  قال يب   أيبتدئأيبتدئإن اعتلف املعتلف يف الثغور أو يف السواحل فااءه اخلوف أيرتك ما ذو فيه من اعتلافه ويرع فقال قعم فقيل له فإذا أمن إن اعتلف املعتلف يف الثغور أو يف السواحل فااءه اخلوف أيرتك ما ذو فيه من اعتلافه ويرع فقال قعم فقيل له فإذا أمن : : قيل ملالك قيل ملالك 
  ((233233  11))املدوق  املدوق  
  ن ابب يف نزول النسا  ب غور السواح  مع أزواجهنن ابب يف نزول النسا  ب غور السواح  مع أزواجهن  6161
  (()وسألت ماللا عن الرجل يغزو ومعه أذله إىل الرابط على بعع السواحل فقال ال أب  ب لك)وسألت ماللا عن الرجل يغزو ومعه أذله إىل الرابط على بعع السواحل فقال ال أب  ب لك: :   ((55  33))يف املدوق  يف املدوق    ابن القاسمابن القاسم  قالقال

الوليد بن مسلم عن الواد  بدن عطداء عدن ملحدول والقاسدم أيب عبدد الدرمحن الوليد بن مسلم عن الواد  بدن عطداء عدن ملحدول والقاسدم أيب عبدد الدرمحن   روى عن   روى عن   ((ابب ما جاء يف إقزال ال ري  السواحل والثغورابب ما جاء يف إقزال ال ري  السواحل والثغور))وقال أبو داود يف كتابه  املراسيل : وقال أبو داود يف كتابه  املراسيل : 
    (()ال ترتكوا ال ري  إب اء العدو)ال ترتكوا ال ري  إب اء العدو: : ى هللا عليه وسلم قال ى هللا عليه وسلم قال أن رسول هللا صلأن رسول هللا صل

السدنن علددى حتدر  مسدداكن  السدنن علددى حتدر  مسدداكن    وفيده الوليدد بددن مسدلم وذددو يددلس تدددليس التسدوي  وقددد عدنعن يف مواددع .وقد احدتج  دد ا املرسدل وبغددريه المدام  ددس الددين ابددن القديم يف فدد يبوفيده الوليدد بددن مسدلم وذددو يددلس تدددليس التسدوي  وقددد عدنعن يف مواددع .وقد احدتج  دد ا املرسدل وبغددريه المدام  ددس الددين ابددن القديم يف فدد يب
    املشرك يف بلد واحدا.املشرك يف بلد واحدا.

  ،   يبغيان،   يبغيانن ابب يف أن بني البحرين برز ن ابب يف أن بني البحرين برز   6262
نَدهوَما بَدْرَ خاً َوِحْاراً حمَْ قال تعاىل قال تعاىل  نَدهوَما بَدْرَ خاً َوِحْاراً حمَْ : )َوذوَو اَلِ ي َمرََع اْلَبْحَرْيِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاٌع َوَجَعَل بَديدْ   ( ( 5353اووراً( )الكرقان:اووراً( )الكرقان:: )َوذوَو اَلِ ي َمرََع اْلَبْحَرْيِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاٌع َوَجَعَل بَديدْ
نَدهوَما بَدْر ٌَخ ال يَدْبِغَياِن( وقال تعاىل وقال تعاىل  نَدهوَما بَدْر ٌَخ ال يَدْبِغَياِن( )َمرََع اْلَبْحَرْيِن يَدْلَتِقَياِن بَديدْ   ( ( 2020وو  1919)الرمحن:)الرمحن:)َمرََع اْلَبْحَرْيِن يَدْلَتِقَياِن بَديدْ

  ن ابب يف أن حتت البحر وران ابب يف أن حتت البحر ورا  6363
  (()ال يركب البحر إال حاع أو معتمر أو غا  يف سبيل هللا فإن حتت البحر انرا وحتت النار حبرا)ال يركب البحر إال حاع أو معتمر أو غا  يف سبيل هللا فإن حتت البحر انرا وحتت النار حبراقال : قال :   عن عبد هللا بن عمرو عن النيب عن عبد هللا بن عمرو عن النيب 

   يصح حديثه يع  حديث بشري بن مسلم ذ ا  ( يصح حديثه يع  حديث بشري بن مسلم ذ ا  ()مل)ملعن البَاري قال : عن البَاري قال :   ((334334  44))وروى البيهقب يف السنن اللربى وروى البيهقب يف السنن اللربى   وغريه.وغريه.  ((24892489))رواه أبو داود رواه أبو داود 
وء مدن مداء البحدر وبدوب لدده وء مدن مداء البحدر وبدوب لدده وذذدب بعدع  العلمداء إىل املندع مدن الواددوء يداء البحدر ألجدل ذد ا احلددديث وأمثالده فدرد ابدن خزميد  علدى مددن  عدم ذد ا حبدديث أيب ذريدرا يف الواددوذذدب بعدع  العلمداء إىل املندع مدن الواددوء يداء البحدر ألجدل ذد ا احلددديث وأمثالده فدرد ابدن خزميد  علدى مددن  عدم ذد ا حبدديث أيب ذريدرا يف الوادد

وء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل اد قول مدن كدره الوادوء والغسدل مدن مداء البحدر وء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل اد قول مدن كدره الوادوء والغسدل مدن مداء البحدر ابب الرخص  يف الغسل والواابب الرخص  يف الغسل والوا))  ::((امللتب السالمبامللتب السالمب  5858  11))بقوله يف صحيحه بقوله يف صحيحه 
  قدالقدال،   روى احلديث.وحدديث عبدد هللا بدن عمدرو ،   روى احلديث.وحدديث عبدد هللا بدن عمدرو   ((و عم أن حتت البحر انرا وحتت النار حبرا حىت عد سبع  أحبدر سدبع  قدريان وكدره الوادوء والغسدل مدن ما د  هلد ه العلد   عدمو عم أن حتت البحر انرا وحتت النار حبرا حىت عد سبع  أحبدر سدبع  قدريان وكدره الوادوء والغسدل مدن ما د  هلد ه العلد   عدم

  . . البَاري ال يصح البَاري ال يصح   فيه فيه 
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( واحلددديث اددعكه األلبدداين يف ( واحلددديث اددعكه األلبدداين يف )حددديث اددعيف مظلددم السددناد ال يصددححه أذددل العلددم ابحلددديث ألن رواتدده جمهولددون ال يعرفددون )حددديث اددعيف مظلددم السددناد ال يصددححه أذددل العلددم ابحلددديث ألن رواتدده جمهولددون ال يعرفددون : : ((240240  11))يف التمهيددد يف التمهيددد   قددال ابددن عبددد الددربقددال ابددن عبددد الددربو و 
  ((478478السلسل  النعيك  )رقم: السلسل  النعيك  )رقم: 

  تنبيهتنبيه
وذكددر مددا وصددل إليدده العلددم احلددديث وذكددر مددا وصددل إليدده العلددم احلددديث ( ( 3232( )احلددديث الثدداين  ( )احلددديث الثدداين  يف السددن  النبويدد  يف السددن  النبويدد  العاددا  العلمددب العاددا  العلمددب ))ذكددر األسددتاذ الدددكتور  غلددول الناددار حددديث عبددد هللا بددن عمددرو يف كتابدده ذكددر األسددتاذ الدددكتور  غلددول الناددار حددديث عبددد هللا بددن عمددرو يف كتابدده 

وذندا تتندح روعد  ذد ا احلدديث وذندا تتندح روعد  ذد ا احلدديث ))وصار أمرا معروفا يف كل األوساط املثقك   وذو أن حتت األر  صهارا مدن احلادارا واملعدادن ال ا بد  يف درجدات حدرارا عاليد  جددا،   قدال: وصار أمرا معروفا يف كل األوساط املثقك   وذو أن حتت األر  صهارا مدن احلادارا واملعدادن ال ا بد  يف درجدات حدرارا عاليد  جددا،   قدال: 
  ((((إن حتت البحر انرا، وحتت النار حبراإن حتت البحر انرا، وحتت النار حبرا))صلى هللا عليه وسلم عددا من حقا ق األر  املبهرا بقوله : صلى هللا عليه وسلم عددا من حقا ق األر  املبهرا بقوله : النبوي الشريف ال ي قرر فيه املصطكى النبوي الشريف ال ي قرر فيه املصطكى 

م ويعراددوهنا يف املددلارات م ويعراددوهنا يف املددلارات قلددت: ذدد ا مددن األمددور الددم قنلرذددا علددى اخلا ندد  يف العاددا  العلمددب وذددو عدددم حتققهددم مددن صددح  األحاديددث الددم يوردوهنددا يف أحبدداثهم وكتدداابفقلددت: ذدد ا مددن األمددور الددم قنلرذددا علددى اخلا ندد  يف العاددا  العلمددب وذددو عدددم حتققهددم مددن صددح  األحاديددث الددم يوردوهنددا يف أحبدداثهم وكتدداابف
ذلدك بغدري علدم وهللا ذلدك بغدري علدم وهللا   التكسري واللغ ، وذم غري مع ورين يف ذ ا، فللل فن أذله،ولسنا قنلر احلديث عن العاا  العلمب يف القدرنن والسدن  إهدا قنلدر التوسدع يفالتكسري واللغ ، وذم غري مع ورين يف ذ ا، فللل فن أذله،ولسنا قنلر احلديث عن العاا  العلمب يف القدرنن والسدن  إهدا قنلدر التوسدع يف  والندوات،بلهوالندوات،بله

  املستعان.املستعان.
  ن ابب يف أن عرش إبايس عاهللا البحرن ابب يف أن عرش إبايس عاهللا البحر  6464
فأدانذم منه منزل  أعظمهم فتن  جيبء أحددذم فيقدول فعلدت كد ا وكد ا فيقدول مدا صدنعت شديئا . قدال   فأدانذم منه منزل  أعظمهم فتن  جيبء أحددذم فيقدول فعلدت كد ا وكد ا فيقدول مدا صدنعت شديئا . قدال     يبعث سراايه   يبعث سراايه   ((البحرالبحررواي : رواي : إن إبليس ينع عرشه على املاء ) ويف إن إبليس ينع عرشه على املاء ) ويف د د 

  ..جيبء أحدذم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وب  امرأته . قال فيدقيه منه ويقول قعم أقت . قال األعممل أراه قال فيلتزمهجيبء أحدذم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وب  امرأته . قال فيدقيه منه ويقول قعم أقت . قال األعممل أراه قال فيلتزمه
    ((28132813))رواه مسلم رواه مسلم 

صلى هللا عليه وسلم بن صا د يف بعدع طدرق املديند  فاحتبسده وذدو غدالم يهدودي ولده ذؤابد  ومعده أبدو بلدر وعمدر فقدال لده رسدول هللا صلى هللا عليه وسلم بن صا د يف بعدع طدرق املديند  فاحتبسده وذدو غدالم يهدودي ولده ذؤابد  ومعده أبدو بلدر وعمدر فقدال لده رسدول هللا   لقب رسول هللالقب رسول هللاد وعن أيب سعيد  قال : د وعن أيب سعيد  قال : 
ر قدال النديب صدلى ر قدال النديب صدلى سدله واليدوم اآلخدسدله واليدوم اآلخدصلى هللا عليه وسلم تشهد أين رسول هللا فقدال أتشدهد أقدت أين رسدول هللا فقدال النديب صدلى هللا عليده وسدلم نمندت ابهلل ومال لتده وكتبده ور صلى هللا عليه وسلم تشهد أين رسول هللا فقدال أتشدهد أقدت أين رسدول هللا فقدال النديب صدلى هللا عليده وسدلم نمندت ابهلل ومال لتده وكتبده ور 

وكداذب  أو صدادق  وكداذاب قدال وكداذب  أو صدادق  وكداذاب قدال هللا عليه وسلم ما ترى قال أرى عرشا فوق املاء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم تدرى عدرب إبلديس فدوق البحدر قدال فمدا تدرى قدال أرى صدادقا هللا عليه وسلم ما ترى قال أرى عرشا فوق املاء فقال النيب صلى هللا عليه وسلم تدرى عدرب إبلديس فدوق البحدر قدال فمدا تدرى قدال أرى صدادقا 
  ((النيب صلى هللا عليه وسلم لبس عليه فدعاه النيب صلى هللا عليه وسلم لبس عليه فدعاه 

  حديث حسنحديث حسنذ ا ذ ا   وقال:وقال:((22472247))رواه الرتم ي رواه الرتم ي 
قددال قددال   احليدداتاحليدداتأرى عرشددا علددى البحدر وحولدده أرى عرشددا علددى البحدر وحولدده   : : ( قددال( قددال؟؟) مددا تدرى) مددا تدرى: : قدال البددن صدديادقدال البددن صددياد: : ((500500  77))وابددن أيب شدديب  وابددن أيب شدديب  ( ( 423423  22))وأيب يعلددى وأيب يعلددى   ((6666  33))ويف روايدد  عنددد  أمحدد ويف روايدد  عنددد  أمحدد قلدت : قلدت : 

وللتنبيده فقدد وللتنبيده فقدد   وبقيد  رجالده ثقدات(وبقيد  رجالده ثقدات(( : )رواه أمحدد وفيده علدب بدن  يدد وذدو حسدن احلدديث ( : )رواه أمحدد وفيده علدب بدن  يدد وذدو حسدن احلدديث 44  88))( قدال اهليثمدب يف اجملمدع ( قدال اهليثمدب يف اجملمدع عدرب إبلديسعدرب إبلديس  ذاكذاك) ) : : رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم 
  وال أدري أذو تصحيف من الطابع أو من الناسخ أو سهو من اهليثمب.وال أدري أذو تصحيف من الطابع أو من الناسخ أو سهو من اهليثمب.  )حوله احليتان()حوله احليتان(ذكره اهليثمب يف اجملمع بلكاذكره اهليثمب يف اجملمع بلكا

  ((على ما ذكر يف النكحات القسي ويغر بعع السالل  اجلاذل  ابهلل أقه الرمحن كما وقع لبعع الصوفي  (: )(: )  11قال الشيخ أبو احلسن املبارككوري يف مرعاا املكاتيح )قال الشيخ أبو احلسن املبارككوري يف مرعاا املكاتيح )
  قلت: ذ ا بناء على قوله بوحدا الوجود والعياذ ابهلل.قلت: ذ ا بناء على قوله بوحدا الوجود والعياذ ابهلل.

  ن ابب يف أن البحر يإتع  يوم القيامة ورا ن ابب يف أن البحر يإتع  يوم القيامة ورا   6565
َرْت({التلويرقال تعاىل  )قال تعاىل  ) َرْت({التلويرَوِإَذا اْلِبَحارو سواِْ   66َوِإَذا اْلِبَحارو سواِْ
َرْت وقال تعاىل )وقال تعاىل ) َرْت َوِإَذا اْلِبَحارو فواِْ   33االقكطاراالقكطار((َوِإَذا اْلِبَحارو فواِْ
  66الطورالطور((َمْساووِر َمْساووِر َواْلَبْحِر الْ َواْلَبْحِر الْ وقال تعاىل )وقال تعاىل )

والد ي والد ي ،،الال  ::قدالقدال؟ ؟ ن هللا عدز وجدل يقدول انرا أحداط  دم سدرادقها ن هللا عدز وجدل يقدول انرا أحداط  دم سدرادقها أأال تدرون ال تدرون أأفقدالوا ليعلدى قدال فقدالوا ليعلدى قدال   (() البحر ذو جهنم) البحر ذو جهنم: :   عن يعلى بن أمي  عن النيب صلى هللا عليه ونله وسلم قالعن يعلى بن أمي  عن النيب صلى هللا عليه ونله وسلم قالو و 
  ( .( .هللا عز وجلهللا عز وجل  ىىألقألق  وال يصيب  منها قطرا حىتوال يصيب  منها قطرا حىت  ،،عر  على هللا عز وجلعر  على هللا عز وجلأأدخلها أبدا حىت دخلها أبدا حىت أأال ال   ،،قكس يعلى بيدهقكس يعلى بيده

  ( وأبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان ( وأبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان 184184وابن أيب الدقيا يف كتاب صك  النار )رقموابن أيب الدقيا يف كتاب صك  النار )رقم  ((223223  44))رواه أمحد رواه أمحد 
  قال ثنا عبد هللا بن أميد  قدال حددث  حممدد بدن حيدب قدال حددث  صدكوان بدنقال ثنا عبد هللا بن أميد  قدال حددث  حممدد بدن حيدب قدال حددث  صدكوان بدن  النبيلالنبيل  عاصمعاصم  أيبأيبوسلت عنه ال ذيب، عن وسلت عنه ال ذيب، عن   ((صحيح السنادصحيح السناد))وقال : وقال :   ((87628762واحلاكم )واحلاكم )((11  22))

  يعلى عن أبيه يعلى عن أبيه 
  )رواه أمحد ورجاله ثقات()رواه أمحد ورجاله ثقات(: :   ((386386  1010قال اهليثمب يف جممع الزوا د قال اهليثمب يف جممع الزوا د 

  قلت : حممد بن حيب مل يوثقه إال ابن حبان ومل  ي كروا يف الرواا عنه إال عبد هللا بن أمي .قلت : حممد بن حيب مل يوثقه إال ابن حبان ومل  ي كروا يف الرواا عنه إال عبد هللا بن أمي .
  بسببه.بسببه.  ((10231023))واحلديث اعكه األلباين يف السلسل  النعيك  رقم واحلديث اعكه األلباين يف السلسل  النعيك  رقم 

  ((23662366،رواه اللاب يف سننه واحلاكم والبيهقب واعكه األلباين يف اعيف اجلامع الصغري )رقم: ،رواه اللاب يف سننه واحلاكم والبيهقب واعكه األلباين يف اعيف اجلامع الصغري )رقم:   وروي احلديث بلكا )البحر من جهنم(وروي احلديث بلكا )البحر من جهنم(
)وذد ا )وذد ا   ذكر احلدديث وقدال :   ذكر احلدديث وقدال :   ... (... (  سناد فيه قظرسناد فيه قظرروى المام أمحد إبروى المام أمحد إب،،البحار تسار يوم القيام  البحار تسار يوم القيام    ::)فصل)فصل: : ((ملتب  دار البيانملتب  دار البيان  4646  ))قال ابن رجب يف التَويف من النار قال ابن رجب يف التَويف من النار 

)معندداه أن )معندداه أن (.وذذددب احلدداكم إىل غددري ذدد ا فقددال : (.وذذددب احلدداكم إىل غددري ذدد ا فقددال :   تسددار ويوقددد عليهددا فتصددري انرا وتددزاد يف انر جهددنم   تسددار ويوقددد عليهددا فتصددري انرا وتددزاد يف انر جهددنم   ،،أن البحددار تكاددر يددوم القيامدد  فتصددري حبددرا واحددداأن البحددار تكاددر يددوم القيامدد  فتصددري حبددرا واحددداإن ثبددت فدداملراد بدده إن ثبددت فدداملراد بدده 
    البحر صعب كأقه جهنم(البحر صعب كأقه جهنم(

  ((البحر طبق جهنم البحر طبق جهنم   ))عن سعيد بن أيب احلسن قال :عن سعيد بن أيب احلسن قال :( : ( : 16641664رقم رقم ))وروى أمحد يف الزذد وروى أمحد يف الزذد 
  لبحر ا احل   يإربلبحر ا احل   يإربن ابب يف أن ما  ان ابب يف أن ما  ا  6666

  ((َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َسا ٌِز َشرَابوهو َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاعٌ َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َذَ ا َعْ ٌب فدورَاٌت َسا ٌِز َشرَابوهو َوَذَ ا ِمْلٌح أوَجاعٌ قال تعاىل )قال تعاىل )
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توادأان بده عطشدنا أفنتوادأ توادأان بده عطشدنا أفنتوادأ القليدل مدن املداء فدإن القليدل مدن املداء فدإن   ومعنداومعندا  سأل رجل رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  فقدال اي رسدول هللا إان قركدب البحدرسأل رجل رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  فقدال اي رسدول هللا إان قركدب البحدر: :   قال قال ذريرا راب هللا عنه ذريرا راب هللا عنه   وعن أيب وعن أيب 
  (() ذو الطهور ماؤه احلالل ميتته) ذو الطهور ماؤه احلالل ميتته: : ياء البحر فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم ياء البحر فقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم 

  ((491491))واحلاكم يف املستدرك واحلاكم يف املستدرك   ((12431243))وابن حبان وابن حبان   ((4343))وابن اجلارود يف املنتقى وابن اجلارود يف املنتقى   ((111111))رواه   ا اللكا ابن خزمي  رواه   ا اللكا ابن خزمي  
     البحر البحرن ابب من قال إن الإيارني تصفد يف رملان وترمهللا يفن ابب من قال إن الإيارني تصفد يف رملان وترمهللا يف  6767
  ((أبواب اجلن  وغلقت أبواب النار وصكدت الشياط أبواب اجلن  وغلقت أبواب النار وصكدت الشياط   فتحتفتحتإذا جاء رمنان إذا جاء رمنان :):)عن أيب ذريرا راب هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال عن أيب ذريرا راب هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال د د 

  ((10791079))رواه مسلم رواه مسلم 
  ((أهنا تصكد وترمى يف البحرأهنا تصكد وترمى يف البحر  يدل على أن التصكيد حقيق  ما يف كثري من األخباريدل على أن التصكيد حقيق  ما يف كثري من األخبارأقه قال :)أقه قال :)  ابن بزيزاابن بزيزاد ققل الزرقاين يف شرح املوطأ عن د ققل الزرقاين يف شرح املوطأ عن 

بددن عبددا  أقدده مسددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم بددن عبددا  أقدده مسددع رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم عددن اعددن ا  ((335335  33))والشددعبوالشددعب  ((  251251  ))ددد قلددت : مل أجددد حددديثا يدد كر ذلددك سددوى مددا رواه البيهقددب يف فنددا ل األوقددات ددد قلددت : مل أجددد حددديثا يدد كر ذلددك سددوى مددا رواه البيهقددب يف فنددا ل األوقددات 
رمندان ذبددت ريدح مدن حتدت العددرب يقدال هلدا املثدريا تصددكق ورق رمندان ذبددت ريدح مدن حتدت العددرب يقدال هلدا املثدريا تصددكق ورق   ) إن اجلند  لتتحلدى وتتدزين مددن احلدول إىل احلدول لددخول شددهر رمندان فدإذا كاقدت أول ليلدد  مدن شدهر) إن اجلند  لتتحلدى وتتدزين مددن احلدول إىل احلدول لددخول شددهر رمندان فدإذا كاقدت أول ليلدد  مدن شدهر: : يقدوليقدول

اطدب إىل هللا عدز وجدل اطدب إىل هللا عدز وجدل أشاار اجلنان وحلق املصاريع يسمع ل لك طن  مل يسمع السامعون أحسدن منده فيثدنب احلدور العد  حدىت يشدرفن علدى شدرف اجلند  فيندادين ذدل مدن خأشاار اجلنان وحلق املصاريع يسمع ل لك طن  مل يسمع السامعون أحسدن منده فيثدنب احلدور العد  حدىت يشدرفن علدى شدرف اجلند  فيندادين ذدل مدن خ
رمنان فتحت أبواب اجلن  للصدا م  مدن أمد  حممدد صدلى هللا عليده رمنان فتحت أبواب اجلن  للصدا م  مدن أمد  حممدد صدلى هللا عليده   يابهن ابلتلبي    يقول ذ ه أول ليل  من شهريابهن ابلتلبي    يقول ذ ه أول ليل  من شهرفيزوجه   يقلن احلور الع  اي راوان اجلن  ما ذ ه الليل  ففيزوجه   يقلن احلور الع  اي راوان اجلن  ما ذ ه الليل  ف

واي جربيدل اذدبط إىل األر  واي جربيدل اذدبط إىل األر  وسلم قال ويقدول هللا عدز وجدل اي رادوان افدتح أبدواب اجلندان واي مالدك اغلدق أبدواب اجلحديم علدى الصدا م  مدن أمد  حممدد صدلى هللا عليده وسدلم وسلم قال ويقدول هللا عدز وجدل اي رادوان افدتح أبدواب اجلندان واي مالدك اغلدق أبدواب اجلحديم علدى الصدا م  مدن أمد  حممدد صدلى هللا عليده وسدلم 
    ((......مردا الشياط  وغلهم أبغالل   اق فهم يف البحار حىت ال يكسدوا على أم  حممد حبييب صلى هللا عليه وسلم صيامهممردا الشياط  وغلهم أبغالل   اق فهم يف البحار حىت ال يكسدوا على أم  حممد حبييب صلى هللا عليه وسلم صيامهم  فاصكدفاصكد

ال ال وقدوقد  ..القاسدم بدن احللدم جمهدولالقاسدم بدن احللدم جمهدول::حداس الدرا ي حداس الدرا ي   الندحاك عنددان ادعيف وقدال أبدوالندحاك عنددان ادعيف وقدال أبدو  ::قال حيىي بن سعيدقال حيىي بن سعيد  ..(: )ذ ا حديث ال يصح(: )ذ ا حديث ال يصح535535  22))قال ابن اجلو ي يف العلل املتناذي  قال ابن اجلو ي يف العلل املتناذي  
  ((ووحتااع ابلعالء بن عمر حتااع ابلعالء بن عمر ال جيو  االال جيو  اال  ::حبانحبان  ابنابن

  ((مواوعمواوع(: )(: )594594رقم:رقم:))واحلديث قال فيه شيخ شيَنا األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب واحلديث قال فيه شيخ شيَنا األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب 
مدن قسدَ  أذدداذا   بددار مدن قسدَ  أذدداذا   بددار   ((حت ير اخلالن من روايد  األحاديدث الندعيك  حدول رمندانحت ير اخلالن من روايد  األحاديدث الندعيك  حدول رمندان))وقال فيه أخوان أبو عمر عبد هللا حممد احلمادي الماراي حكظه هللا يف كتابه اجلميل وقال فيه أخوان أبو عمر عبد هللا حممد احلمادي الماراي حكظه هللا يف كتابه اجلميل 

أقددددده رواه األصدددددبهاين يف الرتغيدددددب يف فندددددا ل األعمدددددال أقددددده رواه األصدددددبهاين يف الرتغيدددددب يف فندددددا ل األعمدددددال يف حبدددددث طويدددددل يف حبدددددث طويدددددل (: )موادددددوع( وذكدددددر (: )موادددددوع( وذكدددددر 118118) ) شددددديَنا حممدددددد بدددددوخبزا حددددد   ايرتددددده لددددده يدينددددد  تطدددددوان ابملغدددددرب شددددديَنا حممدددددد بدددددوخبزا حددددد   ايرتددددده لددددده يدينددددد  تطدددددوان ابملغدددددرب 
( وادام ( وادام 15751575  316316إىل إىل   314314  22بدار ملد )بدار ملد )( والبيهقدب يف الشدعب وفندا ل األوقدات والكداكهب يف أخ( والبيهقدب يف الشدعب وفندا ل األوقدات والكداكهب يف أخ124124) ) وأبو طداذر ابدن أيب صدقر يف مشديَته وأبو طداذر ابدن أيب صدقر يف مشديَته ( ( 178178  358358  22))

  وال يلو طريق من وااع ك اب أو اعيف مرتوك أو جمهول .وال يلو طريق من وااع ك اب أو اعيف مرتوك أو جمهول .  ((  21582158يف فوا ده )يف فوا ده )
  مل يلن ذ ا احلديث مواوعا فليس يف الدقيا مواوع( !مل يلن ذ ا احلديث مواوعا فليس يف الدقيا مواوع( !  إنإن))  قال أخريا:   قال أخريا: 

  ن ابب ا إال عاهللا ا ا ن ابب ا إال عاهللا ا ا   6868
  كما ميشب على الرب مما أعطاه هللا تعاىل من اليق  والخال (كما ميشب على الرب مما أعطاه هللا تعاىل من اليق  والخال (    كان ميشب على البحركان ميشب على البحر    ( : )ذكر لنا أن عيسى( : )ذكر لنا أن عيسىدار الكلردار الكلر  240240  33))د قال الطربي يف التاريخ د قال الطربي يف التاريخ 

  808808  22))واملدرو ي يف تعظديم قددر الصدالا واملدرو ي يف تعظديم قددر الصدالا   ((ملسس  اللتب الثقافيد ملسس  اللتب الثقافيد   357357  22))والبيهقب يف الزذد اللبري والبيهقب يف الزذد اللبري   ((دار اللتاب العريبدار اللتاب العريب  156156  88))د قلت : قد روى أبو قعيم يف احللي  د قلت : قد روى أبو قعيم يف احللي  
  )بلغنا أن عيسى ابن مر  عليه السالم كان ميشب على املاء()بلغنا أن عيسى ابن مر  عليه السالم كان ميشب على املاء(بن جبل قال : بن جبل قال : عن معاذ عن معاذ   ((ملتب  الدارملتب  الدار  809809و و 

  كيف هشب على املاء، قال: ابليق .(كيف هشب على املاء، قال: ابليق .())( عن معتمر عن أبيه عن احلنرمب أقه ذكر له أن عيسى قيل له : ( عن معتمر عن أبيه عن احلنرمب أقه ذكر له أن عيسى قيل له : 331331)رقم:)رقم:د وروى أمحد يف الزذد د وروى أمحد يف الزذد 
) فقدد احلواريدون قبديهم عليده السدالم  فَرجدوا ) فقدد احلواريدون قبديهم عليده السدالم  فَرجدوا ::  بلر بن عبد هللا قالبلر بن عبد هللا قال( عن ( عن 1111يا يف كتاب اليق  )رقميا يف كتاب اليق  )رقموابن أيب الدقوابن أيب الدق  ((دار الرايندار الراين  5656  ))د وروى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد د وروى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد 
  ((يطلبوقه قال فوجدوه ميشب على املاءيطلبوقه قال فوجدوه ميشب على املاء

فاداءوه فاداءوه   ،،هلدم توجده إىل البحدرهلدم توجده إىل البحدرأن احلدواري  طلبدوا عيسدى عليده السدالم فقيدل أن احلدواري  طلبدوا عيسدى عليده السدالم فقيدل   ))هللا املدزين رادب هللا عندههللا املدزين رادب هللا عنده  ( عدن بلدر بدن عبدد( عدن بلدر بدن عبدددار اجليدلدار اجليدل280280  11))د وعند احلليم الرتمد ي يف قدوادرهد وعند احلليم الرتمد ي يف قدوادره
  ((على املاء يرفعه املوع وينعهعلى املاء يرفعه املوع وينعه  وذو ميشبوذو ميشب

علددى طددريف جبددل قدداف وذددو جبددل مددن  مددردا علددى طددريف جبددل قدداف وذددو جبددل مددن  مددردا   ااقابنددقابنددأن ذا القددرق  لقددب مللددا أن ذا القددرق  لقددب مللددا ))عددن قتددادا عددن احلسددن البصددري أيب سددعيد عددن قتددادا عددن احلسددن البصددري أيب سددعيد ((344344  1717))ددد وروى ابددن عسدداكر يف اتريددخ دمشددق ددد وروى ابددن عسدداكر يف اتريددخ دمشددق 
مره أن يزيل الدقيا فقال له ندمب أم ملك قدال بدل ندمدب قدال مدن أيدن أقبلدت قدال جداو ت املشدرق واملغدرب وأان أسدري مره أن يزيل الدقيا فقال له ندمب أم ملك قدال بدل ندمدب قدال مدن أيدن أقبلدت قدال جداو ت املشدرق واملغدرب وأان أسدري خنراء فلما قظر إليه امللك هن أقه ملك بعثه هللا إليه وخنراء فلما قظر إليه امللك هن أقه ملك بعثه هللا إليه و

ك ذو القدرق  أن يلدون قدد ك ذو القدرق  أن يلدون قدد من   اقي  عشر يوما يف هلم  على أر  ملساء قال امللك مل امل على األر  وإها مشيت ساع  من النهار وإها مشيت على البحدر السدابع فشدمن   اقي  عشر يوما يف هلم  على أر  ملساء قال امللك مل امل على األر  وإها مشيت ساع  من النهار وإها مشيت على البحدر السدابع فشد
ن مسداه ذا القدرق  قدال ذلدك ن مسداه ذا القدرق  قدال ذلدك على املاء فاقغمس يف املاء إىل ركبتيه فقال له امللك ابن ندم شللت أقك مشيت على املاء فاستيقن فاستوى علدى املداء قيدل اي أاب سدعيد مدعلى املاء فاقغمس يف املاء إىل ركبتيه فقال له امللك ابن ندم شللت أقك مشيت على املاء فاستيقن فاستوى علدى املداء قيدل اي أاب سدعيد مدمشا مشا 

تدك وللندك جداو ت قدرن املشدرق واملغدرب فهد ا امسدك واسدم تدك وللندك جداو ت قدرن املشدرق واملغدرب فهد ا امسدك واسدم امللك فقال له اي ذا القرق  فقال له ذو القرق  لعلك سدببت  أو لقبتد  إن امسدب غدري ذد ا قدال مدا سدببتك وال لقبامللك فقال له اي ذا القرق  فقال له ذو القرق  لعلك سدببت  أو لقبتد  إن امسدب غدري ذد ا قدال مدا سدببتك وال لقب
  ((......من يعمل كعملكمن يعمل كعملك

كدان يف بد  إسدرا يل رجدالن بلغدت  مدا عبادفمدا أن ميشديا كدان يف بد  إسدرا يل رجدالن بلغدت  مدا عبادفمدا أن ميشديا قدال : )قدال : )وذدب بدن منبده وذدب بدن منبده عدن عدن ((2121) ) وابن اجلو ي يف ذم اهلدوى وابن اجلو ي يف ذم اهلدوى   ((749749))د وروى ابن أيب الدقيا يف كتاب الصمت د وروى ابن أيب الدقيا يف كتاب الصمت 
برجددل ميشددب يف اهلدواء فقدداال لدده اي عبدد هللا أبي شددبء أدركددت ذد ه املنزلدد  قددال بشديئ  مددن الدددقيا فطمدت قكسددب عددن الشددهوات برجددل ميشددب يف اهلدواء فقدداال لدده اي عبدد هللا أبي شددبء أدركددت ذد ه املنزلدد  قددال بشديئ  مددن الدددقيا فطمدت قكسددب عددن الشددهوات   علدى املدداء فبينمددا مهدا ميشدديان يف البحددر إذ مهداعلدى املدداء فبينمددا مهدا ميشدديان يف البحددر إذ مهدا

  ((وكككت لساين عما ال يعني  ورغبت فيما دعاين إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على هللا أبر قسمب إن سألته أعطاينوكككت لساين عما ال يعني  ورغبت فيما دعاين إليه ولزمت الصمت فإن أقسمت على هللا أبر قسمب إن سألته أعطاين
 يددب بددن أىب عبيددد البسددري قددال: كددان والدددي يف املددر  الغددريب بعلددا، يف ليلدد  النصددف مددن  يددب بددن أىب عبيددد البسددري قددال: كددان والدددي يف املددر  الغددريب بعلددا، يف ليلدد  النصددف مددن ذددددد ! ! عددن ذددددد ! ! عددن   245245كددر أوليدداء سددن  كددر أوليدداء سددن  ددد وققددل ابددن امللقددن يف طبقددات األوليدداء عنددد ذ ددد وققددل ابددن امللقددن يف طبقددات األوليدداء عنددد ذ 

 ذدو فيهدا  ذدو فيهدا لددى، فددخل مدن طاقتده الدملددى، فددخل مدن طاقتده الدمشعبان، وأان يف الرواق الساد ، اقظر إىل البحر؛ فبينا أان أقظر إذا شَص ميشى على املاء،   بعد املاء مشى على اهلواء، وجداء إىل واشعبان، وأان يف الرواق الساد ، اقظر إىل البحر؛ فبينا أان أقظر إذا شَص ميشى على املاء،   بعد املاء مشى على اهلواء، وجداء إىل وا
 أبدت!، مدن ذد ا الد ي كدان  أبدت!، مدن ذد ا الد ي كدان ينظر إىل البحر، فالس معه ملياً يتحاداثن،   قام والدى فودعه، ورجع الرجل من حيث جاء.ميشى يف اهلواء، فقمت إىل والددي، قلدت لده:  ايينظر إىل البحر، فالس معه ملياً يتحاداثن،   قام والدى فودعه، ورجع الرجل من حيث جاء.ميشى يف اهلواء، فقمت إىل والددي، قلدت لده:  اي
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عدامل ، الد ى سدوى بدك وبنظدرك لده، اي بدىن!، ذد ا اخلندر. حندن اليدوم عدامل ، الد ى سدوى بدك وبنظدرك لده، اي بدىن!، ذد ا اخلندر. حندن اليدوم عندك، ميشى على املاء،   اهلواء ؟  ، فقال:  اي بىن! رأيته؟  ، قلت:  قعم  ، قدال: " احلمدد هلل رب العندك، ميشى على املاء،   اهلواء ؟  ، فقال:  اي بىن! رأيته؟  ، قلت:  قعم  ، قدال: " احلمدد هلل رب ال
  ..((يف الدقيا سبع ، ست  جييئون إىل أبيك، وأبوك ال يروح إىل واحد منهم يف الدقيا سبع ، ست  جييئون إىل أبيك، وأبوك ال يروح إىل واحد منهم 

  د قلت: أجزم غري شاك أن من قيل عنه اخلنر شيطان، وأجزم أينا أن  الوالد إما أمحق  أو مغكل.وإما أن القص  عمل يد.د قلت: أجزم غري شاك أن من قيل عنه اخلنر شيطان، وأجزم أينا أن  الوالد إما أمحق  أو مغكل.وإما أن القص  عمل يد.
  ((عهدي ابلصوفي  يسَرون من الشيطان فاآلن الشيطان يسَر  معهدي ابلصوفي  يسَرون من الشيطان فاآلن الشيطان يسَر  م( : )( : )156156  33)كما يف طبقات الشافعي  اللربى ))كما يف طبقات الشافعي  اللربى )ف ف د وكما قال ابن خكيد وكما قال ابن خكي

عدن يوسدف بدن احلسد  قدال: ملدا استأقسدت بد ي الندون املصدري قلدت: أيهدا عدن يوسدف بدن احلسد  قدال: ملدا استأقسدت بد ي الندون املصدري قلدت: أيهدا   د وذكر ابن اجلو ي يف املنتظم يف أحداع سدن  سدت وأربعد  ومدا ت  يف ترمجد  ذي الندون املصدريد وذكر ابن اجلو ي يف املنتظم يف أحداع سدن  سدت وأربعد  ومدا ت  يف ترمجد  ذي الندون املصدري
هدار مدن هدار مدن كان بدو شأقك؟ قدال: كندت شداابً صداحب هلدو ولعدب،   تبدت وتركدت ذاك وخرجدت حاجداً إىل بيدت هللا احلدرام، ومعدب بنديع ، فركبدت يف املركدب مدع كان بدو شأقك؟ قدال: كندت شداابً صداحب هلدو ولعدب،   تبدت وتركدت ذاك وخرجدت حاجداً إىل بيدت هللا احلدرام، ومعدب بنديع ، فركبدت يف املركدب مدع     الشيخ، ماالشيخ، ما

يده وأمتعدتهم، فلمدا وصدلوا يده وأمتعدتهم، فلمدا وصدلوا مصر، وركب معنا شاب صبيح الوجه، كأن وجهه يشرق، فلما توسطنا البحر فقد صاحب املركب كيساً فيه مال، فأمر حببس املركب، فكتمل مدن فمصر، وركب معنا شاب صبيح الوجه، كأن وجهه يشرق، فلما توسطنا البحر فقد صاحب املركب كيساً فيه مال، فأمر حببس املركب، فكتمل مدن ف
اي مدوالي إن ذدلالء افمدوين، اي مدوالي إن ذدلالء افمدوين،   إىل الشاب ليكتشوه، وثب وثب  من املركب حىت جلس على أمواع البحر، وقام له املدوع علدى مثدال سدرير، وحندن قنظدر إليده مدن املركدب،   قدال:إىل الشاب ليكتشوه، وثب وثب  من املركب حىت جلس على أمواع البحر، وقام له املدوع علدى مثدال سدرير، وحندن قنظدر إليده مدن املركدب،   قدال:

جوذر، قال ذو النون: فما س كالمه حىت رأيندا دواب البحدر أمدام املركدب وحواليده، وقدد جوذر، قال ذو النون: فما س كالمه حىت رأيندا دواب البحدر أمدام املركدب وحواليده، وقدد وإين أقسم اي حبيب قليب أن َتمر كل داب  من ذ ا امللان أن خترع رأسها ويف أفواذها وإين أقسم اي حبيب قليب أن َتمر كل داب  من ذ ا امللان أن خترع رأسها ويف أفواذها 
ك قعبدد وإايك قسدتع ، حدىت ك قعبدد وإايك قسدتع ، حدىت أخرجت كل رؤوسها، ويف فم كل واحدا فيها جوذرا منيئ  تتمأل،   وثب الشاب من املوع إىل البحر وجعل يتبَرت على منت املاء ويقول: إايأخرجت كل رؤوسها، ويف فم كل واحدا فيها جوذرا منيئ  تتمأل،   وثب الشاب من املوع إىل البحر وجعل يتبَرت على منت املاء ويقول: إاي

  ..((محل  على السياح محل  على السياح غاب عن بصري، فه ا ذو ال ي غاب عن بصري، فه ا ذو ال ي 
(قددال: (قددال: )كنددت مرافقددا للعددالء بددن احلنددرمب حدد  بعددث إىل البحرين)كنددت مرافقددا للعددالء بددن احلنددرمب حدد  بعددث إىل البحرين:  :  عددن أيب السددليل اددريب ابددن قكددري قددال عددن أيب السددليل اددريب ابددن قكددري قددال   دار طيبدد ( دار طيبدد (   107107  رقددم:رقددم:))ددد وروى الالللددا ب يف كرامددات األوليدداء ددد وروى الالللددا ب يف كرامددات األوليدداء 

اي حلديم اي علديم اي علدب اي اي حلديم اي علديم اي علدب اي   " **" ** كران ذلدك لده فصدلى ركعتد    قدال كران ذلدك لده فصدلى ركعتد    قدالففخيع قبل ذلك اليوم وال خيع بعده فالتمسنا سكنا فلم  د  خيع قبل ذلك اليوم وال خيع بعده فالتمسنا سكنا فلم  د    حىت أتينا على خليج من البحر ماحىت أتينا على خليج من البحر ما......))
جلديمل أربعد  نالف فلمدا جلديمل أربعد  نالف فلمدا   أخ  بعنان فرسه   قال جو وا ابسم هللا  قال أبو ذريرا فمشينا على املاء فدوهللا مدا ابتلدت قددم وال خدف بعدري وال حدافر دابد  وكدان ا  أخ  بعنان فرسه   قال جو وا ابسم هللا  قال أبو ذريرا فمشينا على املاء فدوهللا مدا ابتلدت قددم وال خدف بعدري وال حدافر دابد  وكدان ا  ****عظيم أجرانعظيم أجران

  ((ال فأتينا البحرين فافتتحها وأقام  ا سن    مات رمح  هللا عليهال فأتينا البحرين فافتتحها وأقام  ا سن    مات رمح  هللا عليهجزان قال ذل تكقدون شيئا قالوا ال قجزان قال ذل تكقدون شيئا قالوا ال ق
)غدزوان مدع   )غدزوان مدع   د وذد ا لكدا أيب قعديم د : د وذد ا لكدا أيب قعديم د : سدهم بدن مناداب قدال سدهم بدن مناداب قدال عن عن   ((88وو  77  11))وأبو قعيم يف احللي  وأبو قعيم يف احللي  ( ( دار الراين للرتاعدار الراين للرتاع  170170وو  169169  ))د وروى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد د وروى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد 

فاجعدل لندا إلديهم سدبيال فاجعدل لندا إلديهم سدبيال   اي عليم اي حليم اي علب اي عظيم إان عبيدك ويف سدبيلك ققاتدل عددوك اللهدماي عليم اي حليم اي علب اي عظيم إان عبيدك ويف سدبيلك ققاتدل عددوك اللهدم  : **: **لبحر بيننا وبينهم فقاللبحر بيننا وبينهم فقالالعالء بن احلنرمب  فسران حىت أتينا دارين واالعالء بن احلنرمب  فسران حىت أتينا دارين وا
  فتقحم بنا البحر فَننا ما يبلز لبودان املاء فَرجنا إليهم(فتقحم بنا البحر فَننا ما يبلز لبودان املاء فَرجنا إليهم(****

رادب هللا تعداىل عنده ثدالع خصدال مدا مدنهن خصدل  إال وذدب أعادب مدن رادب هللا تعداىل عنده ثدالع خصدال مدا مدنهن خصدل  إال وذدب أعادب مدن   احلنرمباحلنرمب  لقد رأيت يف العالء بنلقد رأيت يف العالء بنعن أيب ذريرا قال : )عن أيب ذريرا قال : )((دار اللتاب العريبدار اللتاب العريب  88  11))د وروى أبو قعيم د وروى أبو قعيم 
عده مدا جيداو  ركدب دوابندا فلمدا عده مدا جيداو  ركدب دوابندا فلمدا صاحبتها اقطلقنا قسري حىت قدمنا البحرين وأقبلنا قسدري حدىت كندا علدى شدط البحدر فقدال العدالء سدريوا فدأتى البحدر فندرب دابتده فسدار وسدران مصاحبتها اقطلقنا قسري حىت قدمنا البحرين وأقبلنا قسدري حدىت كندا علدى شدط البحدر فقدال العدالء سدريوا فدأتى البحدر فندرب دابتده فسدار وسدران م

  (( ال ققابل ذلالء   قعد يف سكين  فلحق بكار  ال ققابل ذلالء   قعد يف سكين  فلحق بكار رنان ابن ملعرب عامل كسرى قال ال وهللارنان ابن ملعرب عامل كسرى قال ال وهللا
) بعثده يعد  العدالء أبدو بلدر الصدديق يف جديمل قبدل البحدرين ) بعثده يعد  العدالء أبدو بلدر الصدديق يف جديمل قبدل البحدرين : : بن هليع  عدن أيب األسدود عدن عدروا قدالبن هليع  عدن أيب األسدود عدن عدروا قدالعن  اعن  ا( ( ملسس  الرسال ملسس  الرسال   262262  11))د ويف سري أعالم النبالء البن ال ذيب د ويف سري أعالم النبالء البن ال ذيب 

حىت مشوا فيه أبرجلهم فقطعوا كد لك ملداان كاقدت هدري فيده السدكن وذدب اليدوم هدري فيده أيندا فقداتلهم وأههدره حىت مشوا فيه أبرجلهم فقطعوا كد لك ملداان كاقدت هدري فيده السدكن وذدب اليدوم هدري فيده أيندا فقداتلهم وأههدره   وكاقوا قد ارتدوا فسار إليهم وبينه وبينهم البحر يع  الرقراقوكاقوا قد ارتدوا فسار إليهم وبينه وبينهم البحر يع  الرقراق
    ((هللا عليهم وب لوا الزكااهللا عليهم وب لوا الزكاا

حلندرمب قتدال اخلطديم حلندرمب قتدال اخلطديم قده شدهد مدع العدالء بدن اقده شدهد مدع العدالء بدن اأأ)ذكدره سديف يف الكتدوح و )ذكدره سديف يف الكتدوح و : : كيدف بدن املند ر التميمدب أحدد بد  عمدرو بدن اديمكيدف بدن املند ر التميمدب أحدد بد  عمدرو بدن اديميف ترمجد   عيف ترمجد   ع((130130  55))د وقال احلافا يف الصاب  د وقال احلافا يف الصاب  
  ::بلى فيه بالء حسنا وذو القا ل ي كر خواهم البحر مع العالءبلى فيه بالء حسنا وذو القا ل ي كر خواهم البحر مع العالءأأو و 

  ن هللا ذلل حبره     واقزل ابللكار إحدى احلال لن هللا ذلل حبره     واقزل ابللكار إحدى احلال لأأمل تر مل تر أأ
  األفا لاألفا ل  دعوان ال ي شق البحار فااءان    أبعظم من فلق البحاردعوان ال ي شق البحار فااءان    أبعظم من فلق البحار

عددن عددن ((2323  1010))وروى ابدن أيب حدداس كمدا يف السددري وروى ابدن أيب حدداس كمدا يف السددري   ((ت صدداحب ذدوى ميشددب علدى املدداء مدا قبلتدده ت صدداحب ذدوى ميشددب علدى املدداء مدا قبلتدده لددو رأيدلددو رأيد))  قدال : قدال :   ( عدن الليددث بدن سددعد( عدن الليددث بدن سددعد116116  99))دد وروى أبددو قعديم يف احلليدد  دد وروى أبددو قعديم يف احلليدد  
    )لو رأيته ميشب يف اهلواء ملا قبلته()لو رأيته ميشب يف اهلواء ملا قبلته(الشافعب قال : الشافعب قال : 

انً ميشدب علدب املداء! ،فقدال:  عنددي انً ميشدب علدب املداء! ،فقدال:  عنددي أيب حممد عبد هللا بن حممد املرتعمل النيسابوري، أحد أصدحاب اجلنيدد أقده قيدل لده:  إن فدالأيب حممد عبد هللا بن حممد املرتعمل النيسابوري، أحد أصدحاب اجلنيدد أقده قيدل لده:  إن فدالد وققل ابن امللقن يف طبقات األولياء يف ترمج  د وققل ابن امللقن يف طبقات األولياء يف ترمج  
  أن من ملنه هللا من ىالك  ذواه فهو أعظم من املشب علب املاء  .أن من ملنه هللا من ىالك  ذواه فهو أعظم من املشب علب املاء  .

كندت وأبددو سدعيد اخلددرا ، وعبددا  بدن املهتدددي، ونخددر مل كندت وأبددو سدعيد اخلددرا ، وعبددا  بدن املهتدددي، ونخددر مل ))دد وققددل أيندا عددن حممددد بدن علددب بدن جعكددر اللتدداين البغددادي،   امللددب أحددد أصدحاب اجلنيددد رمحده هللا أقدده قددال : دد وققددل أيندا عددن حممددد بدن علددب بدن جعكددر اللتدداين البغددادي،   امللددب أحددد أصدحاب اجلنيددد رمحده هللا أقدده قددال : 
سدري؟ " فقدال: سدري؟ " فقدال: لشام علب ساحل البحر وإذا شاب ميشب ومعه حمربا، فظننا أقه من أصحاب احلديث، فتثاقلنا به، فقال أبدو سدعيد: " اي فدىت! علدب أي طريدق تلشام علب ساحل البحر وإذا شاب ميشب ومعه حمربا، فظننا أقه من أصحاب احلديث، فتثاقلنا به، فقال أبدو سدعيد: " اي فدىت! علدب أي طريدق تي كره، قسري ابي كره، قسري اب

وتقددم إ  البحدر ومشدى حيالندا علدب املداء، وتقددم إ  البحدر ومشدى حيالندا علدب املداء،   " ليس أعرف إال طريقت : طريق اخلاص  و طريق العام ؛ أما طريق العام  فهد ا الد ي أقدتم عليده، وأمدا طريدق اخلاصد  فباسدم هللا! "" ليس أعرف إال طريقت : طريق اخلاص  و طريق العام ؛ أما طريق العام  فهد ا الد ي أقدتم عليده، وأمدا طريدق اخلاصد  فباسدم هللا! "
    ((فلم قزل قراه حىت غاب عنافلم قزل قراه حىت غاب عنا

كنت يف مركب بساحل توقس فأخد ت  بطد  والندا  قيدام فقمدت إىل وتطلعدت يف كنت يف مركب بساحل توقس فأخد ت  بطد  والندا  قيدام فقمدت إىل وتطلعدت يف ابن العريب احلااب قوله: )ابن العريب احلااب قوله: )  ((األككراألككر))عن الشيخ عن الشيخ ( ( 25752575))د وققل املناوي يف فيع القدير  د وققل املناوي يف فيع القدير  
املداء حدىت وصدل إ  فرفدع قدمده الواحددا واعتمدد األخدرى فرأيدت ابطنهدا ومدا أصدا ا بلدل   اعتمدد األخدرى ورفدع صداحبتها املداء حدىت وصدل إ  فرفدع قدمده الواحددا واعتمدد األخدرى فرأيدت ابطنهدا ومدا أصدا ا بلدل   اعتمدد األخدرى ورفدع صداحبتها البحر فرأيت رجال علدى بعدد يف ادوء ميشدب علدى البحر فرأيت رجال علدى بعدد يف ادوء ميشدب علدى 

  ((    ......  فلاقت ك لك   تللم معب بلالم واقصرف فأصبحت جئت املدين  فلقي  رجل صاا فقال كيف كاقت ليلتك مع اخلنر عليه السالمفلاقت ك لك   تللم معب بلالم واقصرف فأصبحت جئت املدين  فلقي  رجل صاا فقال كيف كاقت ليلتك مع اخلنر عليه السالم
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كنت يف مركب بساحل  توقس فأخ ت  بط  والنا  قيام فقمت وتطلعدت يف البحدر فرأيدت رجدال علدى بعدد يف كنت يف مركب بساحل  توقس فأخ ت  بط  والنا  قيام فقمت وتطلعدت يف البحدر فرأيدت رجدال علدى بعدد يف ::قال ابن عريب قال ابن عريب (: )(: )575575  22د وقال املناوي يف فيع القدير )د وقال املناوي يف فيع القدير )
مد األخرى ورفع صاحبتها فلاقدت كد لك   تللدم معدب بلدالم مد األخرى ورفع صاحبتها فلاقدت كد لك   تللدم معدب بلدالم اوء ميشب على املاء حىت وصل إ  فرفع قدمه الواحدا واعتمد األخرى فرأيت ابطنها وما أصا ا بلل   اعتاوء ميشب على املاء حىت وصل إ  فرفع قدمه الواحدا واعتمد األخرى فرأيت ابطنها وما أصا ا بلل   اعت

  ((واقصرف فأصبحت جئت املدين  فلقي  رجل صاا فقال كيف كاقت ليلتك مع اخلنر عليه السالم  واقصرف فأصبحت جئت املدين  فلقي  رجل صاا فقال كيف كاقت ليلتك مع اخلنر عليه السالم  
( عدن سدليمان عدن محيدد بدن ( عدن سدليمان عدن محيدد بدن 120120  55))وأبدو قعديم يف احلليد  وأبدو قعديم يف احلليد    ((372372  ))وابن أيب عاصم يف كتاب الزذددوابن أيب عاصم يف كتاب الزذددعن سليمان بن املغريا عن سليمان بن املغريا ( ( 142142د وروى الالللا ب يف كرامات األ ولياء )د وروى الالللا ب يف كرامات األ ولياء )

      ((فمشى على املاء    التكت إىل أصحابه فقال ذل تكقدون شيئا فندعو هللا تعاىلفمشى على املاء    التكت إىل أصحابه فقال ذل تكقدون شيئا فندعو هللا تعاىل  اقتهى أبو مسلم اخلوالين إىل دجل  وذب ترمب ابخلشب من مدذااقتهى أبو مسلم اخلوالين إىل دجل  وذب ترمب ابخلشب من مدذا::قال قال ذالل أو غريه ذالل أو غريه 
  كرامات رريفةكرامات رريفة

ذكددره املندداوي يف ذكددره املندداوي يف : ): )  ((علددب بددن أمحددد بددن حصددن املشددهور حبشدديمل الددو  املشددهور املصددريعلددب بددن أمحددد بددن حصددن املشددهور حبشدديمل الددو  املشددهور املصددريرمجدد  )رمجدد  )يف تيف ت((135135  33))قددال املدديب يف خالصدد  األثددر يف أعيددان القددرن احلددادي عشددر قددال املدديب يف خالصدد  األثددر يف أعيددان القددرن احلددادي عشددر 
تسدعى الرجدراع لديس  دا سداكن وأقده اطلدع علدى حبدر تسدعى الرجدراع لديس  دا سداكن وأقده اطلدع علدى حبدر   وإهناوإهنا  !!وذكر أقه رأى جبل قاف أرااً تتحرك بنكسهاوذكر أقه رأى جبل قاف أرااً تتحرك بنكسها  !!وعلى املاءوعلى املاء  !!)أقه مشى يف اهلواء)أقه مشى يف اهلواء،  ذكر أن من كراماته ،  ذكر أن من كراماته الطبقات( الطبقات( 

ورأى روح هللا عيسدى عليده ورأى روح هللا عيسدى عليده   !!رؤيدتهمرؤيدتهم  قدال وال بدد لسدالك الطريدق مدنقدال وال بدد لسدالك الطريدق مدن  !!واجتمدع أبصدحاب اللهدفواجتمدع أبصدحاب اللهدف  !!رم ذات العمدادرم ذات العمدادإإوأقده رأى وأقده رأى   !!الظلم الظلم   ر أذلها إال يفر أذلها إال يفالظلمات وبه بلد ال يبصالظلمات وبه بلد ال يبص
    !(!(وابلقطب فوجده يلبس كل يوم لباسًا لوقه غري لون اآلخروابلقطب فوجده يلبس كل يوم لباسًا لوقه غري لون اآلخر  !!صور ىتلك صور ىتلك   واجتمع ابخلنر عليه السالم فوجده يظهر يفواجتمع ابخلنر عليه السالم فوجده يظهر يف  !!السالمالسالم
  رريفة رريفة 
مسعدت أاب احلسد  حممدد بدن احلسدن بدن بريده القلزمدب يقدول قدال   مسعدت أاب احلسد  حممدد بدن احلسدن بدن بريده القلزمدب يقدول قدال   ( : ( : 291291و عبد هللا حممد بدن أمحدد بدن إبدراذيم الدرا ي يف جز ده املعدروف يشديَ  ابدن احلطداب ) و عبد هللا حممد بدن أمحدد بدن إبدراذيم الدرا ي يف جز ده املعدروف يشديَ  ابدن احلطداب ) روى أبروى أب

املد ذب فلمدا بدت رأيتده يف املندام وكأقده مقبدل مدن املد ذب فلمدا بدت رأيتده يف املندام وكأقده مقبدل مدن   حيىي بن محود الكقيه املاللب ذدل لدك يف أن قدزور غددا الكقيده أاب بلدر حممدد بدن إبدراذيم احلنيكدب الدرا ي فقلدت ال فإقده  داريحيىي بن محود الكقيه املاللب ذدل لدك يف أن قدزور غددا الكقيده أاب بلدر حممدد بدن إبدراذيم احلنيكدب الدرا ي فقلدت ال فإقده  داري
الساحل  فلمدا وصدل إليندا أقبدل علدى ابدن محدود وصداحبه وقدال السدالم عليلمدا وأعدر  عد  الساحل  فلمدا وصدل إليندا أقبدل علدى ابدن محدود وصداحبه وقدال السدالم عليلمدا وأعدر  عد    البحر ميشب على املاء وأان وابن محود ونخر مساه ابن بريه وقسيته أان وقوف علىالبحر ميشب على املاء وأان وابن محود ونخر مساه ابن بريه وقسيته أان وقوف على

  ((محود وقصصت عليه الرؤاي الم رأيتها ومنينا مجيعا و رانه رمح  هللا عليهمحود وقصصت عليه الرؤاي الم رأيتها ومنينا مجيعا و رانه رمح  هللا عليه  فلما أصبحت استغكرت هللا تعاىل من وقيعم فيه ابلظن وجئت ابنفلما أصبحت استغكرت هللا تعاىل من وقيعم فيه ابلظن وجئت ابن
   ائدة: ائدة:

مدد هللا مدن أذدل السدن  واجلماعد  مدد هللا مدن أذدل السدن  واجلماعد  قال شيَنا أبو أويس حممد بوخبزا حكظه هللا ومتعنا بعلمه يف )صحيك  سدوابق وجريددا بوا دق( يف الكصدل الثدامن مدن اجلدزء الثداين: )فدنحن حبقال شيَنا أبو أويس حممد بوخبزا حكظه هللا ومتعنا بعلمه يف )صحيك  سدوابق وجريددا بوا دق( يف الكصدل الثدامن مدن اجلدزء الثداين: )فدنحن حب
ت الدم اتلدل  دا كتدب ت الدم اتلدل  دا كتدب اان جا ما وقعتقد أقه ال يسع مسلما إقلارذا وقد أثبتها هللا يف كتابه وتدواترت  دا األحاديدث واآلاثر إال أقندا غدري ملدزم  ابخلرافدااان جا ما وقعتقد أقه ال يسع مسلما إقلارذا وقد أثبتها هللا يف كتابه وتدواترت  دا األحاديدث واآلاثر إال أقندا غدري ملدزم  ابخلرافداقلمن يبدأ اللرامات إميقلمن يبدأ اللرامات إمي

بقددوا ممدا تندمنه طبقددات الشدعراين وجدامع كرامددات بقددوا ممدا تندمنه طبقددات الشدعراين وجدامع كرامددات الصدوفي ، وتدروع أكثدر مددا تدروع يف بيئدتهم املوبددوءا، و واايذدم الدم ذددب مراكدز البدعد  والنددالل، فدال قدومن بددل قلكدر وحند ر الصدوفي ، وتدروع أكثدر مددا تدروع يف بيئدتهم املوبددوءا، و واايذدم الدم ذددب مراكدز البدعد  والنددالل، فدال قدومن بددل قلكدر وحند ر 
وقدد تصدددى األخ الكاادل عبددد وقدد تصدددى األخ الكاادل عبددد   األوليداء للنبهداين، ورو  الددرايح  لليدافعب وأمثاهلدا، فمعظمهددا أكاذيدب وترذات،وأسدداطري وخدزعبالت، ال يسدلم منهددا علدى النقددد إال القليدل،األوليداء للنبهداين، ورو  الددرايح  لليدافعب وأمثاهلدا، فمعظمهددا أكاذيدب وترذات،وأسدداطري وخدزعبالت، ال يسدلم منهددا علدى النقددد إال القليدل،

اقتصر فيده علدى مدا  صدح سدنده ممدا حيلدى ويدروى عدن الصدحاب  فمدن بعددذم مدن أذدل العصدور املشدهود هلدا اقتصر فيده علدى مدا  صدح سدنده ممدا حيلدى ويدروى عدن الصدحاب  فمدن بعددذم مدن أذدل العصدور املشدهود هلدا   الرقيب اليب اليم  فامع جملدا مباركا مساه: )كرامات األولياء (الرقيب اليب اليم  فامع جملدا مباركا مساه: )كرامات األولياء (
دعاء دعاء هللا لعبداده الصداحل  املتقد  بنحدو إجابد  الدهللا لعبداده الصداحل  املتقد  بنحدو إجابد  الدابخلري، وذو يورد األخبار أبساقيدذا ويعقبها ابلنقد العلمب النزيه ، فيقرأذا امللمن مطمئنا ، ويزداد  ا إمياان يا يرى مدن إكدرام ابخلري، وذو يورد األخبار أبساقيدذا ويعقبها ابلنقد العلمب النزيه ، فيقرأذا امللمن مطمئنا ، ويزداد  ا إمياان يا يرى مدن إكدرام 

عن ذد ا الشدلل، فلدم قدر فيهدا عن ذد ا الشدلل، فلدم قدر فيهدا أو شكاء عاجل، أو دفع صا ل، أو برك  يف متار أو تسهيل عسر،أو تيسري مطلوب بعيد املنال، أو تدمري هامل معتد، ذ ه اللرامات ال خترع أو شكاء عاجل، أو دفع صا ل، أو برك  يف متار أو تسهيل عسر،أو تيسري مطلوب بعيد املنال، أو تدمري هامل معتد، ذ ه اللرامات ال خترع 
ذارتدده ، ومددا لقددب مددن أذى قومدده وال عددن اخللكدداء الراشدددين ذارتدده ، ومددا لقددب مددن أذى قومدده وال عددن اخللكدداء الراشدددين ال طددرياان يف اهلددواء، وال مشدديا علددى املدداء،وال طددب طريددق وحنددو ذدد ا مددن الغرا ددب الددم مل تددرو عددن سدديد اخللددق يف ال طددرياان يف اهلددواء، وال مشدديا علددى املدداء،وال طددب طريددق وحنددو ذدد ا مددن الغرا ددب الددم مل تددرو عددن سدديد اخللددق يف 

  والصحاب  املهتدين،وإها حيلى عمن ذب ودب من اجملاق  واحلمقى واجلهل ، وفيها ما يستحىي من ذكره مما ال حاج  إىل ذكره(والصحاب  املهتدين،وإها حيلى عمن ذب ودب من اجملاق  واحلمقى واجلهل ، وفيها ما يستحىي من ذكره مما ال حاج  إىل ذكره(
   ائدة: ائدة:

ومعدىن ذد ا أقده ال تقبدل دعدوى اللرامد  ومعدىن ذد ا أقده ال تقبدل دعدوى اللرامد    ((اللرامد  إال بشداذدي الشدرع واالسدتقام اللرامد  إال بشداذدي الشدرع واالسدتقام ال تقبدل دعدوى ال تقبدل دعدوى ))الكرق ب  إكرام هللا للو  واستدراجه للشدقب واادح وقدد قدال أذدل العلدم : الكرق ب  إكرام هللا للو  واستدراجه للشدقب واادح وقدد قدال أذدل العلدم : 
  من أحد حىت تلون كرام  شرعا ويلون صاحبها على استقام  وتقوى.من أحد حىت تلون كرام  شرعا ويلون صاحبها على استقام  وتقوى.

  وقد يقال: فما الكرق ب  اللرام  واملعازا ؟وقد يقال: فما الكرق ب  اللرام  واملعازا ؟
قدص علدى ذدد ا قدص علدى ذدد ا   ((معادزا النديب فدإن كاقدت مدن جنسددها مل تلدن يف قددرذا وكيكيتهدامعادزا النديب فدإن كاقدت مدن جنسددها مل تلدن يف قددرذا وكيكيتهداواجلدواب أن اللرامد  أعدم مدن املعادزا والكدرق بينهمددا أن كرامد  غدري النديب ال تلدون مدن جددنس واجلدواب أن اللرامد  أعدم مدن املعادزا والكدرق بينهمددا أن كرامد  غدري النديب ال تلدون مدن جددنس 

  وغريه.وغريه.  ((النبواتالنبوات))شيخ السالم ابن تيمي  رمحه هللا يف كتابه التحك  شيخ السالم ابن تيمي  رمحه هللا يف كتابه التحك  
  وفوق ماء البحر قد يسريوفوق ماء البحر قد يسري    إذا رأيت أحدا يطريإذا رأيت أحدا يطري

  فإقه مستدرع وبدعبفإقه مستدرع وبدعب    ومل يقف على حدود الشرعومل يقف على حدود الشرع
   ائدة: ائدة:

الدددين بددن الدددين بددن   ببمددن اللرامدات اقكددالق البحدر وجكافدده واملشدب علددى املدداء   قدال : )وقددد اتكدق مثلدده لشديخ السددالم وسديد املتددأخرين تقدمددن اللرامدات اقكددالق البحدر وجكافدده واملشدب علددى املدداء   قدال : )وقددد اتكدق مثلدده لشديخ السددالم وسديد املتددأخرين تقد  ( أن( أن339339  22))ذكدر السددبلب يف الطبقدات ذكدر السددبلب يف الطبقدات 
  دقيق العبد(دقيق العبد(

  قلت: ومل يب  أي الثالث  اتكقت له رمحه هللا !قلت: ومل يب  أي الثالث  اتكقت له رمحه هللا !
   ائدة: ائدة:

البيند  علدى ذكدر معادزات لرسدول هللا مماثلد  ملعادزات مجاعد  مدن األقبيداء قبلده وأعلدى البيند  علدى ذكدر معادزات لرسدول هللا مماثلد  ملعادزات مجاعد  مدن األقبيداء قبلده وأعلدى   383822قال المدام ابدن كثدري رمحده هللا تعداىل يف معادزات النديب صدلى هللا عليده وسدلم  ) قال المدام ابدن كثدري رمحده هللا تعداىل يف معادزات النديب صدلى هللا عليده وسدلم  ) 
يبعثده وأمدر يتابعتده...وذكر غدري يبعثده وأمدر يتابعتده...وذكر غدري منها(: ) ذكر غري واحد من العلماء أن كل معازا لنيب من األقبياء فهب معازا خلااهم حممد صلى هللا عليه وسلم وذلك أن كال منهم بشدر منها(: ) ذكر غري واحد من العلماء أن كل معازا لنيب من األقبياء فهب معازا خلااهم حممد صلى هللا عليه وسلم وذلك أن كال منهم بشدر 

  ((رامات األولياء معازات لمقبياء . ألن الو  إها انل ذلك بربك  متابعته لنبيه، وثواب إمياقهرامات األولياء معازات لمقبياء . ألن الو  إها انل ذلك بربك  متابعته لنبيه، وثواب إمياقهواحد من العلماء أن كواحد من العلماء أن ك
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، إذا س يسددتدعى كالمدا طددويال، ، إذا س يسددتدعى كالمدا طددويال،     قدال : )قدال شدديَنا العالمد  أبدو املعددا  حممدد بددن علدب األقصداري الزمللدداين ومدن خطدده ققلدت : )وبيدان أن كددل معادزا لندديب فلنبيندا أمثاهلدا  قدال : )قدال شدديَنا العالمد  أبدو املعددا  حممدد بددن علدب األقصداري الزمللدداين ومدن خطدده ققلدت : )وبيدان أن كددل معادزا لندديب فلنبيندا أمثاهلدا
أن محددل املدداء أن محددل املدداء   يسددعه جملددات عديدددا. وللددن قنبده علددى الددبعع، فلند كر جال ددل معاددزات األقبيداء علدديهم السدالم، فمنهددا  دداا قدوح يف السددكين  ابملددلمن .وال شدكيسددعه جملددات عديدددا. وللددن قنبده علددى الددبعع، فلند كر جال ددل معاددزات األقبيداء علدديهم السدالم، فمنهددا  دداا قدوح يف السددكين  ابملددلمن .وال شدك  وتكصديال الوتكصديال ال

د صدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم د صدحاب رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم للنا  من غري سكين  أعظم من السلوك عليه يف السكين ، وقد مشى كثدري مدن األوليداء علدى مدنت املداء، ويف قصد  ابدن العدالء بدن  ايللنا  من غري سكين  أعظم من السلوك عليه يف السكين ، وقد مشى كثدري مدن األوليداء علدى مدنت املداء، ويف قصد  ابدن العدالء بدن  اي
ر املداء حدىت ر املداء حدىت   ذكر قصته   ققل عنه قوله : )فه ا أبلز من ركوب السدكين ،فإن محدل املداء للسدكين  معتداد، وأبلدز مدن فلدق البحدر ملوسدى، فدإن ذنداك احنسد  ذكر قصته   ققل عنه قوله : )فه ا أبلز من ركوب السدكين ،فإن محدل املداء للسدكين  معتداد، وأبلدز مدن فلدق البحدر ملوسدى، فدإن ذنداك احنسد  ((ما يدل على ذلك.ما يدل على ذلك.

عليده كداألر ، وإهدا ذد ا منسدوب إىل النديب صدلى هللا عليده وسدلم وبركتده(   سداق ابدن كثدري قصد  عليده كداألر ، وإهدا ذد ا منسدوب إىل النديب صدلى هللا عليده وسدلم وبركتده(   سداق ابدن كثدري قصد    مشوا على األر ، فاملعاز احنسار املاء، وذا ذنا املاء صدار جسددا ميشدونمشوا على األر ، فاملعاز احنسار املاء، وذا ذنا املاء صدار جسددا ميشدون
  اقتحام أيب عبيدا الثقكب وأيب مسلم اخلوالين دجل  مشيا على املاء.اقتحام أيب عبيدا الثقكب وأيب مسلم اخلوالين دجل  مشيا على املاء.

  لطيفة الاطائالطيفة الاطائا
  ::  بن خلف البصريبن خلف البصري  إسحاقإسحاقأقشد أقشد 

  لو أْن رقيتها يف صَرٍا قطقت ... أو أذن خرساء أاحت غري خرساءلو أْن رقيتها يف صَرٍا قطقت ... أو أذن خرساء أاحت غري خرساء
  من الْروح إذ دْبت حلاجتها ... ولو تشاء مشت رفقاً على املاء.من الْروح إذ دْبت حلاجتها ... ولو تشاء مشت رفقاً على املاء.  أخكىأخكى

  ن ابب  يمن حفر البحر وأجراه !ن ابب  يمن حفر البحر وأجراه !  6969
دار اللتددب دار اللتددب 7878وو  7777  22))وابددن اجلددو ي يف النددعكاء واملرتوكدد  يف ترمجدد  عبدداد بددن ميسددرا املنقددري الرافنددب وابددن اجلددو ي يف النددعكاء واملرتوكدد  يف ترمجدد  عبدداد بددن ميسددرا املنقددري الرافنددب   ((امللتبدد  العلميدد امللتبدد  العلميدد   131131  ))روى اخلطيددب البغدددادي يف اللكايدد  روى اخلطيددب البغدددادي يف اللكايدد  

) دخلدت اللوفد  فلتبدت عدن شديوخها عبداد بدن يعقدوب فلمدا فرغدت دخلدت إليده وكدان ميدتحن مدن يسدمع منده ) دخلدت اللوفد  فلتبدت عدن شديوخها عبداد بدن يعقدوب فلمدا فرغدت دخلدت إليده وكدان ميدتحن مدن يسدمع منده قدال : قدال : قاسدم بدن  كدراي املطدر  قاسدم بدن  كدراي املطدر  عدن عدن ((4141  1212))م م واملنتظواملنتظ  ((العلمي العلمي 
هللا هللا   ::قلدتقلدت  ؟؟راهراهومدن أجدومدن أجد  ::حكدره علدب بدن أيب طالدب   قدالحكدره علدب بدن أيب طالدب   قدال: : يد كر الشديخ فقدال يد كر الشديخ فقدال   ::ذو ك لك وللن من حكدره فقلدتذو ك لك وللن من حكدره فقلدت  ::هللا خلق البحر فقالهللا خلق البحر فقال  ::فقلتفقلت؟ ؟ من حكر البحرمن حكر البحر  ::فقال  فقال  

فلدان عبداد ملكوفدا فرأيدت يف داره سديكا فلدان عبداد ملكوفدا فرأيدت يف داره سديكا   ::قدالقدال  أجدراه احلسد  بدن علدبأجدراه احلسد  بدن علدب  ::يكيددين الشديخ فقداليكيددين الشديخ فقدال  لدت:لدت:فقفق؟؟ذدو كد لك وللدن مدن أجدرى البحدر ذدو كد لك وللدن مدن أجدرى البحدر : : جمري األهنار ومنبع العيدون فقدال جمري األهنار ومنبع العيدون فقدال 
ت مدن مسداع مدا أردت أن أمسعده منده وعزمدت علدى اخلدروع عدن البلدد ت مدن مسداع مدا أردت أن أمسعده منده وعزمدت علدى اخلدروع عدن البلدد فلما فرغفلما فرغ  ::  أعددته ألقاتل به مع املهدي قال  أعددته ألقاتل به مع املهدي قال  ::فقالفقال  ؟؟أيها الشيخ ملن ذ ا السيفأيها الشيخ ملن ذ ا السيف  ::معلقا وحاك  فقلنامعلقا وحاك  فقلنا

أدركدوا الكاسدق وعددو هللا أدركدوا الكاسدق وعددو هللا   ::عددو وجعدل يصديحعددو وجعدل يصديحأأجدراه عمدرو ابدن العدا    وثبدت مدن بد  يديده وجعلدت جدراه عمدرو ابدن العدا    وثبدت مدن بد  يديده وجعلدت وأوأحكدره معاويد  حكدره معاويد    ::فقلدتفقلدت  ؟؟مدن حكدر البحدرمدن حكدر البحدر  ::دخلت عليه فسدأل  فقدالدخلت عليه فسدأل  فقدال
  ((فاقتلوه فاقتلوه 

  غر  القاسم أن يقول ذ ا القول مثل قولك وأقت تلره ذلك وتدفعه ويا به يدفع ذلك يدفع به قولك(غر  القاسم أن يقول ذ ا القول مثل قولك وأقت تلره ذلك وتدفعه ويا به يدفع ذلك يدفع به قولك(  ( : )كان( : )كان  296296  77))قال شيخ السالم يف منهاع السن  قال شيخ السالم يف منهاع السن  
البَداري حدديثا البَداري حدديثا   ههعندعندى ى و و ر ر صدادق يف احلدديث صدادق يف احلدديث   ههمدن غدالا الشديع  ورؤو  البددع للندمدن غدالا الشديع  ورؤو  البددع للند    ( : )( : )4444  44)) قدال فيده الد ذيب يف امليدزان  قدال فيده الد ذيب يف امليدزان ألسدي الدرواج  اللدويفألسدي الدرواج  اللدويفوعباد بن يعقوب ذو اوعباد بن يعقوب ذو ا
  آبخر آبخر يف الصحيح مقروان يف الصحيح مقروان 

  شيخ ثق       شيخ ثق         ::وقال أبو حاسوقال أبو حاس
            ((عبادعباد  ههاملتهم يف ديناملتهم يف دين  ههحدثنا الثق  يف روايتحدثنا الثق  يف روايت))  ::وقال ابن خزمي وقال ابن خزمي 

  كان يشتم السلف كان يشتم السلف     عبدان األذوا ي عن الثق  أن عباد بن يعقوبعبدان األذوا ي عن الثق  أن عباد بن يعقوب  ىىورو ورو   
رأيدت لده جدزءا مدن كتداب املناقدب مجدع رأيدت لده جدزءا مدن كتداب املناقدب مجدع وو  ......    ههثقوا بصدقثقوا بصدقسنادذا صحيح وما أدري كيف تسمحوا يف األخ  عمن ذ ا حاله وإها و سنادذا صحيح وما أدري كيف تسمحوا يف األخ  عمن ذ ا حاله وإها و (: )إ(: )إ538538  1111قال ال ذيب يف السري )قال ال ذيب يف السري )

            ((الل ب أبدا  الل ب أبدا    يتعمد يتعمد فيها أشياء ساقط  قد أغىن هللا أذل البيت عنها وما أعتقده فيها أشياء ساقط  قد أغىن هللا أذل البيت عنها وما أعتقده 
  (      (      ههأحاديث يف الكنا ل أقلرت عليأحاديث يف الكنا ل أقلرت علي  ىىرو رو ))  ::وقال ابن عديوقال ابن عدي

  ((ههقاتال عليا بعد أن ابيعاقاتال عليا بعد أن ابيعا  ،،من أن يدخل طلح  والزبري اجلن من أن يدخل طلح  والزبري اجلن   أعدلأعدل  ) هللا) هللا: : يقوليقول  ههوقال صاا جزرا كان عباد بن يعقوب  يشتم عثمان ومسعتوقال صاا جزرا كان عباد بن يعقوب  يشتم عثمان ومسعت
            ((كل يوم من أعداء نل حممد حشر معهمكل يوم من أعداء نل حممد حشر معهم    ههيف صالتيف صالت  يربأيربأ)من مل )من مل : : حممد بن جرير مسعت عبادا يقول حممد بن جرير مسعت عبادا يقول : : ((4545  44))وقال وقال 

  ههعليدعليد  كر للطدا كت  وقتدربأ مدن عددوان املعتددي كمدا تدربأ النديب صدلب هللاكر للطدا كت  وقتدربأ مدن عددوان املعتددي كمدا تدربأ النديب صدلب هللابدل قسدتغبدل قسدتغ  ؟؟  ممدن قتدربأممدن قتدربأ  ،،عبا  والطا كتدان نل حممدد قطعداعبا  والطا كتدان نل حممدد قطعدا ال العلب نلَ علب نلَ   نلو نلو   ىىفقد عادفقد عاد  د أي ال ذيب د : د أي ال ذيب د :   قلتقلت  
    ((الرباءا من الشَصالرباءا من الشَص  ههيلزم منيلزم من  سيغكر السيغكر ال  من ذقبمن ذقب  فالتربأفالتربأ  ****املشرك املشرك   ىىعلعل  هللاهللا  ههخالد سيف سلخالد سيف سله: **ه: **وسلم مما صنع خالد ملا أسرع يف قتل ب  ج مي  ومع ذلك فقال فيوسلم مما صنع خالد ملا أسرع يف قتل ب  ج مي  ومع ذلك فقال في

  ::وأمدره ابجللدو    قدالوأمدره ابجللدو    قدال  ،،قده أمحدققده أمحدقأأفعلدم فعلدم   ..اب موسدىاب موسدىأأالسدالم عليدك اي السدالم عليدك اي أن شديَا دخدل علدى الرشديد مدع ولددين لده فقدال للرشديد: أن شديَا دخدل علدى الرشديد مدع ولددين لده فقدال للرشديد:   وذكر ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغكلد وذكر ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغكلد 
  !!كدان يلرذددهكدان يلرذدده    ::قددالقددال  ؟؟ومدا كدان يقددول يف عد اب القدربومدا كدان يقددول يف عد اب القدرب: : قددال قددال   !!أيبأيب  ::قدالقدال  ؟؟مددن جالسدت مدن العلمدداءمددن جالسدت مدن العلمدداء  ::قدالقدال  ..قعددم اي أاب موسدىقعددم اي أاب موسدى  ::أحسدبك قدد طلبددت العلدم وجالسدت العلمدداء قدالأحسدبك قدد طلبددت العلدم وجالسدت العلمدداء قدال

فقدال فقدال   ؟؟ين طينهداين طينهداأأفدفد  ::قدالقدال  !!قدد حكرذدا موسدى حد  طدرق لدهقدد حكرذدا موسدى حد  طدرق لده  ::حدد ولديدهحدد ولديدهأأفسدلت الشديخ فقدال فسدلت الشديخ فقدال   ؟؟فيمدا مسعدتفيمدا مسعدت  البحدارالبحدار  اي شديخ مدن حكدراي شديخ مدن حكدر: : حك الرشديد ومدن حندر   قدال حك الرشديد ومدن حندر   قدال فندفند
  ((..وهللا ما علمتهما ما ذو إال إهلام من هللا تعاىل وله احلمدوهللا ما علمتهما ما ذو إال إهلام من هللا تعاىل وله احلمد  : : فكرح الشيخ حبسن جواب ولديه وقالفكرح الشيخ حبسن جواب ولديه وقال  ..اجلبالاجلبال  ::الولد الثاينالولد الثاين
  دق من قال: من شابه أابه فما هلم !ومسأل  من حكر البحر فيها خالف كما رأيت !!دق من قال: من شابه أابه فما هلم !ومسأل  من حكر البحر فيها خالف كما رأيت !!قلت: وصقلت: وص

   ائدة يف رواية الرا لال: ائدة يف رواية الرا لال:
    ..حدذا املنع مطلقاحدذا املنع مطلقاأأقوال قوال أأ( :)قد اختلف النا  يف االحتااع برواي  الرافن  على ثالث  ( :)قد اختلف النا  يف االحتااع برواي  الرافن  على ثالث  دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   146146  11))قال ال ذيب يف امليزان قال ال ذيب يف امليزان 
  ..يل ب وينع يل ب وينع ال فيمن ال فيمن إإالثاين الرتخص مطلقا الثاين الرتخص مطلقا 

  ((..وترد رواي  الرافنب الداعي  ولو كان صدوقاوترد رواي  الرافنب الداعي  ولو كان صدوقا، ، الثالث التكصيل فتقبل رواي  الرافنب الصدوق العارف يا حيدع الثالث التكصيل فتقبل رواي  الرافنب الصدوق العارف يا حيدع 
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ن رواذدا غدريه مدن ن رواذدا غدريه مدن ، فدإ، فدإ  ن اقكدرد  دان اقكدرد  داومسعت من الشيخ احلوي  حكظه هللا مرا يف أحد أشرطته د يشرح املوقظ  د يد كر تكصديال نخدر وذدو أن روايد  املبتددع الصدادق احلدافا تقبدل إومسعت من الشيخ احلوي  حكظه هللا مرا يف أحد أشرطته د يشرح املوقظ  د يد كر تكصديال نخدر وذدو أن روايد  املبتددع الصدادق احلدافا تقبدل إ
 الشدديعب روى لدده  الشدديعب روى لدده أذدل السددن  تركت.واددرب مدثال بعمددران بددن حطدان اخلددارجب وكددان داعيد  وقددد روى عندده البَداري يف صددحيحه، وكدد لك عبيدد هللا بددن موسددى العبسدب اللددويفأذدل السددن  تركت.واددرب مدثال بعمددران بددن حطدان اخلددارجب وكددان داعيد  وقددد روى عندده البَداري يف صددحيحه، وكدد لك عبيدد هللا بددن موسددى العبسدب اللددويف

  وذو شيخ للبَاري روى عنه أينا يف صحيحه.وذو شيخ للبَاري روى عنه أينا يف صحيحه.  مسلممسلم
      ..  ((حترير علوم احلديثحترير علوم احلديث))يخ عبد هللا اجلديع يف كتابه التحك  يخ عبد هللا اجلديع يف كتابه التحك  واقظر للمزيد حتقيقا دقيقا، وعراا را عا جمودا يف ذلك للشواقظر للمزيد حتقيقا دقيقا، وعراا را عا جمودا يف ذلك للش

  ن ابب من كنيته أبو حبر ممن نسب إىل صحبة النيب ن ابب من كنيته أبو حبر ممن نسب إىل صحبة النيب   7070
قدددال المدددام مسدددلم يف اللدددىن واألمسددداء قدددال المدددام مسدددلم يف اللدددىن واألمسددداء وقيدددل احلدددارع وقيدددل حصدددن وقيدددل احلدددارع وقيدددل حصدددن   ..وامسددده الندددحاك علدددى املشدددهور وقيدددل صدددَروامسددده الندددحاك علدددى املشدددهور وقيدددل صدددَر  ،،السدددعديالسدددعدي  األحندددف بدددن قددديس بدددن معاويددد  التميمدددباألحندددف بدددن قددديس بدددن معاويددد  التميمدددبد د   11
)أدرك النديب  صدلى هللا عليده وسدلم ومل جيتمدع بده وقيدل إقده )أدرك النديب  صدلى هللا عليده وسدلم ومل جيتمدع بده وقيدل إقده : :   ((188188  11))وقدال احلدافا يف الصداب  وقدال احلدافا يف الصداب    ( : )جاء مصددقا النديب صدلى هللا عليده وسدلم(( : )جاء مصددقا النديب صدلى هللا عليده وسدلم(ع  السالمي ع  السالمي اجلاماجلام  146146  11))

  )ىنرم()ىنرم(::((مطابع اجلامع  السالمي مطابع اجلامع  السالمي   102102  11))( وقال احلافا ال ذيب يف املقتىن ( وقال احلافا ال ذيب يف املقتىن دعا لهدعا له
  (()برتكب ماال يعني  كما عناك من أمري ما ال يعنيك)برتكب ماال يعني  كما عناك من أمري ما ال يعنيك: : قالقال  ؟؟بن قيس مب سدت قومك وأقت أحنف أعوربن قيس مب سدت قومك وأقت أحنف أعور  قال رجل لمحنفقال رجل لمحنف  ::عن اخلليل بن أمحد قالعن اخلليل بن أمحد قالو و 
وعبدد الدرمحن ذد ا اتبعدب ولدد بعدد النديب صدلى هللا عليده وعبدد الدرمحن ذد ا اتبعدب ولدد بعدد النديب صدلى هللا عليده وقدال :)وقدال :)((دار اجليلدار اجليل  226226  55))، قيل إن له صحب  للن رد ذ ا احلافا يف الصداب  ، قيل إن له صحب  للن رد ذ ا احلافا يف الصداب    عبد الرمحن بن أيب بلرا الثقكبعبد الرمحن بن أيب بلرا الثقكبد د   22

  ((وسلموسلم
  ((3434  77))،ذكره الدواليب يف اللىن وشلك احلافا يف صحبته يف الصاب  ،ذكره الدواليب يف اللىن وشلك احلافا يف صحبته يف الصاب  لراويلراويالبالبد د 33
  ن ابب يف أن جسد  رعون ألقال من البحر ليكون  يةن ابب يف أن جسد  رعون ألقال من البحر ليكون  ية  7171

يَك بَِبَدِقَك لَِتلووَن ِلَمْن َخْلَكَك نيًَ  َوِإَن َكِثرياً ِمَن الَناِ  َعْن ناَيتَِنا َلَغاِفلووَن())قال تعاىل : قال تعاىل :  يَك بَِبَدِقَك لَِتلووَن ِلَمْن َخْلَكَك نيًَ  َوِإَن َكِثرياً ِمَن الَناِ  َعْن ناَيتَِنا َلَغاِفلووَن(فَاْليَدْوَم قدوَناِْ   ((9292)يوقس:)يوقس:  فَاْليَدْوَم قدوَناِْ
إن بعع ب  إسرا يل شلوا يف موت فرعون فأمر هللا تعاىل البحر أن يلقيه جبسدده سدواي بدال روح وعليده درعده إن بعع ب  إسرا يل شلوا يف موت فرعون فأمر هللا تعاىل البحر أن يلقيه جبسدده سدواي بدال روح وعليده درعده   ::)قال ابن عبا  وغريه من السلف)قال ابن عبا  وغريه من السلف  ::( ( 432432  22))قال ابن كثري قال ابن كثري 

  املعروف  على  وا من األر  وذو امللان املرتكع ليتحققوا موته وذالكه(املعروف  على  وا من األر  وذو امللان املرتكع ليتحققوا موته وذالكه(
فأخرجده هللا إلديهم ينظدرون إليده مثدل فأخرجده هللا إلديهم ينظدرون إليده مثدل   : : قدالقدال، ، ) قالت بنو إسرا يل ملوسدى إقده مل ميدت فرعدون ) قالت بنو إسرا يل ملوسدى إقده مل ميدت فرعدون : : قيس بن عباد وغريه قالقيس بن عباد وغريه قال  ر اق يف تكسريه عن ر اق يف تكسريه عن وعبد الوعبد ال((165165  1111))وروى الطربي وروى الطربي 
  ((موقوف رجاله ثقاتموقوف رجاله ثقات)): : ((348348  88))( وقال احلافا يف الكتح ( وقال احلافا يف الكتح الثور األمحرالثور األمحر

  مزرمزرن ابب  يمن قال إن موسهللا سا  راقا يف البحر إىل اخللر يف جزيرة من ان ابب  يمن قال إن موسهللا سا  راقا يف البحر إىل اخللر يف جزيرة من ا  7272
ال بسدلوك ال بسدلوك إإوالتوصدل إىل جزيدرا يف البحدر ال يقدع والتوصدل إىل جزيدرا يف البحدر ال يقدع ،،ابخلندر يف جزيدرا مدن جزا در البحدر ابخلندر يف جزيدرا مدن جزا در البحدر   ىى( : )روى عبد بن محيد عن أيب العالي  أن موسى التق( : )روى عبد بن محيد عن أيب العالي  أن موسى التق168168  11))قال احلافا يف الكتح قال احلافا يف الكتح 

ها موسدى علدى أثدر احلدوت حدىت اقتهدى إىل اخلندر فهد ا ها موسدى علدى أثدر احلدوت حدىت اقتهدى إىل اخلندر فهد ا ) ا داب املداء عدن مسدلك احلدوت فصدار طاقد  مكتوحد  فددخل) ا داب املداء عدن مسدلك احلدوت فصدار طاقد  مكتوحد  فددخل: : بيدع بدن أقدس قدالبيدع بدن أقدس قدالر ر البحر غالبا وعنده أينا من طريق الالبحر غالبا وعنده أينا من طريق ال
  ((ثران املوقوفان رجاهلما ثقاتثران املوقوفان رجاهلما ثقاتوذ ان األوذ ان األ  ((يواح أقه ركب البحر إليهيواح أقه ركب البحر إليه

  مل أجدمها يف مسنده ولعلهما يف تكسريه اللبري.مل أجدمها يف مسنده ولعلهما يف تكسريه اللبري.
قدال حددث  أيب قدال حددث  عمدب قدال حددث  أيب قدال حددث  أيب قدال حددث  عمدب قدال حددث  أيب حددثنا حممدد بدن سدعد حددثنا حممدد بدن سدعد قال : قال : ((دار الكلردار الكلر  281281  1515))وتكسريه وتكسريه ( ( دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   223223  11))وقد روى الطربي يف اتريه وقد روى الطربي يف اتريه 

فرجدع حدىت أتدى الصدَرا فوجدد احلدوت فاعدل احلدوت يندرب يف البحدر ويتبعده موسدى وجعدل موسدى يقددم عصداه يكدرع  دا عنده املداء يتبدع فرجدع حدىت أتدى الصدَرا فوجدد احلدوت فاعدل احلدوت يندرب يف البحدر ويتبعده موسدى وجعدل موسدى يقددم عصداه يكدرع  دا عنده املداء يتبدع ......) ) : : قدالقدالابدن عبدا  ابدن عبدا  عن أبيه عدن عن أبيه عدن 
صدلى هللا عليده وسدلم يعادب مدن ذلدك حددىت اقتهدى بده احلدوت إىل جزيدرا مدن جزا ددر صدلى هللا عليده وسدلم يعادب مدن ذلدك حددىت اقتهدى بده احلدوت إىل جزيدرا مدن جزا ددر   احلدوت وجعدل احلدوت ال ميدس شديئا مدن املدداء إال يدبس حدىت يلدون صدَرا فاعدل قدديب هللااحلدوت وجعدل احلدوت ال ميدس شديئا مدن املدداء إال يدبس حدىت يلدون صدَرا فاعدل قدديب هللا

  ..((......البحر فلقب اخلنرالبحر فلقب اخلنر
  وذ ا إسناد عا لب غريب مسلسل ابلنعكاء يروي به الطربي عن ابن عبا  كثريا.وذ ا إسناد عا لب غريب مسلسل ابلنعكاء يروي به الطربي عن ابن عبا  كثريا.

  حممد بن سعد ذو العويف. حممد بن سعد ذو العويف. 
  ((111155  88))وأبوه ذو سعد بن حممد بن احلسن بن عطي  اعكه أمحد كما يف امليزان وأبوه ذو سعد بن حممد بن احلسن بن عطي  اعكه أمحد كما يف امليزان 

يددروي أشددياء ال يتددابع عليهددا ال جيددو  يددروي أشددياء ال يتددابع عليهددا ال جيددو  اددعكه حيددىي بددن معدد  وقددال ابددن حبددان : اددعكه حيددىي بددن معدد  وقددال ابددن حبددان : )): : ((286286  22))وعمدده ذددو احلسدد  بددن احلسددن بددن عطيدد  بددن سددعد العددويف قددال الدد ذيب يف امليددزان وعمدده ذددو احلسدد  بددن احلسددن بددن عطيدد  بددن سددعد العددويف قددال الدد ذيب يف امليددزان 
  ((االحتااع ربربهاالحتااع ربربه

  اعيف(اعيف(: : حاسحاس  وقال أبووقال أبو  ،،ليس ب اكليس ب اك  ::ال البَاريال البَاريقق( : )( : )252252  22))وأبوه احلسن بن عطي  بن سعد العويف قال فيه ال ذيب وأبوه احلسن بن عطي  بن سعد العويف قال فيه ال ذيب 
  ( : )اتبعب شهري اعيف(( : )اتبعب شهري اعيف(100100  55))وأبوه عطي  بن سعد العويف قال فيه ال ذيب يف امليزان أينا وأبوه عطي  بن سعد العويف قال فيه ال ذيب يف امليزان أينا 

  ن ابب يف أنه بني ك  سن من أسنان القا  الذد كتبت به ا قاهير حبر من نور جيردن ابب يف أنه بني ك  سن من أسنان القا  الذد كتبت به ا قاهير حبر من نور جيرد  7373
فلدون القلدم ولده ثلثما د  وسدتون سدنا بد  كدل سدن حبدر مدن قدور جيدري   قدال فلدون القلدم ولده ثلثما د  وسدتون سدنا بد  كدل سدن حبدر مدن قدور جيدري   قدال   ......لدقلدق)وجدت يف التوراا كان هللا ومل يلن شبء قبلده يف تغيبده عدن اخل)وجدت يف التوراا كان هللا ومل يلن شبء قبلده يف تغيبده عدن اخلعن وذب ابن منبه قال : عن وذب ابن منبه قال : 

  ((......ىل يوم القيام ىل يوم القيام إإجر بعملب يا ذو كا ن جر بعملب يا ذو كا ن االلقلم اجر يف اللوح فقال اي رب يا أجري قال للقلم اجر يف اللوح فقال اي رب يا أجري قال 
  ((دار العاصم دار العاصم   706706  22))رواه أبو الشيخ يف كتاب العظم  رواه أبو الشيخ يف كتاب العظم  

  ن ابب يف أنه حتت حبرو حبر من ورن ابب يف أنه حتت حبرو حبر من ور  7474
( حددثنا علددب بدن عاصدم حدددثنا عدوف عددن أيب ( حددثنا علددب بدن عاصدم حدددثنا عدوف عددن أيب )البغددادي)البغدداديحددثنا عبددد هللا بدن حممدد بددن عبدد اللدر  حدددثنا محددون بدن عبدداد حددثنا عبددد هللا بدن حممدد بددن عبدد اللدر  حدددثنا محددون بدن عبدداد ..((14071407  44))خ يف كتدداب العظمد  خ يف كتدداب العظمد  روى أبدو الشديروى أبدو الشدي

املداء حبدر مدن املداء حبدر مدن   ذلدك البحدر مدنذلدك البحدر مدن) حتت حبركم ذ ا حبدر مدن انر حتدت ذلدك البحدر مدن الندار الندار حبدر مدن مداء وحتدت ) حتت حبركم ذ ا حبدر مدن انر حتدت ذلدك البحدر مدن الندار الندار حبدر مدن مداء وحتدت : : املغريا القوا  عن عبد هللا بن عمرو راب هللا عنهما قالاملغريا القوا  عن عبد هللا بن عمرو راب هللا عنهما قال
          ((انر حىت عد سبع  أحبر من انر وسبع  أحبر من ماء انر حىت عد سبع  أحبر من انر وسبع  أحبر من ماء 
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  أبو املغريه لينه سليمان التيمب ووثقه ابن مع  وابن حبان ومساه احلافا يف تعايل املنكع  رافع بن حن أبو املغريه لينه سليمان التيمب ووثقه ابن مع  وابن حبان ومساه احلافا يف تعايل املنكع  رافع بن حن 
  وذكر احلديث.وذكر احلديث.  مهام عن قتادا عن أيب أيوب عن عبد هللا بن عمرو بن العا مهام عن قتادا عن أيب أيوب عن عبد هللا بن عمرو بن العا   حدثنا موسى بن ذارون ثنا ذدب  عنحدثنا موسى بن ذارون ثنا ذدب  عنقال :قال :((دار طيب دار طيب   249249  11))ورواه ابن املن ر يف األوسط ورواه ابن املن ر يف األوسط 

  صالا النحىصالا النحى  ن ابب يف أن يف امنة حبرا من نور يبحر  يه مع النيب صاهللا ف عايه وسا  من هاوم عاهللان ابب يف أن يف امنة حبرا من نور يبحر  يه مع النيب صاهللا ف عايه وسا  من هاوم عاهللا  7575
  ((يزور هللا يزور هللا   )من داوم على صالا النحى كنت أان وذو يف اجلن  يف  ورق من قور يف حبر من  قور حىت)من داوم على صالا النحى كنت أان وذو يف اجلن  يف  ورق من قور يف حبر من  قور حىتقال : قال : عن أقس عن أقس 

دار اللتددب دار اللتددب   468468  11ومددن طريقدده ابددن اجلددو ي يف العلددل املتناذيدد  )ومددن طريقدده ابددن اجلددو ي يف العلددل املتناذيدد  )  ((دار الددوعبدار الددوعب  315315  11)) كددراي بددن دويددد وذددو كدد اب .رواه ابددن حبددان يف اجملددروح   كددراي بددن دويددد وذددو كدد اب .رواه ابددن حبددان يف اجملددروح    واحلدديث مواددوع نفتددهواحلدديث مواددوع نفتدده  
  ((العلمي العلمي 
  ن ابب يف أن ف يكور الإمس والقمر يف البحر يوم القيامةن ابب يف أن ف يكور الإمس والقمر يف البحر يوم القيامة  7676

) يلدور هللا عدز وجدل الشدمس والقمدر والنادوم يف البحدر   يرسدل عليهمدا انرا فتنكَهدا فتصدريا ) يلدور هللا عدز وجدل الشدمس والقمدر والنادوم يف البحدر   يرسدل عليهمدا انرا فتنكَهدا فتصدريا : : قدالقدال  ((وإذا البحدار سدارتوإذا البحدار سدارت))عز وجل عز وجل   قولهقوله  عن ابن عبا  راب هللا عنهما يفعن ابن عبا  راب هللا عنهما يف
  (( (( وإذا البحار سارتوإذا البحار سارت))انرا ف لك قوله عز وجل انرا ف لك قوله عز وجل 

  لد لد إبسناد اعيف فيه جماإبسناد اعيف فيه جما  ((6412964129))ومن طريقه أبو الشيخ يف كتاب العظم  ومن طريقه أبو الشيخ يف كتاب العظم    ((355355))يف كتاب الزذد يف كتاب الزذد ذناد ذناد رواه رواه 
  ( ( )يلور هللا الشمس والقمر والناوم يوم القيام  يف البحر ويبعث هللا رحيا دبورا فتنرمها انرا)يلور هللا الشمس والقمر والناوم يوم القيام  يف البحر ويبعث هللا رحيا دبورا فتنرمها انرا: : كورت قال كورت قال     عن ابن عبا  إذا الشمسعن ابن عبا  إذا الشمسو و 

والشديخ الد ي يدروي عدن ابدن والشديخ الد ي يدروي عدن ابدن   إبسدناد فيده جمالدد،إبسدناد فيده جمالدد،( د ( د 476476  44))د كما يف تكسري بن كثري د كما يف تكسري بن كثري ابن أيب حاس ابن أيب حاس و و ( ( دار اخللكاء لللتاب السالمبدار اخللكاء لللتاب السالمب    334334) ) رواه ذناد بن السري يف الزذد رواه ذناد بن السري يف الزذد 
  عبا  مبهمعبا  مبهم

  ن ابب أك  السم  مإواين ابب أك  السم  مإواي  7777
فشددووذا فشددووذا   ::) إين أشددتهب حددوات قددال) إين أشددتهب حددوات قددال::بددن عمددر قددالبددن عمددر قددالااقددال أخددربان عددارم بددن الكنددل قددال حدددثنا محدداد بددن  يددد عددن أيددوب عددن انفددع أن قددال أخددربان عددارم بددن الكنددل قددال حدددثنا محدداد بددن  يددد عددن أيددوب عددن انفددع أن   ((158158  44))روى ابددن سددعد يف الطبقددات روى ابددن سددعد يف الطبقددات 

  ((سا ل قال فأمر  ا فدفعت إليهسا ل قال فأمر  ا فدفعت إليه  وواعوذا ب  يديه فااءوواعوذا ب  يديه فااء
   ائدة ائدة

)ال يشدوى السددمك يف )ال يشدوى السددمك يف عددن المدام أمحدد بدن حنبددل أقده قدال: عددن المدام أمحدد بدن حنبددل أقده قدال: ( ( إن هللا كتددب الحسدان يف كدل شدبء إن هللا كتددب الحسدان يف كدل شدبء ))يف شدرح حدديث: يف شدرح حدديث:   ((155155  ))ذكدر ابدن رجدب يف جدامع العلددوم واحللدم ذكدر ابدن رجدب يف جدامع العلددوم واحللدم 
  النار وذو حب(النار وذو حب(

من أربعد  حدديثا يف ذلدك مدع مقدمد  مجيلد  يف بيدان من أربعد  حدديثا يف ذلدك مدع مقدمد  مجيلد  يف بيدان قلت: ما أحسن ما قال المام،ذ ا ذو الكقه ال غري.وقد كنت مجعت رسال  يف الرفق والحسان ابحليوان امنتها أكثر قلت: ما أحسن ما قال المام،ذ ا ذو الكقه ال غري.وقد كنت مجعت رسال  يف الرفق والحسان ابحليوان امنتها أكثر 
  تكرد السالم ابلدعوا إىل الحسان إىل احليوان وقد قشرته يوقع ملتقى أذل احلديث فلرياجعه من شاء.تكرد السالم ابلدعوا إىل الحسان إىل احليوان وقد قشرته يوقع ملتقى أذل احلديث فلرياجعه من شاء.

  ن ابب  يمن شبه الدنيا ابلبحرن ابب  يمن شبه الدنيا ابلبحر  7878
عميدق قدد غدرق فيده ان  كثدري فاجعدل سدكينتك فيهدا تقدوى هللا عدز عميدق قدد غدرق فيده ان  كثدري فاجعدل سدكينتك فيهدا تقدوى هللا عدز   ن الددقيا حبدرن الددقيا حبدرإإي بد  ي بد  أأ) ) : : ن لقمدان احللديم قدال البندهن لقمدان احللديم قدال البندهأأخدربه خدربه أأسدكيان عمدن سدكيان عمدن بلدري قدال أقبدأان بلدري قدال أقبدأان مسل  بن مسل  بن عن عن 

  ((راك انجياراك انجياأأميان ابهلل عز وجل وشراعها التوكل على هللا لعلك تناو وال ميان ابهلل عز وجل وشراعها التوكل على هللا لعلك تناو وال وجل وحشوذا الوجل وحشوذا ال
يف اللاشدف صددوق يغدرب .قلدت: يف حديثده عدن يف اللاشدف صددوق يغدرب .قلدت: يف حديثده عدن ومسل  قال فيه احلدافا يف التقريدب : صددوق يطد  وقدال الد ذيب ومسل  قال فيه احلدافا يف التقريدب : صددوق يطد  وقدال الد ذيب   ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   532532رقم رقم ))رواه أمحد  يف الزذد رواه أمحد  يف الزذد 

  ((4545  33))شعب  شبء،وحديثه عن غريه ال ينزل عن رتب  احلسن إن شاء هللا، وقد حسن له الشيخ األلباين حديثا له يف الصحيح  شعب  شبء،وحديثه عن غريه ال ينزل عن رتب  احلسن إن شاء هللا، وقد حسن له الشيخ األلباين حديثا له يف الصحيح  
  عن سكيان ، قال لقمان البنهعن سكيان ، قال لقمان البنه( من ( من 909909قم قم ))( ومن طريقه البيهقب يف الزذد اللبري ( ومن طريقه البيهقب يف الزذد اللبري   526526))ورواه ابن املبارك يف الزذد ورواه ابن املبارك يف الزذد 

  خالد بن حيىي ، عن عبد العزيز قال : قال لقمان البنه.خالد بن حيىي ، عن عبد العزيز قال : قال لقمان البنه.  ( من طريق ( من طريق 279279رقم رقم ))ورواه أينا  ورواه أينا  
  عن احلسن البصريعن احلسن البصري  ((493493ورواه الطرباين يف كتاب الدعاء )  ورواه الطرباين يف كتاب الدعاء )  
  ((ل ، واملركب التقوى ، والنا  سكرل ، واملركب التقوى ، والنا  سكرالدقيا حبر ، واآلخرا ساحالدقيا حبر ، واآلخرا ساح  ))إبراذيم بن فاتك يقول : مسعت النهرجوري يقول : إبراذيم بن فاتك يقول : مسعت النهرجوري يقول : ( عن ( عن 908908رقم رقم ))وروى البيهقب يف الزذد اللبري أينا وروى البيهقب يف الزذد اللبري أينا 

  واقظر الباب الرابعواقظر الباب الرابع
باح  باح  سدسد)مثل الدقيا مثل حبر عميق كل مدن دخلده غدرق فيده، ألقده ال يدرى سداحله، فدإىل كدم يسدبح، فهدو يف ال)مثل الدقيا مثل حبر عميق كل مدن دخلده غدرق فيده، ألقده ال يدرى سداحله، فدإىل كدم يسدبح، فهدو يف ال: : ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   9797  ))وقال احلليم الرتم ي يف األمثال وقال احلليم الرتم ي يف األمثال 

يف تلك األمواع،فالليس من جياقب البحر فهو يف سالم  ومأمن من اآلفات إذا لزم  السواحل والكراد ، ومدن لده يف تلك األمواع،فالليس من جياقب البحر فهو يف سالم  ومأمن من اآلفات إذا لزم  السواحل والكراد ، ومدن لده وريا ذاع املوع فيغرق وريا ذاع املوع فيغرق حىت يعىي، فيلقب قكسه يف التهلل . حىت يعىي، فيلقب قكسه يف التهلل . 
  ابقده، وذيدأ السدكين  فركدب البحدر يفابقده، وذيدأ السدكين  فركدب البحدر يفمحق دخلها من قل  املباالا ، وترك السواحل فإذا ذو ذالك، ومن كدان قدواي يف ذات يدده ، ذنيئدا مريئدا آبالتده وأدواتده ورجالده وشدرعه وديدمحق دخلها من قل  املباالا ، وترك السواحل فإذا ذو ذالك، ومن كدان قدواي يف ذات يدده ، ذنيئدا مريئدا آبالتده وأدواتده ورجالده وشدرعه وديد

وفدده، فلديس حلرصدده وفدده، فلديس حلرصدده مركدب مل ينددره، ألن سدكينته بعددر  البحدر  وطولدده قدد طبقددت البحدر، فددإن سدلنت الددريح أرسداذا، وإن ذاجددت أجراذدا، فدداآلدمب حبدره حرصدده الد ي يف جمركدب مل ينددره، ألن سدكينته بعددر  البحدر  وطولدده قدد طبقددت البحدر، فددإن سدلنت الددريح أرسداذا، وإن ذاجددت أجراذدا، فدداآلدمب حبدره حرصدده الد ي يف ج
  ((((ا، وال ميم جوف ابن ندم إال الرتابا، وال ميم جوف ابن ندم إال الرتابلو كان البن ندم واداين من ذذب البتغى إليه اثلثلو كان البن ندم واداين من ذذب البتغى إليه اثلث))هناي ، كالبحر ال يرى أطرافه، وذو قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هناي ، كالبحر ال يرى أطرافه، وذو قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  قلت: أما الكرا  فمرفأ السكين ، وأما الديدابن فاحلار ، وأما احلديث فصحيح.قلت: أما الكرا  فمرفأ السكين ، وأما الديدابن فاحلار ، وأما احلديث فصحيح.
   ائدة عجيبة ائدة عجيبة

روع لقندداء احلاجدد  روع لقندداء احلاجدد  ىل جزيددرا فددأمرذم املددالح ابخلددىل جزيددرا فددأمرذم املددالح ابخلددإإ)مثددل أذلهددا يف غكلددتهم مثددل قددوم ركبددوا سددكين  فاقتهددت  ددم )مثددل أذلهددا يف غكلددتهم مثددل قددوم ركبددوا سددكين  فاقتهددت  ددم : : ((196196  ))قددال ابددن القدديم رمحدده هللا تعدداىل يف عدددا الصددابرين قددال ابددن القدديم رمحدده هللا تعدداىل يف عدددا الصددابرين 
ىل السدكين  فصدادف امللدان خاليدا فأخد  أوسدع األمداكن وألينهدا وأوفقهدا ملدراده ىل السدكين  فصدادف امللدان خاليدا فأخد  أوسدع األمداكن وألينهدا وأوفقهدا ملدراده إإاجلزيرا فقنى بعندهم حاجتده وابدر اجلزيرا فقنى بعندهم حاجتده وابدر   بببطاء وخوفهم مرور السكين  فتكرقوا يف قواحبطاء وخوفهم مرور السكين  فتكرقوا يف قواحوح رذم الوح رذم ال

ن أحاارذدا   حدثتده قكسده بكدوت السدكين  وسدرع  مرورذدا وخطدر ذذا دا فلدم ن أحاارذدا   حدثتده قكسده بكدوت السدكين  وسدرع  مرورذدا وخطدر ذذا دا فلدم أ ذارذا وأقوارذا العايب  ويسمع قغمات طيورذا ويعابه حسدأ ذارذا وأقوارذا العايب  ويسمع قغمات طيورذا ويعابه حسد  ىلىلإإووقف بعنهم يف اجلزيرا ينظر ووقف بعنهم يف اجلزيرا ينظر 
ال ملداان اددعيكا و اده ال ملداان اددعيكا و اده إإ  يصدادف إال ملداان اديقا فالدس فيده وأكدب بعندهم علدى تلدك احلادارا املستحسدن  واأل ذدار الكا قد  فحمدل منهدا محلده فلمدا جداء مل جيدد يف السدكين يصدادف إال ملداان اديقا فالدس فيده وأكدب بعندهم علدى تلدك احلادارا املستحسدن  واأل ذدار الكا قد  فحمدل منهدا محلده فلمدا جداء مل جيدد يف السدكين 
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يقدر على قب ه بل مل جيدد مدن محلده بددا ومل جيدد لده يف السدكين  موادعا فحملده علدى عتقده وقددم علدى أخد ه فلدم تنكعده الندامد    يقدر على قب ه بل مل جيدد مدن محلده بددا ومل جيدد لده يف السدكين  موادعا فحملده علدى عتقده وقددم علدى أخد ه فلدم تنكعده الندامد      محله ايقا فصار حمموله ثقال عليه ووابال وملمحله ايقا فصار حمموله ثقال عليه ووابال ومل
يبلغده صددوته يبلغده صددوته   وقسددى السدكين  وأبعدد يف قزذتدده حدىت أن املددالح اندى ابلندا  عندد دفددع السدكين  فلددموقسددى السدكين  وأبعدد يف قزذتدده حدىت أن املددالح اندى ابلندا  عندد دفددع السدكين  فلددم  رايياهدا ونذاه قتنهددا وتدو  بعندهم يف تلددك الغيدا  رايياهدا ونذاه قتنهددا وتدو  بعندهم يف تلددك الغيدا  أأذبلدت األ ذدار وتغددريت ذبلدت األ ذدار وتغددريت 

قوار واترا يعاب من حسن األشاار وذو على ذلك خا ف من سبع يرع عليه غري منكك مدن شدوك يتشدبث قوار واترا يعاب من حسن األشاار وذو على ذلك خا ف من سبع يرع عليه غري منكك مدن شدوك يتشدبث ألألالشتغاله يالذيه فهو اترا يتناول من الثمر واترا يشم تلك االشتغاله يالذيه فهو اترا يتناول من الثمر واترا يشم تلك ا
لالء مدن حلدق السدكين  ومل يبددق فيهدا موادع فمدات علددى  لالء مدن حلدق السدكين  ومل يبددق فيهدا موادع فمدات علددى  ويهتدك عورتده أو صددوت ذا دل يكزعده   مدن ذددويهتدك عورتده أو صددوت ذا دل يكزعده   مدن ذدد    يف ثيابده ويددخل يف قدميده أو غصددن جيدرح بدقده أو عوسدج يددرق ثيابدهيف ثيابده ويددخل يف قدميده أو غصددن جيدرح بدقده أو عوسدج يددرق ثيابده

حبظدوههم العاجلد  وقسدياهنم حبظدوههم العاجلد  وقسدياهنم   الساحل   ومنهم من شغله هلوه فافرتسدته السدباع وهنشدته احليدات ومدنهم مدن اته فهدام علدى وجهده حدىت ذلدك فهد ا مثدال أذدل الددقيا يف اشدتغاهلمالساحل   ومنهم من شغله هلوه فافرتسدته السدباع وهنشدته احليدات ومدنهم مدن اته فهدام علدى وجهده حدىت ذلدك فهد ا مثدال أذدل الددقيا يف اشدتغاهلم
  يصري ذشيما قد شغل ابله وعوقه عن  اته ومل يصحبه(يصري ذشيما قد شغل ابله وعوقه عن  اته ومل يصحبه(موردذم وعاقب  أمرذم وما أقبح ابلعاقل أن تغره أحاار وقبات موردذم وعاقب  أمرذم وما أقبح ابلعاقل أن تغره أحاار وقبات 

ق كلهم من ركوبه ليقطعوه اىل  الساحل   ال ى فيده دورذدم وأوطداهنم ومسدتقرذم وال ميلدن قطعده اال ق كلهم من ركوبه ليقطعوه اىل  الساحل   ال ى فيده دورذدم وأوطداهنم ومسدتقرذم وال ميلدن قطعده اال لل( : )مثلها مثل البحر ال ى ال بدل للَ( : )مثلها مثل البحر ال ى ال بدل لل201201َو و   200200)  )  وقال أينا وقال أينا 
ا وَتمددرذم بعملهددا وركو ددا وذددى طاعتدده وطاعدد  رسددله وعبادتدده وحددده واخددال  العمددل لدده والتشددمري لآلخددرا ا وَتمددرذم بعملهددا وركو ددا وذددى طاعتدده وطاعدد  رسددله وعبادتدده وحددده واخددال  العمددل لدده والتشددمري لآلخددرا ىف سددكين  النادداا فارسددل هللا رسددله لتعددرف األمددم اختدداذ سددكن النادداىف سددكين  النادداا فارسددل هللا رسددله لتعددرف األمددم اختدداذ سددكن الناددا

فاستصدعبوا عمدل السدكينه ونالفدا فاستصدعبوا عمدل السدكينه ونالفدا وارادفا والسعى هلا سدعيها فدنهع املوفقدون وركبدوا السدكينه ورغبدوا عدن خدو  البحدر ملدا علمدوا أقده ال يقطدع خوادا وال سدباحه وأمدا احلمقداء وارادفا والسعى هلا سدعيها فدنهع املوفقدون وركبدوا السدكينه ورغبدوا عدن خدو  البحدر ملدا علمدوا أقده ال يقطدع خوادا وال سدباحه وأمدا احلمقداء 
و دا أصددحاب و دا أصددحاب هدا وقددالوا خندو  البحدر فدداذا عادزان تطبداه سددباح  وذدم أكثدر أذددل الددقيا فَااددوه فلمدا عادزوا عددن اخلدو  أخد وا ىف السددباحه حدىت أدركهدم الغددرق هدا وقددالوا خندو  البحدر فدداذا عادزان تطبداه سددباح  وذدم أكثدر أذددل الددقيا فَااددوه فلمدا عادزوا عددن اخلدو  أخد وا ىف السددباحه حدىت أدركهدم الغددرق والركدوب فيوالركدوب في

واآلخدرا والقددر واألمدر واآلخدرا والقددر واألمدر   ذد ا املثدل للددقياذد ا املثدل للددقياالسكين  كما  وا مع قوح عليه السالم وغرق أذل االر  فتأمل ذ ا املثل وحال أذل الدقيا فيها يتب  لك مطابقتده للواقدع وقدد ادرب السكين  كما  وا مع قوح عليه السالم وغرق أذل االر  فتأمل ذ ا املثل وحال أذل الدقيا فيها يتب  لك مطابقتده للواقدع وقدد ادرب 
  اذداذد  فإن القدر حبر واألمر فيه سكين  ال يناو إال من ركبها(فإن القدر حبر واألمر فيه سكين  ال يناو إال من ركبها(

    أقشد اخلريري لنكسه :أقشد اخلريري لنكسه :و و 
  ويف بالٍء وصكو ِشيَب ابللددرويف بالٍء وصكو ِشيَب ابللددر    ىالط النا  يف الْدقيا على خطرىالط النا  يف الْدقيا على خطر

  فليس يسلم من خوف ومن ح رفليس يسلم من خوف ومن ح ر    كراكب البحر إن تسلم حشاشتدهكراكب البحر إن تسلم حشاشتده

  
  أو  امنة زايهة كبد احلوتأو  امنة زايهة كبد احلوت  ن ابب يف أن حتفةن ابب يف أن حتفة  7979

ود فقددال ود فقددال ( عددن ثددوابن مددوىل رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  حدثدده قددال   كنددت قا مددا   رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  فادداء حددرب مددن أحبددار اليهدد( عددن ثددوابن مددوىل رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  حدثدده قددال   كنددت قا مددا   رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  فادداء حددرب مددن أحبددار اليهدد315315))روى مسددلم روى مسددلم 
هللا فقدال اليهدودي إهدا قددعوه ابمسده الد ي مسداه بده أذلده فقدال رسدول هللا  صدلى هللا فقدال اليهدودي إهدا قددعوه ابمسده الد ي مسداه بده أذلده فقدال رسدول هللا  صدلى السالم عليك اي حممد فدفعته دفع  كاد يصرع منها فقال مل تدفع  فقلدت أال تقدول اي رسدول السالم عليك اي حممد فدفعته دفع  كاد يصرع منها فقال مل تدفع  فقلدت أال تقدول اي رسدول 

حممدد الد ي مسداين بده أذلدب فقدال اليهدودي جئدت أسدألك فقدال لده رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  أينكعدك شدبء إن حددثتك قدال أمسدع أبذين حممدد الد ي مسداين بده أذلدب فقدال اليهدودي جئدت أسدألك فقدال لده رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  أينكعدك شدبء إن حددثتك قدال أمسدع أبذين   بب) إن امسد) إن امسد: : هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم 
بعدود معده فقدال سدل فقدال اليهدودي أيدن يلدون الندا  يدوم تبددل األر  والسدماوات فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  ذدم يف بعدود معده فقدال سدل فقدال اليهدودي أيدن يلدون الندا  يدوم تبددل األر  والسدماوات فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم  ذدم يف   فنلت رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم فنلت رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم 

ذدا قدال ينحدر ذدا قدال ينحدر فمدا غد اؤذم علدى أثر فمدا غد اؤذم علدى أثر الظلم  دون اجلسر قال فمن أول النا  إجا ا قال فقراء املهاجرين قال اليهودي فما حتكتهم ح  يددخلون اجلند  قدال  ايدا كبدد الندون قدال الظلم  دون اجلسر قال فمن أول النا  إجا ا قال فقراء املهاجرين قال اليهودي فما حتكتهم ح  يددخلون اجلند  قدال  ايدا كبدد الندون قدال 
مدده أحددد مددن أذددل مدده أحددد مددن أذددل هلدم ثددور اجلندد  الدد ي كدان وكددل مددن أطرافهددا قدال فمددا شددرا م عليدده قدال مددن عدد  فيهددا تسدمى سلسددبيال قددال صدددقت قدال وجئددت أسددألك عددن شدبء ال يعلهلدم ثددور اجلندد  الدد ي كدان وكددل مددن أطرافهددا قدال فمددا شددرا م عليدده قدال مددن عدد  فيهددا تسدمى سلسددبيال قددال صدددقت قدال وجئددت أسددألك عددن شدبء ال يعل

ومداء املدرأا أصدكر فدإذا اجتمعدا فعدال مد  الرجدل ومداء املدرأا أصدكر فدإذا اجتمعدا فعدال مد  الرجدل   األر  إال قيب أو رجل أو رجالن قال ينكعك إن حدثتك قال أمسع أبذين قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجدل أبديعاألر  إال قيب أو رجل أو رجالن قال ينكعك إن حدثتك قال أمسع أبذين قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجدل أبديع
: :   اقصدرف فد ذب فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم   اقصدرف فد ذب فقدال رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم   ،،لقدد صددقت وإقدك لنديبلقدد صددقت وإقدك لنديب  ::قدال اليهدوديقدال اليهدودي  ((وإذا عدال مد  املدرأا مد  الرجدل نقثدا إبذن هللاوإذا عدال مد  املدرأا مد  الرجدل نقثدا إبذن هللا  ،،م  املرأا أذكرا إبذن هللام  املرأا أذكرا إبذن هللا

  ((ىت أاتين هللا بهىت أاتين هللا به)لقد سأل  ذ ا عن ال ي سأل  عنه وما  علم بشبء منه ح)لقد سأل  ذ ا عن ال ي سأل  عنه وما  علم بشبء منه ح
  ((ذ ا يدل على عظم قدر ذ ه الزا دا فما الظن ابللبد الم ذب  ا دته فليف ابحلوت ال ي حواذاذ ا يدل على عظم قدر ذ ه الزا دا فما الظن ابللبد الم ذب  ا دته فليف ابحلوت ال ي حواذا( : )( : )243243د قال ابن القيم رمحه هللا  يف التبيان يف أقسام القرنن )د قال ابن القيم رمحه هللا  يف التبيان يف أقسام القرنن )

   ائدة ائدة
أيب حبيدب أن أاب اخلدري أخدربه أن أاب العدوام مدلذن إيليداء أول رجدل أذن ابيليداء أخدربه أيب حبيدب أن أاب اخلدري أخدربه أن أاب العدوام مدلذن إيليداء أول رجدل أذن ابيليداء أخدربه   أان قعيم قال أان ابن هليع  قال حددثىن يزيدد بدنأان قعيم قال أان ابن هليع  قال حددثىن يزيدد بدن  ((432432))د روى ابن املبارك يف كتاب الزذد د روى ابن املبارك يف كتاب الزذد 

وحسدن إسدناده احلدافا يف وحسدن إسدناده احلدافا يف   ((فتادزر ألذدل اجلند فتادزر ألذدل اجلند   ،،) يقول ألذل اجلن  إذا دخلوذا إن للل ايف جزورا وإين أجدزركم اليدوم حدوات وثدورا) يقول ألذل اجلن  إذا دخلوذا إن للل ايف جزورا وإين أجدزركم اليدوم حدوات وثدورا: : إن هللا تبارك وتعاىلإن هللا تبارك وتعاىل  ::أقه مسع كعبا يقولأقه مسع كعبا يقول
  ( ( 375375  1111))الكتح الكتح 

أرواح الشدهداء يف أرواح الشدهداء يف   ::حددثنا أبدو كريدب قدال ثندا جدابر بدن قدوح عدن الفريقدب عدن ابدن بشدار السدلمب أو أيب بشدار شدك أبدو جعكدر قدالحددثنا أبدو كريدب قدال ثندا جدابر بدن قدوح عدن الفريقدب عدن ابدن بشدار السدلمب أو أيب بشدار شدك أبدو جعكدر قدال( : )( : )4040  22وروى الطدربي يف تكسدريه )وروى الطدربي يف تكسدريه )د د 
    ((وأما احلوت فكيه طعم كل شراب يف اجلن  وأما احلوت فكيه طعم كل شراب يف اجلن    قباب من قباب اجلن  يف كل قب   وجتان ر قهم يف كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت فأما الثور فكيه طعم كل  را يف اجلن قباب من قباب اجلن  يف كل قب   وجتان ر قهم يف كل يوم طلعت فيه الشمس ثور وحوت فأما الثور فكيه طعم كل  را يف اجلن 

  ن ابب يف أن ماوحة البحر يزياها ريق احلور العني  يصري أحاهللا من العس ن ابب يف أن ماوحة البحر يزياها ريق احلور العني  يصري أحاهللا من العس   8080
            (()لو أن حوراء بزقت يف حبر جلب لع ب ذلك املاء لع وب  ريقها )لو أن حوراء بزقت يف حبر جلب لع ب ذلك املاء لع وب  ريقها : : عن أقس بن مالك راب هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قالعن أقس بن مالك راب هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

(حدثنا قصدر بدن مدزاحم العطدار حددثنا عمدر بدن سدعد (حدثنا قصدر بدن مدزاحم العطدار حددثنا عمدر بدن سدعد )القومسدب)القومسدبحددثنا أيب حددثنا قدوح بدن حبيدب حددثنا أيب حددثنا قدوح بدن حبيدب   ::قدال قدال د د   دار الكلر(دار الكلر(  147147  44))كما يف تكسري ابن كثري كما يف تكسري ابن كثري رواه ابن أيب حاس د  رواه ابن أيب حاس د  
  وذكر احلديث.وذكر احلديث.عن رجل عن أقس راب هللا عنه رفعه قوح عن رجل عن أقس راب هللا عنه رفعه قوح 

وادعكه األلبداين يف ادعيف الرتغيدب والرتذيدب وادعكه األلبداين يف ادعيف الرتغيدب والرتذيدب ((..شديخ مدن أذدل البصدرا مل يسدمه عنده شديخ مدن أذدل البصدرا مل يسدمه عنده   (: )رواه ابن أيب الدقيا عن(: )رواه ابن أيب الدقيا عندار ابن حزمدار ابن حزم  55325532قال املن ري يف الرتغيب والرتذيب )رقم قال املن ري يف الرتغيب والرتذيب )رقم 
((22262226))  

وقددال وقددال   ،،واذددب احلددديث مددرتوك احلددديثواذددب احلددديث مددرتوك احلددديث  ::وقددال أبددو حدداس الددرا يوقددال أبددو حدداس الددرا ي  ،،لدديس حديثدده بشددبءلدديس حديثدده بشددبء  ::قددال حيددىيقددال حيددىيو و   ،،أبددو خثيمدد  كددان كدد اابأبددو خثيمدد  كددان كدد اابفيدده فيدده قددال قددال قلددت : قصددر بددن مددزاحم املنقددري اللددويف قلددت : قصددر بددن مددزاحم املنقددري اللددويف 
  اعيفاعيف  ::الدراقط الدراقط 
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  ق ق وقوح ذو القومسب ثوقوح ذو القومسب ث
) لدو أن امدرأا مدن قسداء أذدل اجلند  بصدقت ) لدو أن امدرأا مدن قسداء أذدل اجلند  بصدقت : : ابدن عبدا  موقوفدا قدالابدن عبدا  موقوفدا قدال  عبا  بن عبد هللا قال :  ثنا حكص بن عمر العددين ، ثندا احللدم يعد  ابدن أابن ، عدن علرمد  عدن عبا  بن عبد هللا قال :  ثنا حكص بن عمر العددين ، ثندا احللدم يعد  ابدن أابن ، عدن علرمد  عدن وعن وعن 

    ((يف سبع  أحبر للاقت تلك األحبر أحلى من العسل  يف سبع  أحبر للاقت تلك األحبر أحلى من العسل  
   يف اعيف الرتغيب والرتذيب يف اعيف الرتغيب والرتذيبواعكه األلباينواعكه األلباين  ((286286رقم رقم ))رواه ابن أيب الدقيا يف صك  اجلن  رواه ابن أيب الدقيا يف صك  اجلن  

((22272227  )  )  
  ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   371371  77))قلت : عبا  بن عبد هللا ذو الرتقكب له جزء حديثب.ذكره ال ذيب يف امليزان قلت : عبا  بن عبد هللا ذو الرتقكب له جزء حديثب.ذكره ال ذيب يف امليزان 

  ((ليس بثق .ليس بثق .))وقال النسا ب : وقال النسا ب :   ((ل  احلديثل  احلديث))وحكص بن عمر قال فيه أبو حاس : وحكص بن عمر قال فيه أبو حاس : 
  احللم ثق . احللم ثق . و و 

  وقال عمر بن أيب ربيع : وقال عمر بن أيب ربيع : 
  ر والبحر ماا     ألصبح طعم البحر من ريقها ع ابر والبحر ماا     ألصبح طعم البحر من ريقها ع ابولو تكلت يف البحولو تكلت يف البح

  وأقشد عبد الواحد بن  يد البصري وأقشد عبد الواحد بن  يد البصري 
  جيد الناعت فيها ما اقرتحجيد الناعت فيها ما اقرتح      غادا ذات دالل ومرح غادا ذات دالل ومرح 

  طيب فالليت فيها مطرحطيب فالليت فيها مطرح    خلقت من كل شبء حسن خلقت من كل شبء حسن 
  فيه أوصاف غريبات امللحفيه أوصاف غريبات امللح       اهنا اّلْل بوجه مجعت  اهنا اّلْل بوجه مجعت 
  شحشحوربد مسله فيه ر وربد مسله فيه ر       وبع  كحلها من غناها وبع  كحلها من غناها 
  قنرا امللك وألالء الكرحقنرا امللك وألالء الكرح      انعم هري على صكحته انعم هري على صكحته 

  إذ تدير اللأ  طورا والقدحإذ تدير اللأ  طورا والقدح      أترى خاطبها يسمعها أترى خاطبها يسمعها 
  كلما ذب له الريح قكحكلما ذب له الريح قكح      يف راي  موقق قرجسه يف راي  موقق قرجسه 
  ملىء القلب به حىت طكحملىء القلب به حىت طكح      وذب تدعوه بود صادق وذب تدعوه بود صادق 
  ابخلواتيم يتم املكتتحابخلواتيم يتم املكتتح      اي حبيبا لست أذوى غريه اي حبيبا لست أذوى غريه 

  منتهى حاجته   مجحمنتهى حاجته   مجح      ال تلوقن كمن جد إىل ال تلوقن كمن جد إىل 
  إها يطب مثلب من أاإها يطب مثلب من أا    ال فما يطب مثلب من سها ال فما يطب مثلب من سها 

  فما ع طيب الطيب من خالص العطرفما ع طيب الطيب من خالص العطر    تولد قور النور من قور وجهها تولد قور النور من قور وجهها 
  ألعشبت األقطار من غري ما قطرألعشبت األقطار من غري ما قطر    فلووطئت ابلنعل منها على احلصى فلووطئت ابلنعل منها على احلصى 
  كغصن من الرحيان ذي ورق خنركغصن من الرحيان ذي ورق خنر    ولو شئت عقد اخلصر منها عقدته ولو شئت عقد اخلصر منها عقدته 

  لطاب ألذل الرب شرب من البحرلطاب ألذل الرب شرب من البحر     البحر شهد روَاِا ا  البحر شهد روَاِا ا ولو تكلت يفولو تكلت يف
  جبارع وذم القلب من خارع السرجبارع وذم القلب من خارع السر    يلاد اختال  اللحا جيرع خدذا يلاد اختال  اللحا جيرع خدذا 

األقددار األقددار حلاذا مجاع  مدنهم أبدو جعكدر أمحدد بدن جعكدر بدن اللبدان رمحده هللا يف كتابده املسدمى "تنبيده ذوي حلاذا مجاع  مدنهم أبدو جعكدر أمحدد بدن جعكدر بدن اللبدان رمحده هللا يف كتابده املسدمى "تنبيده ذوي ))ذكرذا ابن النحا  يف  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق وقال: ذكرذا ابن النحا  يف  مشارع األشواق إىل مصارع العشاق وقال: 
  ((على مسالك األبرار"على مسالك األبرار"

إن يف اجلن  حوراء يقال هلا لعب . لو بزقت يف البحر لع ب ماء البحر كله، ملتوب على حنرذا : إن يف اجلن  حوراء يقال هلا لعب . لو بزقت يف البحر لع ب ماء البحر كله، ملتوب على حنرذا :   : ): ): قال ابن عبا : قال ابن عبا (( ملتب  الصكا ملتب  الصكا  445445  ))قال القرطيب يف الت كرا قال القرطيب يف الت كرا د و د و 
  ((من أحب أن يلون له مثلب فليعمل بطاع  ريب عز وجلمن أحب أن يلون له مثلب فليعمل بطاع  ريب عز وجل

:  مسعت أاب عبدهللا أمحد بن إسحاق الشعار يقول مسعت علب بن سهل يقول ما احتلمت قط إال بو  وشاذدين ومسعت أاب :  مسعت أاب عبدهللا أمحد بن إسحاق الشعار يقول مسعت علب بن سهل يقول ما احتلمت قط إال بو  وشاذدين ومسعت أاب ((404404  1010))قال أبو قعيم يف احللي  قال أبو قعيم يف احللي  د و د و 
بعع بعع استوىل علب الشوق فأهلاين عن األكل وقطع  عن العمل يف ابتداء أمري فرأيت يف استوىل علب الشوق فأهلاين عن األكل وقطع  عن العمل يف ابتداء أمري فرأيت يف   : ): )حامد وأاب جعكر املالوي يقوالن وكاان من أصحابه قاال قال علب بن سهلحامد وأاب جعكر املالوي يقوالن وكاان من أصحابه قاال قال علب بن سهل

ن ذ ا فقيل   لك اي أاب ن ذ ا فقيل   لك اي أاب الليا  يف غكوي أين دخلت اجلن  فرأيت قصرا عظيما رفيعا فقلت ملن ذ ا القصر فقيل ملمد بن يوسف   أفنيت إىل قصر نخر مثله فقلت ملالليا  يف غكوي أين دخلت اجلن  فرأيت قصرا عظيما رفيعا فقلت ملن ذ ا القصر فقيل ملمد بن يوسف   أفنيت إىل قصر نخر مثله فقلت مل
ما مسعت قغم  أشاى وال أحزن منه وذب ما مسعت قغم  أشاى وال أحزن منه وذب   احلسن فاطلعت على لعب   غلب اوء وجهها كل شبء فنظرت إليها فأدبرت وذب تقول أقت ال ترغب فينا وإذا أان بصوتاحلسن فاطلعت على لعب   غلب اوء وجهها كل شبء فنظرت إليها فأدبرت وذب تقول أقت ال ترغب فينا وإذا أان بصوت

  تقولتقول
  على الرارا  للَطر العظيمعلى الرارا  للَطر العظيمب****ب****مقيم للاليل بلل قلمقيم للاليل بلل قل

  فظننت أهنا تعني (فظننت أهنا تعني (
  ن ابب يف من كان يقا يف البحر أو بساحاه يذكر ف حىت يصبد.ن ابب يف من كان يقا يف البحر أو بساحاه يذكر ف حىت يصبد.  8181

)ذاك سديد أذدل الديمن كدان يصدلب مدن )ذاك سديد أذدل الديمن كدان يصدلب مدن ااب أقه قال يف احللم بدن أابن : ااب أقه قال يف احللم بدن أابن : عن يوسف بن يعقوب القعن يوسف بن يعقوب الق((دار إحياء الرتاع العريبدار إحياء الرتاع العريب  113113  33))روى ابن أيب حاس يف اجلرح والتعديل روى ابن أيب حاس يف اجلرح والتعديل 
( )كدان يصدلى ( )كدان يصدلى مركدز البحدث العلمدب وإحيداء الدرتاع السدالمبمركدز البحدث العلمدب وإحيداء الدرتاع السدالمب  7676  33))( ويف رواي  الدوري يف اتريده ( ويف رواي  الدوري يف اتريده سبح مع دواب البحرسبح مع دواب البحرىل البحر فقام يف املاء يو ىل البحر فقام يف املاء يو إإالليل فإذا غلبته عيناه قزل الليل فإذا غلبته عيناه قزل 

  قسبح اآلن مع دواب البحر(قسبح اآلن مع دواب البحر(  : : قام يف املساء فقالقام يف املساء فقالابلليل فإذا غلبه النوم قزل يف البحر فابلليل فإذا غلبه النوم قزل يف البحر ف
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عدين ثق  صاحب سن  كدان إذا ذددأت العيدون وقدف يف البحدر إىل ركبتيده يد كر هللا حدىت يصدبح قدال قد كر عدين ثق  صاحب سن  كدان إذا ذددأت العيدون وقدف يف البحدر إىل ركبتيده يد كر هللا حدىت يصدبح قدال قد كر ))يف  احللم بن أابن : يف  احللم بن أابن :   ((311311  11))يف كتاب الثقات يف كتاب الثقات   العالبالعالب  قالقالو و 
  ((هللا مع حيتان البحر ودوابههللا مع حيتان البحر ودوابه

  أيبأيب  كدانكدان    ))::  قدالقدال  أابنأابن  بدنبدن  احللدماحللدم  بدنبدن  إبدراذيمإبدراذيم  حددثناحددثنا  ،،  شدبيبشدبيب  بنبن  سلم سلم   عنعن((122349122349))(وأبو الشيخ يف العظم  (وأبو الشيخ يف العظم  191191وقيام الليل )رقموقيام الليل )رقم  يف كتاب التهاديف كتاب التهادو رواه ابن أيب الدقيا و رواه ابن أيب الدقيا 
  ((  البحرالبحر  حيتانحيتان  إليهإليه  فتاتمعفتاتمع  فيسبحفيسبح  البحرالبحر  دخلدخل  ابلليلابلليل  النومالنوم  أخ هأخ ه  إذاإذا

  كدانكدان    العددينالعددين  أابنأابن  بدنبدن  احللدماحللدم  أنأن  بلغد بلغد : ): )  قدالقدال  مل مل   أذلأذل  منمن  رجلرجل  حدثناحدثنا    عمرعمر  بنبن  الرمحنالرمحن  عبدعبد  حدثناحدثنا  أمحدأمحد  بنبن  جعكرجعكر  حدثناحدثنا  ((122350122350))وروى أبو الشيخ يف كتاب العظم  وروى أبو الشيخ يف كتاب العظم  
  ((  البحرالبحر  ذوامذوام  جاوبهجاوبه  وكربوكرب  سبحسبح  فإذافإذا  غا ايغا اي  البحرالبحر  يركبيركب

 قكسه يف ثق  انك  أقه:  احلافا إليه أشار ما فيه األ م  كالم  جمموع من الظاذر(: )(: )121121  33واحللم بن أابن ثق  يف حكظه شبء .قال الشيخ األلباين يف السلسل  النعيك  )واحللم بن أابن ثق  يف حكظه شبء .قال الشيخ األلباين يف السلسل  النعيك  )
)  حاس أيب ابن روى فقد!  الصاحل  من أمثاله يف املعهود ذو كما  ، فيها غلوه و عبادته كثرا  من أي لعله و ، حكظه يف شبء بسبب أحياان يطىء كان  للنه و ،
 ذاك:  فقال أابن بن احللم عن فسألته  صالح نهم ي كر كان  و اليمن ألذل كان  قا  يعقوب بن يوسف علينا قدم:  قال عيين  ابن عن صحيح بسند(  113 2 1

 ! البحر دواب مع يسبح املاء يف فقام ، البحر إىل قزل عيناه غلبته فإذا ، الليل من يصلب كان  ، اليمن أذل سيد
 اذد ((! وحكظه احلديث نبطب منها واالستكادا  ا هللا متعه الم ب اكرته حمتكظا يظل ال أن بصاحبها حري فيها والغلو العبادا ذ ه فمثل:  قلت

كددان رجددل مددن بدد  سددعد يقدددم علينددا يف أول مددا اختدد ت كددان رجددل مددن بدد  سددعد يقدددم علينددا يف أول مددا اختدد ت ))  ::عاصددم العبدداداين قددالعاصددم العبدداداين قددال  عن أيبعن أيبحتقيددق مصددلح بددن جددزاء احلددارثب(حتقيددق مصددلح بددن جددزاء احلددارثب(  221221وروى ابددن أيب الدددقيا يف كتدداب التهاددد ) وروى ابددن أيب الدددقيا يف كتدداب التهاددد ) 
فدإذا أحدس إبقسدان فدإذا أحدس إبقسدان   ::قدالقدال،،  واستقبل البحر فاعدل يبلدب ويندوح علدى قكسدهواستقبل البحر فاعدل يبلدب ويندوح علدى قكسدهاحتىب احتىب     ذاك وبيئ  قال فلان يصلب الليل والنهار ال يلاد يكرت فإذا كان السحرذاك وبيئ  قال فلان يصلب الليل والنهار ال يلاد يكرت فإذا كان السحر  عبادان فلاقت إذ عبادان فلاقت إذ 

  : : امسك قال فَرجت ذات ليل  إىل الساحل فإذا أان بصوته وإذا ذو يبلب ويقول يف بلا هامسك قال فَرجت ذات ليل  إىل الساحل فإذا أان بصوته وإذا ذو يبلب ويقول يف بلا ه
  بطول الدمع يف هلم الليا بطول الدمع يف هلم الليا     أال اي ع  وحيك أسعدي  أال اي ع  وحيك أسعدي  
  ربري الدذر يف تلك العال ربري الدذر يف تلك العال       لعلك يف القيام  أن تكو يلعلك يف القيام  أن تكو ي

  ( وفيه الصلت بن حليم مل ي كر فيه شبء.( وفيه الصلت بن حليم مل ي كر فيه شبء.فرجعت وتركته فرجعت وتركته   ،،حس أمسك حس أمسك أأفلما فلما   ::قالقال
  قلت: وقد كاقت عبادان مشهورا بعبادذا و ذادذا، فلاقت  ا الرابطات واملساجد والغريب ما فيها ما قاله بعنهم: قلت: وقد كاقت عبادان مشهورا بعبادذا و ذادذا، فلاقت  ا الرابطات واملساجد والغريب ما فيها ما قاله بعنهم: 

  من مبلز أقددلدسدا أقدندب                      حللت عبادان أقصى الثدرىمن مبلز أقددلدسدا أقدندب                      حللت عبادان أقصى الثدرى

  ندب                      قصدت فيها ذكرذا يف الورىندب                      قصدت فيها ذكرذا يف الورىأوحمل ما أبصرت للدندأوحمل ما أبصرت للدند

  اخلبدز فديهدا يتدهدادوقده                      وشرب  املاء  ا تدشدتدرى !!اخلبدز فديهدا يتدهدادوقده                      وشرب  املاء  ا تدشدتدرى !!
ايقدوت احلمدوي يف معادم ايقدوت احلمدوي يف معادم ا ذكدر ا ذكدر وعبدان قسب  إىل عباد بن احلصد  علدى إحددى جداقيب دجلد ،وكان البصدريون قددميا إذا قسدبوا لرجدل  ادوا ألكدا وقدوان وكأهندا طريقد  فارسدي  كمدوعبدان قسب  إىل عباد بن احلصد  علدى إحددى جداقيب دجلد ،وكان البصدريون قددميا إذا قسدبوا لرجدل  ادوا ألكدا وقدوان وكأهندا طريقد  فارسدي  كمد

  ..((7474  44))وو  ((189189  11))البلدان البلدان 
رأيددت ذا النددون املصددري علددى سدداحل البحددر فلمددا جددن الليددل خددرع فنظددر إىل رأيددت ذا النددون املصددري علددى سدداحل البحددر فلمددا جددن الليددل خددرع فنظددر إىل ))  ::بلددر حممددد بددن خلددف املددلدب قددالبلددر حممددد بددن خلددف املددلدب قددالعددن أيب عددن أيب ( ( 315315  44))وذكدر ابددن اجلددو ي يف صددك  الصددكوا ن وذكدر ابددن اجلددو ي يف صددك  الصددكوا ن 

  ::ومن شأقلما فلما فور الليل مل يزل ينشد ذ ه األبيات إىل أن طلع عمود الصباحومن شأقلما فلما فور الليل مل يزل ينشد ذ ه األبيات إىل أن طلع عمود الصباحأعظم شأقلما بل شأن خالقلما أعظم منلما أعظم شأقلما بل شأن خالقلما أعظم منلما   السماء واملاء فقال سبحان هللا ماالسماء واملاء فقال سبحان هللا ما
  مثل ما وجدت أانمثل ما وجدت أان    اطلبوا ألقكسلم اطلبوا ألقكسلم 

  ليس يف ذواه عناليس يف ذواه عنا      قد وجدت   سلناقد وجدت   سلنا
  ((أو قربت منه دانأو قربت منه دان    إن بعدت قرب  إن بعدت قرب  

)رأيت ذا النون املصري على ساحل البحر عندد صدَرا )رأيت ذا النون املصري على ساحل البحر عندد صدَرا لف امللدب بلكا لف امللدب بلكا عن حممد بن خعن حممد بن خ  ((436436  1717وابن عساكر يف اتريخ دمشق)وابن عساكر يف اتريخ دمشق)  ((344344  99))وقد رواه أبو قعيم يف احللي  وقد رواه أبو قعيم يف احللي  
  موسى(موسى(

حدددث  حممددد بددن احلسدد  حدددث  روح بددن سددلم  الددوراق حدددث  سددعيد بددن ثعلبدد  الددوراق قددال بتنددا ليلدد  مددع رجددل مددن حدددث  حممددد بددن احلسدد  حدددث  روح بددن سددلم  الددوراق حدددث  سددعيد بددن ثعلبدد  الددوراق قددال بتنددا ليلدد  مددع رجددل مددن ( : )( : )6464وروى ابددن أيب الدددقيا يف حسددن الظددن ابهلل ) وروى ابددن أيب الدددقيا يف حسددن الظددن ابهلل ) 
يزل يبلب حىت خكنا طلوع الكار ومل يتللم بشبء   قالك جرمب عظيم وعكدوك كبدري فدامجع بد  جرمدب وعكدوك اي كدر  يزل يبلب حىت خكنا طلوع الكار ومل يتللم بشبء   قالك جرمب عظيم وعكدوك كبدري فدامجع بد  جرمدب وعكدوك اي كدر    الساحل بسرياف فأخ  يف البلاء فلمالساحل بسرياف فأخ  يف البلاء فلم  العابدين علىالعابدين على

  ( والسراف بلدا ساحلي  على حبر فار ( والسراف بلدا ساحلي  على حبر فار قال فتصارخ النا  من كل انحي قال فتصارخ النا  من كل انحي 
  ((حل رجل له فنل ابرع كان يع ب له املاء املاا حل رجل له فنل ابرع كان يع ب له املاء املاا كان عندان ابلساكان عندان ابلسا))  ::أسلم بن  رع  العباداين قالأسلم بن  رع  العباداين قال( عن ( عن 230230) ) د وقال عبد احلق الشبيلب يف العاقب  د وقال عبد احلق الشبيلب يف العاقب  

   ائدة  ائدة 
ذكددر املصددطكيات مددن عابدددات ذكددر املصددطكيات مددن عابدددات ))وو  ((ذكددر املصددطك  مددن عبدداد السددواحلذكددر املصددطك  مددن عبدداد السددواحل))اقظددر يف صددك  الصددكوا أينددا مددا ققلدده ابددن اجلددو ي مددن أخبددار عابدددين وعابدددات السددواحل يف ابب اقظددر يف صددك  الصددكوا أينددا مددا ققلدده ابددن اجلددو ي مددن أخبددار عابدددين وعابدددات السددواحل يف ابب 

  (.(.السواحلالسواحل
  موعظةموعظة

بن حممدد قدال مسعدت أاب حممدد يقدول مسعدت إسدرافيل يقدول مسعدت ذا الندون يقدول مسعدت بعدع املتعبددين بسداحل حبدر بن حممدد قدال مسعدت أاب حممدد يقدول مسعدت إسدرافيل يقدول مسعدت ذا الندون يقدول مسعدت بعدع املتعبددين بسداحل حبدر حدثنا أمحد حدثنا أمحد ( قال : ( قال : 346346  99روى أبو قعيم يف احللي  )روى أبو قعيم يف احللي  )
ا فيهدا بطدول األحدزان ا فيهدا بطدول األحدزان ن هلل عبادا عرفوه بيق  من معرفته فشمروا قصدا اليه احتملوا فيه املصا ب ملا يرجون عنده من الرغا دب صدحبوا الددقيا ابألشداان وتنعمدو ن هلل عبادا عرفوه بيق  من معرفته فشمروا قصدا اليه احتملوا فيه املصا ب ملا يرجون عنده من الرغا دب صدحبوا الددقيا ابألشداان وتنعمدو إإ))  ::الشام يقولالشام يقول

سديدذم قصدبوا اآلخدرا قصدب أعيدنهم سديدذم قصدبوا اآلخدرا قصدب أعيدنهم فما قظروا اليها بع  راغب وال تزودوا منها إال كزاد الراكب خافوا البيات فأسرعوا ورجدو الناداا فدأ معوا بد كره هلادت ألسدنتهم يف رادى فما قظروا اليها بع  راغب وال تزودوا منها إال كزاد الراكب خافوا البيات فأسرعوا ورجدو الناداا فدأ معوا بد كره هلادت ألسدنتهم يف رادى 
ابكيد  أعيدنهم مل يصدحبوا العلدل والتسدويف وقنعدوا مدن الدددقيا ابكيد  أعيدنهم مل يصدحبوا العلدل والتسدويف وقنعدوا مدن الدددقيا وأصدغوا اليهدا آبذان قلدو م فلدو رأيدتهم رأيدت قومدا وخنديلهم شدكاذهم سصدا بطدوهنم حزيند  قلدو م انحلد  أجسدامهم وأصدغوا اليهدا آبذان قلدو م فلدو رأيدتهم رأيدت قومدا وخنديلهم شدكاذهم سصدا بطدوهنم حزيند  قلدو م انحلد  أجسدامهم 
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أيدت قومدا قدد ذحبهدم الليدل بسدلاك  أيدت قومدا قدد ذحبهدم الليدل بسدلاك  بقوت طكيف لبسوا من للبا  أطمارا ابلي  وسلنوا من البالد قكارا خالي  ذربوا من األوطان واستبدلوا الوحدا من الخوان فلدو رأيدتهم لر بقوت طكيف لبسوا من للبا  أطمارا ابلي  وسلنوا من البالد قكارا خالي  ذربوا من األوطان واستبدلوا الوحدا من الخوان فلدو رأيدتهم لر 
        ((ل السرى شعث لكقد اللرا قد وصلوا اللالل ابللالل وَتذبوا للنقل  واالرحتالل السرى شعث لكقد اللرا قد وصلوا اللالل ابللالل وَتذبوا للنقل  واالرحتالالسهر وفصل األعناء منهم ربناجر التعب سس لطو السهر وفصل األعناء منهم ربناجر التعب سس لطو 

  ن ابب  يمن قال إن ما  البحر يصري عذاب لياة القدرن ابب  يمن قال إن ما  البحر يصري عذاب لياة القدر  8282
حددثنا رابح حددث  حددثنا رابح حددث  ( حددثنا إبدراذيم بدن خالدد الصدنعاين ( حددثنا إبدراذيم بدن خالدد الصدنعاين 333333  33))ومدن طريقده البيهقدب يف شدعب الميدان ومدن طريقده البيهقدب يف شدعب الميدان   ((امللتدب السدالمبامللتدب السدالمب  398398  22))روى أمحد يف العلدل ومعرفد  الرجدال روى أمحد يف العلدل ومعرفد  الرجدال 

  (()ذقت ماء البحر ليل  سبع وعشرين من رمنان فإذا ذو ع ب)ذقت ماء البحر ليل  سبع وعشرين من رمنان فإذا ذو ع ب: : أبو عبد الرمحن يع  عبد هللا بن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد عن األو اعب عن عبدا بن أيب لباب  قال أبو عبد الرمحن يع  عبد هللا بن املبارك عن عبد الرمحن بن يزيد عن األو اعب عن عبدا بن أيب لباب  قال 
  فأخ ت من ما ه فوجدته ع اب سلسا(فأخ ت من ما ه فوجدته ع اب سلسا(  بحربحرليل   السابع والعشرين يف الليل   السابع والعشرين يف ال  كنتكنت:  :  ( : )قال عبيد بن عمري ( : )قال عبيد بن عمري 137137  2020))وقال القرطيب يف اجلامع وقال القرطيب يف اجلامع 

( أخربان أبو عبد هللا احلافا حدثنا أبو العبا  حممد بدن يعقدوب حددثنا الصدغاين حددثنا روح حددثنا موسدى بدن ( أخربان أبو عبد هللا احلافا حدثنا أبو العبا  حممد بدن يعقدوب حددثنا الصدغاين حددثنا روح حددثنا موسدى بدن دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   332332  33))وروى البيهقب يف شعب الميان وروى البيهقب يف شعب الميان 
  ((رمنان فاغتسلت من ماء البحر فوجدته ع اب فراات رمنان فاغتسلت من ماء البحر فوجدته ع اب فراات ) كنت يف البحر فأجنبت ليل  ثالع وعشرين من ) كنت يف البحر فأجنبت ليل  ثالع وعشرين من : :   عبيدا عن أيوب بن خالد قالعبيدا عن أيوب بن خالد قال

(: )ذكر بن وااح قال حدثنا أمحد بن عمرو بدن السدرح قدال حددثنا رشددين بدن سدعد عدن  ذدرا بدن معبدد قدال أصداب  احدتالم يف (: )ذكر بن وااح قال حدثنا أمحد بن عمرو بدن السدرح قدال حددثنا رشددين بدن سدعد عدن  ذدرا بدن معبدد قدال أصداب  احدتالم يف 410410  33))وقال ابن عبد الرب يف االست كار وقال ابن عبد الرب يف االست كار 
  سل فسقطت يف املاء فإذا املاء ع ب فأذقت أصحايب وأعلمتهم أين يف ماء ع ب سل فسقطت يف املاء فإذا املاء ع ب فأذقت أصحايب وأعلمتهم أين يف ماء ع ب أر  العدو وأان يف البحر ليل  ثالع وعشرين يف رمنان قال ف ذبت ألغتأر  العدو وأان يف البحر ليل  ثالع وعشرين يف رمنان قال ف ذبت ألغت

  رريفةرريفة
أيب الشدديخ عبددد هللا القرشددب أقدده كددان يقددول: أبددت البشددري  أن تتوجدده إىل هللا تعدداىل إال يف الشدددا د فقيددل لدده يف ذلددك قددال: عطشددت مددرا يف أيب الشدديخ عبددد هللا القرشددب أقدده كددان يقددول: أبددت البشددري  أن تتوجدده إىل هللا تعدداىل إال يف الشدددا د فقيددل لدده يف ذلددك قددال: عطشددت مددرا يف ذكدر الشددعراين يف طبقاتدده يف ترمجدد  ذكدر الشددعراين يف طبقاتدده يف ترمجدد  

  غرف   من البحر املاا فغرف   ماء حلواً فلما ذذبت النرورا غرفت فإذا ذو ماا.غرف   من البحر املاا فغرف   ماء حلواً فلما ذذبت النرورا غرفت فإذا ذو ماا.طريق احلاع فقلت خلادمب اطريق احلاع فقلت خلادمب ا
كدان شداب يلتدب عد  قدال فأخد  مد  دفدرتا ينسدَه فنسدَه فظنندت عليده كدان شداب يلتدب عد  قدال فأخد  مد  دفدرتا ينسدَه فنسدَه فظنندت عليده     ::ندم بدن أيب إاي  قدالندم بدن أيب إاي  قدال( عدن ( عدن 153153  1010قلدت: ما أدري مدا ذد ا ؟ وقدد روى أبدو قعديم يف احلليد  )قلدت: ما أدري مدا ذد ا ؟ وقدد روى أبدو قعديم يف احلليد  )

ت بده   أمدرت لده بددراذم فلدم يقبلهدا فاهددت فلدم يكعدل   أخد  بيددي فمدر يب إىل البحدر   أخدرع مدن كمده قددحا فغدرف مدن مداء ت بده   أمدرت لده بددراذم فلدم يقبلهدا فاهددت فلدم يكعدل   أخد  بيددي فمدر يب إىل البحدر   أخدرع مدن كمده قددحا فغدرف مدن مداء رثد  فرفقدرثد  فرفقد  هن سوء   جاء به وعليه ثيابهن سوء   جاء به وعليه ثياب
  ((من كان يف رمح  من ذ ه قدرته أي شبء يصنع بدرامهك   غاب ع  فلم أرهمن كان يف رمح  من ذ ه قدرته أي شبء يصنع بدرامهك   غاب ع  فلم أره  ::البحر   قال اشرب فشربت أحلى من العسل   قالالبحر   قال اشرب فشربت أحلى من العسل   قال

  ا ائج خري من ا كث يف امرض من شدة  الفنتا ائج خري من ا كث يف امرض من شدة  الفنت  ن ابب يف من قال إن ركوب البحرن ابب يف من قال إن ركوب البحر  8383
حدثنا ابدن وذدب ورشددين مجيعدا عدن ابدن هليعد  عدن عيداب بدن عبدا  عدن أيب عبدد الدرمحن احلبلدب عدن عبدد هللا بدن عمدرو حدثنا ابدن وذدب ورشددين مجيعدا عدن ابدن هليعد  عدن عيداب بدن عبدا  عدن أيب عبدد الدرمحن احلبلدب عدن عبدد هللا بدن عمدرو قال :  قال :    ((152152))روى قعيم بن محاد  يف كتاب الكنت روى قعيم بن محاد  يف كتاب الكنت 

  ((مشحون ذو وأذله ميوع  م  يف البحر من شدا ما يف األر  من البالءمشحون ذو وأذله ميوع  م  يف البحر من شدا ما يف األر  من البالء  ) ليأت  على النا   مان يتمىن املرء أقه يف فلك) ليأت  على النا   مان يتمىن املرء أقه يف فلك: :   راب هلل عنهما قالراب هلل عنهما قال
  وابن هليع  ىتلطوابن هليع  ىتلط

  ن ابب  يمن قال : إنه   جترد سفينة يف البحر بعد  تد روما ن ابب  يمن قال : إنه   جترد سفينة يف البحر بعد  تد روما   8484
قدال ال هدري يف البحدر سدكين  بعدد فدتح قدال ال هدري يف البحدر سدكين  بعدد فدتح ) ) : :   ن كعدبن كعدبعدعد  حددثنا عبدد هللا بدن مدروان عدن أرطداا بدن املند ر قدال حددث  تبيدعحددثنا عبدد هللا بدن مدروان عدن أرطداا بدن املند ر قدال حددث  تبيدعقدال :قدال :  ((12531253))روى قعيم بن محداد يف كتداب الكدنت  روى قعيم بن محداد يف كتداب الكدنت  

  ((رومي  أبدارومي  أبدا
  ن ابب يف أن امب  الذد جتاهللا له ف تعاىل اندك ووقع  يف البحرن ابب يف أن امب  الذد جتاهللا له ف تعاىل اندك ووقع  يف البحر  8585
)سداخ اجلبدل يف األر  )سداخ اجلبدل يف األر  : : ((143143يد يد فَدَلَما َهَلَدى َربُّدهو لِْلَابَدِل َجَعلَدهو دَْكداً ()ألعدراف: مدن اآلفَدَلَما َهَلَدى َربُّدهو لِْلَابَدِل َجَعلَدهو دَْكداً ()ألعدراف: مدن اآل))يف قوله تعاىليف قوله تعاىليقول يقول   سكيانسكيان( قال : مسعت ( قال : مسعت   227227) ) روى ابن املبارك يف كتاب الزذد روى ابن املبارك يف كتاب الزذد   

  ((حىت وقع يف البحرحىت وقع يف البحر
  ن ابب  يمن كان يكا  البحر  يستجيب لهن ابب  يمن كان يكا  البحر  يستجيب له  8686

البحدر واشدتد علديهم البحدر ذات البحدر واشدتد علديهم البحدر ذات   ددعبدد هللا بدن مطدر عبدد هللا بدن مطدر   د د   )ركدب أبدو رحياقد )ركدب أبدو رحياقد : : ( عن فروا األعمى موىل سدعد بدن أيب أميد  املقدرئ قدال  ( عن فروا األعمى موىل سدعد بدن أيب أميد  املقدرئ قدال  204204))روى الالللا ب يف كرامات األولياء روى الالللا ب يف كرامات األولياء 
  ((أيها البحر فإها أقت عبد حبشب قال فسلن حىت صار كالزيتأيها البحر فإها أقت عبد حبشب قال فسلن حىت صار كالزيت  )اسلن)اسلن: : يوم فقال يوم فقال 

  ن ابب يف أن شيارني البحر ليس هل  ساطان عاهللا ما يف الربن ابب يف أن شيارني البحر ليس هل  ساطان عاهللا ما يف الرب  8787
بدن منبده عدن أىب بدن منبده عدن أىب أخربان أبو شيب  داود بن إبراذيم بن رو ب  ثنا العالء بن عمرو ثنا عبد املنعم بدن إدريدس ثندا أىب عدن وذدب أخربان أبو شيب  داود بن إبراذيم بن رو ب  ثنا العالء بن عمرو ثنا عبد املنعم بدن إدريدس ثندا أىب عدن وذدب قال : قال :   ((3333رقم رقم ))روى أبو مسهر الغساين يف جز ه روى أبو مسهر الغساين يف جز ه 

البحدر لديس هلدم علدى مدا البحدر لديس هلدم علدى مدا   وشدياط  يفوشدياط  يف  ،،تعاىل شياط  يف الرب ليس هلم علدى مدا يف البحدر سدلطانتعاىل شياط  يف الرب ليس هلم علدى مدا يف البحدر سدلطان  هللهلل) إن ) إن : : قال رسول هللا صلى هللا عليه ونله وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه ونله وسلم  : : ذريرا راى هللا عنه قالذريرا راى هللا عنه قال
  واحلديث واهواحلديث واه((......سلطانسلطانالرب الرب يف يف 

  ..كدان يلد ب علدى وذدب بدن منبدهكدان يلد ب علدى وذدب بدن منبده::يماين مشدهور قصدا  لديس يعتمدد عليده واحدد وأفصدح أمحدد بدن حنبدل فقاليماين مشدهور قصدا  لديس يعتمدد عليده واحدد وأفصدح أمحدد بدن حنبدل فقالبد املنعم بن إدريس البد املنعم بن إدريس العع( : )( : )419419  44))قال ال ذيب يف امليزان قال ال ذيب يف امليزان 
  والعالء بن عمرو إن كان ذو احلنكب اللويف فهو واه والعالء بن عمرو إن كان ذو احلنكب اللويف فهو واه   ذاذب احلديث(ذاذب احلديث(  ::وقال البَاريوقال البَاري

استلشدكوا املديط اهلدادي بعدد ما د  يدوم دون طعدام أو شدراب رأوا استلشدكوا املديط اهلدادي بعدد ما د  يدوم دون طعدام أو شدراب رأوا وقد كدان النصدارى األوروبيدون يعتقددون أن يف البحدر شدياط  حبريد  كمدا يد كر أن مداجالن وأصدحابه الد ين وقد كدان النصدارى األوروبيدون يعتقددون أن يف البحدر شدياط  حبريد  كمدا يد كر أن مداجالن وأصدحابه الد ين 
  ((eexxooccooeettuuss  vvoolliittaannss))أمساك طا را خترع من املاء هلا أجنح  فظنوذا من شياط  البحر وذب املعروف  ابسم إكزوكو  فوليتاقس أمساك طا را خترع من املاء هلا أجنح  فظنوذا من شياط  البحر وذب املعروف  ابسم إكزوكو  فوليتاقس 

  ن ابب يف أن قوم عاه أغرقوا يف البحر بعدما أواكوا ابلريدن ابب يف أن قوم عاه أغرقوا يف البحر بعدما أواكوا ابلريد  8888
فنديل بدن عبدد الوذداب حددثنا فنديل بدن عبدد الوذداب حددثنا عدن عدن ( ( 8343883438))(وأبدو الشديخ يف كتداب العظمد  (وأبدو الشديخ يف كتداب العظمد  133133( وكتداب املطدر والرعدد والدربق )رقدم( وكتداب املطدر والرعدد والدربق )رقدم127127كتاب العقوابت )رقدمكتاب العقوابت )رقدموروى ابن أيب الدقيا يف  وروى ابن أيب الدقيا يف    

ال بددل ذددو مددا ال بددل ذددو مددا فلمددا رأوه عاراددا مسددتقبل أوديددتهم قددالوا غدديم فيدده مطددر قددفلمددا رأوه عاراددا مسددتقبل أوديددتهم قددالوا غدديم فيدده مطددر قدد))حممددد بددن يزيددد عددن جددويرب قددال حدددث  أبددو داود أقدده مسددع ابددن عبددا  راددب هللا عنهمددا يقددول يف قولدده حممددد بددن يزيددد عددن جددويرب قددال حدددث  أبددو داود أقدده مسددع ابددن عبددا  راددب هللا عنهمددا يقددول يف قولدده 
لدريمل دخلدوا بيدوفم وأغلقدوا أبدوا م لدريمل دخلدوا بيدوفم وأغلقدوا أبدوا م اا  عرفوا أقه ع اب رأوا ما كان خارجا من رجداهلم ومواشديهم يطدري بد  السدماء واألر  مثدلعرفوا أقه ع اب رأوا ما كان خارجا من رجداهلم ومواشديهم يطدري بد  السدماء واألر  مثدل  ماما  ) فأول) فأول(: (: لتم به ريح فيها ع اب أليملتم به ريح فيها ع اب أليماااستعاستع
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ما هلدم أقد    أمدر الدريح فلشدكت عدنهم الرمدل وأمرذدا فطدرحتهم يف البحدر ما هلدم أقد    أمدر الدريح فلشدكت عدنهم الرمدل وأمرذدا فطدرحتهم يف البحدر فااءت الريح فكتحت أبوا م ومالت عليهم ابلرمل فلاقوا حتدت الرمدل سدبع ليدال و اقيد  أايم حسدو فااءت الريح فكتحت أبوا م ومالت عليهم ابلرمل فلاقوا حتدت الرمدل سدبع ليدال و اقيد  أايم حسدو 
  ( ( ((فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم ))فهو قوله سبحاقه فهو قوله سبحاقه 

فأصدبحوا فأصدبحوا   سدودا فنقلدتهم إىل البحدر فدألقتهم فيده فد لك قولدهسدودا فنقلدتهم إىل البحدر فدألقتهم فيده فد لك قولده  )فلمدا أذللهدم هللا أرسدل إلديهم طدريا)فلمدا أذللهدم هللا أرسدل إلديهم طدرياللدن قدال : للدن قدال :   عن السديعن السديحنوه حنوه   ((دار الكلردار الكلر  222222  88))وروى الطربي يف اجلامع وروى الطربي يف اجلامع 
  ال يرى إال مساكنهم(ال يرى إال مساكنهم(

  ساعة.ساعة.  ن ابب يف أن هواب البحر تصاال يف الساعة ال انية من الاي  من اثنيت عإرةن ابب يف أن هواب البحر تصاال يف الساعة ال انية من الاي  من اثنيت عإرة  8989
أقدده قدال يف خددرب طويددل : أقدده قدال يف خددرب طويددل :   (حدددثنا جعكدر بددن أمحدد بددن فددار  حددثنا ابددن محيدد حدددثنا سددلم  بدن الكنددل عدن حممددد بددن إسدحاق(حدددثنا جعكدر بددن أمحدد بددن فددار  حددثنا ابددن محيدد حدددثنا سددلم  بدن الكنددل عدن حممددد بددن إسدحاق1175111751))روى أبدو الشدديخ يف كتداب العظمدد  روى أبدو الشدديخ يف كتداب العظمدد  

  ((......  األوىل من الليل صالا اجلن وذلك ح  يصلون فال ينارون أحدا من ب  ندم حىت يقنوا صالفم والساع  الثاقي  صالا كل داب  يف البحراألوىل من الليل صالا اجلن وذلك ح  يصلون فال ينارون أحدا من ب  ندم حىت يقنوا صالفم والساع  الثاقي  صالا كل داب  يف البحروالساع  والساع  ......))
  ن ابب يف أن يف البحر ستمائة أمة.ن ابب يف أن يف البحر ستمائة أمة.  9090

فدإذا ذلدك تتابعدت مثدل فدإذا ذلدك تتابعدت مثدل   الدرب فدأول شدبء يهلدك مدن ذد ه األمد  اجلدرادالدرب فدأول شدبء يهلدك مدن ذد ه األمد  اجلدراد  يف البحدر وأربعما د  يفيف البحدر وأربعما د  يف    سدتما  سدتما    )خلق هللا تعاىل ألف أمد  منهدا)خلق هللا تعاىل ألف أمد  منهداقال : قال :   عن عمر بن اخلطاب عن النيب عن عمر بن اخلطاب عن النيب 
  ام إذا قطع سلله(ام إذا قطع سلله(ظظالنالن

وأبدو الشديخ وأبدو الشديخ ((دار الوعبدار الوعب  257257  22))وابدن حبدان يف اجملدروح  وابدن حبدان يف اجملدروح    ((دار العاصدم دار العاصدم   985985  55))وأبدو عمدر بدن العدالء يف السدنن الدواردا يف الكدنت وأبدو عمدر بدن العدالء يف السدنن الدواردا يف الكدنت   ((352352  55))رواه ابن عدي يف اللامل رواه ابن عدي يف اللامل 
  ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   217217  1111))( واخلطيب يف اتريخ بغداد ( واخلطيب يف اتريخ بغداد 1013210132))والبيهقب يف اللربى والبيهقب يف اللربى   ((674674))( وقعيم بن محاد يف الكنت ( وقعيم بن محاد يف الكنت 99381381))وو  ((  1285112851  ))يف كتاب العظم  يف كتاب العظم  

  قلت : فيها كلها حممد بن عيسى بن كيسان اهل   وذو منلر احلديث.قلت : فيها كلها حممد بن عيسى بن كيسان اهل   وذو منلر احلديث.
     صلى هللا عليه وسلم( صلى هللا عليه وسلم()ذ ا شبء ال شك أقه مواوع ليس ذ ا من كالم رسول هللا)ذ ا شبء ال شك أقه مواوع ليس ذ ا من كالم رسول هللا::((257257  22))قال ابن حبان يف اجملروح  قال ابن حبان يف اجملروح  

ابب ذكدر ابب ذكدر ))حتدت قولده: حتدت قولده: ((170170  11))واقظر خترجيده ذنداك مطوال.واحلدديث ذكدره ابدن اجلدو ي يف املندتظم واقظر خترجيده ذنداك مطوال.واحلدديث ذكدره ابدن اجلدو ي يف املندتظم   )وذ ا حديث مواوع ال شك فيه()وذ ا حديث مواوع ال شك فيه(: : ((3232رقم : رقم : ))قال احلوي  يف النافل  قال احلوي  يف النافل  
  ((سلان األر سلان األر 

  طريك :طريك :
  ر سلان البحر. فلان يدخل البحر بثيابه فيملث ساع  طويل    يرع ومل تبتل ثيابه.ر سلان البحر. فلان يدخل البحر بثيابه فيملث ساع  طويل    يرع ومل تبتل ثيابه.عنه أقه كان  يزو عنه أقه كان  يزو حلى  الشعراين يف طبقاته يف ترمج   س الدين احلنكب حلى  الشعراين يف طبقاته يف ترمج   س الدين احلنكب 

  قلت: من ر قه هللا العقل فليحمد هللا تعاىل  محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويراىقلت: من ر قه هللا العقل فليحمد هللا تعاىل  محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويراى
  ن ابب البول يف البحر وصب ا او ت يف عمقه بعد معامتهان ابب البول يف البحر وصب ا او ت يف عمقه بعد معامتها  9191

  ((املاء طهور ال يناسه شبء املاء طهور ال يناسه شبء ))ال : ال : قق  عن أيب سعيد اخلدري عن النيب عن أيب سعيد اخلدري عن النيب 
ال تندا ع بد  املسدلم  أن النهدب عدن البدول يف املداء الددا م ال يعدم مجيدع امليداه بدل مداء البحدر مسدتثىن ابلدنص والمجداع ال تندا ع بد  املسدلم  أن النهدب عدن البدول يف املداء الددا م ال يعدم مجيدع امليداه بدل مداء البحدر مسدتثىن ابلدنص والمجداع ( : )( : )307307  44))قال شيخ السالم ابدن تيميد  يف الكتداوى قال شيخ السالم ابدن تيميد  يف الكتداوى 

  ((الطرف اآلخر ال يناسه البول ابالتكاقالطرف اآلخر ال يناسه البول ابالتكاق  وك لك املصاقع اللبار الم ال ميلن قزحها وال يتحرك أحد طرفيها بتحركوك لك املصاقع اللبار الم ال ميلن قزحها وال يتحرك أحد طرفيها بتحرك
  
  
  

  ن ملحكةن ملحكة
أن رجالً من املغرب جاء لزايرا السيد يف أايم املولد ، فشاذد من املنلرات ما ااق له صدره ، وعظم عليه أمره ، فرتك ((اجمللد االولاجمللد االول))ذكر الشيبخ رشيد راا يف جمل  املنار ذكر الشيبخ رشيد راا يف جمل  املنار 

مل يتصرف  لالء العصاا ال ين ينتهلون حرم  محاه ، ووتون املرمات يف مشهده ومغناه ، فلما اقتهى إىل البحر ابلت الزايرا ، وخرع مغااًبا ومنلرًا والي  السيد ، إذ 
 ل له :بغلته يف املاء فتأثر ذلك ) أي خرع إثره ( رجل خرع من املاء وقال للمغريب : اي رجل قد  ست املاء ، فأجابه ، وذل يناس البحر ، فقا

 ر ، فليف يعلره أو يناسه ما رأيت ؟ وذل السيد إال حب
  قال الشيخ رشيد:  فرجع املغريب حيدع يا رأى ، وقد أيقن أن ال ي خرع من املاء وكلمه   ا القول اهلراء ذو السيد البدوي

  ن ابب يف من لقب ابلبحر ن ابب يف من لقب ابلبحر   9292
  د عبد هللا بن عبا  وكان يلقب ابلبحر لسع  علمه. د عبد هللا بن عبا  وكان يلقب ابلبحر لسع  علمه.   11
  طالب وكان يلقب ببحر اجلود لسع  جوده.طالب وكان يلقب ببحر اجلود لسع  جوده.د عبد هللا بن جعكر بن أيب د عبد هللا بن جعكر بن أيب   22
  ن ابب يف أن امرض تكون يف البحر يوم القيامة كالسفينة تلرهبا اممواج ن ابب يف أن امرض تكون يف البحر يوم القيامة كالسفينة تلرهبا اممواج   9393

د عدن د عدن ( د حدثنا أمحد بن احلسدن النحدوي األبلدب حددثنا أبدو عاصدم النبيدل حددثنا إمساعيدل بدن رافدع عدن حممدد بدن  اي( د حدثنا أمحد بن احلسدن النحدوي األبلدب حددثنا أبدو عاصدم النبيدل حددثنا إمساعيدل بدن رافدع عدن حممدد بدن  اي147147  22))روى الطرباين يف املطوالت  د كما عند ابن كثري روى الطرباين يف املطوالت  د كما عند ابن كثري 
يسري هللا اجلبال فتمر مر السحاب فتلدون سدرااب   تدرتج األر  أبذلهدا رجدا يسري هللا اجلبال فتمر مر السحاب فتلدون سدرااب   تدرتج األر  أبذلهدا رجدا ......))عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف حديث طويل : عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف حديث طويل :   حممد بن كعب القرهب عن أيب ذريراحممد بن كعب القرهب عن أيب ذريرا

  ((......ذو ال ي يقول يوم  ترجف الراجك    تتبعها الرادف ذو ال ي يقول يوم  ترجف الراجك    تتبعها الرادف فتلون كالسكين  املرمي  يف البحر تنر ا األمواع تلكأ أبذلها كالقنديل املعلق يف العرب ترجرجه الرايح و فتلون كالسكين  املرمي  يف البحر تنر ا األمواع تلكأ أبذلها كالقنديل املعلق يف العرب ترجرجه الرايح و 
( : )وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحو ما قال ذلالء خرب يف إسناده قظر وذلك ما حدثنا أبو كريدب قدال ثندا عبدد الدرمحن بدن ( : )وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم بنحو ما قال ذلالء خرب يف إسناده قظر وذلك ما حدثنا أبو كريدب قدال ثندا عبدد الدرمحن بدن 110110  1717))وقال الطربي يف اجلامع وقال الطربي يف اجلامع 

  ((عن النيب عن النيب   يب  ايد عن رجل من األقصار عن حممد بن كعب القرهب عن رجل من األقصار عن أيب ذريرايب  ايد عن رجل من األقصار عن حممد بن كعب القرهب عن رجل من األقصار عن أيب ذريراحممد املاريب عن إمساعيل بن رافع املدين عن يزيد بن أحممد املاريب عن إمساعيل بن رافع املدين عن يزيد بن أ
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  ن ابب يف أن  ل  رعون يف حواص  رري خترج من البحر تعرض عاهللا النار غدوا وعإيان ابب يف أن  ل  رعون يف حواص  رري خترج من البحر تعرض عاهللا النار غدوا وعإيا  9494
مسعدت مسعدت   ::عن محاد بن حممدد الكدزاري البلَدب قدالعن محاد بن حممدد الكدزاري البلَدب قدالوذ ا لكظه  وذ ا لكظه  ( د ( د 8383  44))  الطربي د كما عند ابن كثريالطربي د كما عند ابن كثريابن جرير ابن جرير و و ( ( 4949)رقم )رقم ابن أيب الدقيا يف كتاب من عاب بعد املوت ابن أيب الدقيا يف كتاب من عاب بعد املوت   روى روى 

ودا ودا رمحك هللا رأينا طيورا خترع من  البحدر َتخد  انحيد  الغدرب بيندا فوجدا فوجدا ال يعلدم عدددذا إال هللا عدز وجدل فدإذا كدان العشدب رجدع مثلهدا سدرمحك هللا رأينا طيورا خترع من  البحدر َتخد  انحيد  الغدرب بيندا فوجدا فوجدا ال يعلدم عدددذا إال هللا عدز وجدل فدإذا كدان العشدب رجدع مثلهدا سد  ::األو اعب وسأله رجل فقالاألو اعب وسأله رجل فقال
ذلددك الطددري يف حواصددلها نل فرعددون يعراددون علددى النددار غدددوا وعشدديا فرتجددع إىل وكورذددا وقددد احرتقددت أرايشددها وصددارت سددودا ذلددك الطددري يف حواصددلها نل فرعددون يعراددون علددى النددار غدددوا وعشدديا فرتجددع إىل وكورذددا وقددد احرتقددت أرايشددها وصددارت سددودا ) إن ) إن : : وفطنددتم إىل ذلددك قددال قعددم قددالوفطنددتم إىل ذلددك قددال قعددم قددال: : قددال قددال 

أدخلدوا نل أدخلدوا نل   وم  القيامد  قدال هللا تعداىلوم  القيامد  قدال هللا تعداىلفينبت عليها من الليل ريمل أبيع ويتناثر األسود   تغدوا على النار غددوا وعشديا   ترجدع إىل وكورذدا فد لك دأ دم يف الددقيا فدإذا كدان يدفينبت عليها من الليل ريمل أبيع ويتناثر األسود   تغدوا على النار غددوا وعشديا   ترجدع إىل وكورذدا فد لك دأ دم يف الددقيا فدإذا كدان يد
  ( ( فرعون أشد الع اب قال وكاقوا يقولون إهنم ست مئ  ألف مقاتلفرعون أشد الع اب قال وكاقوا يقولون إهنم ست مئ  ألف مقاتل

  ومحاد بن حممد الكزاري اعيف.ومحاد بن حممد الكزاري اعيف.
  ن ابب يف أن امراه ن رة حوت يف البحر يقال له ا يوانن ابب يف أن امراه ن رة حوت يف البحر يقال له ا يوان  9595

قتددل كبدداره وأذلدك صددغاره وأفسددد بيندده قتددل كبدداره وأذلدك صددغاره وأفسددد بيندده أأهددم أذلددك اجلدراد هددم أذلددك اجلدراد )كددان رسدول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  إذا دعدا علددى اجلددراد قدال الل)كددان رسدول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  إذا دعدا علددى اجلددراد قدال الل: : عدن جددابر بددن عبدد هللا وأقددس بددن مالدك قدداال عدن جددابر بددن عبدد هللا وأقددس بددن مالدك قدداال 
بدره قدال فقدال رسدول هللا  صدلى بدره قدال فقدال رسدول هللا  صدلى وأقطع دابره وخ  أبفواذهم عن معاشنا وأر اقنا إقك مسيع الدعاء قال فقال رجدل اي رسدول هللا كيدف تددعو علدى جندد مدن أجنداد هللا فتلدون داوأقطع دابره وخ  أبفواذهم عن معاشنا وأر اقنا إقك مسيع الدعاء قال فقال رجدل اي رسدول هللا كيدف تددعو علدى جندد مدن أجنداد هللا فتلدون دا

  ((هللا عليه وسلم إهنا قثرا حوت يف البحرهللا عليه وسلم إهنا قثرا حوت يف البحر
  وغريمها واحلديث منلر فيه موسى بن حممد التيمب قال فيه أبو  رع  : منلر احلديثوغريمها واحلديث منلر فيه موسى بن حممد التيمب قال فيه أبو  رع  : منلر احلديث  ((32213221)).وابن ماجه .وابن ماجه   ((حديث غريبحديث غريب))واعكه فقال : واعكه فقال :   ((11823823))رواه الرتم ي رواه الرتم ي 

وفيدده وفيدده   اليددواناليددوان  أمددا اجلددراد فإقدده قثددرا حددوت يف البحددر يقددال لددهأمددا اجلددراد فإقدده قثددرا حددوت يف البحددر يقددال لدده......))يف جددواب طويددل عددن أسددئل  طرحددت عليدده قددال : يف جددواب طويددل عددن أسددئل  طرحددت عليدده قددال :   عددن الندديب عددن الندديب   هللا بددن خزميدد  بددن اثبددتهللا بددن خزميدد  بددن اثبددت  عددن جددابر بددن عبدددعددن جددابر بددن عبدددو و 
  ((......يهلكيهلك

  ((77317731))رواه الطرباين يف األوسط رواه الطرباين يف األوسط 
  ..بو عمران ذكر ال ذيب ذ ا احلديث يف ترمجته ومل ينقل تنعيكه عن أحد(بو عمران ذكر ال ذيب ذ ا احلديث يف ترمجته ومل ينقل تنعيكه عن أحد(أأ)فيه يوسف بن يعقوب )فيه يوسف بن يعقوب : : ((133133  88))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع 

  ((يقال له البزا يقال له البزا )): : ((375375  1616))ويف اتريخ دمشق البن عساكر ويف اتريخ دمشق البن عساكر 
عددن أيب املهددزم يزيددد بددن عددن أيب املهددزم يزيددد بددن ((32223222))وابددن ماجدده وابددن ماجدده   ((دار إحيدداء الددرتاع العددريبدار إحيدداء الددرتاع العددريب  850850))والرتمدد ي والرتمدد ي   ((18541854))البحددر واسددتدل يددا رواه أبددو داود البحددر واسددتدل يددا رواه أبددو داود قلددت : وقددد قيددل إن اجلددراد مددن صدديد قلددت : وقددد قيددل إن اجلددراد مددن صدديد 

  )كلوه، فإقه من صيد البحر()كلوه، فإقه من صيد البحر(سكيان  عن أيب ذريرا عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلراد أقه قال : سكيان  عن أيب ذريرا عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلراد أقه قال : 
)ولددو صددح )ولددو صددح وقددال: وقددال: ( ( 321321  99))( واددعف إسددناده احلددافا يف الكددتح ( واددعف إسددناده احلددافا يف الكددتح )أبددو املهددزم اددعيف واحلددديثان مجيعددا وذددم)أبددو املهددزم اددعيف واحلددديثان مجيعددا وذددمأينددا وقددال : أينددا وقددال : ورواه أبددو داود عددن أيب رافددع عددن أيب ذريددرا مرفوعددا ورواه أبددو داود عددن أيب رافددع عددن أيب ذريددرا مرفوعددا 

  ((للان فيه حا  ملن قال ال جزاء فيه إذا قتله املرم ومجهور العلماء على خالفهللان فيه حا  ملن قال ال جزاء فيه إذا قتله املرم ومجهور العلماء على خالفه
اداء جدراد فاعدل كعدب يندربه بسدوط، فقلدت: اي أاب إسدحاق، ألسدت حمرًمدا؟! اداء جدراد فاعدل كعدب يندربه بسدوط، فقلدت: اي أاب إسدحاق، ألسدت حمرًمدا؟! "أقده حدَج وكعدب ف"أقده حدَج وكعدب ف  --رادب اّلْل عندهرادب اّلْل عنده  --عن أيب سعيد اخلدريعن أيب سعيد اخلدري  وقال البوصريي يف الحتاف رقم وقال البوصريي يف الحتاف رقم 

  رواه مسدد بسند فيه )يوسف بن ذالل( مل أر من ذكره بعدال  وال جرح، وابقب رجال السناد ثقات.رواه مسدد بسند فيه )يوسف بن ذالل( مل أر من ذكره بعدال  وال جرح، وابقب رجال السناد ثقات.  قال: بلى، إقه من صيد البحر، وإها خرع أوله من منَر حوت ".قال: بلى، إقه من صيد البحر، وإها خرع أوله من منَر حوت ".
  رريفةرريفة

: أريدد أن تلدون يف اديافم،قال سدليمان: أان : أريدد أن تلدون يف اديافم،قال سدليمان: أان   (أن اهلدذدد قدال لسدليمان عليده السدالم(أن اهلدذدد قدال لسدليمان عليده السدالم4747و)أحبدار الظدراف واملتمداجن    و)أحبدار الظدراف واملتمداجن      ((120120  ))ذكر ابن اجلدو ي يف أخبدار األذكيداء ذكر ابن اجلدو ي يف أخبدار األذكيداء 
  ، وقدال : اي قديب هللا، وقدال : اي قديب هللا؟قال: ال بل العسلر كله يف جزيرا ك ا يف يدوم ك ا.فمندى سدليمان إىل ذنداك، فصدعد اهلدذدد إىل اجلدو فصداد جدرادا وخنقهدا ورمدى  دا يف البحدر؟قال: ال بل العسلر كله يف جزيرا ك ا يف يدوم ك ا.فمندى سدليمان إىل ذنداك، فصدعد اهلدذدد إىل اجلدو فصداد جدرادا وخنقهدا ورمدى  دا يف البحدر  وحديوحدي

  إن كان اللحم قليال فاملرق كثري.فللوا، من فاته اللحم انله املرق،فنحك سليمان وجنوده من ذلك حوال كامال.إن كان اللحم قليال فاملرق كثري.فللوا، من فاته اللحم انله املرق،فنحك سليمان وجنوده من ذلك حوال كامال.
  اللحم انله املرق( مسري األمثال.اللحم انله املرق( مسري األمثال.  )من فاته)من فاتهقلت: أقظر إىل فقه اهلدذد، يعلم أن اجلراد من امليت  احلالل !!. وينبغب أن يسري قوله: قلت: أقظر إىل فقه اهلدذد، يعلم أن اجلراد من امليت  احلالل !!. وينبغب أن يسري قوله: 

  س  مبا  البحر كاه مل يتطهرس  مبا  البحر كاه مل يتطهرن ابب يف أن الاورال لو اغتن ابب يف أن الاورال لو اغت  9696
)لددو اغتسددل اللددوطب يدداء البحددر مجيعددداً مل جيددىء يددوم  )لددو اغتسددل اللددوطب يدداء البحددر مجيعددداً مل جيددىء يددوم  قددال :قددال :  عددن الندديب عددن الندديب أقددس بددن مالددك أقددس بددن مالددك عددن عددن ( ( 112112  33))وابددن اجلددو ي يف املواددوعات وابددن اجلددو ي يف املواددوعات   ((51365136))روى الددديلمب يف الكددردو  روى الددديلمب يف الكددردو  

  ((القيام  إال جنباً القيام  إال جنباً 
  واحلديث مواوع فيه حممد بن العبا  بن سهيل واحلديث مواوع فيه حممد بن العبا  بن سهيل 

قلدب املدلمن حلدو قلدب املدلمن حلدو ))أحدمها عدن أيب موسدى مرفوعدا أحدمها عدن أيب موسدى مرفوعدا ، ، روى له حديث  وقال روافما ثقات سواه روى له حديث  وقال روافما ثقات سواه   ،،بلر اخلطيببلر اخلطيب  ( : )ممن ينع احلديث قاله أبو( : )ممن ينع احلديث قاله أبو196196  66))قال ال ذيب يف امليزان قال ال ذيب يف امليزان 
  لو اغتسل اللوطب ياء البحر مل جيىء يوم القيام  إال جنبا(لو اغتسل اللوطب ياء البحر مل جيىء يوم القيام  إال جنبا())والثاين عن أقس مرفوعا والثاين عن أقس مرفوعا   ((حيب احلالواحيب احلالوا

  )ابطل ال أصل له ()ابطل ال أصل له (  وقال :وقال :  ((    249249))وذكره القاري يف املصنوع وذكره القاري يف املصنوع 
  (()اللوطيان لو اغتسال ياء البحر مل جيزمها إال أن يتواب )اللوطيان لو اغتسال ياء البحر مل جيزمها إال أن يتواب عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه وسلم ( عن ( عن 112112  33))وروى ابن اجلو ي يف املواوعات وروى ابن اجلو ي يف املواوعات 

  ختبار(ختبار(ن األثبات ال حتل الرواي  عنه وال كتاب  حديثه لالن األثبات ال حتل الرواي  عنه وال كتاب  حديثه لال( : )كان ممن يروي املواوعات ع( : )كان ممن يروي املواوعات عدار الوعبدار الوعب  299299  11))فيه ابن حبان يف اجملروح  فيه ابن حبان يف اجملروح  . قال . قال وفيه روح بن مسافر وفيه روح بن مسافر 
روى القاسم بن خلف يف " كتاب ذم اللواط " إبسناده عن الكنيل بن عيا  أقه قال : لو أن لوطيا اغتسدل بلدل قطدرا قزلدت روى القاسم بن خلف يف " كتاب ذم اللواط " إبسناده عن الكنيل بن عيا  أقه قال : لو أن لوطيا اغتسدل بلدل قطدرا قزلدت ( : )( : )376376  33))قال شيخ السالم يف الكتاوى قال شيخ السالم يف الكتاوى 

اللوطيدان لدو اغتسدال يدداء اللوطيدان لدو اغتسدال يدداء ))عدن العبدا  اهلدا ب ذلددك مرفوعدا . وحدديث إبدراذيم عدن علقمد  عددن ابدن مسدعود : عدن العبدا  اهلدا ب ذلددك مرفوعدا . وحدديث إبدراذيم عدن علقمد  عددن ابدن مسدعود : مدن السدماء للقدب هللا غدري طداذر . وقدد روى أبددو حممدد اخلدالل مدن السدماء للقدب هللا غدري طداذر . وقدد روى أبددو حممدد اخلدالل 
  ((البحر مل جيزمها إال أن يتواب( ورفع مثل ذ ا اللالم منلر ؛ وإها ذو معروف من كالم السلفالبحر مل جيزمها إال أن يتواب( ورفع مثل ذ ا اللالم منلر ؛ وإها ذو معروف من كالم السلف

قدرأت يف بعدع اللتدب أن الرجدل إذا تلدوط مل يتطهدر قدرأت يف بعدع اللتدب أن الرجدل إذا تلدوط مل يتطهدر   : ): )ثنا ثدور قدالثنا ثدور قدالقدال: حددقدال: حددن  يدد ن  يدد طلحد  بدطلحد  بد( عدن ( عدن 9595  66قلت: ولعله من كالم من كان قبلنا فقد روى أبدو قعديم يف احلليد  )قلت: ولعله من كالم من كان قبلنا فقد روى أبدو قعديم يف احلليد  )
  ((وإن صب عليه ماء البحر كلهوإن صب عليه ماء البحر كله
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  رريفة:رريفة:
  ((وعدنوعدن  ورباراوربارا  سريافسرياف  مثلمثل  كثري،كثري،    فيهفيه  واللواط واللواط   فالزانفالزان  هنرهنر  أوأو  حبرحبر  علىعلى  بلدبلد  كلكل))قال املقدسب يف أحسن التقاسيم: قال املقدسب يف أحسن التقاسيم: 

  قلت: ذ ا حيتاع إىل َتمل ويستحق أن يعترب به.قلت: ذ ا حيتاع إىل َتمل ويستحق أن يعترب به.
  ن ابب يف أن  ىت موسهللا بني لوحني متوج به أمواج البحر إىل يوم القيامةن ابب يف أن  ىت موسهللا بني لوحني متوج به أمواج البحر إىل يوم القيامة  9797

ن الكدىت ن الكدىت إإ) ) : : بدن عبدا بدن عبدا اافقدال فقدال   ؟؟مل قسدمع لكدىت موسدى بد كر مدن حد  لقدب اخلندرمل قسدمع لكدىت موسدى بد كر مدن حد  لقدب اخلندر  : : قيل البن عبدا قيل البن عبدا   ::)روى الطربي من طريق علرم  قال)روى الطربي من طريق علرم  قال: :   ((415415  88قال احلافا يف الكتح )قال احلافا يف الكتح )
  ( ( عامل فطابق به ب  لوح    أرسله يف البحر فإهنا لتموع به إىل يوم  القيام  وذلك أقه مل يلن له أن يشرب منهعامل فطابق به ب  لوح    أرسله يف البحر فإهنا لتموع به إىل يوم  القيام  وذلك أقه مل يلن له أن يشرب منهشرب من املاء ال ي شرب منه احلوت فَلد فأخ ه الشرب من املاء ال ي شرب منه احلوت فَلد فأخ ه ال

  ((إسناده اعيفإسناده اعيف))وقال :  وقال :  
عدن ابددن عدن ابددن علرمد  علرمد  حددثنا ابددن محيدد قدال ثنددا سدلم  قدال ثدد  ابدن إسدحاق عددن احلسدن بدن عمددارا عدن أبيده عددن حددثنا ابددن محيدد قدال ثنددا سدلم  قدال ثدد  ابدن إسدحاق عددن احلسدن بدن عمددارا عدن أبيده عددن قدال : قدال :   ((281281  1515))قلدت : ووجدتده بعددد ذلدك عندده  يف اجلددامع قلدت : ووجدتده بعددد ذلدك عندده  يف اجلددامع 

    يشرب منه فشرب(يشرب منه فشرب() شرب الكىت من املاء فَلد فأخ ه العامل فطابق به سكين    أرسله يف البحر فإهنا لتموع به إىل يوم القيام  وذلك أقه مل يلن له أن ) شرب الكىت من املاء فَلد فأخ ه العامل فطابق به سكين    أرسله يف البحر فإهنا لتموع به إىل يوم القيام  وذلك أقه مل يلن له أن عبا  بلكا عبا  بلكا 
  ((وثقه مجاع  واألوىل تركهوثقه مجاع  واألوىل تركه)): : وسبب تنعيف احلافا له أن فيه حممد بن محيد الرا ي قال فيه البَاري : فيه قظر.قال ذذيب يف اللاشفوسبب تنعيف احلافا له أن فيه حممد بن محيد الرا ي قال فيه البَاري : فيه قظر.قال ذذيب يف اللاشف

  وفيه أينا ابن إسحاق وذو مدلس ومل يصرح ابلسماع.وسلم  ذو ابن الكنل وفيه أينا ابن إسحاق وذو مدلس ومل يصرح ابلسماع.وسلم  ذو ابن الكنل 
  ن ابب من قال : إن ماوحة البحر تزول مث تعوهن ابب من قال : إن ماوحة البحر تزول مث تعوه  9898

ت والقدادر املَتدار يعيددذا كدل وقدت وأن ت والقدادر املَتدار يعيددذا كدل وقدت وأن األلوان واملقادير واألشلال والصدكات تعددم علدى تعاقدب اآلاناأللوان واملقادير واألشلال والصدكات تعددم علدى تعاقدب اآلان  إن إن ))عن األشاعرا قوهلم : عن األشاعرا قوهلم : ( ( 206206) ) ققل ابن القيم يف شكاء العليل ققل ابن القيم يف شكاء العليل 
  ((كل حلظ  تعدم وت ذب ويعيدذا القادر املَتار كل ذلك بال سبب وال حلم  وال عل  غا ي كل حلظ  تعدم وت ذب ويعيدذا القادر املَتار كل ذلك بال سبب وال حلم  وال عل  غا ي     ملوح  ماء البحرملوح  ماء البحر

  ن ابب  يمن ذكر  أن صنمال وئاة وإساف كاو عاهللا شارئ البحرن ابب  يمن ذكر  أن صنمال وئاة وإساف كاو عاهللا شارئ البحر  9999
إن الصدكا واملدروا مدن إن الصدكا واملدروا مدن ))ألن هللا تعداىل يقدول ألن هللا تعداىل يقدول   ::قلدتقلدت  ؟؟ململ  ::قالدتقالدت  ..مل يطدف بد  الصدكا واملدروا مدا ادرهمل يطدف بد  الصدكا واملدروا مدا ادره  إين ألهن رجدال لدوإين ألهن رجدال لدو  ::قلت هلاقلت هلا: : ن ذشام بن عروا عن أبيه عن عا ش  قال ن ذشام بن عروا عن أبيه عن عا ش  قال عع

) ما أس هللا حج امريء وال عمرته مل يطف ب  الصكا واملروا ولو كان كما تقول للان فال جنداح عليده أن ال يطدوف  مدا وذدل تددري فيمدا  ) ما أس هللا حج امريء وال عمرته مل يطف ب  الصكا واملروا ولو كان كما تقول للان فال جنداح عليده أن ال يطدوف  مدا وذدل تددري فيمدا  : : إىل نخر اآلي  فقالتإىل نخر اآلي  فقالت  ((شعا ر هللاشعا ر هللا
  جييئدون فيطوفدون بد  الصدكا املدروا   حيلقدون فلمدا جداء   جييئدون فيطوفدون بد  الصدكا املدروا   حيلقدون فلمدا جداء   ((إسداف وان لد إسداف وان لد ))ها كدان ذاك أن األقصدار كداقوا يهلدون يف اجلاذليد  لصدنم  علدى شدط البحدر  يقدال هلمدا ها كدان ذاك أن األقصدار كداقوا يهلدون يف اجلاذليد  لصدنم  علدى شدط البحدر  يقدال هلمدا كان ذاك إكان ذاك إ

  ((هللا إىل نخرذا قالت فطافواهللا إىل نخرذا قالت فطافواالسالم كرذوا أن يطوفوا بينهما لل ي كاقوا يصنعون يف اجلاذلي  قالت فأقزل هللا عز وجل إن الصكا واملروا من شعا ر السالم كرذوا أن يطوفوا بينهما لل ي كاقوا يصنعون يف اجلاذلي  قالت فأقزل هللا عز وجل إن الصكا واملروا من شعا ر 
  معاوي  عن ذشام بن عروا عن أبيه عن عا ش معاوي  عن ذشام بن عروا عن أبيه عن عا ش   أيبأيب  عن عن حيىي بن حيىي حيىي بن حيىي   ((12771277))رواه مسلم رواه مسلم 

  ) ملندداا الطاغيدد  الددم) ملندداا الطاغيدد  الددم  ويف الروايدد  األخددرىويف الروايدد  األخددرى( ( يهلددون ملندداا يهلددون ملندداا ))والصددواب مددا جدداء يف الددرواايت األخددر يف البدداب والصددواب مددا جدداء يف الددرواايت األخددر يف البدداب   ،،وذددو غلددطوذددو غلددط......) ذلدد ا وقددع يف ذدد ه الروايدد  ) ذلدد ا وقددع يف ذدد ه الروايدد  : : قددال القااددب عيددا قددال القااددب عيددا 
  ((  ((ابملشللابملشلل
  ((دار إحياء الرتاع العريبدار إحياء الرتاع العريب  2222وو  2121  99))( شرح النووي لصحيح مسلم ( شرح النووي لصحيح مسلم ساف وان ل  فلم يلوان قط يف انحي  البحرساف وان ل  فلم يلوان قط يف انحي  البحرإإ)وأما )وأما : : قال قال 

  ((15611561))واتبددع ذشدداما الزذددري عنددد البَدداري واتبددع ذشدداما الزذددري عنددد البَدداري   ((16981698))قلددت : وبيددان مددا ذكددره القااددب أن أاب أسددام  رواه عددن ذشددام عددن عددروا عنددد مسددلم واتبعدده مالددك عنددد البَدداري قلددت : وبيددان مددا ذكددره القااددب أن أاب أسددام  رواه عددن ذشددام عددن عددروا عنددد مسددلم واتبعدده مالددك عنددد البَدداري 
  )مناا( )مناا( ومسلم كلهم يقولون ومسلم كلهم يقولون 

  ورواه مسلم عن  أيب معاوي  عن ذشام ف كر الصنم  ومل يتابع .ورواه مسلم عن  أيب معاوي  عن ذشام ف كر الصنم  ومل يتابع .
  ن  ائدة :ن  ائدة :

  ن يليها. ن يليها. كان صنماً على ساحل البحر بِتهاَم  َتعبوده َعكٌّ ومكان صنماً على ساحل البحر بِتهاَم  َتعبوده َعكٌّ وم    ااسعدسعدذكر ابن دريد يف كتاب االشتقاق أن ذكر ابن دريد يف كتاب االشتقاق أن   
  ومن كان معهما(ومن كان معهما()و يه ذكر وجرة جعفر وأيب موسهللا )و يه ذكر وجرة جعفر وأيب موسهللا اهلجرة يف البحر اهلجرة يف البحر   ن اببن ابب  100100
)خرجندا إىل رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم يف البحدر حدىت جئندا ملد  وإخدوي معدب أبدو عدامر بدن )خرجندا إىل رسدول هللا  صدلى هللا عليده وسدلم يف البحدر حدىت جئندا ملد  وإخدوي معدب أبدو عدامر بدن : : حدث  أبدو بدردا بدن أيب موسدى عدن أبيده قدال حدث  أبدو بدردا بدن أيب موسدى عدن أبيده قدال قال : قال : طلح  بن حيىي طلح  بن حيىي   عنعن

  ((72327232))( رواه أبو يعلى ( رواه أبو يعلى املدين املدين قيس وأبو رذم بن قيس وحممد بن قيس سسون من األشعري  وست  من عك   ذاجران يف البحر حىت أتينا قيس وأبو رذم بن قيس وحممد بن قيس سسون من األشعري  وست  من عك   ذاجران يف البحر حىت أتينا 
رواه يزيددد بددن عبددد هللا بددن أيب بددردا عددن ناب دده فلددم يدد كر رواه يزيددد بددن عبددد هللا بددن أيب بددردا عددن ناب دده فلددم يدد كر ))وقددال : وقددال :   ((فلددان رسددول هللا صددلى هللا عليدده ونلدده وسددلم يقددول: " للنددا  ذاددرا وللددم ذاددراتنفلددان رسددول هللا صددلى هللا عليدده ونلدده وسددلم يقددول: " للنددا  ذاددرا وللددم ذاددراتن)) اد ابدن منددده يف روايتدده  اد ابدن منددده يف روايتدده 

  ((حممداً.حممداً.
: وال يف روايتدده أهنددم ذدداجروا إىل ملدد  قبددل أن يهدداجروا إىل املديندد  ولكظدده يف : وال يف روايتدده أهنددم ذدداجروا إىل ملدد  قبددل أن يهدداجروا إىل املديندد  ولكظدده يف )قلددت  )قلددت  : : ((دار اجليددلدار اجليددل  3131  66))قددال احلددافا يف الصدداب  بعددد ذكددره روايدد  ابددن منددده وتعقيبدده عليهددا قددال احلددافا يف الصدداب  بعددد ذكددره روايدد  ابددن منددده وتعقيبدده عليهددا 

  (( رجالً  رجالً الصحيح: خرجت مهاجراً إىل النيب صلى هللا عليه ونله وسلم أان وأخوان   أان أصغرذم أحدمها أبو بردا واآلخر أبو رذم يف ثالث  وسس الصحيح: خرجت مهاجراً إىل النيب صلى هللا عليه ونله وسلم أان وأخوان   أان أصغرذم أحدمها أبو بردا واآلخر أبو رذم يف ثالث  وسس 
)بلغنا ىرع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وحندن هداذرا فَرجندا مهداجرين  إليده أان وإخدوان   أان )بلغنا ىرع رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وحندن هداذرا فَرجندا مهداجرين  إليده أان وإخدوان   أان : : عن أيب موسى قال عن أيب موسى قال   ((25022502))سلم سلم وموم( ( 29672967))قلت : رواه البَاري قلت : رواه البَاري 

ا إىل النااشدب ابحلبشدد  ا إىل النااشدب ابحلبشدد  لقتندا سدكينتنلقتندا سدكينتنأأأصدغرمها أحددمها أبدو بدردا واآلخدر أبدو رذدم أمدا قدال بندعا وأمدا قدال ثالثدد  وسسد  أو اثند  وسسد  رجدال مدن قدومب قدال فركبندا سدكين  فأصدغرمها أحددمها أبدو بدردا واآلخدر أبدو رذدم أمدا قدال بندعا وأمدا قدال ثالثدد  وسسد  أو اثند  وسسد  رجدال مدن قدومب قدال فركبندا سدكين  ف
  ((......بعثنا ذهنابعثنا ذهنان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إ: إفقال جعكر فقال جعكر   ،،فوافقنا جعكر بن أيب طالب وأصحابه عندهفوافقنا جعكر بن أيب طالب وأصحابه عنده

  ن ابب السفر يف البحر لطاب احلديث ن ابب السفر يف البحر لطاب احلديث   101101
ي شديخ ونخدر قيسددابوري فركبندا البحدر وكاقددت الدريح يف وجوذنددا ي شديخ ونخدر قيسددابوري فركبندا البحدر وكاقددت الدريح يف وجوذنددا وركبندا البحدر وكنددا ثالثد  أقكدس أبددو  ذدري املددروروذوركبندا البحدر وكنددا ثالثد  أقكدس أبددو  ذدري املددروروذ......) ) ::  مسعدت أىب يقددولمسعدت أىب يقددول: : قددال قددال بدن أيب حداس بدن أيب حداس بدد الددرمحن بدد الددرمحن عدن ععدن ع

الدزاد هداذرا فمشدينا يومدا الدزاد هداذرا فمشدينا يومدا مدن مدن   ااندندععىل الدرب فاعلندا هشدب أايمدا علدى الدرب حدىت فدىن مدا مىل الدرب فاعلندا هشدب أايمدا علدى الدرب حدىت فدىن مدا مإإالزاد وبقيت بقيد  فَرجندا الزاد وبقيت بقيد  فَرجندا  ما معنا من  ما معنا من شهر وااقت صدوران وف شهر وااقت صدوران وف أأفبقينا يف البحر ثالث  فبقينا يف البحر ثالث  
بدداقنا مددن اجلددوع بدداقنا مددن اجلددوع أأكنددا وقدد اددعكت كنددا وقدد اددعكت     ىل الليدل فددإذا جداء املسدداء صددلينا وألقيندا أبقكسددنا حيدثىل الليدل فددإذا جداء املسدداء صددلينا وألقيندا أبقكسددنا حيدثإإم الثدداين واليددوم الثالدث كددل يدوم هشددب م الثدداين واليددوم الثالدث كددل يدوم هشددب وليلد  مل وكددل أحدد منددا شديئا وال شددربنا واليدو وليلد  مل وكددل أحدد منددا شديئا وال شددربنا واليدو 
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لنيسدابوري قددر لنيسدابوري قددر اا  يبيبان وصداحان وصداحأأا ا والعطمل والعياء فلما أصبحنا اليدوم الثالدث جعلندا هشدب علدى قددر طاقتندا فسدقط الشديخ مغشديا عليده فائندا حنركده وذدو ال يعقدل فرتكنداه ومشدينوالعطمل والعياء فلما أصبحنا اليدوم الثالدث جعلندا هشدب علدى قددر طاقتندا فسدقط الشديخ مغشديا عليده فائندا حنركده وذدو ال يعقدل فرتكنداه ومشدين
أقظدر ادام القصد  يف كتداب أقظدر ادام القصد  يف كتداب ( ( ......فلم يزل ذو ميشى إذ بصر من بعيد قوما قد قربدوا سدكينتهم مدن الدربفلم يزل ذو ميشى إذ بصر من بعيد قوما قد قربدوا سدكينتهم مدن الدرب  ومنى صاحيب وترك ومنى صاحيب وترك ب ب فرسخ أو فرسَ  فنعكت وسقطت مغشيا علفرسخ أو فرسَ  فنعكت وسقطت مغشيا عل

  ((دار إحياء الرتاع العريبدار إحياء الرتاع العريب  265265  11))اجلرح والتعديل البن أيب حاس اجلرح والتعديل البن أيب حاس 
  ((مرحبا ابلراكبمرحبا ابلراكب))يف البحر : يف البحر : ن ابب يف أنه يقال  ن أتهللا مسا را ن ابب يف أنه يقال  ن أتهللا مسا را   102102

  (()مرحبا ابلراكب املهاجر)مرحبا ابلراكب املهاجر: : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يوم جئته قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يوم جئته   : : عن علرم  بن أيب جهل قالعن علرم  بن أيب جهل قال  
د د )ذد ا حدديث لدديس إسدناده بصدحيح ال قعرفده مثدل ذدد ا إال مدن ذد ا الوجده مددن حدديث موسدى بدن مسدعود عددن سدكيان وموسدى بدن مسددعو )ذد ا حدديث لدديس إسدناده بصدحيح ال قعرفده مثدل ذدد ا إال مدن ذد ا الوجده مددن حدديث موسدى بدن مسدعود عددن سدكيان وموسدى بدن مسددعو وقدال : وقدال :     ((27352735))رواه الرتمد ي رواه الرتمد ي 

    ((10211021  373373  1717))والطرباين والطرباين ((صحيح السناد ومل يرجاهصحيح السناد ومل يرجاه))وقال : وقال : ( ( 271271  33))واحلاكم واحلاكم   اعيف يف احلديث(اعيف يف احلديث(
  . . وكان علرم  فر إىل البحر فركبه و ا من عاصك  وعاد مسلما قيل : جاءت به  وجته بعدما أخ ت له األمان من رسول هللا وكان علرم  فر إىل البحر فركبه و ا من عاصك  وعاد مسلما قيل : جاءت به  وجته بعدما أخ ت له األمان من رسول هللا 

    ((27352735))واعكه األلباين يف اعيف سنن الرتم ي واعكه األلباين يف اعيف سنن الرتم ي   ((131131  11))وصححه احلافا يف الكتح وصححه احلافا يف الكتح   ((منقطعمنقطع  رواه الطرباين وإسنادهرواه الطرباين وإسناده)): : ((385385  99))قال اهليثمب يف اجملمعقال اهليثمب يف اجملمع
  ن ابب يف أن الكعبة بنيت خبإب سفينة غرقت يف البحرن ابب يف أن الكعبة بنيت خبإب سفينة غرقت يف البحر  103103

عليهدا   يسددل سددال عليهدا وكدان عليهدا   يسددل سددال عليهدا وكدان   )كاقت اللعب  يف اجلاذلي  مبني  ابلرام ليس فيهدا مددر وكاقدت قددر مدا يقتحمهدا العنداق مسدقوف  وإهدا توادع ثيا دا)كاقت اللعب  يف اجلاذلي  مبني  ابلرام ليس فيهدا مددر وكاقدت قددر مدا يقتحمهدا العنداق مسدقوف  وإهدا توادع ثيا دا: : عن أيب الطكيل قالعن أيب الطكيل قال
رجدت قدريمل ليأخد وا خشدبها رجدت قدريمل ليأخد وا خشدبها الركن األسود مواوعا على سورذا ابداي وكاقت ذات ركن  كهيئ  ذ ه احللقد  فأقبلدت سدكين   مدن أر  الدروم حدىت إذا كداقوا قريبدا مدن جددا فَالركن األسود مواوعا على سورذا ابداي وكاقت ذات ركن  كهيئ  ذ ه احللقد  فأقبلدت سدكين   مدن أر  الدروم حدىت إذا كداقوا قريبدا مدن جددا فَ

  ((......را فقدموا ابخلشب وقدموا ابلرومب فقالت قريمل قب    ا اخلشب بيت ربنارا فقدموا ابخلشب وقدموا ابلرومب فقالت قريمل قب    ا اخلشب بيت ربنافوجدوا روميا عندذا فأخ وا اخلشب أعطاذم إايذا تريد احلبش  وكان الرومب ال ي  افوجدوا روميا عندذا فأخ وا اخلشب أعطاذم إايذا تريد احلبش  وكان الرومب ال ي  ا
  ..  ((91069106))رواه عبد الر اق رواه عبد الر اق 

  ن ابب يف أن كنية البحر أبو خالد !ن ابب يف أن كنية البحر أبو خالد !  104104
دمد  فرعدون سدبعما   ألدف كدل دمد  فرعدون سدبعما   ألدف كدل عن قيس بن عبداد أن الشدرذم  الد ين مسداذم فرعدون مدن بد  إسدرا يل كداقوا سدتما   ألدف وكدان مقعن قيس بن عبداد أن الشدرذم  الد ين مسداذم فرعدون مدن بد  إسدرا يل كداقوا سدتما   ألدف وكدان مق  ((ملتب  الرشدملتب  الرشد  333333  66))روى  ابن أيب شيب  روى  ابن أيب شيب  

ذد ا ذد ا   ،،أيدن مدا وعددتناأيدن مدا وعددتنا  : : ا يلا يلرجل منهم على حصان على رأسه بين  وبيده حرب  وذو خلكهم يف الدذم فلما اقتهى موسى عليده السدالم ببد  إسدرا يل إىل البحدر قالدت بندو إسدر رجل منهم على حصان على رأسه بين  وبيده حرب  وذو خلكهم يف الدذم فلما اقتهى موسى عليده السدالم ببد  إسدرا يل إىل البحدر قالدت بندو إسدر 
  ::ال أقكلدق لدك اي موسدى أان أقددم مندك خلقدا أو أشدد قدالال أقكلدق لدك اي موسدى أان أقددم مندك خلقدا أو أشدد قدال  ::اقكلق أاب خالدد فقدالاقكلق أاب خالدد فقدال: :   البحر ب  أيدينا وذ ا فرعون وجنوده قد دمهنا من خلكنا فقال موسى عليه السالم للبحرالبحر ب  أيدينا وذ ا فرعون وجنوده قد دمهنا من خلكنا فقال موسى عليه السالم للبحر

  ((......فنودي أن أارب بعصاك البحر فنربه فاقكلقفنودي أن أارب بعصاك البحر فنربه فاقكلق
إىل ملد  إىل ملد    كني  البحدر الد ي أغدرق هللا فيده فرعدون وجندوده وذدو حبدر القلدزم الد ي يسدلك مدن مصدركني  البحدر الد ي أغدرق هللا فيده فرعدون وجندوده وذدو حبدر القلدزم الد ي يسدلك مدن مصدر    )أبو خالد ذو)أبو خالد ذو: :   ((دار الكلردار الكلر  8080  11))قال ايقوت احلموي يف معام البلدان قال ايقوت احلموي يف معام البلدان 

  سهل اهلروي (سهل اهلروي (  وغريذا وذو من حبر اهلند وجاء يف التكسري أن موسى عليه السالم ذو ال ي كناه أاب خالد ملا اربه بعصاه فاقكلق إبذن هللا ذكر ذلك أبووغريذا وذو من حبر اهلند وجاء يف التكسري أن موسى عليه السالم ذو ال ي كناه أاب خالد ملا اربه بعصاه فاقكلق إبذن هللا ذكر ذلك أبو
  ((در اللتب العلمي در اللتب العلمي 311311  11))وقاله الزبيدي يف اتع العرو  والسهيلب يف الرو  األقف وقاله الزبيدي يف اتع العرو  والسهيلب يف الرو  األقف 

  صنيصنين ابب يف أن يف البحر جنا غوان ابب يف أن يف البحر جنا غوا  105105
  ((8282)َوِمَن الَشَياِطِ  َمْن يَدغووصووَن َلهو َويَدْعَملووَن َعَماًل دووَن َذِلَك وَكوَنا هَلوْم َحاِفِظَ ( )االقبياء:)َوِمَن الَشَياِطِ  َمْن يَدغووصووَن َلهو َويَدْعَملووَن َعَماًل دووَن َذِلَك وَكوَنا هَلوْم َحاِفِظَ ( )االقبياء:قال تعاىل عن سليمان عليه السالم : قال تعاىل عن سليمان عليه السالم : 

  ((  )سليمان أول من استَرع له اللللل من البحر)سليمان أول من استَرع له اللللل من البحر: : ((206206  1515))قال القرطيب رمحه هللا يف اجلامع قال القرطيب رمحه هللا يف اجلامع 
  أن امرض كانت مغطاة ابلبحر زمنا مث احنسر عنها يوم اممعةأن امرض كانت مغطاة ابلبحر زمنا مث احنسر عنها يوم اممعةن ابب يف ن ابب يف   106106

قدال مجاعد  مدن املكسدرين:  ارتكدع علدى أعلدى جبدل يف األر  وعدم مجيدع قدال مجاعد  مدن املكسدرين:  ارتكدع علدى أعلدى جبدل يف األر  وعدم مجيدع (: )(: )6666  لسدليم بدن عيدد اهلدال  لسدليم بدن عيدد اهلدال  )صحيح قصص األقبيداء )صحيح قصص األقبيداء قال ابن كثري رمحه هللا يف قصص األقبياء قال ابن كثري رمحه هللا يف قصص األقبياء 
  ((اهلا،ومل يبق على وجه األر  ممن كان  ا من األحياء ع  تطرف وال صغري وال كبرياهلا،ومل يبق على وجه األر  ممن كان  ا من األحياء ع  تطرف وال صغري وال كبرياألر  طوهلا وعراها سهلها وحزهنا، وجباهلا وقكارذا ورماألر  طوهلا وعراها سهلها وحزهنا، وجباهلا وقكارذا ورم

يدوم اجلمعد ، وأقزلدت اللعبد  يدوم عاشدوراء يدوم اجلمعد ، وأقزلدت اللعبد  يدوم عاشدوراء   خلق هللا ندم عليه السالم يوم اجلمع ، وأدخل اجلن  يوم اجلمع ، وأخرع منهداخلق هللا ندم عليه السالم يوم اجلمع ، وأدخل اجلن  يوم اجلمع ، وأخرع منهدا))بن منبه قال: بن منبه قال:   عن وذبعن وذبروى ابن الشاري يف أماليه روى ابن الشاري يف أماليه 
إىل فرعدون يدوم اجلمعد ، ويدرى إىل فرعدون يدوم اجلمعد ، ويدرى   وفيه خلق ندم، وفيه فلق البحر لب  إسرا يل، وتقوم الساع  يدوم اجلمعد ، وبعدث هللا موسدىوفيه خلق ندم، وفيه فلق البحر لب  إسرا يل، وتقوم الساع  يدوم اجلمعد ، وبعدث هللا موسدى  عاشوراء، وعلى قوم يوقس،عاشوراء، وعلى قوم يوقس،واتب هللا على ندم يوم واتب هللا على ندم يوم 

احلدوت يدوقس يدوم احلدوت يدوقس يدوم   معد ، والدتقممعد ، والدتقميدوم اجليدوم اجل  يياجلمع ، وأخرع يوسف من السان يوم اجلمع ، واستوت علدى اجلدوداجلمع ، وأخرع يوسف من السان يوم اجلمع ، واستوت علدى اجلدود  أذل اجلن  ر م يوم اجلمع ، واندى من جاقب الطور األمين يومأذل اجلن  ر م يوم اجلمع ، واندى من جاقب الطور األمين يوم
  ( ( االثن  ألربع من شوال، وأخرع يوم اجلمع  من بطن احلوت ألربع عشرااالثن  ألربع من شوال، وأخرع يوم اجلمع  من بطن احلوت ألربع عشرا

  ن ابب يف شد الرحال إىل قبور اموليا  حبران ابب يف شد الرحال إىل قبور اموليا  حبرا  107107
لددريح وخددوف تقلددب السددكين  : لددريح وخددوف تقلددب السددكين  : معلقددا علدى كددالم للمصددنف يف جددوا  َتخددري الصددالا للمسددافر حبدرا عنددد اشددتداد امعلقددا علدى كددالم للمصددنف يف جددوا  َتخددري الصددالا للمسددافر حبدرا عنددد اشددتداد ا( ( 269269  11))قدال الطحطدداوي يف حاشدديته علددى مراقددب الكددالح قدال الطحطدداوي يف حاشدديته علددى مراقددب الكددالح 

السددكر إىل العددارف ابهلل تعدداىل السددكر إىل العددارف ابهلل تعدداىل عندد عندد شدتداد األرايح وتقلبهددا ويف سددكن مصددر شدتداد األرايح وتقلبهددا ويف سددكن مصددر عنددد اعنددد اا ا اا)وذدو كددالم حسددن إذ علدى مددا أفدداده املصددنف يلزمده َتخددري الصددلوات يف أسددكار البحدر املدد)وذدو كددالم حسددن إذ علدى مددا أفدداده املصددنف يلزمده َتخددري الصددلوات يف أسددكار البحدر املدد
  ((كر هللا العظيمكر هللا العظيمالسيد أمحد البدوي حبرا يف املراكب العام  وغري ذلك وهللا سبحاقه وتعاىل أعلم وأستغالسيد أمحد البدوي حبرا يف املراكب العام  وغري ذلك وهللا سبحاقه وتعاىل أعلم وأستغ

      قلت: أستغكر هللا تعاىل من كتاب  مثل ذ ا .قلت: أستغكر هللا تعاىل من كتاب  مثل ذ ا .
)ال تشددد الرحددال  إال إىل ثالثدد  مسدداجد مسددادي ذدد ا )ال تشددد الرحددال  إال إىل ثالثدد  مسدداجد مسددادي ذدد ا : : صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى هللا عليدده وسددلم   أيب ذريددرا يبلددز بدده الندديبأيب ذريددرا يبلددز بدده الندديبوذدد ا لكددا مسددلم عددن  وذدد ا لكددا مسددلم عددن  ((13971397))ومسددلم ومسددلم ( ( 11321132))روى البَدداري روى البَدداري 

  ( ( ومساد احلرام ومساد األقصىومساد احلرام ومساد األقصى
  ::فقلدتفقلدت  ؟؟مدن أيدن أقبلدتمدن أيدن أقبلدت  ::لقيدت بصدرا بدن أىب بصدرا الغكداري قداللقيدت بصدرا بدن أىب بصدرا الغكداري قدالوغريه عدن أيب ذريدرا قدال: )وغريه عدن أيب ذريدرا قدال: )((77  66))مراسيل الصحاب  فقد روى المام أمحد مراسيل الصحاب  فقد روى المام أمحد الظاذر أن حديث أيب ذريرا من الظاذر أن حديث أيب ذريرا من 

اجد إىل املسدداد اجد إىل املسدداد ال تعمدل املطددب اال إىل ثالثد  مسدال تعمدل املطددب اال إىل ثالثد  مسد  : ): )مسعدت رسدول هللا  صدلى هللا عليدده وسدلم  يقدول مسعدت رسدول هللا  صدلى هللا عليدده وسدلم  يقدول   ،،أمددا لدو أدركتدك قبدل أن ختددرع إليده مدا خرجدت إليددهأمددا لدو أدركتدك قبدل أن ختددرع إليده مدا خرجدت إليدده  ::فقدالفقدال  ،،مدن الطدورمدن الطدور
  احلرام واىل مسادي واىل مساد إيلياء أو بيت املقد  يشك(احلرام واىل مسادي واىل مساد إيلياء أو بيت املقد  يشك(
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  وقد شاغب بعنهم بقوله : إن املقصود ابحلديث : النهب عن شد الرحال إىل مساد للصالا إال إىل مساد النيب صلى هللا عليه وسلم ...وقد شاغب بعنهم بقوله : إن املقصود ابحلديث : النهب عن شد الرحال إىل مساد للصالا إال إىل مساد النيب صلى هللا عليه وسلم ...
قصد غدري املسداجد للصدالا ومدا يشدبهها مدن القدرابت مدن ابب أوىل.ألن الصدالا فيهدا خدري مدن قصد غدري املسداجد للصدالا ومدا يشدبهها مدن القدرابت مدن ابب أوىل.ألن الصدالا فيهدا خدري مدن   واجلواب بعون امللك الوذاب أقه على فر  صح  ذ ا التقدير فإن النهب عنواجلواب بعون امللك الوذاب أقه على فر  صح  ذ ا التقدير فإن النهب عن

ا كلها.بدل ذدب أجدزاء منهدا كمدا ا كلها.بدل ذدب أجدزاء منهدا كمدا الصالا يف غريذا.وك لك النهب عن ما دون الصالا كقراءا القرنن وال كر والدعاء وغريذا .فينهدى عنهدا مدن ابب أوىل .ألن الصدالا أعظدم منهدالصالا يف غريذا.وك لك النهب عن ما دون الصالا كقراءا القرنن وال كر والدعاء وغريذا .فينهدى عنهدا مدن ابب أوىل .ألن الصدالا أعظدم منهد
  ذو معلوم. ذو معلوم. 

العزيدز الددذلوي يف شدرح حدديث ال تشدد الرحدال تعليقدا علدى البَداري العزيدز الددذلوي يف شدرح حدديث ال تشدد الرحدال تعليقدا علدى البَداري   قدال الشديخ األجدل عبددقدال الشديخ األجدل عبدد: ): )((دار اللتدب العلميد دار اللتدب العلميد   1313وو1212  66))ق نابدي يف عدون املعبدود ق نابدي يف عدون املعبدود قال  س احلدقال  س احلد
مسداجد وحينئد  مدا سدوى املسداجد مسداجد وحينئد  مدا سدوى املسداجد   املستثىن منه امل وف يف ذ ا احلديث إما جنس قريب أو جنس بعيد فعلى األول تقدير اللالم ال تشد الرحال إىل املساجد إال إىل ثالثد املستثىن منه امل وف يف ذ ا احلديث إما جنس قريب أو جنس بعيد فعلى األول تقدير اللالم ال تشد الرحال إىل املساجد إال إىل ثالثد 

            ..عنه بظاذر سياق احلديث عنه بظاذر سياق احلديث   مسلوت عنه وعلى الوجه الثاين ال تشد الرحال إىل مواع يتقرب به إال إىل ثالث  مساجد فحينئ  شد الرحال املساجد الثالث  املعظم  منهبمسلوت عنه وعلى الوجه الثاين ال تشد الرحال إىل مواع يتقرب به إال إىل ثالث  مساجد فحينئ  شد الرحال املساجد الثالث  املعظم  منهب
  طأ وذ ا الوجه قوي من جه  مدلول حديث بصرا اقتهى     طأ وذ ا الوجه قوي من جه  مدلول حديث بصرا اقتهى     ويليده ما روى أبو ذريرا عن بصرا الغكاري ح  راجع عن الطور واامه يف املو ويليده ما روى أبو ذريرا عن بصرا الغكاري ح  راجع عن الطور واامه يف املو 

  ((ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد املساد احلرام واملساد األقصى ومسادي ذ اال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد املساد احلرام واملساد األقصى ومسادي ذ ا))قوله صلى هللا عليه وسلم قوله صلى هللا عليه وسلم : : وقال الشيخ و  هللا يف حا  هللا البالغ  وقال الشيخ و  هللا يف حا  هللا البالغ  
لددئال لددئال   ،،النديب صددلى هللا عليده وسدلم الكسدادالنديب صددلى هللا عليده وسدلم الكسداد  دَ دَ َسدَسدفَ فَ   ،،وفيده مدن التحريدف والكسدداد مدا ال يكدىوفيده مدن التحريدف والكسدداد مدا ال يكدى  ،،تربكددون  داتربكددون  دايزوروهندا وييزوروهندا وي  ،،معظمد  بدزعمهممعظمد  بدزعمهم  كدان أذدل اجلاذليد  يقصدددون مواادعكدان أذدل اجلاذليد  يقصدددون مواادع    ::أقدولأقدول  

  ((كل ذلك سواء يف النهب  اقتهىكل ذلك سواء يف النهب  اقتهى    ،،والطوروالطور  ،،وحمل عبادا و  من أولياء هللاوحمل عبادا و  من أولياء هللا  ،،واحلق عندي أن القربواحلق عندي أن القرب  ،،هللاهللا  لعبادا غري لعبادا غري   ولئال يصري ذريع ولئال يصري ذريع   ،،الشعا ر ابلشعا رالشعا ر ابلشعا ريلتحق غري يلتحق غري 
  م مت  جدا.وذ ا ال ي أدين هللا به.م مت  جدا.وذ ا ال ي أدين هللا به.قلت: ذ ا كالقلت: ذ ا كال

 تشددد ال حددديث شددرح يف األقددوال أحسددن)ألددف كتددااب يف بيددان معددىن ذدد ا احلددديث مسدداه: ألددف كتددااب يف بيددان معددىن ذدد ا احلددديث مسدداه:   القنددوجب الدددين بشددريأن شدديَه أن شدديَه   ((2525  66))فا دددا: ذكددر  ددس احلددق يف عددون املعبددودفا دددا: ذكددر  ددس احلددق يف عددون املعبددود
  وذكر أقه أحسن ما ألف يف املسأل .وذكر أقه أحسن ما ألف يف املسأل .  ((الرحال
  الإدة إ  ا خضص وجتديد التوبة والطاعةالإدة إ  ا خضص وجتديد التوبة والطاعةن ابب يف أنه   ينفع يف البحر عند ن ابب يف أنه   ينفع يف البحر عند   108108

)ملدا كدان يدوم فدتح ملد  أمدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الندا  إال أربعد  قكدر وامدرأت  وقدال اقتلدوذم وإن وجدداوذم متعلقد  أبسدتار )ملدا كدان يدوم فدتح ملد  أمدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم الندا  إال أربعد  قكدر وامدرأت  وقدال اقتلدوذم وإن وجدداوذم متعلقد  أبسدتار : : عن مصعب بن سعد عن أبيه قدال عن مصعب بن سعد عن أبيه قدال 
وأمدا علرمد  فركدب البحدر فأصدابتهم عاصدف فقدال أخلصدوا وأمدا علرمد  فركدب البحدر فأصدابتهم عاصدف فقدال أخلصدوا ......))( قدال : ( قدال :  بن سدعد بدن أيب السدرح  بن سدعد بدن أيب السدرح اللعب  علرم  بن أيب جهل وعبد هللا بن خطل ومقيس بن صباب  وعبد هللااللعب  علرم  بن أيب جهل وعبد هللا بن خطل ومقيس بن صباب  وعبد هللا

وهللا لدئن مل يناد  مدن البحدر إال الخدال  ال ينايد  يف الدرب غدريه اللهدم إن لدك علدب عهددا إن أقدت عدافيت  ممدا أان فيده وهللا لدئن مل يناد  مدن البحدر إال الخدال  ال ينايد  يف الدرب غدريه اللهدم إن لدك علدب عهددا إن أقدت عدافيت  ممدا أان فيده   ::  فإن نهلتلم ال تغ  عنلم شيئا ذهندا فقدال علرمد فإن نهلتلم ال تغ  عنلم شيئا ذهندا فقدال علرمد 
  ((  ......لى هللا عليه وسلم  حىت أاع يدي يف يده فمجدقه عكوا كرميالى هللا عليه وسلم  حىت أاع يدي يف يده فمجدقه عكوا كرمياأن نتى حممدا  صأن نتى حممدا  ص

  ((40674067))وصححه األلباين يف صحيح سنن النسا ب وصححه األلباين يف صحيح سنن النسا ب ( وغريه ( وغريه 40674067))رواه النسا ب رواه النسا ب 
  مسلما فعكا عنه.مسلما فعكا عنه.  قلت : فنااه هللا وجاء النيب قلت : فنااه هللا وجاء النيب 

ايد عن سكيان بن سدليم أقده أخدربه عدن جندادا بدن أيب أميد  األ دي أن معاويد   ايد عن سكيان بن سدليم أقده أخدربه عدن جندادا بدن أيب أميد  األ دي أن معاويد   الوليد حدثنا ابن هليع  عن مسلم بن   الوليد حدثنا ابن هليع  عن مسلم بن   عن عن ))::( ( 297297  1111))د وروى ابن عساكر يف اتريخ دمشق د وروى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 
اللهدم إن الطاعد  علددب وعلدى ذدد ا البحدر اللهددم أان أسدألك أن تسددلنه اللهدم إن الطاعد  علددب وعلدى ذدد ا البحدر اللهددم أان أسدألك أن تسددلنه   ::  البحددر فقدال جندداداالبحددر فقدال جنددادا  كتدب إليده ومددره ابلغدارا علددى جزيدرا البحددر يدن معده وذلددك يف الشدتاء بعددد إغدالقكتدب إليده ومددره ابلغدارا علددى جزيدرا البحددر يدن معده وذلددك يف الشدتاء بعددد إغدالق

  حد(حد(وتسريان فيه فزعموا أقه ما أصيب فيه أوتسريان فيه فزعموا أقه ما أصيب فيه أ
  فا دا:فا دا:

( : )وأما إن كان راكبا يف البحر فيتع  يف حقه أن يلون متلبسا ابلطاع  يف كل أحوالده إذ أقده يف خطدر عظديم ألجدل مدا يتوقدع يف ( : )وأما إن كان راكبا يف البحر فيتع  يف حقه أن يلون متلبسا ابلطاع  يف كل أحوالده إذ أقده يف خطدر عظديم ألجدل مدا يتوقدع يف 5656  44قال ابن احلاع املاللب يف املدخل )قال ابن احلاع املاللب يف املدخل )
و  فيمدا ال يعد  وحيثده علدى دوام القبدال علدى طاعد  ربده عدز وجدل و  فيمدا ال يعد  وحيثده علدى دوام القبدال علدى طاعد  ربده عدز وجدل البحر من األذوال واألخطدار ممدا جدرى فيده لغدريه فيلدون ذلدك بد  عينيده ليحادزه عدن اللهدو واللعدب واخلدالبحر من األذوال واألخطدار ممدا جدرى فيده لغدريه فيلدون ذلدك بد  عينيده ليحادزه عدن اللهدو واللعدب واخلد

    بتالوا كتابه وذكره سبحاقه وتعاىل...(بتالوا كتابه وذكره سبحاقه وتعاىل...(
  رريفة:رريفة:

وتندرعوا وقد روا الند ور وتندرعوا وقد روا الند ور   هللا القالقسب ركب البحر يف بعع سياحته فعصكت به الريح يف مركبهم فددعا أذدل املركدبهللا القالقسب ركب البحر يف بعع سياحته فعصكت به الريح يف مركبهم فددعا أذدل املركدب  عبدعبد( عن أيب ( عن أيب 161161وو160160  1010روى أبو قعيم يف احللي  )روى أبو قعيم يف احللي  )
الددقيا مدا  والند ر فدأحلوا علدب فقلدت هلل علدب قد ر إن الددقيا مدا  والند ر فدأحلوا علدب فقلدت هلل علدب قد ر إن   هللا كلنا قد عاذدان هللا وقد ران قد را إن  داان هللا فاقد ر أقدت قد را وعاذدد هللا عهددا فقلدت أان متادرد مدنهللا كلنا قد عاذدان هللا وقد ران قد را إن  داان هللا فاقد ر أقدت قد را وعاذدد هللا عهددا فقلدت أان متادرد مدن  لوا أي عبدلوا أي عبدوقاوقا

قدع يف سدري وأجدرى هللا علدى لسداين ووقعدت يف مجاعد  مدن أذلهدا إىل قدع يف سدري وأجدرى هللا علدى لسداين ووقعدت يف مجاعد  مدن أذلهدا إىل يلص  هللا مما أان فيه ال نكل حلم الكيل فقالوا إيمل ذ ا الن ر وذدل وكدل حلدم الكيدل أحدد فقلدت كد ا و يلص  هللا مما أان فيه ال نكل حلم الكيل فقالوا إيمل ذ ا الن ر وذدل وكدل حلدم الكيدل أحدد فقلدت كد ا و 
هللا أن ال نكدل حلدم الكيدل فداعتلوا هللا أن ال نكدل حلدم الكيدل فداعتلوا الساحل فبقينا أايما مل ق ق ذواقا فبينما حنن قعود إذا بولد فيل فأخ وه وذحبدوه فدأكلوا حلمده وعرادوا علدب أكلده فقلدت أان قد رت وعاذددت الساحل فبقينا أايما مل ق ق ذواقا فبينما حنن قعود إذا بولد فيل فأخ وه وذحبدوه فدأكلوا حلمده وعرادوا علدب أكلده فقلدت أان قد رت وعاذددت 

بيت عليهم وثبت علدى العهدد فدأكلوا وامتلئدوا وانمدوا فبينمدا ذدم قيدام إذ جداءت الكيلد  تطلدب ولددذا وتتبدع رجداء فلدم تدزل تشدم بيت عليهم وثبت علدى العهدد فدأكلوا وامتلئدوا وانمدوا فبينمدا ذدم قيدام إذ جداءت الكيلد  تطلدب ولددذا وتتبدع رجداء فلدم تدزل تشدم علب أبين منطر و  فسخ العهد الاطراري فأعلب أبين منطر و  فسخ العهد الاطراري فأ
ه حدىت ه حدىت جلهدا أو بيددذا فقتلتدجلهدا أو بيددذا فقتلتدالرا ح  حىت اقتهدت إىل عظدام ولددذا فشدمته   جداءت وأان أقظدر إليهدا فلدم تدزل تشدم واحددا واحددا فللمدا  دت مدن واحدد را حد  اللحدم داسدته بر الرا ح  حىت اقتهدت إىل عظدام ولددذا فشدمته   جداءت وأان أقظدر إليهدا فلدم تدزل تشدم واحددا واحددا فللمدا  دت مدن واحدد را حد  اللحدم داسدته بر 

  ...(...(  قتلتهم كلهم   أقبلت إ  فلم تزل تشم  فلم هد م  را ح  اللحم فأدارت ملخرذا وأومأت ربرطومها أي اركبقتلتهم كلهم   أقبلت إ  فلم تزل تشم  فلم هد م  را ح  اللحم فأدارت ملخرذا وأومأت ربرطومها أي اركب
  ن ابب يف ذكر الغواصات يف البحر  وأول من ركبها .ن ابب يف ذكر الغواصات يف البحر  وأول من ركبها .  109109
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  رريفةرريفة

وأحلم بنياهنا وأثبت أساسها وجدن الليدل عليده خرجدت دواب مدن البحدر فأتدت علدى مجيدع ذلدك وأحلم بنياهنا وأثبت أساسها وجدن الليدل عليده خرجدت دواب مدن البحدر فأتدت علدى مجيدع ذلدك ذكر املسعودي يف مروع ال ذب أن السلندر املقدوين ملا بىن السلندري  ذكر املسعودي يف مروع ال ذب أن السلندر املقدوين ملا بىن السلندري    
لددواب، فلدم يدزل البنداءو يوثدىَن يف كدل يدوم وحيلدم، :يوكدل بده لددواب، فلدم يدزل البنداءو يوثدىَن يف كدل يدوم وحيلدم، :يوكدل بده البنيان، فقال السلندر ح  أصبح: ذ ا بددء اخلدراب يف عمارفدا، وحتقدق مدراد البداري يف  واهلدا، وتطدري مدن فعدل االبنيان، فقال السلندر ح  أصبح: ذ ا بددء اخلدراب يف عمارفدا، وحتقدق مدراد البداري يف  واهلدا، وتطدري مدن فعدل ا

لد  تنكدع يف دفدع األذيد  لد  تنكدع يف دفدع األذيد  من مينع الدواب إذا خرجت من البحر، فيصبحون وقد أخرب البنيدان، فقلدق السدلندر لد لك، وراعده مدا رأى، فأقبدل يكلدر مدا الد ي يصدنع، وأي حيمن مينع الدواب إذا خرجت من البحر، فيصبحون وقد أخرب البنيدان، فقلدق السدلندر لد لك، وراعده مدا رأى، فأقبدل يكلدر مدا الد ي يصدنع، وأي حي
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وإيددراده األمددور وإصدددارذا، فلمددا أصددبح دعددا ابلصددناع فاختدد وا لدده اتبددواتً مددن اخلشددب طولدده عشددرا أذرع يف عددر  وإيددراده األمددور وإصدددارذا، فلمددا أصددبح دعددا ابلصددناع فاختدد وا لدده اتبددواتً مددن اخلشددب طولدده عشددرا أذرع يف عددر  عددن املديندد ، فسددنحت لدده احليلدد  يف ليلتدده عنددد خلوتدده بنكسدده عددن املديندد ، فسددنحت لدده احليلدد  يف ليلتدده عنددد خلوتدده بنكسدده 
، حد راً مدن دخدول املداء ، حد راً مدن دخدول املداء سس،، وجعلت فيه جامات من الزجاع قد أحاط  ا خشب التابوت ابسدتدارفا، وقدد أمسدك ذلدك ابلقدار والزفدت وغدريه مدن األطليد  الدافعد  للمداءسس،، وجعلت فيه جامات من الزجاع قد أحاط  ا خشب التابوت ابسدتدارفا، وقدد أمسدك ذلدك ابلقدار والزفدت وغدريه مدن األطليد  الدافعد  للمداء

علديهم األبدواب، علديهم األبدواب، وقد جعل فيها موااع للحبال، ودخل السلندر يف التابوت ذو ورجالن معه من كتابه ممن لده علدم ابتقدان التصدوير ومبالغد  فيده وأمدر أن تسدد وقد جعل فيها موااع للحبال، ودخل السلندر يف التابوت ذو ورجالن معه من كتابه ممن لده علدم ابتقدان التصدوير ومبالغد  فيده وأمدر أن تسدد   إىل التابوت،إىل التابوت،
ا  واحلديدد واحلاددارا لتهدوي ابلتددابوت ا  واحلديدد واحلاددارا لتهدوي ابلتددابوت وأن تطلدى يدا ذكددران مدن األطليد ، وأمددر فدأي يددركب  عظيمد ، فأخرجدا إىل جلدد  البحدر، وعلددق علدى التدابوت مددن أسدكل مددثقالت الرصدوأن تطلدى يدا ذكددران مدن األطليد ، وأمددر فدأي يددركب  عظيمد ، فأخرجدا إىل جلدد  البحدر، وعلددق علدى التدابوت مددن أسدكل مددثقالت الرصد

ئال يكرتقدا، وشدد حبدال التدابوت إىل ئال يكرتقدا، وشدد حبدال التدابوت إىل سكاًل إذ كان من شأقه ملا فيه من اهلواء أن يطكو فوق املاء وال يرسب يف أسكله، وجعل التابوت ب  املدركب ، فألصدقهما ربشدب بينهمدا لدسكاًل إذ كان من شأقه ملا فيه من اهلواء أن يطكو فوق املاء وال يرسب يف أسكله، وجعل التابوت ب  املدركب ، فألصدقهما ربشدب بينهمدا لد
نظدروا إىل دواب البحدر وحيواقده مدن ذلدك الزجداع الشدكاف يف صدكاء مداء البحدر؟ فدإذا ذدم بشدياط  علدى نظدروا إىل دواب البحدر وحيواقده مدن ذلدك الزجداع الشدكاف يف صدكاء مداء البحدر؟ فدإذا ذدم بشدياط  علدى املركب  وَطلَل حبالده، فغدا  التدابوت حدىت اقتهدى إىل قدرار البحدر، فاملركب  وَطلَل حبالده، فغدا  التدابوت حدىت اقتهدى إىل قدرار البحدر، ف

كَعلد  ومدا يف أيدديهم مدن نالت كَعلد  ومدا يف أيدديهم مدن نالت مثال النا  ورؤوسوهم على مثال رؤو  السباع، ويف أيدي بعنهم الكلو ، ويف أيدي بعع املناشري واملقاطع، حياكون بد لك صدناع املديند  والمثال النا  ورؤوسوهم على مثال رؤو  السباع، ويف أيدي بعنهم الكلو ، ويف أيدي بعع املناشري واملقاطع، حياكون بد لك صدناع املديند  وال
مدا أحدس مدا أحدس السلندر ومن معده تلدك الصدور وأحلموذدا ابلتصدوير يف القدراطيس، علدى اخدتالف أقواعهدا وتشدوه خلقدتهم وقددودذم وأشدلاهلم،   حدرك احلبدال، فلالسلندر ومن معده تلدك الصدور وأحلموذدا ابلتصدوير يف القدراطيس، علدى اخدتالف أقواعهدا وتشدوه خلقدتهم وقددودذم وأشدلاهلم،   حدرك احلبدال، فلالبناء، فأثبت البناء، فأثبت 

النحدا  واحلاددارا فصدنعوا ااثيددل النحدا  واحلاددارا فصدنعوا ااثيددل بد لك َمدْن يف املددركب  جد بوا احلبدال وأخرجددوا التدابوت، فلمدا خددرع السدلندر مددن التدابوت وسدار إىل مديندد  السدلندري  أمدر صددناع احلديدد و بد لك َمدْن يف املددركب  جد بوا احلبدال وأخرجددوا التدابوت، فلمدا خددرع السدلندر مددن التدابوت وسدار إىل مديندد  السدلندري  أمدر صددناع احلديدد و 
ل ههدرت تلددك الدددوالب ل ههدرت تلددك الدددوالب تلدك الدددواب علدى مددا كددان صدلره السددلندر وصدداحباء، فلمدا فرغددوا منهددا وادعت الصددور علدى العوموددد بشدداط  البحدر،   أمددرذم فبنددوا، فلمدا جددن الليددتلدك الدددواب علدى مددا كددان صدلره السددلندر وصدداحباء، فلمدا فرغددوا منهددا وادعت الصددور علدى العوموددد بشدداط  البحدر،   أمددرذم فبنددوا، فلمدا جددن الليدد

  ((تعد بعد ذلك.تعد بعد ذلك.  واآلفات من البحر، فنظرت إىل صورذا على العمد مقابل  ِإىل البحر، فرجعت إىل البحر وملواآلفات من البحر، فنظرت إىل صورذا على العمد مقابل  ِإىل البحر، فرجعت إىل البحر ومل
يف حلايد  طويلدد  مددن أحاديددث خرافدد  مسدتحيل  مددن قبددل اختدداذه التددابوت يف حلايد  طويلدد  مددن أحاديددث خرافدد  مسدتحيل  مددن قبددل اختدداذه التددابوت ))وذكدر  ابددن خلدددون  ذدد ا يف املقدمد  للندده ذكددر أن السددلندر اختدد  صدندوقا مددن الزجدداع وقددال: وذكدر  ابددن خلدددون  ذدد ا يف املقدمد  للندده ذكددر أن السددلندر اختدد  صدندوقا مددن الزجدداع وقددال:   --

تمدده مدنهم فقدد عدر  قكسده للهللد  واقتقدا  العقددا واجتمداع تمدده مدنهم فقدد عدر  قكسده للهللد  واقتقدا  العقددا واجتمداع الزجاجب، ومصادم  البحر وأمواجه جبرمه، ومن قبل أن امللوك ال حتمل أقكسها على مثل ذ ا الغدرر، ومدن اعالزجاجب، ومصادم  البحر وأمواجه جبرمه، ومن قبل أن امللوك ال حتمل أقكسها على مثل ذ ا الغدرر، ومدن اع
 ددا، إهددا ذددب قددادرا علددى  ددا، إهددا ذددب قددادرا علددى النددا  إىل غددريه، ويف ذلددك إتالفدده، وال ينتظددرون بدده رجوعدده، عددن غددروره ذلددك طرفدد  عدد ، ومددن قبددل أن اجلددن ال يعددرف هلددا صددور وال ااثيددل ختددتص النددا  إىل غددريه، ويف ذلددك إتالفدده، وال ينتظددرون بدده رجوعدده، عددن غددروره ذلددك طرفدد  عدد ، ومددن قبددل أن اجلددن ال يعددرف هلددا صددور وال ااثيددل ختددتص 

    والتهويل ال أقه حقيق .  والتهويل ال أقه حقيق .التشلل، وما ي كر من كثرا الرؤو  هلا فإها املراد البشاعالتشلل، وما ي كر من كثرا الرؤو  هلا فإها املراد البشاع
ينديق عليده اهلدواء للتدنكس الطبيعدب ينديق عليده اهلدواء للتدنكس الطبيعدب   وذ ه كلها قادح  يف تلك احللاي . والقادح امليل هلا من طريق الوجود أب  من ذ ا كله. وذو أن املنغمس يف املاء ولو كان يف الصدندوقوذ ه كلها قادح  يف تلك احللاي . والقادح امليل هلا من طريق الوجود أب  من ذ ا كله. وذو أن املنغمس يف املاء ولو كان يف الصدندوق

وح القلديب، ويهلدك ملاقده. وذد ا ذدو السدبب يف ذدالك أذدل احلمامدات إذا أطبقدت علديهم عدن وح القلديب، ويهلدك ملاقده. وذد ا ذدو السدبب يف ذدالك أذدل احلمامدات إذا أطبقدت علديهم عدن وتسَن روحه بسرع  لقلتده، فيكقدد صداحبه اهلدواء البدارد املعددل ملدزاع الر د  والدر وتسَن روحه بسرع  لقلتده، فيكقدد صداحبه اهلدواء البدارد املعددل ملدزاع الر د  والدر 
يهدا يهلدك حلينده. و د ا السدبب يلدون مدوت يهدا يهلدك حلينده. و د ا السدبب يلدون مدوت اهلواء البارد، واملتددل  يف األابر واملطدامري العميقد  املهدوى إذا سدَن ذدواؤه ابلعكوقد  ومل تدداخلها الدرايح فتَلَلهدا، فدإن املتدد  فاهلواء البارد، واملتددل  يف األابر واملطدامري العميقد  املهدوى إذا سدَن ذدواؤه ابلعكوقد  ومل تدداخلها الدرايح فتَلَلهدا، فدإن املتدد  ف

روحده احليدواين ويهلدك روحده احليدواين ويهلدك   لبحر، فإن اهلواء ال يلكيه يف تعديل ر ته إذ ذوحار إبفراط، واملاء ال ي يعدله ابرد، واهلواء ال ي خرع إليه حار، فيستو  احلدار علدىلبحر، فإن اهلواء ال يلكيه يف تعديل ر ته إذ ذوحار إبفراط، واملاء ال ي يعدله ابرد، واهلواء ال ي خرع إليه حار، فيستو  احلدار علدىاحلوت إذا فارق ااحلوت إذا فارق ا
  ((دفع  ومنه ذالك املصعوق  وأمثال ذلك دفع  ومنه ذالك املصعوق  وأمثال ذلك 

  قلت: ال فع  فوك اي أاب  يد.قلت: ال فع  فوك اي أاب  يد.
   ائدة اترخيية من مروج الذوب  ائدة اترخيية من مروج الذوب 

مدروع الد ذب للمسدعودي فوقدع بصدري علدى ذكدر حلداايت عدن اسدتَراع كندو  ودفدا ن يف بدالد مصدر ترجدع إىل عهدد الكراعند ، فرأيتده يد كر ااثيدل مدن مدروع الد ذب للمسدعودي فوقدع بصدري علدى ذكدر حلداايت عدن اسدتَراع كندو  ودفدا ن يف بدالد مصدر ترجدع إىل عهدد الكراعند ، فرأيتده يد كر ااثيدل مدن كنت أتصكح كتداب كنت أتصكح كتداب 
فد كر حلايد  لعبدد فد كر حلايد  لعبدد   قبشدوذاقبشدوذاخشدب وذذدب بدداخلها رمدم ابليد  حمشدوا أبقدواع مدن الطيدب والتوابدل  وذدب املسدمى اليدوم ابملومياء.وأمداكن ممنوعد  أذللدت ألكدا مدن العمدال حد  خشدب وذذدب بدداخلها رمدم ابليد  حمشدوا أبقدواع مدن الطيدب والتوابدل  وذدب املسدمى اليدوم ابملومياء.وأمداكن ممنوعد  أذللدت ألكدا مدن العمدال حد  

  العزيز بن مروان  يف ذلك وحلاي  لإلخشيد أينا وهللا أعلم!العزيز بن مروان  يف ذلك وحلاي  لإلخشيد أينا وهللا أعلم!
  لدفا ن. لدفا ن. وال ي استوقك  أن ذ ا ومثله من أذم ما دفع علماء التاريخ الغربي  إىل قصد مصر للمبالغ  يف احلكرايت حبثا عن مثل  ذ ه اللنو   واوال ي استوقك  أن ذ ا ومثله من أذم ما دفع علماء التاريخ الغربي  إىل قصد مصر للمبالغ  يف احلكرايت حبثا عن مثل  ذ ه اللنو   وا

  رريفة:رريفة:
( لزعمده إخبدار النديب صدلى هللا عليده ونلده ( لزعمده إخبدار النديب صدلى هللا عليده ونلده 2020ق  االخرتاعات العصري  ملا أخرب به سيد الربيد   ملتبد  القداذرا  الطبعد  الثالثد   ق  االخرتاعات العصري  ملا أخرب به سيد الربيد   ملتبد  القداذرا  الطبعد  الثالثد   احتج أمحد ابن الصديق الغماري يف كتابه)مطاباحتج أمحد ابن الصديق الغماري يف كتابه)مطاب

ن فدوقلم أو ن فدوقلم أو علديلم عد ااب مدعلديلم عد ااب مدوسلم بظهور الغواصات يا رواه أمحد عن سعد بن أيب وقا  أن النيب صلى هللا عليه وسدلم سدئل عدن قولده تعداىل )قدل ذدو القدادر علدى أن يبعدث وسلم بظهور الغواصات يا رواه أمحد عن سعد بن أيب وقا  أن النيب صلى هللا عليه وسدلم سدئل عدن قولده تعداىل )قدل ذدو القدادر علدى أن يبعدث 
ا مل يلدن يف ا مل يلدن يف أمدا إهندا كا ند  ومل وت َتويلهدا بعدد( قدال أمحدد ابدن الصدديق: فاداء َتويلهدا بظهدور الطدا رات الراميد  للقنابدل، واأللغدام والغواصدات، وملدأمدا إهندا كا ند  ومل وت َتويلهدا بعدد( قدال أمحدد ابدن الصدديق: فاداء َتويلهدا بظهدور الطدا رات الراميد  للقنابدل، واأللغدام والغواصدات، وملد))من حتت أرجللم( فقال: من حتت أرجللم( فقال: 

بطالقه، للنهم مع ورون ألهنم مل يدروا مدا يصدلح أن تطبدق عليده اآليد  كمدا بطالقه، للنهم مع ورون ألهنم مل يدروا مدا يصدلح أن تطبدق عليده اآليد  كمدا  من املكسرين شبء من ذلك فسروا الع اب من فوق ابمللوك، ومن حتت األرجل ابلعبيد، وال يكى  من املكسرين شبء من ذلك فسروا الع اب من فوق ابمللوك، ومن حتت األرجل ابلعبيد، وال يكى 
  رأينا حنن واحلمد هلل(رأينا حنن واحلمد هلل(

  ن ابب يف ذكر سفينة نوحن ابب يف ذكر سفينة نوح  110110
  قال تعاىل قال تعاىل 

      ((سكين  قوح حىت أدركها أوا ل ذ ه األم سكين  قوح حىت أدركها أوا ل ذ ه األم   أبقى هللاأبقى هللاقال البَاري يف الصحيح قال قتادا: ) قال البَاري يف الصحيح قال قتادا: ) 
قددال بعددع علمدداء قددال بعددع علمدداء )): : ((6464صددحيح قصددص األقبيدداء لسددليم اهلددال   صددحيح قصددص األقبيدداء لسددليم اهلددال   ))م مددن خشددب ،قددال ابددن كثددري يف قصددص األقبيدداء م مددن خشددب ،قددال ابددن كثددري يف قصددص األقبيدداء اسددم سددكين  قددوح ذات الودع،صددنعها قددوح عليدده السددالاسددم سددكين  قددوح ذات الودع،صددنعها قددوح عليدده السددال

  السلف: ملا استااب هللا له،أمره أن يغر  شارا، ليعمل منه السكين ،فغرسه،    رهالسلف: ملا استااب هللا له،أمره أن يغر  شارا، ليعمل منه السكين ،فغرسه،    ره
للدواب والوحوب، والوسطى للنا ، والعليا للطيدور، وكدان اب دا يف عرادها، للدواب والوحوب، والوسطى للنا ، والعليا للطيدور، وكدان اب دا يف عرادها، قالوا كلهم: وكان ارتكاعها ثالث  ذراعا،وكاقت ثالع طبقات، كل واحدا عشرا أذرع، فالسكلى قالوا كلهم: وكان ارتكاعها ثالث  ذراعا،وكاقت ثالع طبقات، كل واحدا عشرا أذرع، فالسكلى 

ْلَقدْوِم الظَداِلِمَ ( ْلَقدْوِم الظَداِلِمَ (  َوِقيدَل بدوْعدداً لِ  َوِقيدَل بدوْعدداً لِ )َوِقيدَل اَي أَْر و ابْدَلعِدب َمداَءِك َواَي مَسَداءو أَْقِلعِدب َوِغديَع اْلَمداءو َوقوِندَب اأْلَْمدرو َواْسدتَدَوْت َعلَدى اجْلودوِديِْ )َوِقيدَل اَي أَْر و ابْدَلعِدب َمداَءِك َواَي مَسَداءو أَْقِلعِدب َوِغديَع اْلَمداءو َوقوِندَب اأْلَْمدرو َواْسدتَدَوْت َعلَدى اجْلودوِديِْ وقدال تعداىل : وقدال تعداىل :   ((وهلا غطاء من فوقها مطبدق عليهداوهلا غطاء من فوقها مطبدق عليهدا
  ( ( 4444)ذود:)ذود:
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السددكين  غارقدد  يف طدد  السددكين  غارقدد  يف طدد  وقدد حدداول علمدداء التداريخ معرفدد  ملددان جبدل اجلددودي فصددورت بعددع الطدا رات احلربيدد  األمريليدد  فدوق جبددال جنددوب تركيددا شديئا يشددبه أن يلددون بقيد  وقدد حدداول علمدداء التداريخ معرفدد  ملددان جبدل اجلددودي فصددورت بعددع الطدا رات احلربيدد  األمريليدد  فدوق جبددال جنددوب تركيددا شديئا يشددبه أن يلددون بقيد  
يحي  وخددرباء تنقيددب،مزودين أبدوات سددرب وتصددوير وكشددف متطددورا،وملس يحي  وخددرباء تنقيددب،مزودين أبدوات سددرب وتصددوير وكشددف متطددورا،وملس صددلب علددى قمدد  جبددل، فبعثددت إىل امللددان البعددوع، ملوقدد  مددن علمدداء اتريددخ ورجددال ديددن مسددصددلب علددى قمدد  جبددل، فبعثددت إىل امللددان البعددوع، ملوقدد  مددن علمدداء اتريددخ ورجددال ديددن مسدد

  الباحثون طين  امللان أبيديهم وصوروا ما صوروا وكادوا جيزمون أبهنا السكين  لوال شلوك عصكت آبماهلم.الباحثون طين  امللان أبيديهم وصوروا ما صوروا وكادوا جيزمون أبهنا السكين  لوال شلوك عصكت آبماهلم.
   ائدة ائدة

  قال:قال:بن وذب بن وذب عن عبد هللا عن عبد هللا ((366366  77))روى اخلطيب البغدادي يف التاريخ روى اخلطيب البغدادي يف التاريخ 
  (.(.) السن  سكين  قوح من ركبها  ا ومن ختلف عنها غرق) السن  سكين  قوح من ركبها  ا ومن ختلف عنها غرق: : مالكمالك  مالك ف كرت السن  فقالمالك ف كرت السن  فقال  عندعندكنا كنا     

كنت كنت :  :  عمران بن عتاب الكزاري الزايت أبو سعيد فسألت ابنه عن عبد هللا بن شري اذ قال عمران بن عتاب الكزاري الزايت أبو سعيد فسألت ابنه عن عبد هللا بن شري اذ قال عم عم   ((  6363      ( و( الالللا ب )( و( الالللا ب )  18131813    وقد روى ابن اجلعد يف مسنده )وقد روى ابن اجلعد يف مسنده )
اع  يف سكين   فقلت من ذ ا قد مات على السن  و ا فلما ارتكع النهار جاءان اخلرب أن سكيان الثوري مات اع  يف سكين   فقلت من ذ ا قد مات على السن  و ا فلما ارتكع النهار جاءان اخلرب أن سكيان الثوري مات دان فرأيت يف املنام كأن رجال جبء به يف ثياب بيا  فو دان فرأيت يف املنام كأن رجال جبء به يف ثياب بيا  فو اابعببعب

    يف تلك الليل يف تلك الليل 
يصدح يصدح عن أيب ذر وعلب بدن أيب طالدب وأيب سدعيد اخلددري وابدن عبدا  وال عن أيب ذر وعلب بدن أيب طالدب وأيب سدعيد اخلددري وابدن عبدا  وال   ((مثل أذل بيم كمثل سكين  قوح من ركبها  ا ومن ختلف عنها غرقمثل أذل بيم كمثل سكين  قوح من ركبها  ا ومن ختلف عنها غرق))وقد روي ذ ا مرفوعا بلكا وقد روي ذ ا مرفوعا بلكا 

  ((45034503))منها شبء وقد اعكه شيخ شيَنا األلباين يف السلسل  النعيك  منها شبء وقد اعكه شيخ شيَنا األلباين يف السلسل  النعيك  
  رريفة :رريفة :

عبد الدرمحن بدن  يدد بدن أسدلم: حددثك أبدوك عدن جددك أن رسدول هللا صدلى عبد الدرمحن بدن  يدد بدن أسدلم: حددثك أبدوك عدن جددك أن رسدول هللا صدلى الشافعب قال:قيل لالشافعب قال:قيل لعن عن دار اللتب العلمي ( دار اللتب العلمي (   6464) ) ذكر ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغكل  ذكر ابن اجلو ي يف أخبار احلمقى واملغكل  
  ..((افت ابلبيت سبعا وصلت خلف املقام ركعت  ؟ قال قعمافت ابلبيت سبعا وصلت خلف املقام ركعت  ؟ قال قعمإن سكين  قوح طإن سكين  قوح ط))هللا عليه وسلم قال: هللا عليه وسلم قال: 

ثندا الربيدع ثندا الشدافعب قدال قيدل لعبدد الدرمحن بدن  يدد حددثك أبدوك عدن جددك أن ثندا الربيدع ثندا الشدافعب قدال قيدل لعبدد الدرمحن بدن  يدد حددثك أبدوك عدن جددك أن واحلديث رواه الساجب كما يف ف يب الته يب يف ترمج  عبد الرمحن بن  يد بن أسدلم.قال: واحلديث رواه الساجب كما يف ف يب الته يب يف ترمج  عبد الرمحن بن  يد بن أسدلم.قال: 
  ن اعيف.ن اعيف.... وذكر احلديث.وعبد الرمح... وذكر احلديث.وعبد الرمحرسول هللا  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  صلى هللا عليه وسلم

  سلم موىل عمر مرفوعا.سلم موىل عمر مرفوعا.أأ( عن ( عن 916916))ورواه الديلمب يف الكردو  ورواه الديلمب يف الكردو  
  عن موسى بن عبا  عن الربيع به موقوفا على جد عبد الرمحن.عن موسى بن عبا  عن الربيع به موقوفا على جد عبد الرمحن.  ((270270  44))ورواه ابن عدي يف اللامل ورواه ابن عدي يف اللامل 

  وذكره.وذكره.((بلغ  أن سكين  قوح ...بلغ  أن سكين  قوح ...  ))عن معمر قال: عن معمر قال: ((9494  55))ورواه عبد الر اق يف املصنف ورواه عبد الر اق يف املصنف 
  ( عن ابن عبا ( عن ابن عبا 33113311))ورواه احلاكم يف املستدرك ورواه احلاكم يف املستدرك 

: : بدن عبددا  قددال بدن عبددا  قددال ااعددن عددن حددثنا أبددو العبدا  حممددد بددن يعقدوب حدددثنا احلسدن بددن علددب بدن عكددان العدامري حدددثنا أبددو حيدىي احلمدداين حددثنا الننددر أبددو عمدر اخلددزا  عدن علرمدد  حددثنا أبددو العبدا  حممددد بددن يعقدوب حدددثنا احلسدن بددن علددب بدن عكددان العدامري حدددثنا أبددو حيدىي احلمدداين حددثنا الننددر أبددو عمدر اخلددزا  عدن علرمدد        
  ذ ا حديث صحيح السناد ومل يرجاهذ ا حديث صحيح السناد ومل يرجاه  ( وقال:( وقال:سبوعاسبوعا)كان ب  قوح وذالك قومه ثالع ما   سن  وكان قد فار التنور يف اهلند وطافت سكين   قوح ابللعب  أ)كان ب  قوح وذالك قومه ثالع ما   سن  وكان قد فار التنور يف اهلند وطافت سكين   قوح ابللعب  أ

  حدثنا أبو العبا  حممد بن يعقوب حدثنا العبا  بن حممد الدوري حدثنا أبو حيىي احلماين   حدثنا أبو العبا  حممد بن يعقوب حدثنا العبا  بن حممد الدوري حدثنا أبو حيىي احلماين     ((37643764))ورواه ورواه 
وعبدد الدرمحن وعبدد الدرمحن   ((278278  11))تددريب الدراوي تددريب الدراوي   قلت: وذ ا خرب منلر جدا فلم يلن وقتئ  مقام. ولديس السدكين  ممدا يطدوف ويصدلب.وقد ادربه السديوطب مثداال ملدا يدالف العقدل يفقلت: وذ ا خرب منلر جدا فلم يلن وقتئ  مقام. ولديس السدكين  ممدا يطدوف ويصدلب.وقد ادربه السديوطب مثداال ملدا يدالف العقدل يف

  اعيف.اعيف.
   ائدة  ائدة 

  أن قوحا أول من صنع اخلمر وشربه فسلر و ل.أن قوحا أول من صنع اخلمر وشربه فسلر و ل.  ((2727دد2020  99سكر التلوين سكر التلوين ))جاء يف جاء يف 
  قلت: لعن  هللا على اليهود والنصارى اخت وا أقبياءذم احل  .وال حول وال قوا إال ابهلل.قلت: لعن  هللا على اليهود والنصارى اخت وا أقبياءذم احل  .وال حول وال قوا إال ابهلل.

  رريفةرريفة
قال خطيب املوصل أبو املكنل : حددث  أيب قدال: توجهدت مدن املوصدل سدن  قال خطيب املوصل أبو املكنل : حددث  أيب قدال: توجهدت مدن املوصدل سدن  (: )(: )461461وو460460  1818))يب إسحاق الشريا ي يب إسحاق الشريا ي قال ابن ال ذيب يف السري يف ترمج  إمام الشافعي  أقال ابن ال ذيب يف السري يف ترمج  إمام الشافعي  أ

فقدال: أمددا فقدال: أمددا   إىل أيب إسدحاق ، فلمدا حندرت عندده رحدب يب وقددال: مدن أيدن أقدت، فقلدت: مدن املوصددل، قدال مرحبدا أقدت بلددي، قلدت : اي سدديدان أقدت مدن فدريو اابد.إىل أيب إسدحاق ، فلمدا حندرت عندده رحدب يب وقددال: مدن أيدن أقدت، فقلدت: مدن املوصددل، قدال مرحبدا أقدت بلددي، قلدت : اي سدديدان أقدت مدن فدريو اابد.  459459
  ((شاذدت من حسن أخالقه ولطافته و ذده ما حبب إ  لزومه فصحبته إىل أن مات.شاذدت من حسن أخالقه ولطافته و ذده ما حبب إ  لزومه فصحبته إىل أن مات.مجعتنا سكين  قوح؟!فمجعتنا سكين  قوح؟!ف

  قصيدةقصيدة
  قال أمي  بن أيب الصلت يف قصيدا له يف ذكر قصص األقبياء:قال أمي  بن أيب الصلت يف قصيدا له يف ذكر قصص األقبياء:

  فكار وكان املاء يف األر  ساحيافكار وكان املاء يف األر  ساحيا    فلما استنار هللا تنور أراهفلما استنار هللا تنور أراه
  صريف حمال تستعيد الدوالياصريف حمال تستعيد الدواليا    ترفع يف جري كأن أطيطهترفع يف جري كأن أطيطه

  سراه وغيم ألبس املاء داجياسراه وغيم ألبس املاء داجيا    عد لراكبعد لراكبعلى ههل جون مل يعلى ههل جون مل ي
  وست ليال دا بات غواطياوست ليال دا بات غواطيا    فصارت  ا أايمها   سبع فصارت  ا أايمها   سبع 

  كأن عليها ذاداي وقواتياكأن عليها ذاداي وقواتيا    تشق  م فوي أبحسن إمراتشق  م فوي أبحسن إمرا
  واصبح عنه موجه مرتاخياواصبح عنه موجه مرتاخيا    وكان هلا اجلودي هنيا وغاي وكان هلا اجلودي هنيا وغاي 

  قلت: وتنرب سكين  قوح لممر اجلامع مثال .قلت: وتنرب سكين  قوح لممر اجلامع مثال .
  هى ابحلج أجابه من حتت البحار السابعة !هى ابحلج أجابه من حتت البحار السابعة !ن ابب يف أن إبراوي   ا ون ابب يف أن إبراوي   ا و  111111
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) ملا أمر إبراذيم عليه السالم أن يدلذن يف الندا  ابحلدج قدام علدى املقدام فتطداول املقدام حدىت  ) ملا أمر إبراذيم عليه السالم أن يدلذن يف الندا  ابحلدج قدام علدى املقدام فتطداول املقدام حدىت  : : سلم  بن كهيل عن جماذد قالسلم  بن كهيل عن جماذد قالعن عن ((207207  66))روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 
  (.(.ن حتت البحار السابع  لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن حج إىل يوم القيام  فهو ممن استااب له ن حتت البحار السابع  لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن حج إىل يوم القيام  فهو ممن استااب له كان يطول اجلبل   قال إبراذيم اي أيها النا  أجيبوا ربلم فأجابوه مكان يطول اجلبل   قال إبراذيم اي أيها النا  أجيبوا ربلم فأجابوه م

  ابب ذكر سبب خلرة البحرابب ذكر سبب خلرة البحرن ن   112112
و عدن و عدن حددثنا أيدوب بدن سدويد عدن احلسدن بدن عمدارا عدن املنهدال بدن عمدر حددثنا أيدوب بدن سدويد عدن احلسدن بدن عمدارا عدن املنهدال بدن عمدر   حدثنا إبراذيم حدثنا إمساعيل بدن أيب خالدد املقدسدبحدثنا إبراذيم حدثنا إمساعيل بدن أيب خالدد املقدسدب( (   91249124  روى أبو الشيخ يف كتاب العظم  )روى أبو الشيخ يف كتاب العظم  )

  (() البحر على صَرا خنراء فما ترون من خنرا فهو من خنرا تلك الصَرا  ) البحر على صَرا خنراء فما ترون من خنرا فهو من خنرا تلك الصَرا  : : سعيد بن جبري عن ابن عبا  راب هللا عنهما قالسعيد بن جبري عن ابن عبا  راب هللا عنهما قال
  واحلسن بن عمارا البالب مرتوك.واحلسن بن عمارا البالب مرتوك.

  ن ابب امنابة يف البحر ن ابب امنابة يف البحر   113113
دثنا أبو العبا  حممدد بدن يعقدوب حددثنا الصدغاين حددثنا روح حددثنا موسدى بدن دثنا أبو العبا  حممدد بدن يعقدوب حددثنا الصدغاين حددثنا روح حددثنا موسدى بدن (  أخربان أبو عبد هللا احلافا ح(  أخربان أبو عبد هللا احلافا حدار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   332332  33))روى البيهقب يف شعب الميان روى البيهقب يف شعب الميان 
  (() كنت يف البحر فأجنبت ليل  ثالع وعشرين من رمنان فاغتسلت من ماء البحر فوجدته ع اب فراات ) كنت يف البحر فأجنبت ليل  ثالع وعشرين من رمنان فاغتسلت من ماء البحر فوجدته ع اب فراات : :   عبيدا عن أيوب بن خالد قالعبيدا عن أيوب بن خالد قال

غزوا فيهم الدديلمب فأسدرته الدروم فصدلبوه علدى الددقل فلمدا رنه املسدلمون مصدلواب محلدوا علدى غزوا فيهم الدديلمب فأسدرته الدروم فصدلبوه علدى الددقل فلمدا رنه املسدلمون مصدلواب محلدوا علدى غزا املسلمون غزا املسلمون   قال: )قال: )الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم ( عن ( عن 153153  1010وروى أبو قعيم يف احللي  )وروى أبو قعيم يف احللي  )
صدلبوين هلدت   قعسد  فرأيدت صدلبوين هلدت   قعسد  فرأيدت   الروم محل  فأخ وا املركب ال ي فيه الشيخ فأقزلوه عن الدقل فقال هلم اعطوين ماء أصب علب فقدالوا مل تصدب عليدك قدال إين جندب ألهندم ملداالروم محل  فأخ وا املركب ال ي فيه الشيخ فأقزلوه عن الدقل فقال هلم اعطوين ماء أصب علب فقدالوا مل تصدب عليدك قدال إين جندب ألهندم ملدا

  فافرتعتها فأصابت  جناب (فافرتعتها فأصابت  جناب (  ننوصا ف فمددت يدي إىل واحدا منهوصا ف فمددت يدي إىل واحدا منه  قكسب كأين على هنر فيهقكسب كأين على هنر فيه
  قلت: ذ ه كرام  مناسب  للحال.قلت: ذ ه كرام  مناسب  للحال.

   ائدة يف انغماس امنب يف البحر لضغتسال ائدة يف انغماس امنب يف البحر لضغتسال
أيب حنيكد  والشدافعب وقدال أيب حنيكد  والشدافعب وقدال )لديس عليده أن يتددلك وذدو قدول سدكيان الثدوري واألو اعدب وأمحدد بدن حنبدل وداود و )لديس عليده أن يتددلك وذدو قدول سدكيان الثدوري واألو اعدب وأمحدد بدن حنبدل وداود و : : ((دار اآلفداق اجلديددادار اآلفداق اجلديددا  3030  22))قال ابن حزم رمحه هللا يف امللىقال ابن حزم رمحه هللا يف امللى

إهدا يلكيدك أن إهدا يلكيدك أن   ،،الال))  ::فقدالفقدال  ؟؟اي رسول هللا إين امرأا أشد ادكر رأسدب أفأققنده لغسدل اجلنابد اي رسول هللا إين امرأا أشد ادكر رأسدب أفأققنده لغسدل اجلنابد   ::قلتقلت  ::أم سلم  قالتأم سلم  قالتيا صح عن يا صح عن أبو حممد أبو حممد   (  استدل (  استدل مالك بوجوب التدلك مالك بوجوب التدلك 
  ((حتثب على رأسك ثالع حثيات   تكينب عليك فتطهرينحتثب على رأسك ثالع حثيات   تكينب عليك فتطهرين

  تعي  الغسل ابلني .تعي  الغسل ابلني .قلت: ذو ما أدين هللا به مع اشرتاط قلت: ذو ما أدين هللا به مع اشرتاط 
   ائدة يف انغماس الصائ  امنب يف ما  البحر لاغس  من امنابة ائدة يف انغماس الصائ  امنب يف ما  البحر لاغس  من امنابة

إن كددان ليصدبح جنبدا مدن غددري إن كددان ليصدبح جنبدا مدن غددري   علدى رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلمعلدى رسددول هللا صدلى هللا عليده وسدلم  قشدهدقشدهد  ::قالتداقالتدا))وأم سددلم  وأم سددلم    ،،وال أب  أن يغتسددل الصدا م فدإن عا شد وال أب  أن يغتسددل الصدا م فدإن عا شد (: )(: )1818  33))قدال ابدن قدامد  يف املغد  قدال ابدن قدامد  يف املغد  
فقدال أمحدد يف فقدال أمحدد يف   ،،ما الغو  يف املداءما الغو  يف املداءأأففأصحاب له يف شهر رمنان أصحاب له يف شهر رمنان و و و و إبسناده أن ابن عبا  دخل احلمام وذو صا م ذإبسناده أن ابن عبا  دخل احلمام وذو صا م ذ  ،،متكق عليه وروى أبو بلرمتكق عليه وروى أبو بلر  ((يصوميصوم  احتالم   يغتسل  احتالم   يغتسل  

مسدمعه فوصدل إىل دماغده مسدمعه فوصدل إىل دماغده وكدره احلسدن و الشدعيب أن يدنغمس يف املداء خوفدا أن يددخل يف مسدامعه فدإن دخدل يف وكدره احلسدن و الشدعيب أن يدنغمس يف املداء خوفدا أن يددخل يف مسدامعه فدإن دخدل يف   ،،ينغمس يف املاء  إذا مل يف أن يددخل يف مسدامعهينغمس يف املاء  إذا مل يف أن يددخل يف مسدامعه  الصا م الصا م 
إسدراف وال قصدد فددال شدبء عليده كمدا لدو دخدل إىل حلقده مدن املنمندد  يف الوادوء وإن غدا  يف املداء أو أسدرف أو كدان عابثدا فحلمده حلددم إسدراف وال قصدد فددال شدبء عليده كمدا لدو دخدل إىل حلقده مدن املنمندد  يف الوادوء وإن غدا  يف املداء أو أسدرف أو كدان عابثدا فحلمده حلددم مدن غدري مدن غدري مدن الغسدل املشدروع مدن الغسدل املشدروع 

  الداخل إىل احللق من املبالغ  يف املنمن  واالستنشاق والزا د على الثالع وهللا أعلم(الداخل إىل احللق من املبالغ  يف املنمن  واالستنشاق والزا د على الثالع وهللا أعلم(
  ..حملم، راب هللا عن أيب حممدحملم، راب هللا عن أيب حممد  فصلفصلقلت: وذ ا قلت: وذ ا 

  ن ابب  يمن  رق بني الرب والبحر يف مسا ة القصرن ابب  يمن  رق بني الرب والبحر يف مسا ة القصر  114114
  (()يف البحر مسريا يوم وليل  ويف الرب  اقي  وأربعون ميال)يف البحر مسريا يوم وليل  ويف الرب  اقي  وأربعون ميال: : فصل مرا ب  الرب والبحر فقال فصل مرا ب  الرب والبحر فقال عن مالك أقه عن مالك أقه ((277277  22))ققل القرطيب يف اجلامع ققل القرطيب يف اجلامع 

  ..ن ابب من شبه كتاب سيبويه ابلبحرن ابب من شبه كتاب سيبويه ابلبحر  115115
تعظيمداً لده واستصدعاابً تعظيمداً لده واستصدعاابً   عليه كتاب سديبويه يقدول لده: ذدل ركبدت البحدر.عليه كتاب سديبويه يقدول لده: ذدل ركبدت البحدر.  حممد بن يزيد املربد إذا أراد مريد أن يقرأ حممد بن يزيد املربد إذا أراد مريد أن يقرأ   ( : )كان( : )كان3636) ) ر املقرئ يف أخبار النحوي  ر املقرئ يف أخبار النحوي  قال أبو طاذقال أبو طاذ  

  . . ((ملا فيهملا فيه
  ن  ابب يف أن ف وك  ماكا  د البحر وجزرهن  ابب يف أن ف وك  ماكا  د البحر وجزره116116

وكددل مللداً بقددامو  وكددل مللداً بقددامو    وقدد سددئل عدن اجلددزر واملدد: إن هللا تعداىلوقدد سددئل عدن اجلددزر واملدد: إن هللا تعداىل  --جداء عدن بعددع السدلف أقدده قدال جداء عدن بعددع السدلف أقدده قدال   ))الناصدح الشددايف: الناصدح الشددايف: قدال املعدايف بددن  كدراي يف اجللدديس الصداا اللدايف واألقدديس قدال املعدايف بددن  كدراي يف اجللدديس الصداا اللدايف واألقدديس 
  ((عبا عبا   وممن روي ذلك عنه ابنوممن روي ذلك عنه ابن  البحر فإذا واع قدمه فيه فا ، وإذا رفعها غا .البحر فإذا واع قدمه فيه فا ، وإذا رفعها غا .

) إن مللدا موكدل بقدامو  البحدر فدإذا ) إن مللدا موكدل بقدامو  البحدر فدإذا : : عدن املدد واجلدزر فقدالعدن املدد واجلدزر فقدال  سئل بن عبا سئل بن عبا ::عن صباح بن أشر  قال عن صباح بن أشر  قال   2328623286( : ( : ملسس  قرطب ملسس  قرطب   382382  55))قلت : رواه أمحد يف مسنده قلت : رواه أمحد يف مسنده 
  ((واع رجله فاات وإذا رفعها غااتواع رجله فاات وإذا رفعها غاات

  وقال حدث  إبراذيم بن دينار ثنا صاا بن صباح عن أبيه عن أشر  عن بن عبا    مثلهوقال حدث  إبراذيم بن دينار ثنا صاا بن صباح عن أبيه عن أشر  عن بن عبا    مثله  
)إن مللدا مدوكال بندامو  البحدر فدإذا وادع رجلده فاادت وإذا )إن مللدا مدوكال بندامو  البحدر فدإذا وادع رجلده فاادت وإذا : : قدال قدال سئل ابن عبا  عن املد واجلدزر فسئل ابن عبا  عن املد واجلدزر ف  ::صباح بن أشر  قالصباح بن أشر  قال  )وعن)وعن: : ((134134  88))قال اهليثمب يف جممع الزوا د قال اهليثمب يف جممع الزوا د 

  رواه أمحد وفيه من مل أعرفه (رواه أمحد وفيه من مل أعرفه (  (،(،رفعها غاصترفعها غاصت
  ......هدا ذدو شديَههدا ذدو شديَهإإو و ، ، صدباح صدباح   شدر  والددشدر  والددأأ) ليس ) ليس وقال:وقال:  ( ( دار اللتاب العريبدار اللتاب العريب  183183))قلت :الصحيح صباح عن أشر ، وصباح جمهول كما قال ابن حار يف تعايل املنكع  قلت :الصحيح صباح عن أشر ، وصباح جمهول كما قال ابن حار يف تعايل املنكع    

شدر  ال وجدود شدر  ال وجدود أأصدباح بدن صدباح بدن   وإبراذيم بدن ديندار مدن رجدال التهد يب ويسدتكاد ممدا ذكدر أنوإبراذيم بدن ديندار مدن رجدال التهد يب ويسدتكاد ممدا ذكدر أن  ::قلتقلت،،حدث  إبراذيم بن دينار ثنا صاا بن صباح عن أبيه مثله حدث  إبراذيم بن دينار ثنا صاا بن صباح عن أبيه مثله : : بعدهبعدهوقال عبد هللا وقال عبد هللا 
  له(له(

    ((أصبح عن أشر أصبح عن أشر ))يف ترمج  أصبح : يف ترمج  أصبح :   ((دار الكلردار الكلر  329329  44))قال البَاري يف التاريخ قال البَاري يف التاريخ 
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  وههر أينا من كالم احلافا أن الرواي  الثاقي  من  ايدات عبد هللا على املسند .وههر أينا من كالم احلافا أن الرواي  الثاقي  من  ايدات عبد هللا على املسند .  ((صباح عن أشر صباح عن أشر ))يه : يه : وفوف  ((14061406  44))وقد رواه أبو الشيخ يف العظم  وقد رواه أبو الشيخ يف العظم  
  وأشر  مل أعرفه، فإسناد احلديث اعيف وأشر  مل أعرفه، فإسناد احلديث اعيف ((182182) ) وصاا بن صباح جمهول أينا كما قال احلافا يف التعايل وصاا بن صباح جمهول أينا كما قال احلافا يف التعايل 

   ائدة: ائدة:
  ((6161  ) ) قامو  البحر وسطه قاله ابن فار  يف االتباع واملزاوج  قامو  البحر وسطه قاله ابن فار  يف االتباع واملزاوج  

  ائدة عامية:ائدة عامية:  
يف املا د  مدن قدوا جاذبيد  القمدر وحيصدل مددٌّ كدَل يدوم قمدري يف املا د  مدن قدوا جاذبيد  القمدر وحيصدل مددٌّ كدَل يدوم قمدري   4646سبب املد واجلزر جاذبي  القمر والشمس وأقواذا جاذبي  القمر لقربه الشديد وقوا جاذبيد  الشدمس اثدل فقدط سبب املد واجلزر جاذبي  القمر والشمس وأقواذا جاذبي  القمر لقربه الشديد وقوا جاذبيد  الشدمس اثدل فقدط 

  األر .و ا تعترب دورات احلياا الطبيعي  هلا.األر .و ا تعترب دورات احلياا الطبيعي  هلا.اثقي .وعليها معول كل كا نات احلي  على اثقي .وعليها معول كل كا نات احلي  على   2828دقيق  ودقيق  و  5050ساع  وساع  و  2424ويف مقابله جزر واليوم القمري ويف مقابله جزر واليوم القمري 
  ن  ائدةن  ائدة

( يف قص  فتح حممود بن سبلتل  للهند:)قال ابن األذدل فتح ما مل يبلغه أحد يف السالم وبىن فيها أي اهلند ( يف قص  فتح حممود بن سبلتل  للهند:)قال ابن األذدل فتح ما مل يبلغه أحد يف السالم وبىن فيها أي اهلند 190190وو189189  22قال ابن العماد يف ش رات ال ذب )قال ابن العماد يف ش رات ال ذب )
ت ويقصدوقه ألقواع العلل ومن مل يشف منهم احتج ابل قب وعدم الخال  ويزعمون أن األرواح ت ويقصدوقه ألقواع العلل ومن مل يشف منهم احتج ابل قب وعدم الخال  ويزعمون أن األرواح مساجد وكسر الننم املشهور بسر منات وذو عند ككرا اهلند حيىي ومييمساجد وكسر الننم املشهور بسر منات وذو عند ككرا اهلند حيىي وميي

وا  ما عندذم حىت بلغت وا  ما عندذم حىت بلغت إذا فارقت األجساد اجتمعت إليه على م ذب أذل التناسخ ويرتكها فيمن شاء وإن مد البحر وجزره عبادا له ويتحكه كل ملوك اهلند والسند ربإذا فارقت األجساد اجتمعت إليه على م ذب أذل التناسخ ويرتكها فيمن شاء وإن مد البحر وجزره عبادا له ويتحكه كل ملوك اهلند والسند رب
املسليمن املسليمن   دمه من الربامه  ألف رجل وثلثما    حيلقون رءوسهم وحلاذم عند الورود وثلثما   امرأا يغنون وينربون عند اببه وب  قلع  الصنم وبالددمه من الربامه  ألف رجل وثلثما    حيلقون رءوسهم وحلاذم عند الورود وثلثما   امرأا يغنون وينربون عند اببه وب  قلع  الصنم وبالدأوقافه عشرا نالف قري  وخأوقافه عشرا نالف قري  وخ

ل بيت الصنم وحوله أصنام كثريا من ل بيت الصنم وحوله أصنام كثريا من مسريا شهر مكا ا قليل  املاء صعب  املسلك ال فتدي طرقها فأقكق حممود ما ال حيصى يف طلبها حىت وصلها وفتحها يف ثالث  أايم ودخمسريا شهر مكا ا قليل  املاء صعب  املسلك ال فتدي طرقها فأقكق حممود ما ال حيصى يف طلبها حىت وصلها وفتحها يف ثالث  أايم ودخ
الوا كل حلق  عبادا ألف سن   الوا كل حلق  عبادا ألف سن   ال ذب املرصع ابجلوذر حميط  بعرشه يزعمون أهنا املال ل  فأحرق الصنم ووجد يف أذقه قيكا وثالث  حلق  فسأهلم حممود عن تلك احللق فقال ذب املرصع ابجلوذر حميط  بعرشه يزعمون أهنا املال ل  فأحرق الصنم ووجد يف أذقه قيكا وثالث  حلق  فسأهلم حممود عن تلك احللق فق

  كلما عبدوه ألف سن  علقوا يف أذقه حلق  وهلم فيه أخبار طويل  اقتهى(كلما عبدوه ألف سن  علقوا يف أذقه حلق  وهلم فيه أخبار طويل  اقتهى(
  ابب يف أن ا د وامزر بسبب نفس حوتابب يف أن ا د وامزر بسبب نفس حوت  نن  117117

)أخدربين عدن املدد واجلدزر قدال املدد مدن قكدس احلدوت فدإذا تدنكس كدان املدد وإذا رد الدنكس كدان )أخدربين عدن املدد واجلدزر قدال املدد مدن قكدس احلدوت فدإذا تدنكس كدان املدد وإذا رد الدنكس كدان عن خالد بن يزيد أقه قال للعب: عن خالد بن يزيد أقه قال للعب: ((92499249))روى أبو الشيخ يف كتاب العظم  روى أبو الشيخ يف كتاب العظم    
  (  (  اجلزر اجلزر 
  ن ابب يف أن ف  اق البحر لبين إسرائي  يوم اممعة ن ابب يف أن ف  اق البحر لبين إسرائي  يوم اممعة   118118
يدوم اجلمعد ، وأقزلدت اللعبد  يدوم عاشدوراء يدوم اجلمعد ، وأقزلدت اللعبد  يدوم عاشدوراء   خلق هللا ندم عليه السالم يوم اجلمع ، وأدخل اجلن  يوم اجلمع ، وأخرع منهداخلق هللا ندم عليه السالم يوم اجلمع ، وأدخل اجلن  يوم اجلمع ، وأخرع منهدا))بن منبه قال: بن منبه قال:   عن وذبعن وذبن الشاري يف أماليه ن الشاري يف أماليه روى ابروى اب

إىل فرعدون يدوم اجلمعد ، ويدرى إىل فرعدون يدوم اجلمعد ، ويدرى   اجلمعد ، وبعدث هللا موسدىاجلمعد ، وبعدث هللا موسدىوفيه خلق ندم، وفيه فلق البحر لب  إسرا يل، وتقوم الساع  يدوم وفيه خلق ندم، وفيه فلق البحر لب  إسرا يل، وتقوم الساع  يدوم   واتب هللا على ندم يوم عاشوراء، وعلى قوم يوقس،واتب هللا على ندم يوم عاشوراء، وعلى قوم يوقس،
احلدوت يدوقس يدوم احلدوت يدوقس يدوم   يدوم اجلمعد ، والدتقميدوم اجلمعد ، والدتقم  يياجلمع ، وأخرع يوسف من السان يوم اجلمع ، واستوت علدى اجلدوداجلمع ، وأخرع يوسف من السان يوم اجلمع ، واستوت علدى اجلدود  أذل اجلن  ر م يوم اجلمع ، واندى من جاقب الطور األمين يومأذل اجلن  ر م يوم اجلمع ، واندى من جاقب الطور األمين يوم
  ((بع عشرابع عشرااالثن  ألربع من شوال، وأخرع يوم اجلمع  من بطن احلوت ألر االثن  ألربع من شوال، وأخرع يوم اجلمع  من بطن احلوت ألر 

    الكامات اليت قاهلن موسهللا حني انفاق البحرالكامات اليت قاهلن موسهللا حني انفاق البحرن ابب يف ن ابب يف   119119
حدددثنا حدددثنا   البلدديالبلدديإبدراذيم بدن اهليدثم إبدراذيم بدن اهليدثم   عدنعدن  ((4040))والشداطيب يف الفدادات والقشدادات والشداطيب يف الفدادات والقشدادات ( ( 220220))والبيهقدب يف الددعوات اللبدري والبيهقدب يف الددعوات اللبدري   ((1111رقدم:رقدم:))روى أبدو بلدر السدامري يف فنديل  الشدلر روى أبدو بلدر السدامري يف فنديل  الشدلر 

قدال رسدول هللا صدلى قدال رسدول هللا صدلى : : األعمدمل عدن أيب وا دل عدن عبدد هللا بدن مسدعود، قدالاألعمدمل عدن أيب وا دل عدن عبدد هللا بدن مسدعود، قدال  عن عيسى بن يوقس عنعن عيسى بن يوقس عنانفع بن يزيد بن أيب انفع د انفع بن يزيد بن أيب انفع د عبد هللا بن عبد هللا بن د ومساه البيهقب د ومساه البيهقب عبد هللا بن انفع عبد هللا بن انفع 
  قددل اللهددم لددك احلمددد ولددك املشددتلى ولددك املسددتغاع، وهللاقددل اللهددم لددك احلمددد ولددك املشددتلى ولددك املسددتغاع، وهللا  )قددال   جربيددل أال أعلملددم الللمددات الددم قدداهلن موسددى حدد  اقكلددق البحددر؟ قلددت بلددى، قددال،)قددال   جربيددل أال أعلملددم الللمددات الددم قدداهلن موسددى حدد  اقكلددق البحددر؟ قلددت بلددى، قددال،: :   هللا عليدده وسددلمهللا عليدده وسددلم

  ..((العلب العظيمالعلب العظيم  املستعان، وال حول وال قوا إال ابهللاملستعان، وال حول وال قوا إال ابهلل
  ..((تكرد به عبد هللا بن انفع ذ ا وليس ابلقويتكرد به عبد هللا بن انفع ذ ا وليس ابلقوي))قال البيهقب : قال البيهقب : 

  وذكر الراوي عنه إبراذيم بن اهليثم البلديوذكر الراوي عنه إبراذيم بن اهليثم البلدي  : عبد هللا بن انفع بن أيب انفع القرشب: عبد هللا بن انفع بن أيب انفع القرشب  ((يف حديث )قنى ابليم  مع الشاذديف حديث )قنى ابليم  مع الشاذد  ((196196  1010))ومساه يف السنن اللربىومساه يف السنن اللربى
أمحدد بدن خالدد الشديباين عدن عيسدى يعد  أمحدد بدن خالدد الشديباين عدن عيسدى يعد    بدراذيم بدن اهليدثم حددثنابدراذيم بدن اهليدثم حددثناعدن إعدن إ((1111)رقدم: )رقدم: وابدن أيب الددقيا يف فنديل  الشدلر وابدن أيب الددقيا يف فنديل  الشدلر   ((339339  ))ابن مجيع الصيداوي يف معادم شديوخه ابن مجيع الصيداوي يف معادم شديوخه   ورواهورواه

     ... ...هللاهللا  بن يوقس عن األعممل عن أيب وا ل عن عبدبن يوقس عن األعممل عن أيب وا ل عن عبد
  ..قط قط (  يف أمحد بن خالد الشيباين : جرحه الدا(  يف أمحد بن خالد الشيباين : جرحه الدا231231  11))قال ال ذيب يف امليزان قال ال ذيب يف امليزان 

  قلت : سواء كان شيخ إبراذيم أمحد أو عبد هللا فاحلديث اعيف لنعكهما.قلت : سواء كان شيخ إبراذيم أمحد أو عبد هللا فاحلديث اعيف لنعكهما.
  يب البغدادي!.يب البغدادي!.وقد ذكر احلافا يف الته يب عبد هللا بن انفع بن يزيد وذكر أقه يروي عن عيسى بن يوقس وعنه إبراذيم بن اهليثم البلدي وأحال على اخلطوقد ذكر احلافا يف الته يب عبد هللا بن انفع بن يزيد وذكر أقه يروي عن عيسى بن يوقس وعنه إبراذيم بن اهليثم البلدي وأحال على اخلط

  لبحرلبحرن ابب يف أن سبتة مسيت بذل   نقطاعها يف ان ابب يف أن سبتة مسيت بذل   نقطاعها يف ا  120120
فقيل الققطاعهددا يف البحددر مددن قولددك: سددبت النعددل: إذا فقيل الققطاعهددا يف البحددر مددن قولددك: سددبت النعددل: إذا ،،)سددبت ، مديندد  بسدداحل حبددر الزقدداق، مشددهورا واختلددف يف سددبب تسددميتها)سددبت ، مديندد  بسدداحل حبددر الزقدداق، مشددهورا واختلددف يف سددبب تسددميتها: : ((4040  11))قددال املقددري يف أ ذددار الددراي  قددال املقددري يف أ ذددار الددراي  

  ((قوحقوح  قطعتها وقيل ألَن ىطها ذو سبت بنقطعتها وقيل ألَن ىطها ذو سبت بن
   ائدة ائدة

كاقدت القوافدل والتادار تسدري يف الطدرق وذدب كاقدت القوافدل والتادار تسدري يف الطدرق وذدب     261261يزي أن إبراذيم بن األغلب ملا و  علدى إفريقيد  سدن   يزي أن إبراذيم بن األغلب ملا و  علدى إفريقيد  سدن   (: )يف اخلطط للتقب املقر (: )يف اخلطط للتقب املقر 194194  11))قال اللتاين يف الرتاتيب الداري  قال اللتاين يف الرتاتيب الداري  
    ((البحر حىت كاقت توقد النار من مدين  سبت  إىل السلندري  فيصل اخلرب منها إىل السلندري  يف ليل  واحدا وبينهما مسريا أشهرالبحر حىت كاقت توقد النار من مدين  سبت  إىل السلندري  فيصل اخلرب منها إىل السلندري  يف ليل  واحدا وبينهما مسريا أشهر  نمن  واحلصون واملار  على ساحلنمن  واحلصون واملار  على ساحل
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  ن   (ن   (لو لو )قلت لعمري إن ذ ه الطريق  يف التعايل ابألخبار أغرب وأعاب من التلغراف والتلكون وهلل يف خلقه ش)قلت لعمري إن ذ ه الطريق  يف التعايل ابألخبار أغرب وأعاب من التلغراف والتلكون وهلل يف خلقه ش: :   قال اللتاينقال اللتاين
  غريبةغريبة

ْمدد بدن إبدراذيم ْمدد بدن إبدراذيم عن جده العالم  أيب  كراي السدراع قدال أخدربان أبدو الربكدات حمعن جده العالم  أيب  كراي السدراع قدال أخدربان أبدو الربكدات حم  حدع به الكقيه أبو عبد هللا حمْمد بن حمْمد أبن حيىي السراعحدع به الكقيه أبو عبد هللا حمْمد بن حمْمد أبن حيىي السراعذكر املقري يف أ ذار الراي  حديثا ذكر املقري يف أ ذار الراي  حديثا 
حسدن بدن عطيد  ذدو أبدن غدا ي حددثنا أبدو الكندل عيدا  حددثنا أمحدد بدن حسدن بدن عطيد  ذدو أبدن غدا ي حددثنا أبدو الكندل عيدا  حددثنا أمحدد بدن   إبدراذيم بدن أمحدد الغدافقب حددثنا حمْمدد بدن عبدد هللا بدن أمحدد األ دي حددثنا حمْمدد بدنإبدراذيم بدن أمحدد الغدافقب حددثنا حمْمدد بدن عبدد هللا بدن أمحدد األ دي حددثنا حمْمدد بدن  قال: أخدربانقال: أخدربان

حدثنا عبد هللا حمْمد بن علب بدن الشديخ حددثنا وذدب بدن ميسدرا عدن حدثنا عبد هللا حمْمد بن علب بدن الشديخ حددثنا وذدب بدن ميسدرا عدن   االاالالصنهاجب شيخ ال أبي به أقبأان أبو علب بن خالد وأبو عبد هللا حمْمد بن عيسى قالصنهاجب شيخ ال أبي به أقبأان أبو علب بن خالد وأبو عبد هللا حمْمد بن عيسى ق  قاسم أبو العبا قاسم أبو العبا 
إهنددا علددى جممددع حبددري إهنددا علددى جممددع حبددري   : ): )مديندد  ابملغدرب مسعددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم يقددولمديندد  ابملغدرب مسعددت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم يقددول  بددن عمددر قددال:بددن عمددر قددال:ااحمنددون عدن أيب القاسددم عددن مالددك عددن انفدع عددن حمنددون عدن أيب القاسددم عددن مالددك عددن انفدع عددن   حمْمدد بددن وادداح عددنحمْمدد بددن وادداح عددن

  ودعا هلا ابلربك  والنصر فال يريد أحد  ا سوءا إاْل رد هللا دا را السوء عليهودعا هلا ابلربك  والنصر فال يريد أحد  ا سوءا إاْل رد هللا دا را السوء عليه  سالم واشتق هلا امسا من امسه فهب سبت (سالم واشتق هلا امسا من امسه فهب سبت (وذ ا مدين  بناذا سبت بن سام بن قوح عليه الوذ ا مدين  بناذا سبت بن سام بن قوح عليه ال  املغرباملغرب
  عدن شديَه أيبعدن شديَه أيب  ورواهورواه  ،،سديدي احلسدن بدن ىلدوف التلمسداين رمحده هللا يف شدرحه للشدكاءسديدي احلسدن بدن ىلدوف التلمسداين رمحده هللا يف شدرحه للشدكاء  ذل ا ذكره الشيخ المام احلافا سيدي أبو عبدد هللا حمْمدد أبدن الشديخ العدامل الدرابينذل ا ذكره الشيخ المام احلافا سيدي أبو عبدد هللا حمْمدد أبدن الشديخ العدامل الدرابين  ..

  عبد هللا السراع امل كور ابلسند امل كور وقال إثره: عبد هللا السراع امل كور ابلسند امل كور وقال إثره: 
الشديخ ال يدتهم وال أدري مدن أيدن دخدل عليدده الشديخ ال يدتهم وال أدري مدن أيدن دخدل عليدده   بدنبدنااذد ا حدديث مواددوع. و ذد ا حدديث مواددوع. و )). وفيده: . وفيده: ((أان بددراء مدن عهددا ذد ا احلدديثأان بددراء مدن عهددا ذد ا احلدديث))كدب الغنيد : كدب الغنيد : ففاحلدديث احلدديث   تدردد رأي القاادب عيدا  يف ذد اتدردد رأي القاادب عيدا  يف ذد ا

أَن يف أقصددى املغددرب علددى سداحل مددن سددواحل البحددر مديندد  أَن يف أقصددى املغددرب علددى سداحل مددن سددواحل البحددر مديندد    بدن عمددربدن عمددرااب بددن ميسددرا يرفعده إىل مالددك عددن انفددع عددن ب بددن ميسددرا يرفعده إىل مالددك عددن انفددع عددن الشديخ عددن وذددالشديخ عددن وذدد  بددنبددنااذددو حددديث رواه ذددو حددديث رواه ))يف املدددارك: يف املدددارك: و و   ((ذد اذد ا
و ذكر أشدياء علدى مدن رامهدا بسدوء   و ذكر أشدياء علدى مدن رامهدا بسدوء   ((إالْ رد هللا أبسه عليهإالْ رد هللا أبسه عليهوء وء صاا امسه سبت واشتق هلا امسا من امسه ودعا هلا ابلنصر والظكر فما رامها أحد بسصاا امسه سبت واشتق هلا امسا من امسه ودعا هلا ابلنصر والظكر فما رامها أحد بس  تسمى سبت  أسسها رجلتسمى سبت  أسسها رجل

  ذل ا كله يصدق ذ ا احلديث. اقتهى.ذل ا كله يصدق ذ ا احلديث. اقتهى.قال: و قال: و 
  مقامة سبتيةمقامة سبتية

  قال الو ير ابن اخلطيب يف املقام  املبلداقي  يف سبت :قال الو ير ابن اخلطيب يف املقام  املبلداقي  يف سبت :
  العقيل ، وقظرت وجهها مدن البحدر يف املدرنا الصدقيل ، واخدتص ميدزان حسدنافا ابألعمدالالعقيل ، وقظرت وجهها مدن البحدر يف املدرنا الصدقيل ، واخدتص ميدزان حسدنافا ابألعمدال  قلت: فمدين  سبت ؟ قال: تلك عرو  اجمللب، وثني  الصباح األجلى؛ تربجت تربعقلت: فمدين  سبت ؟ قال: تلك عرو  اجمللب، وثني  الصباح األجلى؛ تربجت تربع))  

البلليد  البلليد    أ ادذدا وأغوارذدا؛ إىل املينداء الكلليد ، واملراقدب امللليد . والركيد  الزكيد  غدري املندزورا والأ ادذدا وأغوارذدا؛ إىل املينداء الكلليد ، واملراقدب امللليد . والركيد  الزكيد  غدري املندزورا وال   ؛ وإذا قامت بيع أسوارذا وكان جبل بليوقمل يف جوارذا وفيم اخلواطر بد  ؛ وإذا قامت بيع أسوارذا وكان جبل بليوقمل يف جوارذا وفيم اخلواطر بد الثقيلالثقيل
  نون  ا عن املن؛ دار الناشب ، واحلامي  املنرم  للحرب املناشب ؛نون  ا عن املن؛ دار الناشب ، واحلامي  املنرم  للحرب املناشب ؛السحن، املنالسحن، املن  ذات الوقود اجلزل، املعد لم ل، والقصور املقصورا على اجلد واهلزل؛ والوجوه الزذرذات الوقود اجلزل، املعد لم ل، والقصور املقصورا على اجلد واهلزل؛ والوجوه الزذر

  املنسددوب؛ كرسدب األمددراء والشددراف والوسدديط ، خلددامس أقدداليم البسدديط ، فددال حددا هلددا يفاملنسددوب؛ كرسدب األمددراء والشددراف والوسدديط ، خلددامس أقدداليم البسدديط ، فددال حددا هلددا يف  واألسدطول املرذددوب، املظددور األهلددوب والسددالح امللتددوب املسددوب، واألثددر املعددروفواألسدطول املرذددوب، املظددور األهلددوب والسددالح امللتددوب املسددوب، واألثددر املعددروف
( األميند  علدى األختدزان، القوميد  املليدال وامليدزان، ( األميند  علدى األختدزان، القوميد  املليدال وامليدزان، 9090ِإَن اّلَلَ َوْمودرو اِبْلَعدْدِل َواأْلِْحَسداِن()النحل: مدن اآليد ِإَن اّلَلَ َوْمودرو اِبْلَعدْدِل َواأْلِْحَسداِن()النحل: مدن اآليد ))سان و را امتثال قوله سان و را امتثال قوله األحنراف؛بصرا علوم اللسان وصنعاء احللل احلاألحنراف؛بصرا علوم اللسان وصنعاء احللل احل

أبرخدص األ دان؛ واملددفن املرحدوم غدري املزحدوم، أبرخدص األ دان؛ واملددفن املرحدوم غدري املزحدوم، املسدلن النبيهد  املسدلن النبيهد    قوافل العصري واحلرير واللتان، وككاذا السلىن ببليوقمل يف فصدول األ مدان، ووجدودقوافل العصري واحلرير واللتان، وككاذا السلىن ببليوقمل يف فصدول األ مدان، ووجدود  حمشر أقواع احليتان، وحمطحمشر أقواع احليتان، وحمط
اهلبدوب عدميد  احلدرع فقدريا مدن احلبدوب ثغدر تنبدو فيده اهلبدوب عدميد  احلدرع فقدريا مدن احلبدوب ثغدر تنبدو فيده   املنبئ  عن أصال  احللوم؛ إال أهنا فاغرا األفواه للانوب للغيدث املصدبوب عراد  للدرايح ذاتاملنبئ  عن أصال  احللوم؛ إال أهنا فاغرا األفواه للانوب للغيدث املصدبوب عراد  للدرايح ذات  وخزاق  كتب العلوم، واآلاثروخزاق  كتب العلوم، واآلاثر

ال تلتدبس منده طريقد  وأقسداب قكقدافم ال تلتدبس منده طريقد  وأقسداب قكقدافم   أذلهدا رقيقد ، وتللكهدم هداذر مهمدا ههدرت وليمد  أو غنيمد ، واقتصدادذمأذلهدا رقيقد ، وتللكهدم هداذر مهمدا ههدرت وليمد  أو غنيمد ، واقتصدادذممن ال قوب؛ فدأحوال من ال قوب؛ فدأحوال     املناجع ابجلنوب وانذيك حبسن  تعداملناجع ابجلنوب وانذيك حبسن  تعد
املهدداجم، وراعددب اجلددديب ابملطددر املهدداجم، وراعددب اجلددديب ابملطددر   املدداجم، وجيعلددون اخلبددز يف الددوال م بعدددد اجلماعدد ، وفتنددتهم ببلدددذم فتندد  الددواجم ابلبشددرياملدداجم، وجيعلددون اخلبددز يف الددوال م بعدددد اجلماعدد ، وفتنددتهم ببلدددذم فتندد  الددواجم ابلبشددري  يف تقدددير األر اق عريقدد ؛ فهددم ميصددون الباللدد مصيف تقدددير األر اق عريقدد ؛ فهددم ميصددون الباللدد مص

أليب العبددا  املقددري صدداحب قكددح أليب العبددا  املقددري صدداحب قكددح ( ( 4545  11))اذددد مددن أ ذددار الددراي  يف أخبددار القااددب عيددا  اذددد مددن أ ذددار الددراي  يف أخبددار القااددب عيددا  ..((ملدد  واملدين ملدد  واملدين   يم؛ فددال يكنددلون علددى مدددينتهم مديندد  الشددك عندددي يفيم؛ فددال يكنددلون علددى مدددينتهم مديندد  الشددك عندددي يفالسددحالسددح
ري ري )الندور البددْ )الندور البددْ ه يف ترمجد  شديَه املقدري: ه يف ترمجد  شديَه املقدري: الطيب.ينطق اترا بكتح امليم وفتح القاف املشددا واترا بتسل  القاف.واألقرب أن تلون ابلتسل  فقد مسى تلمي ه اليكرين كتااب لدالطيب.ينطق اترا بكتح امليم وفتح القاف املشددا واترا بتسل  القاف.واألقرب أن تلون ابلتسل  فقد مسى تلمي ه اليكرين كتااب لد

  ري( ري( يف ترمج  املقْ يف ترمج  املقْ 
  ن ابب يف أمسا  البحرن ابب يف أمسا  البحر  121121
  لقول لبيد لقول لبيد   ((44))،واللافر،واللافر((33))، واليم، واليم((22))،والطم ،والطم ((11))البحر البحر 

  حىت إذا ألقت يداً يف كافر         وأجن عورات الثغور هالمهاحىت إذا ألقت يداً يف كافر         وأجن عورات الثغور هالمها
قاله أبو علب املر وقب األصكهاين يف األ من  واألملن  والسدهيلب يف الدرو  األقف.وقدد أقشدد قاله أبو علب املر وقب األصكهاين يف األ من  واألملن  والسدهيلب يف الدرو  األقف.وقدد أقشدد ((55))  بععبعع  علىعلى  بعنهابعنها  وتلسروتلسر  ،،  تراكمهاتراكمها  أيأي  أمواجهأمواجه  لتداؤملتداؤموالداماء أو الدأماء والداماء أو الدأماء 

  بعنهم كما يف جمالس ثعلب:بعنهم كما يف جمالس ثعلب:
  من دوقه لوانً كلون السدو من دوقه لوانً كلون السدو     والليل كالدأماء مستشدعدروالليل كالدأماء مستشدعدر

هَرقدددان
و
هَرقدددانوامل
و
قالددده أبدددو حيدددان يف البصدددا ر قالددده أبدددو حيدددان يف البصدددا ر   ((99)).  قالددده القدددا  يف األما ،واحلدددداد.  قالددده القدددا  يف األما ،واحلدددداد((88))تقاق،والفظ تقاق،والفظ قالددده ابدددن دريدددد يف االشدددقالددده ابدددن دريدددد يف االشددد(: البحدددر اللثدددري اخلدددري. (: البحدددر اللثدددري اخلدددري. 77))اخِلَندددمُّ اخِلَندددمُّ ذكدددره املر وقب،و ذكدددره املر وقب،و   ((66))وامل

  ابللسر كما يف النهاي  يف غريب األثر ابللسر كما يف النهاي  يف غريب األثر ((1010))وال خا ر،والَسدر وال خا ر،والَسدر 
والغوددب والغوددب   ((1818))ا ما دده ا ما دده والطدديس للثددر والطدديس للثددر   ((1717))واملسدداور واملسدداور   ((1616))والرامددو  لتموجدده والرامددو  لتموجدده   ((1515))والرجدداف والرجدداف ( ( 1414))والرجددا  والرجددا  ( ( 1313))وخنددارا خلنددرا ما دده وخنددارا خلنددرا ما دده   ((1212))واحلنبددل واحلنبددل ( ( 1111))والباحدد  والباحدد  

  ذكرذا الزبيدي يف اتع العرو ذكرذا الزبيدي يف اتع العرو   ((2121))والقلمس للثرا ما هوالقلمس للثرا ما ه  ((2020))و النوفل و النوفل ((1919))
  فا دا يف اللالم على ما مسيت من كتب اللغ  واألدب وأصحا ا يف ذ ا الباب:فا دا يف اللالم على ما مسيت من كتب اللغ  واألدب وأصحا ا يف ذ ا الباب:

كده أخبدار األ مند  واألملند  وأحواهلدا وخصا صدها ومدا قالتده فيهدا كده أخبدار األ مند  واألملند  وأحواهلدا وخصا صدها ومدا قالتده فيهدا د األ من  واألملن  أليب علب أمحد بن حممد بن احلسن املدر  وقدب األصدكهاين األديدب وذدو كتداب ذكدر فيده مللد األ من  واألملن  أليب علب أمحد بن حممد بن احلسن املدر  وقدب األصدكهاين األديدب وذدو كتداب ذكدر فيده ملل
قسدب صداحب كشدف الظندون قسدب صداحب كشدف الظندون العرب من الشعر واألمثال جعله يف ثالع وست  اباب، وابتدأه ابللالم عن عظم شأن القرنن  وختمده ببداب يف مشداذري اللواكدب الثابت ،وقدد العرب من الشعر واألمثال جعله يف ثالع وست  اباب، وابتدأه ابللالم عن عظم شأن القرنن  وختمده ببداب يف مشداذري اللواكدب الثابت ،وقدد 

  اللتاب لقطرب  .اللتاب لقطرب  .
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بدن عبدد هللا السدهيلب قسدب  إىل انحيد  ابألقددلس، مسيدت ابسدم كوكدب ال يدرى يف كدل األقددلس إال منهدا امسده سدهيل.واللتاب شدرح بدن عبدد هللا السدهيلب قسدب  إىل انحيد  ابألقددلس، مسيدت ابسدم كوكدب ال يدرى يف كدل األقددلس إال منهدا امسده سدهيل.واللتاب شدرح   د الرو  األقدف أليب القاسدم عبدد الدرمحند الرو  األقدف أليب القاسدم عبدد الدرمحن
إىل إينداح مدا إىل إينداح مدا وبعدد فدإين قدد اقتحيدت يف ذد ا المدالء بعدد اسدتَارا ذي الطدول والسدتعاق  يدن لده القددرا واحلدول وبعدد فدإين قدد اقتحيدت يف ذد ا المدالء بعدد اسدتَارا ذي الطدول والسدتعاق  يدن لده القددرا واحلدول ))لسريا ابن ذشام رمحه هللا تعداىل قدال السدهيلب يف مقدمتده : لسريا ابن ذشام رمحه هللا تعداىل قدال السدهيلب يف مقدمتده : 

املصدري النسداب  النحدوي ممدا بلغد  املصدري النسداب  النحدوي ممدا بلغد    وقع يف سريا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الم سبق إىل َتليكها أبو بلر حممد بن إسحاق املطليب وخلصها عبد امللك بن ذشدام املعدافريوقع يف سريا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الم سبق إىل َتليكها أبو بلر حممد بن إسحاق املطليب وخلصها عبد امللك بن ذشدام املعدافري
ينبغدب التنبيده عليده أو خدرب انقدص يوجدد السدبيل إىل تتمتده مدع ينبغدب التنبيده عليده أو خدرب انقدص يوجدد السدبيل إىل تتمتده مدع علمه ويسر   فهمده مدن لكدا غريدب أو إعدراب غدامع أو كدالم مسدتغلق أو قسدب عدويص أو موادوع فقهدب علمه ويسر   فهمده مدن لكدا غريدب أو إعدراب غدامع أو كدالم مسدتغلق أو قسدب عدويص أو موادوع فقهدب 

  ((االعرتاف بللول احلد ...االعرتاف بللول احلد ...
  د كتاب االشتقاق للمر وقبد كتاب االشتقاق للمر وقب

ا  للقدا  ا  للقدا  ب اللاتدب البدن قتيبد  واألمدب اللاتدب البدن قتيبد  واألمدد األما  أليب علب إمساعيل بن القاسم القا   وكتابده ذد ا أحدد أركدان األدب األربعد  وذدب البيدان والتبيد  للاداحا واللامدل للمدربد وأدد األما  أليب علب إمساعيل بن القاسم القا   وكتابده ذد ا أحدد أركدان األدب األربعد  وذدب البيدان والتبيد  للاداحا واللامدل للمدربد وأد
مدوي األقدلسدب عبدد الدرمحن الناصدر . مدوي األقدلسدب عبدد الدرمحن الناصدر . وذب فوا د لغوي  وأدبي  من شعر وقثر وحنوذا أمالذا القا  ابألقدلس يف األسس  وجدامع الزذدراء بقرطبد  حد  كدان يف ادياف  اخلليكد  األوذب فوا د لغوي  وأدبي  من شعر وقثر وحنوذا أمالذا القا  ابألقدلس يف األسس  وجدامع الزذدراء بقرطبد  حد  كدان يف ادياف  اخلليكد  األ

  رمحه هللا.رمحه هللا.
مسه ابن اجلدو ي ابلزقدقد  وأقلدر شديَنا حممدد بدوخبزا ذلدك مشدريا إىل كدالم لده يف اللتداب مسه ابن اجلدو ي ابلزقدقد  وأقلدر شديَنا حممدد بدوخبزا ذلدك مشدريا إىل كدالم لده يف اللتداب د البصا ر وال خا ر أليب حيان علب بن حممد التوحيدي الكيلسوف الصويف املعتز  و د البصا ر وال خا ر أليب حيان علب بن حممد التوحيدي الكيلسوف الصويف املعتز  و 

  سبع  خاطرا وفا دا،سبع  خاطرا وفا دا،يدل على إسالمه .وذ ا شبء يلحظه من يقرأ  مقدم  اللتاب.واللتاب عبارا عن ىتارات أدبي  أليب حيان من كل فن بلغت سبع  نالف وتسعا و يدل على إسالمه .وذ ا شبء يلحظه من يقرأ  مقدم  اللتاب.واللتاب عبارا عن ىتارات أدبي  أليب حيان من كل فن بلغت سبع  نالف وتسعا و 
  صديق ومثالب الو يرين ابن العماد والصاحب ابن عباد والمتاع وامللاقس  وغريذا صديق ومثالب الو يرين ابن العماد والصاحب ابن عباد والمتاع وامللاقس  وغريذا ومن مللكات التوحيدي الصداق  والومن مللكات التوحيدي الصداق  وال

  د غريب احلديث البن األثريد غريب احلديث البن األثري
وثالثدد  جملدددا قصددد فيدده وثالثدد  جملدددا قصددد فيدده ددد اتع العددرو  مددن جددواذر القددامو   أليب الكدديع حممددد بددن حممددد امللقددب ابملرتنددى الزبيدددي احلسددي   وذددو أكددرب معاددم يف السددالم طبددع يف سسدد  ددد اتع العددرو  مددن جددواذر القددامو   أليب الكدديع حممددد بددن حممددد امللقددب ابملرتنددى الزبيدددي احلسددي   وذددو أكددرب معاددم يف السددالم طبددع يف سسدد  

  إىل شرح قامو  الكريو نابدي واالستدراك عليه.إىل شرح قامو  الكريو نابدي واالستدراك عليه.  الزبيديالزبيدي
   ائدة:  ائدة: 

  امساامسا  170170( أن أمساء املاء بلغت حنو ( أن أمساء املاء بلغت حنو 153153  11ذكر الرافعب يف كتاب اتريخ نداب العرب )ذكر الرافعب يف كتاب اتريخ نداب العرب )
  رُج  وخاف ا حرتاق رمهللا بنفسه يف البحر.رُج  وخاف ا حرتاق رمهللا بنفسه يف البحر.  ن الإيطان إذان الإيطان إذان ابب يف أن ابب يف أ122122
  ( ال أصل له وهللا أعلم.( ال أصل له وهللا أعلم.البحر.البحر.روجم وخاف االحرتاق رمى بنكسه يف روجم وخاف االحرتاق رمى بنكسه يف   ) إن الشيطان إذا) إن الشيطان إذا  ديثديثيف احليف احل
  ن ابب يف أن قريإا مسيت أبخطر هواب البحرن ابب يف أن قريإا مسيت أبخطر هواب البحر  123123

)فلدم مسيدت )فلدم مسيدت يف قص  حماورا معاوي  ابن عبدا  أن معاويد  سدأل ابدن عبدا  : يف قص  حماورا معاوي  ابن عبدا  أن معاويد  سدأل ابدن عبدا  : د د   د وذ ا سياق الطربايند وذ ا سياق الطرباين  ((227227  22))وابن اجلو ي يف املنتظم وابن اجلو ي يف املنتظم   ((1058910589  240240  1010))روى الطرباين روى الطرباين 
ذدل تدروي يف ذدل تدروي يف   ::فقدالفقدال  ،،فسدميت قدريمل ألهندا أعظدم العدرب فعداالفسدميت قدريمل ألهندا أعظدم العدرب فعداال  ،،ال يظكر بشبء مدن دواب البحدر إال أكلتدهال يظكر بشبء مدن دواب البحدر إال أكلتده  ،،أعظم دواب البحر خطراأعظم دواب البحر خطرابداب  تلون يف البحر ذب بداب  تلون يف البحر ذب ::قال قال   ؟؟قريشاقريشا

            ::فأقشده قول اجلمحبفأقشده قول اجلمحب؟؟ذلك شيئا ذلك شيئا 
  وقريمل ذب الم تسلن البحر      ا مسيت قريمل قريشاوقريمل ذب الم تسلن البحر      ا مسيت قريمل قريشا
  َتكل الغث والسم  وال ترتك     فيها ل ي جناح  ريشاَتكل الغث والسم  وال ترتك     فيها ل ي جناح  ريشا

  وكلون البالد أكال كشيشاوكلون البالد أكال كشيشا  للتاب حب قريمل     للتاب حب قريمل     ذل ا يف اذل ا يف ا
  يلثر القتل فيهم واخلموبيلثر القتل فيهم واخلموب  وهلم نخر الزمان قيب     وهلم نخر الزمان قيب     

  عال األر  خيله ورجاله     حيشرون املطب حشرا كميشاعال األر  خيله ورجاله     حيشرون املطب حشرا كميشا
  ((بن عبا بن عبا ااصدقت اي صدقت اي   : : قال معاوي قال معاوي   

  ( : )رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم  (( : )رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم  (159159  99))قال اهليثمب يف جممع الزوا د قال اهليثمب يف جممع الزوا د 
    وقدد تللمدت علدى حدل أكلده يفوقدد تللمدت علدى حدل أكلده يف  ببالبحدر  شديئا يقدال لده القدرب يكدرت  اآلدمدالبحدر  شديئا يقدال لده القدرب يكدرت  اآلدمد    ويقدال إن يفويقدال إن يف  : : )قلدت)قلدتبعد الشارا إىل كالم ابن عبا : بعد الشارا إىل كالم ابن عبا :   ((148148  33))بلب يف الطبقات بلب يف الطبقات قال السقال الس
  سبب ايتها قريشا.سبب ايتها قريشا.وقد ذكر ابن اجلو ي يف املنتظم اختالف النا  يف وقد ذكر ابن اجلو ي يف املنتظم اختالف النا  يف   فلعل امسه قريمل وذو ذ ا وإها غلطت العام  فقالت له القرب(فلعل امسه قريمل وذو ذ ا وإها غلطت العام  فقالت له القرب(  ،،التوشيحالتوشيح  كتايبكتايب
  ن ابب يف أن هواب البحر والرب خاقت يوم ال ض  ن ابب يف أن هواب البحر والرب خاقت يوم ال ض    124124

حددثنا إبدراذيم بدن حممدد بدن احلسدن حددثنا حيدىي بدن محيدد بدن أيب محيدد حددثنا عثمدان بدن عبدد هللا القرشدب حددثنا بقيد  حددث  حددثنا إبدراذيم بدن حممدد بدن احلسدن حددثنا حيدىي بدن محيدد بدن أيب محيدد حددثنا عثمدان بدن عبدد هللا القرشدب حددثنا بقيد  حددث    ((8921889218))روى أبو الشيخ يف كتاب العظم  روى أبو الشيخ يف كتاب العظم  
) إن هللا تبدارك وتعداىل فدرا مدن خلقده يف سدت  أايم ) إن هللا تبدارك وتعداىل فدرا مدن خلقده يف سدت  أايم : :   حيددع عدن ابدن عمدر رادب هللا عنهمدا عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلمحيددع عدن ابدن عمدر رادب هللا عنهمدا عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلمأرطاا بن املن ر اللالعب قدال مسعدت جماذددا أرطاا بن املن ر اللالعب قدال مسعدت جماذددا 

  ربعاء واخلميس واجلمع ربعاء واخلميس واجلمع ألأل والثالاثء وا والثالاثء وا  أوهلن يوم األحد والثنأوهلن يوم األحد والثن
ب البحددر ودواب الددرب وفاددر األهنددار وقددوت األقددوات وخلددق األشدداار يددوم ب البحددر ودواب الددرب وفاددر األهنددار وقددوت األقددوات وخلددق األشدداار يددوم دوادوا  حددد السددموات وخلددق يددوم االثندد  الشددمس والقمددر والناددوم وخلددق يددوم الددثالاثءحددد السددموات وخلددق يددوم االثندد  الشددمس والقمددر والناددوم وخلددق يددوم الددثالاثءألألخلددق يددوم  اخلددق يددوم  ا  

  ((األربعاء وخلق يوم اخلميس اجلن  والنار وخلق ندم عليه السالم يوم اجلمع    أقبل على األمر يوم السبتاألربعاء وخلق يوم اخلميس اجلن  والنار وخلق ندم عليه السالم يوم اجلمع    أقبل على األمر يوم السبت
  ن ابب يف أن سرحوب شيطان يسكن البحر كنيته أبو اماروهن ابب يف أن سرحوب شيطان يسكن البحر كنيته أبو اماروه  125125

  )سرحب( أقه أعمى)سرحب( أقه أعمىوذكر يف ج ر وذكر يف ج ر   ((أبو اجلارود ذو ال ي مساه المام الباقر سرحواب وفسره أبقه شيطان يسلن البحرأبو اجلارود ذو ال ي مساه المام الباقر سرحواب وفسره أبقه شيطان يسلن البحر: :   )جرد()جرد(قال الزبيدي يف اتع العرو  يف جدر قال الزبيدي يف اتع العرو  يف جدر 
حلدب أن أاب اجلدارود مسدب سدرحواب وقسدبت إلده السدرحوبي  مدن الزيديد  حلدب أن أاب اجلدارود مسدب سدرحواب وقسدبت إلده السدرحوبي  مدن الزيديد  ))يف ترمج  أيب اجلارود  ايد بن املند ر السدرحوب األعمدى : يف ترمج  أيب اجلارود  ايد بن املند ر السدرحوب األعمدى :   ((229229  ))وقال اللشب الشيعب يف رجاله وقال اللشب الشيعب يف رجاله 

  ((اه ب لك أبو جعكر عليه السالم وذكر أن سرحواب اسم شيطان أعمى يسلن البحر اه ب لك أبو جعكر عليه السالم وذكر أن سرحواب اسم شيطان أعمى يسلن البحر مسمس
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  ن ابب يف أن البحر حميط ابمرضن ابب يف أن البحر حميط ابمرض  126126
  وكوك( وفيه ليث بن أيب سليم وذو مرت ( وفيه ليث بن أيب سليم وذو مرت حميطا  احميطا  ا  لق هللا تبارك وتعاىل من وراء ذ ه األر  حبرالق هللا تبارك وتعاىل من وراء ذ ه األر  حبراخخ))د عن ابن عبا  قال : د عن ابن عبا  قال :   ((222222  44))روى ابن أيب حاس د كما عند ابن كثري روى ابن أيب حاس د كما عند ابن كثري 

  ن ابب يف أن البحر يلطرب من خإية فن ابب يف أن البحر يلطرب من خإية ف  127127
فددأوحى هللا جددل ثندداؤه إىل موسددى أن ااددرب بعصدداك البحددر وأوحددى إىل فددأوحى هللا جددل ثندداؤه إىل موسددى أن ااددرب بعصدداك البحددر وأوحددى إىل ......قددال : )قددال : )قصدد  موسددى وفرعددون قصدد  موسددى وفرعددون (  عددن ابددن عبددا  يف (  عددن ابددن عبددا  يف دار الكلددردار الكلددر  277277  11))روى الطددربي يف اجلددامع روى الطددربي يف اجلددامع 

أمدرت أن أادرب أمدرت أن أادرب   ::قدالقدال  ؟؟يداذا أمدرتيداذا أمدرت  ::درى مدن أي جواقبده يندربه قدال فقدال يوشدع ملوسدىدرى مدن أي جواقبده يندربه قدال فقدال يوشدع ملوسدىفثداب البحدر لده أفلدل يعد  لده رعددا ال يدفثداب البحدر لده أفلدل يعد  لده رعددا ال يد  ،،البحر أن امسع ملوسى وأطدع إذا ادربك البحر أن امسع ملوسى وأطدع إذا ادربك 
  فنرب موسى البحر بعصاه فاقكلق(فنرب موسى البحر بعصاه فاقكلق(  : : فااربه قالفااربه قال: : البحر قال البحر قال 

  ن ابب يف نعي  شهدا  البحر يف امنةن ابب يف نعي  شهدا  البحر يف امنة  128128
راقري مدن در يف هندر مدن قدور جمداذيكهم راقري مدن در يف هندر مدن قدور جمداذيكهم قدقدن  اجلن  ركب شهداء البحر ن  اجلن  ركب شهداء البحر فإذا دخل أذل اجلفإذا دخل أذل اجل..)..)..عن أقس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث طويل يف ذكر فنل الشهداء : عن أقس عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث طويل يف ذكر فنل الشهداء : 

مددواع أذدون يف أعيددنهم وأحلدى عندددذم مددن الشدراب البددارد يف الزجاجدد  مددواع أذدون يف أعيددنهم وأحلدى عندددذم مددن الشدراب البددارد يف الزجاجدد  هدا ذددو قددور يدتمأل مثددل األهدا ذددو قددور يدتمأل مثددل األإإقندبان اللللددل واليداقوت واملرجددان ترفعدده ريدح تسددمى الزذددراء يف مدوع كاجلبددال قندبان اللللددل واليداقوت واملرجددان ترفعدده ريدح تسددمى الزذددراء يف مدوع كاجلبددال 
  ((......البيناء   أذل الدقيا يف اليوم الصا فالبيناء   أذل الدقيا يف اليوم الصا ف

 عدم املغدريا بدن قديس أن قتدادا وسدعيد بدن املسديب والندحاك بدن مدزاحم  عدم املغدريا بدن قديس أن قتدادا وسدعيد بدن املسديب والندحاك بدن مدزاحم ))( وقدال اهليثمدب : ( وقدال اهليثمدب : مركز خدم  السدن  والسدريا النبويد مركز خدم  السدن  والسدريا النبويد   632632رقم رقم   656656  22) وا د اهليثمب ) وا د اهليثمب رواه احلارع رواه احلارع 
   عليه وسلم عليه وسلموأاب الزبري عن جابر بن عبد هللا والعزرمب عن علب بن أيب طالب أهنم حدثوا   ا احلديث عن رسول هللا  صلى هللاوأاب الزبري عن جابر بن عبد هللا والعزرمب عن علب بن أيب طالب أهنم حدثوا   ا احلديث عن رسول هللا  صلى هللا

  ذ ا احلديث واعه داود بن املرب وذو ك اب(ذ ا احلديث واعه داود بن املرب وذو ك اب(  : : قلتقلت  
  يتوىل قب  أرواحه يتوىل قب  أرواحه   فف  ما  ا وت يقب  امرواح إ  شهدا  البحر  إنما  ا وت يقب  امرواح إ  شهدا  البحر  إنن ابب يف أن ن ابب يف أن   129129

ط يف دمده يف الدرب ومدا بد  املدوجت  يف البحدر  ط يف دمده يف الدرب ومدا بد  املدوجت  يف البحدر  )شدهيد البحدر مثدل شدهيدي الدرب واملا دد يف البحدر كاملتشدَ)شدهيد البحدر مثدل شدهيدي الدرب واملا دد يف البحدر كاملتشدَ: : مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسدلم يقدول مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسدلم يقدول   : : قالقالعن أيب أمام  عن أيب أمام  
    ( ( ......كقاطع الدقيا يف طاع  هللا وإن هللا وكل ملك املوت يقبع األرواح إال شهداء البحر فإقه يتوىل قبع أرواحهمكقاطع الدقيا يف طاع  هللا وإن هللا وكل ملك املوت يقبع األرواح إال شهداء البحر فإقه يتوىل قبع أرواحهم

  و احلارع كما يف إحتاف املهرا و احلارع كما يف إحتاف املهرا     ((77167716  170170  88))الطرباين يف اللبري الطرباين يف اللبري   ((27782778))رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه و
  يدرك سلمان، وداود بن املرب ك اب(يدرك سلمان، وداود بن املرب ك اب(مل مل  بن أيب كثري  بن أيب كثري ىيىي)ذ ا إسناد اعيف؟ وفيه اققطاع، حي)ذ ا إسناد اعيف؟ وفيه اققطاع، حي  ::( وقال البوصريي ( وقال البوصريي 44274427))

    ((اعيف جدااعيف جدا))وقال : وقال :   ((11951195رقم :رقم :))واحلديث اعكه األلباين يف الرواء واحلديث اعكه األلباين يف الرواء 
  ((مواوعمواوع( : )( : )222222  22))وقال يف السلسل  النعيك  وقال يف السلسل  النعيك  

  ن ابب من سامت عايه احليتانن ابب من سامت عايه احليتان  130130
علدى سداحل البحدر فحدرك شدكتيه فدإذا رف مدن مسدك علدى سداحل البحدر فحدرك شدكتيه فدإذا رف مدن مسدك عن أيب احلارع األوالسب أقه مشدى مدع شديَه إبدراذيم بدن سدعد العلدوي عن أيب احلارع األوالسب أقه مشدى مدع شديَه إبدراذيم بدن سدعد العلدوي   ((404033  66))روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق روى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

شدبلته علدى ذد ه احليتددان شدبلته علدى ذد ه احليتددان   شدايل  رؤوسدها مدن املداء رف فددوق رف فاحتده فداه كاملشدريا ابلسدالم إىل إبددراذيم بدن سدعد العلدوي فقلدت يف قكسددب لدو كدان بشدر الصدياد ذاذنددا طدرحشدايل  رؤوسدها مدن املداء رف فددوق رف فاحتده فداه كاملشدريا ابلسدالم إىل إبددراذيم بدن سدعد العلدوي فقلدت يف قكسددب لدو كدان بشدر الصدياد ذاذنددا طدرح
كد ا وكد ا فقدال اي كد ا وكد ا فقدال اي     طاد منها شيئا كثريا فما س ذلك يف قكسب حىت غا  السمك كله يف املاء والتكت إ  إبراذيم فقال إيمل عر  يف قكسدك فقلدت لده عدر  يف قكسدبطاد منها شيئا كثريا فما س ذلك يف قكسب حىت غا  السمك كله يف املاء والتكت إ  إبراذيم فقال إيمل عر  يف قكسدك فقلدت لده عدر  يف قكسدبالصالص

  !!!!  ((  أاب احلارع ما أقت براد   ا األمرأاب احلارع ما أقت براد   ا األمر
  ن ابب أ ل  الإهدا  أصحاب الوكوفن ابب أ ل  الإهدا  أصحاب الوكوف  131131

غز يف البحر فإن غزو البحدر أفندل مدن غدزوت  غز يف البحر فإن غزو البحدر أفندل مدن غدزوت  يي)من مل يدرك الغزو معب فل)من مل يدرك الغزو معب فل: : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ::شهاب قالشهاب قال( عن علقم  بن ( عن علقم  بن 213213  44))روى ابن أيب شيب   روى ابن أيب شيب   
قدوم قدوم   )): : قدالقدال  ؟؟اي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ومدا أصدحاب الوكدوفاي رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ومدا أصدحاب الوكدوف  ::قدالواقدالوا  ((هللا أصدحاب الوكدوفهللا أصدحاب الوكدوفعندد عندد إن أفنل الشهداء إن أفنل الشهداء   ،،وإن شهيد البحر له أجر شهيدي الربوإن شهيد البحر له أجر شهيدي الرب  ،،يف الربيف الرب

  صحاب األكف(صحاب األكف(أأ)): : ((139139  4141))ويف رواي  عن ابن عساكر يف اتريخ دمشق ويف رواي  عن ابن عساكر يف اتريخ دمشق   ((هللاهللا  تلكأذم مراكبهم يف سبيلتلكأذم مراكبهم يف سبيل
: : واحتاددوا بقولدده صددلى هللا عليدده وسددلم واحتاددوا بقولدده صددلى هللا عليدده وسددلم   ،،شددهيد الددرب أفنددلشددهيد الددرب أفنددل  ::فقددال قددومفقددال قددوم  ؟؟أذددو أفنددل أم شددهيد الددربأذددو أفنددل أم شددهيد الددرب    ،،( : )اختلكددوا يف شددهيد البحددر( : )اختلكددوا يف شددهيد البحددر238238  11))قددال ابددن عبددد الددرب يف التمهيددد قددال ابددن عبددد الددرب يف التمهيددد 

شهيد البحر أفنل والغزو يف البحر أفندل واحتادوا حبدديث منقطدع السدناد عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم أقده شهيد البحر أفنل والغزو يف البحر أفندل واحتادوا حبدديث منقطدع السدناد عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم أقده : : وقال نخرون وقال نخرون   ((من عقر جواده وأذرق دمهمن عقر جواده وأذرق دمه)أفنل الشهداء )أفنل الشهداء 
هللا يدوم القيامد  هللا يدوم القيامد    عندد عندد فندل الشدهداء فندل الشدهداء )من مل يدرك الغزو معب فليغز يف البحر فإن غزاا يف البحر أفنل من غزوت  يف الدرب وإن شدهيد البحدر لده أجدر شدهيدي الدرب وإن أ)من مل يدرك الغزو معب فليغز يف البحر فإن غزاا يف البحر أفنل من غزوت  يف الدرب وإن شدهيد البحدر لده أجدر شدهيدي الدرب وإن أ: : قال قال 

  ذكدر األحاديدث الدواردا يف فندل شدهيد البحدر وقدد ذكدران منهدا   ذكدر األحاديدث الدواردا يف فندل شدهيد البحدر وقدد ذكدران منهدا    دم مدراكبهم يف سدبيل هللا( دم مدراكبهم يف سدبيل هللا(  أأ)قدوم تلكد)قدوم تلكدقدال : قدال :   ؟؟قالوا اي رسول هللا وما أصحاب الوكدوفقالوا اي رسول هللا وما أصحاب الوكدوف  ((صحاب الوكوفصحاب الوكوفأأ
  مجل .مجل .

مدن مل يدددرك مدن مل يدددرك ))علقمد  عدن واثلد  عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم بلكدا: علقمد  عدن واثلد  عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم بلكدا: ( ىتصدرا عدن ( ىتصدرا عدن 138138  4141))قلدت: قدد وصدل احلدديث الطدرباين ومدن طريقده ابدن عسداكر يف اتريدخ دمشدق قلدت: قدد وصدل احلدديث الطدرباين ومدن طريقده ابدن عسداكر يف اتريدخ دمشدق 
  ((الغزو معب فليغز يف البحرالغزو معب فليغز يف البحر

  ن ابب يف أن بني امرض والسما  الدنيا حبرا له موج مكفوفن ابب يف أن بني امرض والسما  الدنيا حبرا له موج مكفوف  132132
خلدق هللا عدز وجدل حبدرا دون السدماء يقددار ثددالع خلدق هللا عدز وجدل حبدرا دون السدماء يقددار ثددالع .و .و ..).).  ::عدن ابدن عبددا  عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم يف حدديث طويددل عدن ابدن عبددا  عدن النديب صدلى هللا عليده وسدلم يف حدديث طويددل   ((11661166  44))روى أبدو الشديخ يف كتداب العظمد  روى أبدو الشديخ يف كتداب العظمد  

اقطباقده يف اهلدواء مسدتو كأقده حبدل اقطباقده يف اهلدواء مسدتو كأقده حبدل   عندد عندد فراسخ فهو موع ملكوف قا م يف اهلواء أبمر هللا تعداىل ال يقطدر منده قطدرا والبحدور كلهدا سداكن  وذلدك البحدر جدار يف سدرع  السدهم فراسخ فهو موع ملكوف قا م يف اهلواء أبمر هللا تعداىل ال يقطدر منده قطدرا والبحدور كلهدا سداكن  وذلدك البحدر جدار يف سدرع  السدهم 
ذلك البحر ف لك قولده كدل يف فلدك يسدبحون والكلدك دوران العالد  يف جلد  غمدر ذلدك البحدر والد ي قكدس ذلك البحر ف لك قولده كدل يف فلدك يسدبحون والكلدك دوران العالد  يف جلد  غمدر ذلدك البحدر والد ي قكدس   ممدود ما ب  املشرق واملغرب فتاري الشمس والقمر واخلنس يفممدود ما ب  املشرق واملغرب فتاري الشمس والقمر واخلنس يف

ذدل األر  حددىت ذدل األر  حددىت حممدد بيدده لدو بددت الشددمس مدن دون ذلدك البحدر ألحرقدت كددل شدبء يف األر  حدىت الصدَور واحلادارا ولددو بددا القمدر مدن دون ذلدك البحددر الفتدنت بده أحممدد بيدده لدو بددت الشددمس مدن دون ذلدك البحدر ألحرقدت كددل شدبء يف األر  حدىت الصدَور واحلادارا ولددو بددا القمدر مدن دون ذلدك البحددر الفتدنت بده أ
  ((......من شاء هللا أن يعصمه من أوليا همن شاء هللا أن يعصمه من أوليا هيعبدوه من دون هللا تعاىل إال يعبدوه من دون هللا تعاىل إال 
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  سنده واه جدا(سنده واه جدا())قال السيوطب يف احلاوي : قال السيوطب يف احلاوي : 
بن أمحد بن حممد اخلياط املقرئ ثنا أبو بلر عبد هللا بن القاسم بدن مددين ثندا أبدو مسدعود يزيدد بدن خالدد ثندا بن أمحد بن حممد اخلياط املقرئ ثنا أبو بلر عبد هللا بن القاسم بدن مددين ثندا أبدو مسدعود يزيدد بدن خالدد ثندا   ببحدثنا علحدثنا عل( : ( : 8181  22))د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان د وروى أبو قعيم يف ذكر أخبار أصكهان 

ثنا أىب عن سكيان عن إمساعيل عن أىب مالك قال مطران فدإذا الندكادع فسدألت ابدن عبدا  فقدال إن فدوقلم حبدرا فيده مدن الددواب مثدل مدا يف ثنا أىب عن سكيان عن إمساعيل عن أىب مالك قال مطران فدإذا الندكادع فسدألت ابدن عبدا  فقدال إن فدوقلم حبدرا فيده مدن الددواب مثدل مدا يف   ييموسى بن عبد الرمحن بن مهدموسى بن عبد الرمحن بن مهد
  حبركمحبركم

  عن أيب مالك الغكاريعن أيب مالك الغكاري  يعيع( قال: ذكر جدي رمحه هللا تعاىل عن أيب  ايد القطان حدثنا مروان بن معاوي  حدثنا إمساعيل بن مس( قال: ذكر جدي رمحه هللا تعاىل عن أيب  ايد القطان حدثنا مروان بن معاوي  حدثنا إمساعيل بن مس7573075730))ورواه أبو الشيخ يف كتاب العظم  ورواه أبو الشيخ يف كتاب العظم  
الكدزاري ثقدد  يددلس تدددليس الكدزاري ثقدد  يددلس تدددليس قلدت: إمساعيددل بدن مسيددع ذدو اللددويف احلنكدب كددان يدرى رأي اخلددوارع الصدكري  وكددان مدأموان يف احلددديث صددوقا،ومروان بددن معاويد  ذددو ابدن احلددارع قلدت: إمساعيددل بدن مسيددع ذدو اللددويف احلنكدب كددان يدرى رأي اخلددوارع الصدكري  وكددان مدأموان يف احلددديث صددوقا،ومروان بددن معاويد  ذددو ابدن احلددارع 

الرا ي .وجده ذو جعكر بن حيدان ومل أره ترمجده يف الطبقدات وكأقده مل يلدن مدن الرا ي .وجده ذو جعكر بن حيدان ومل أره ترمجده يف الطبقدات وكأقده مل يلدن مدن   الشيوخ.وأبو  ايد القطان ذو محاد بن  اذان كما يف ف يب الته يب وثقه أبو حاس وأبو  رع الشيوخ.وأبو  ايد القطان ذو محاد بن  اذان كما يف ف يب الته يب وثقه أبو حاس وأبو  رع 
  واألثر يف قلب منه شبء وهللا أعلم. واألثر يف قلب منه شبء وهللا أعلم.   ((ذكر جديذكر جدي))  (و(وقال جديقال جدي))أذل أصكهان.ومل أجده يروي عنه بصيز التحمل املعروف  مثل حدثنا وأخربان ومسعت إها يقول: أذل أصكهان.ومل أجده يروي عنه بصيز التحمل املعروف  مثل حدثنا وأخربان ومسعت إها يقول: 

  يال ذكره أبو الشيخ يف طبقات املدث  أبصكهان والقزوي  يف الرشاد.   يال ذكره أبو الشيخ يف طبقات املدث  أبصكهان والقزوي  يف الرشاد.   وموسى بن عبد الرمحن مل أجد فيه جرحا وال تعدوموسى بن عبد الرمحن مل أجد فيه جرحا وال تعد
  ن ابب من قال إن هلل ماكا موكض ابلبحر يسبد له امسه مهاهيائي !ن ابب من قال إن هلل ماكا موكض ابلبحر يسبد له امسه مهاهيائي !  133133

فسدمع صدوات عاليدا ابلتسدبيح فسدمع صدوات عاليدا ابلتسدبيح   ،،البحدرالبحدر)عن إبراذيم بن أدذم عن بعع األبدال أقه قام ذات ليل  يصلى علدى شداطىء )عن إبراذيم بن أدذم عن بعع األبدال أقه قام ذات ليل  يصلى علدى شداطىء دار املعرف (: دار املعرف (:   348348  11))إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين قال الغزا  يف قال الغزا  يف 
  ::قدالقدال  ؟؟أان ملك من املال ل  موكل   ا البحر أسبح هللا تعاىل   ا التسدبيح مند  خلقدت قلدت فمدا امسدكأان ملك من املال ل  موكل   ا البحر أسبح هللا تعاىل   ا التسدبيح مند  خلقدت قلدت فمدا امسدك  ::فقالفقال  ؟؟من أقت أمسع صوتك وال أرى شَصكمن أقت أمسع صوتك وال أرى شَصك  ""ومل ير أحدا فقالومل ير أحدا فقال

سدبحان هللا العلدب الدداين سدبحان هللا الشدديد سدبحان هللا العلدب الدداين سدبحان هللا الشدديد **والتسدبيح ذدو قولده والتسدبيح ذدو قولده ..من اجلند  أو يدرى لده من اجلند  أو يدرى لده من قاله ما   مرا مل ميت حىت يرى مقعده من قاله ما   مرا مل ميت حىت يرى مقعده   ::فما ثواب من قاله قالفما ثواب من قاله قال  ::قلتقلت  ..مهلهيا يلمهلهيا يل
    **املسبح يف كل ملاناملسبح يف كل ملان  سبحان هللا سبحان هللا   األركان سبحان من ي ذب ابلليل ووي ابلنهار سبحان من ال يشغله شأن عن شأن سبحان هللا احلنان املناناألركان سبحان من ي ذب ابلليل ووي ابلنهار سبحان من ال يشغله شأن عن شأن سبحان هللا احلنان املنان

  ن ابب من شبه رالب الدنيا بإارب ما  البحرن ابب من شبه رالب الدنيا بإارب ما  البحر  134134
  ((مثل طالب الدقيا مثل شارب ماء البحر كلما ا داد شراب ا داد عطشا حىت يقتله مثل طالب الدقيا مثل شارب ماء البحر كلما ا داد شراب ا داد عطشا حىت يقتله )): :   ((دار املعرف دار املعرف   216216  33))ل الغزا  يف الحياء ل الغزا  يف الحياء قاقا

  من كالم عيسى عليه السالم وهللا أعلم.من كالم عيسى عليه السالم وهللا أعلم.((322322رقمرقم))  قلت : رواه ابن أيب الدقيا يف كتاب الزذدقلت : رواه ابن أيب الدقيا يف كتاب الزذد
  موعظ : موعظ : 

ومداؤه أمدر شدبء وأملحده فلشددا عطشدهم مل ومداؤه أمدر شدبء وأملحده فلشددا عطشدهم مل   ىل البحدرىل البحدرإإملثدال السداد  عشدر قدوم سدللوا مكدا ا فاجدأذم العطدمل فداقتهوا ملثدال السداد  عشدر قدوم سدللوا مكدا ا فاجدأذم العطدمل فداقتهوا )فصدل  ا)فصدل  ا: : ((203203  ))قال ابن القيم يف عدا الصدابرين قال ابن القيم يف عدا الصدابرين 
منده منده   مدر مداا وأقده كلمدا ا داد الشداربمدر مداا وأقده كلمدا ا داد الشدارب  جيدوا مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرووا وجعلوا كلما ا دادوا شراب ا دادوا همأ حىت تقطعت أمعاؤذم وماتوا عطشا وعلم عقالؤذم أقهجيدوا مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرووا وجعلوا كلما ا دادوا شراب ا دادوا همأ حىت تقطعت أمعاؤذم وماتوا عطشا وعلم عقالؤذم أقه

الد ين علدى حافد  البحدر ذلمدوا إىل الد ين علدى حافد  البحدر ذلمدوا إىل ا داد همأه فتباعدوا عنه مساف  حىت وجدوا أراا حلوا فحكروا فيها قليا فنبع هلم ماء عد ب فدرات فشدربوا وعاندوا وطبَدوا واندوا إخدواهنم ا داد همأه فتباعدوا عنه مساف  حىت وجدوا أراا حلوا فحكروا فيها قليا فنبع هلم ماء عد ب فدرات فشدربوا وعاندوا وطبَدوا واندوا إخدواهنم 
)مثدل طالدب الددقيا  )مثدل طالدب الددقيا  : : املثدل بعينده قدد ادربه املسديح عليده السدالم فقدال املثدل بعينده قدد ادربه املسديح عليده السدالم فقدال يا ذو فيه وكان اجمليدب واحددا بعدد واحدد وذد ا يا ذو فيه وكان اجمليدب واحددا بعدد واحدد وذد ا   بباملاء الكرات وكان منهم املستهزئ ومنهم املعر  الراااملاء الكرات وكان منهم املستهزئ ومنهم املعر  الراا
  ((((كمثل شارب ماء البحر كلما ا داد شراب ا داد عطشاكمثل شارب ماء البحر كلما ا داد شراب ا داد عطشا
. رواه . رواه ((لددو كددان البددن ندم واداين مددن مددال البتغددى اثلثددا وال ميددم جددوف ابددن ندم إال الددرتاب ويتددوب هللا علددى مددن اتب لددو كددان البددن ندم واداين مددن مددال البتغددى اثلثددا وال ميددم جددوف ابددن ندم إال الددرتاب ويتددوب هللا علددى مددن اتب قلددت: وخددري مندده قددول الندديب صددلى هللا عليدده وسددلم : )قلددت: وخددري مندده قددول الندديب صددلى هللا عليدده وسددلم : )

  البَاري ومسلم  من حديث ابن عبا  البَاري ومسلم  من حديث ابن عبا  
  د ابب من قال إن األر  يف البحر كاالصطبل يف الربد ابب من قال إن األر  يف البحر كاالصطبل يف الرب  135135

( وكشددف اخلكدداء للعالددوين ( وكشددف اخلكدداء للعالددوين 5656) ) )األر  يف البحددر كالصددطبل يف الددرب( وال أصددل لدده كمددا يف املصددنوع للقدداري )األر  يف البحددر كالصددطبل يف الددرب( وال أصددل لدده كمددا يف املصددنوع للقدداري حددديث : حددديث : ( ( دار املعرفدد دار املعرفدد   318318  44))ذكددر الغددزا  يف الحيدداء ذكددر الغددزا  يف الحيدداء 
  ((ملسس  الرسال ملسس  الرسال   125125  11))

  ن ابب يف حتاية ما  البحرن ابب يف حتاية ما  البحر  136136
قددال حددث  أبددو األشدعث العالددب حدددثنا قددال حددث  أبددو األشدعث العالددب حدددثنا أيب بلددر بدن أيب الدددقيا أيب بلددر بدن أيب الدددقيا   عبدد هللاعبدد هللا  عددن عددن ((313313  1616))وابدن عسدداكر يف اتريددخ دمشدق وابدن عسدداكر يف اتريددخ دمشدق   ((12711271  44))روى أبدو الشدديخ يف كتداب العظمدد  روى أبدو الشدديخ يف كتداب العظمدد  

  منده مداء مدن السدماء ومنده مداء يسدتقيه الغديم مدن البحدرمنده مداء مدن السدماء ومنده مداء يسدتقيه الغديم مدن البحدر  ::قدال خالدد بدن يزيددقدال خالدد بدن يزيدد يدد أقده كدان عندد عبدد امللدك بدن مدروان فد كروا املداء ف يدد أقده كدان عندد عبدد امللدك بدن مدروان فد كروا املداء ف  مسعت أيب ي كر عن خالدد بدنمسعت أيب ي كر عن خالدد بدن  ::معتمر قالمعتمر قال
فدال يلدون لده قبدات وأمدا النبدات فمدا كدان مدن السدماء وقدال إن شدئت أعد بت مداء البحدر فدأمر بقدالل مدن مداء   وصدف كيدف فدال يلدون لده قبدات وأمدا النبدات فمدا كدان مدن السدماء وقدال إن شدئت أعد بت مداء البحدر فدأمر بقدالل مدن مداء   وصدف كيدف   فيع به الرعد والربق فأما ما يلدون مدن البحدرفيع به الرعد والربق فأما ما يلدون مدن البحدر

  ((يصنع به حىت يع بيصنع به حىت يع ب
  ن املاء ليصري ربارا فيبقى امللح مرتسبا يف الانء   يربد البَار املتصاعد إبانء ابرد فوقه ليصري ماءا خالصا.ن املاء ليصري ربارا فيبقى امللح مرتسبا يف الانء   يربد البَار املتصاعد إبانء ابرد فوقه ليصري ماءا خالصا.قلت: وطريق  حتليته أن يسَقلت: وطريق  حتليته أن يسَ

  ::((ملسس  الرسال  انشرونملسس  الرسال  انشرون  597597  ))د ويف اآلداب الشرعي  البن مكلح د ويف اآلداب الشرعي  البن مكلح 
 ب، أو جيعدل يف قددر وجيعدل فدوق القددر قندبان عليهدا صدوف منكدوب،  ب، أو جيعدل يف قددر وجيعدل فدوق القددر قندبان عليهدا صدوف منكدوب، وقد يدبر املاء املاا فيع ب أبن يواع يف إانء كالقدح من  ع فإقه يرشدح إليده مدن خارجده مداء عدوقد يدبر املاء املاا فيع ب أبن يواع يف إانء كالقدح من  ع فإقه يرشدح إليده مدن خارجده مداء عد))

اء عد ب، أو حيكددر إىل اء عد ب، أو حيكددر إىل ويوقدد حتدت القددر حددىت يرتكدع ربارذدا إىل الصدوف فددإذا كثدر عصدره، ال يدزال يكعددل ذلدك حدىت جيتمددع لده مدا يريدد فيحصددل لده مدن البَدار يف الصددوف مدويوقدد حتدت القددر حددىت يرتكدع ربارذدا إىل الصدوف فددإذا كثدر عصدره، ال يدزال يكعددل ذلدك حدىت جيتمددع لده مدا يريدد فيحصددل لده مدن البَدار يف الصددوف مد
  ((إليها   اثلث  إىل أن يع ب، أو يلط بط  جيد أو يلط بسويق يف جرار جدد وتستقطر.إليها   اثلث  إىل أن يع ب، أو يلط بط  جيد أو يلط بسويق يف جرار جدد وتستقطر.  جاقبه حكرا يرشح ماؤه إليها   أخرى إىل جاقبها ترشح ذبجاقبه حكرا يرشح ماؤه إليها   أخرى إىل جاقبها ترشح ذب

  ن ابب  يمن قال إن الرابط بساح  البحر أ ل  من موا قة لياة القدر يف أحد ا سجدينن ابب  يمن قال إن الرابط بساح  البحر أ ل  من موا قة لياة القدر يف أحد ا سجدين  137137
)رابط ليلد  إىل جاقدب البحدر )رابط ليلد  إىل جاقدب البحدر : : أبدو ذريدرا يقدول أبدو ذريدرا يقدول   خنسدب قدال كدانخنسدب قدال كدانيب سدكيان األيب سدكيان األأأعن ابن جريج قدال أخدربين إسدحاق بدن رافدع املددي  عدن حيدىي بدن عن ابن جريج قدال أخدربين إسدحاق بدن رافدع املددي  عدن حيدىي بدن   ((96169616))الر اق الر اق   عبدعبدروى روى 

  ((من وراء عورا املسلم  أحب إ  من أن أوافق ليل  القدر يف أحد املسادين مساد اللعب  أو مساد الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدين من وراء عورا املسلم  أحب إ  من أن أوافق ليل  القدر يف أحد املسادين مساد اللعب  أو مساد الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدين 
  أبو حاس : ليس ابلقوي ل  احلديث.أبو حاس : ليس ابلقوي ل  احلديث.  وحيىي بن أيب سكيان األخنسب مل يلق أاب ذريرا ، قاله أبو حاس، وإسحاق قال فيهوحيىي بن أيب سكيان األخنسب مل يلق أاب ذريرا ، قاله أبو حاس، وإسحاق قال فيه
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بدو بدو أأخدربان خدربان أأمحدد بدن احلسد  احلدافا و محدد بدن احلسد  احلدافا و أأبدو بلدر بدو بلدر أأان ان أأبدو القاسدم  اذدر بدن طداذر املسدتملب بنيسدابور بدو القاسدم  اذدر بدن طداذر املسدتملب بنيسدابور أأأخدربان أخدربان ( : ( : 8282وروى حممد بن عبد الرمحن املقرئ يف األربع  يف اجلهاد ) وروى حممد بن عبد الرمحن املقرئ يف األربع  يف اجلهاد ) 
ان إمساعيدل بدن حممدد الصدكار ثندا عبدا  بدن عبدد هللا الرتقكدب ثندا ان إمساعيدل بدن حممدد الصدكار ثندا عبدا  بدن عبدد هللا الرتقكدب ثندا أأعبد هللا بن حيىي بن عبدد اجلبدار عبد هللا بن حيىي بن عبدد اجلبدار   انانأأ  محد بن علب اخلطيب قاالمحد بن علب اخلطيب قاالأأبو بلر بو بلر أأحممد عبد اللر  بن محزا بدمشق ثنا حممد عبد اللر  بن محزا بدمشق ثنا 

ىل السداحل   قيدل ال ىل السداحل   قيدل ال إإيب ذريدرا اقده كدان يف املرابطد  فكزعدوا فَرجدوا يب ذريدرا اقده كدان يف املرابطد  فكزعدوا فَرجدوا أأبدو االسدود عدن جماذدد عدن بدو االسدود عدن جماذدد عدن أأأبو عبد الرمحن املقري ثنا سعيد يع  ابن أيب أيوب ثنا حممدد بدن عبدد الدرمحن أبو عبد الرمحن املقري ثنا سعيد يع  ابن أيب أيوب ثنا حممدد بدن عبدد الدرمحن 
موقدف سداع  يف سدبيل هللا خدري مدن موقدف سداع  يف سدبيل هللا خدري مدن : ): )اب ذريدرا فقدال مسعدت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم يقدول اب ذريدرا فقدال مسعدت رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم يقدول أأبو ذريرا واقف فمر به اقسدان فقدال مدا يوقكدك اي بو ذريرا واقف فمر به اقسدان فقدال مدا يوقكدك اي أأأب  فاقصرف النا  و أب  فاقصرف النا  و 

    ((سود سود قيام ليل  القدر عند احلار األقيام ليل  القدر عند احلار األ
  ن ابب يف أن ما  البحر ينفع لادغة العقرب مع الرقيةن ابب يف أن ما  البحر ينفع لادغة العقرب مع الرقية  138138

فلمدا اقصدرف فلمدا اقصدرف   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليل  يصلب فواع يده على األر  فلدغته عقرب فتناوهلا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بنعلده فقتلتهدارسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليل  يصلب فواع يده على األر  فلدغته عقرب فتناوهلا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم بنعلده فقتلتهدا  بينابيناعن علب قال: عن علب قال: 
( ( 11قودْل أَعودوذو بِدَربِْ اْلَكلَدِق( )الكلدق:قودْل أَعودوذو بِدَربِْ اْلَكلَدِق( )الكلدق:))( و( و11وَن( )اللدافرون:وَن( )اللدافرون:قودْل اَي أَيدَُّهدا اْلَلداِفرو قودْل اَي أَيدَُّهدا اْلَلداِفرو )).   دعدا يداء وملدح وجعدل ميسدح عليهدا ويقدرأ بدد .   دعدا يداء وملدح وجعدل ميسدح عليهدا ويقدرأ بدد   (()لعدن هللا العقدرب ال تددع مصدليا وال غدريه)لعدن هللا العقدرب ال تددع مصدليا وال غدريه: : قالقال
  (  (  11)قوْل أَعووذو ِبَربِْ الَناِ ( )النا :)قوْل أَعووذو ِبَربِْ الَناِ ( )النا :وو

  ((548548))وصححه األلباين يف السلسل  الصحيح  وصححه األلباين يف السلسل  الصحيح  (.(.518518  22))رواه البيهقب يف شعب الميان رواه البيهقب يف شعب الميان 
ه مع بزر اللتان للسع العقرب ويف   امللح  قدوا جاذبد  حمللد  وملدا كدان يف لسدعها قدوا انريد  ه مع بزر اللتان للسع العقرب ويف   امللح  قدوا جاذبد  حمللد  وملدا كدان يف لسدعها قدوا انريد  مللح انفع للسم قال ابن سينا ينمد بمللح انفع للسم قال ابن سينا ينمد ب(: )ا(: )ا270270  55د قال املناوي يف فيع القدير )د قال املناوي يف فيع القدير )

  ((مجع ب  املاء املربد وامللح اجلاذب تنبيها على أن عالع السميات ابلتربيد واجل بمجع ب  املاء املربد وامللح اجلاذب تنبيها على أن عالع السميات ابلتربيد واجل ب
  من األجوب  الكاخرا على االسئل  الكاجرامن األجوب  الكاخرا على االسئل  الكاجرا

دار ابدن اجلدو ي(: )النصدارى تقدد  دورذدم ابمللدح، قدال قسيسدهم حكدص،ألان وجددان أن إليدا  الد ي دار ابدن اجلدو ي(: )النصدارى تقدد  دورذدم ابمللدح، قدال قسيسدهم حكدص،ألان وجددان أن إليدا  الد ي   180180اجرا ) اجرا ) قال العالم  القرايف يف األجوب  الكداخرا علدى اال لد  الكدقال العالم  القرايف يف األجوب  الكداخرا علدى اال لد  الكد
لدح، وقدد  بده مداء العد  فعد بت، لدح، وقدد  بده مداء العد  فعد بت، تلمي ه اليسع ملث يدين  أرحيا ، فشلا أذلها أن عينا يرع منها ماء كثدري ال ينتكدع بده. فلد لك أمدر أن يدلتى إبانء جديدد، فأدخدل فيده املتلمي ه اليسع ملث يدين  أرحيا ، فشلا أذلها أن عينا يرع منها ماء كثدري ال ينتكدع بده. فلد لك أمدر أن يدلتى إبانء جديدد، فأدخدل فيده امل

أن عيسددى عليدده أن عيسددى عليدده   صددران ققددد  ابمللح،وذدد ا فاسددد،ألن إليددا  عليدده السددالم فعددل ذدد ا علددى وجدده املعاددزا واللرامدد ، ال أن يلددون حلمددا شددرعيا ، كمددا روي يف ال يددلصددران ققددد  ابمللح،وذدد ا فاسددد،ألن إليددا  عليدده السددالم فعددل ذدد ا علددى وجدده املعاددزا واللرامدد ، ال أن يلددون حلمددا شددرعيا ، كمددا روي يف ال يددل  فلدد لكفلدد لك
    عليهما السالم(  عليهما السالم(السالم سأله أعمى أن يرد بصره،فأخ  قطع  ط  يف عينه، فأبصر ،فلان ينبغب أن تقدسوا بيوتلم ابلط ، ألن عيسى أوىل من إلياالسالم سأله أعمى أن يرد بصره،فأخ  قطع  ط  يف عينه، فأبصر ،فلان ينبغب أن تقدسوا بيوتلم ابلط ، ألن عيسى أوىل من إليا

  ودخل ذ ا على املسلم ، فصار اجلهال منهم يستعينون ابمللح لطرد األرواح الشريرا  اعم  أن اجلن ال َتكل الطعام املاا ؟!ودخل ذ ا على املسلم ، فصار اجلهال منهم يستعينون ابمللح لطرد األرواح الشريرا  اعم  أن اجلن ال َتكل الطعام املاا ؟!
  ن ابب يف حورايت البحرن ابب يف حورايت البحر  139139

) وذدم أمد  ببحدر الدروم يشدبهن النسداء ذوات شدعور ) وذدم أمد  ببحدر الدروم يشدبهن النسداء ذوات شدعور   ::بندات املداء وقدالبندات املداء وقدال( ( 17431743إىل إىل   17401740  ))د أو عرا س البحر ،ومساذن  األبشيهب يف املستطرف من كل فن مسدتظرف د أو عرا س البحر ،ومساذن  األبشيهب يف املستطرف من كل فن مسدتظرف 
يصدطادوهنن وجيدامعوهنن، فياددون لد ا عظيمد  ال توجدد يف يصدطادوهنن وجيدامعوهنن، فياددون لد ا عظيمد  ال توجدد يف   حسان وهلن كالم ال يكهم، واحك ولعب، وهلدن رجدال مدن جنسدهن ويقدال: إن الصديادينحسان وهلن كالم ال يكهم، واحك ولعب، وهلدن رجدال مدن جنسدهن ويقدال: إن الصديادين  وثدي وفروع، وذنوثدي وفروع، وذن

  لربلس ورشيد على ما ذكر.لربلس ورشيد على ما ذكر.يف البحور اثقياً، ويقال: إن ذ ا الصنف يوجد ابيف البحور اثقياً، ويقال: إن ذ ا الصنف يوجد اب  غريذن من النساء،   يعيدوذنغريذن من النساء،   يعيدوذن
خرجدت إليده مسلد  عظيمد  فنقبدوا أذهندا وجعلدوا فيهدا احلبدال، وأخرجوذدا، فكتحدت خرجدت إليده مسلد  عظيمد  فنقبدوا أذهندا وجعلدوا فيهدا احلبدال، وأخرجوذدا، فكتحدت   وحلب عن الشيخ أيب العبا  احلاا ي قال: حدث  بعدع التادار أقده يف سدن  مدن السدن وحلب عن الشيخ أيب العبا  احلاا ي قال: حدث  بعدع التادار أقده يف سدن  مدن السدن 

مدن النسداء ومدن صدرفا إىل قصدف سداقيها شدبء كدالثوب يسدرت قبلهدا مدن النسداء ومدن صدرفا إىل قصدف سداقيها شدبء كدالثوب يسدرت قبلهدا   يلدونيلدون  فَرجت جاري  حسناء بينداء سدوداء الشدعر محدراء اخلددين كحدالء العيند  مدن أحسدن مدافَرجت جاري  حسناء بينداء سدوداء الشدعر محدراء اخلددين كحدالء العيند  مدن أحسدن مدا  أذهنا،أذهنا،
وتصيح كما تصديح النسداء حدىت ماتدت يف أيدديهم فألقوذدا يف البحدر، وتصيح كما تصديح النسداء حدىت ماتدت يف أيدديهم فألقوذدا يف البحدر،   عليها كال ار، فأخ ذا الرجال إىل الرب، فصارت تلطم وجهها وتنتف شعرذا، وتعع يدذاعليها كال ار، فأخ ذا الرجال إىل الرب، فصارت تلطم وجهها وتنتف شعرذا، وتعع يدذا  ودبرذا ودا رودبرذا ودا ر

  اخلالق .اخلالق .  فتبارك هللا أحسنفتبارك هللا أحسن
فأقداموا  دا مددا وكداقوا إذا جداء الليدل يسدمعون  دا مههمد . وأصدوااتً وادحلاً ولعبداً، فأقداموا  دا مددا وكداقوا إذا جداء الليدل يسدمعون  دا مههمد . وأصدوااتً وادحلاً ولعبداً،   أن الدريح ألقدتهم علدى جزيدرا ذات أشداار، وأهندار،أن الدريح ألقدتهم علدى جزيدرا ذات أشداار، وأهندار،    البحدري البحدري   وحلى القدزوي  عدن بعدعوحلى القدزوي  عدن بعدع

زوع  مدا شَصدان، فأمدا أحدددمها زوع  مدا شَصدان، فأمدا أحدددمها فوثبدوا علديهن، فأخد وا مدنهن اثنتد ، فتدفوثبدوا علديهن، فأخد وا مدنهن اثنتد ، فتد  مدن املركدب مجاعد  وكمندوا يف جاقدب البحدر، فلمدا جداء الليدل خدرع بندات املداء علدى عدادفن،مدن املركدب مجاعد  وكمندوا يف جاقدب البحدر، فلمدا جداء الليدل خدرع بندات املداء علدى عدادفن،  فَدرعفَدرع
ولدداً كأقدده القمددر، فلمدا طدداب اهلددواء، وركبدوا البحددر ووثددق  ددا، ولدداً كأقدده القمددر، فلمدا طدداب اهلددواء، وركبدوا البحددر ووثددق  ددا،   فأطلقهددا، فوثبدت يف البحددر، وأمددا اآلخدر فبقددب مددع صداحبته  مدداانً وذددو حيرسددها حدىت ولدددت لددهفأطلقهددا، فوثبدت يف البحددر، وأمددا اآلخدر فبقددب مددع صداحبته  مدداانً وذددو حيرسددها حدىت ولدددت لدده  فوثدق بصدداحبته،فوثدق بصدداحبته،

املراكدب وألقدت لصداحبها صددفاً فيده در وجدوذر، املراكدب وألقدت لصداحبها صددفاً فيده در وجدوذر،   بعدد أايم ههدرت مدن البحدر ودقدت مدنبعدد أايم ههدرت مدن البحدر ودقدت مدنيف البحر، فتأسف عليها َتسدكاً عظيمداً، فلمدا كدان يف البحر، فتأسف عليها َتسدكاً عظيمداً، فلمدا كدان   فأطلقها، فأغكلته وألقت قكسهافأطلقها، فأغكلته وألقت قكسها
اخلندراء صداد جاريد  مدنهن حسدناء الوجده سدوداء الشدعر محدراء اخلندراء صداد جاريد  مدنهن حسدناء الوجده سدوداء الشدعر محدراء   وقظري ذ ه احللاي : مدا ذكدره ابدن  والق يف اتريده أن رجدال مدن األقددلس مدن اجلزيدراوقظري ذ ه احللاي : مدا ذكدره ابدن  والق يف اتريده أن رجدال مدن األقددلس مدن اجلزيدرا  فباعه وصار من التاار.فباعه وصار من التاار.

ذكددراً، وبلددز مددن العمددر أربددع سددن ،   إقدده أراد السددكر ذكددراً، وبلددز مددن العمددر أربددع سددن ،   إقدده أراد السددكر   ر ليلدد  التمددام كاملدد  األوصدداف فأقامددت عنددده سددن  وأحبهددا حبدداً شددديداً وأولدددذا ولددداً ر ليلدد  التمددام كاملدد  األوصدداف فأقامددت عنددده سددن  وأحبهددا حبدداً شددديداً وأولدددذا ولددداً البدددالبددد  اخلدددين  ددالء العيندد  كأهنددااخلدددين  ددالء العيندد  كأهنددا
ركدب مدن ذلدك، فلمدا  ركدب مدن ذلدك، فلمدا  عليهدا، فلدم ميلنده أذدل املعليهدا، فلدم ميلنده أذدل امل  توسطت البحر أخكت ولدذا وألقت قكسها يف البحر، فلداد أن يلقدب قكسده خلكهدا حسدراتوسطت البحر أخكت ولدذا وألقت قكسها يف البحر، فلداد أن يلقدب قكسده خلكهدا حسدرا  فاستصحبها معه، ووثق  ا، فلمافاستصحبها معه، ووثق  ا، فلما

عاا دب خلقده، ومدا مل قشداذده وقسدمع عاا دب خلقده، ومدا مل قشداذده وقسدمع   كثرياً فيه در،   سلمت عليه وتركته، فلان ذلك نخر العهد  دا، فتبدارك هللا مدا أكثدركثرياً فيه در،   سلمت عليه وتركته، فلان ذلك نخر العهد  دا، فتبدارك هللا مدا أكثدر    كان بعد ثالث  أايم ههرت له، ألقت له صدفاً كان بعد ثالث  أايم ههرت له، ألقت له صدفاً 
هللا تعداىل قليدل، وإذا مسدع هللا تعداىل قليدل، وإذا مسدع ا ا واملستحيل، ويعلدم أن كدل مقددور ابلاداف  إىل قددر واملستحيل، ويعلدم أن كدل مقددور ابلاداف  إىل قددر وال معبود سواه، فالعاقل يعرف اجلا ز، وال معبود سواه، فالعاقل يعرف اجلا ز،   به أكثر، فسبحان القادر على كل شبء ال إله إال ذوبه أكثر، فسبحان القادر على كل شبء ال إله إال ذو

  ((عاباً جا زاً استحسنه ومل يل ب قا لهعاباً جا زاً استحسنه ومل يل ب قا له
املسددلمون يف العصددور املسددلمون يف العصددور   قلددت: وقددد ذكددر قصدد  اجلاريدد  اخلارجدد  مددن أذن السددمل  أبددو حامددد األقدلسددب يف كتدداب حتكدد  العاا ددب عددن سددالم الرتمددان الرحالدد  كمددا يف )الرحالدد قلددت: وقددد ذكددر قصدد  اجلاريدد  اخلارجدد  مددن أذن السددمل  أبددو حامددد األقدلسددب يف كتدداب حتكدد  العاا ددب عددن سددالم الرتمددان الرحالدد  كمددا يف )الرحالدد 

ومدن صدرفا إىل قصدف سداقيها شدبء كدالثوب يسدرت ومدن صدرفا إىل قصدف سداقيها شدبء كدالثوب يسدرت ( لزكب حممد حسن.واملالحا أن اجلاري  امل كورا مل تلدن علدى ذيئد  احلدورايت املد كورات نقكدا إهدا قيدل: )( لزكب حممد حسن.واملالحا أن اجلاري  امل كورا مل تلدن علدى ذيئد  احلدورايت املد كورات نقكدا إهدا قيدل: )1717لوسطى  لوسطى  اا
  ( ويف رواي  أيب حامد )من سرفا إىل ركبتيها.(( ويف رواي  أيب حامد )من سرفا إىل ركبتيها.(عليها كال ارعليها كال ار  قبلها ودبرذا ودا رقبلها ودبرذا ودا ر

شدعوٌر سدباط، ألدواهنْن إىل الْسدمرا، شدعوٌر سدباط، ألدواهنْن إىل الْسدمرا،   )يقال: إن ببحر الدْروم، وريدا بغدريه أينداً، حيدواانً يسدْموقه بندات املداء يشدبهن النسداء، هلدنْ )يقال: إن ببحر الدْروم، وريدا بغدريه أينداً، حيدواانً يسدْموقه بندات املداء يشدبهن النسداء، هلدنْ فنون األدب : فنون األدب : د وقال النويري يف هناي  األرب يف د وقال النويري يف هناي  األرب يف 
، وهلْن قهقهٌ  واحٌك وكالٌم ال ، وهلْن قهقهٌ  واحٌك وكالٌم الذوات فروٍع عظاٍم وثديٍْ   ((يعيدوهنْن إىل البحر. يعيدوهنْن إىل البحر.   ْ ًا عظيم   ْ ًا عظيم   يكهم؛ وريا يقعن ألصحاب املراكب وغريذم فينلحوهنْن فيادون لنلاحهْن ليكهم؛ وريا يقعن ألصحاب املراكب وغريذم فينلحوهنْن فيادون لنلاحهْن ل  ذوات فروٍع عظاٍم وثديٍْ
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)أم  حبري  على شبه النساء احلسان، سبط الشدعور قواذدد الصددور، ويقدال هلدا )أم  حبري  على شبه النساء احلسان، سبط الشدعور قواذدد الصددور، ويقدال هلدا د وذكر  ابن عبد املنعم احلمريي السبم يف الرو  املعطار أن من مجل  ما يف بالد واق الواق !: د وذكر  ابن عبد املنعم احلمريي السبم يف الرو  املعطار أن من مجل  ما يف بالد واق الواق !: 
مسدتوثق منهدا،   هدن بعدد والدفدا أهندا سدتألف ابنهدا وال تكارقده وأرسدلها مسدتوثق منهدا،   هدن بعدد والدفدا أهندا سدتألف ابنهدا وال تكارقده وأرسدلها   ي  واحددا مدنهن غالمداً وذدوي  واحددا مدنهن غالمداً وذدواملاء، هلم قهقه  واحك وكالم ال يكهدم، وقدد أولدد بعدع البحدر املاء، هلم قهقه  واحك وكالم ال يكهدم، وقدد أولدد بعدع البحدر   بناتبنات

  ((ولت ذاذب ، فلان ذلك الغالم يعرف اببن البحري .ولت ذاذب ، فلان ذلك الغالم يعرف اببن البحري .  وتردت يف البحر وذذبت ساحب ،   ههرت له بعد يوم وألقت إليه صدفاً فيه در قكيس،  وتردت يف البحر وذذبت ساحب ،   ههرت له بعد يوم وألقت إليه صدفاً فيه در قكيس،    من واثقها فتغكلتهمن واثقها فتغكلته
  ذب ما ولف املاء من السمك والطري والنكادع.ذب ما ولف املاء من السمك والطري والنكادع.  )بنات املاء)بنات املاء: :   (( ار القلوب يف املناف واملنسوب ار القلوب يف املناف واملنسوب))ثعاليب فقال يف ثعاليب فقال يف وخالف أبو منصور الوخالف أبو منصور ال

  وقد أحسن سيدوك الواسطب يف قوله:وقد أحسن سيدوك الواسطب يف قوله:
  أراح هللا قكسب من فلاٍد         أقام على اللااج  واخلالفأراح هللا قكسب من فلاٍد         أقام على اللااج  واخلالف
  ومن مملوكٍ  مللت رقاذا         ذوي األلباب ابخلدع اللطافومن مملوكٍ  مللت رقاذا         ذوي األلباب ابخلدع اللطاف

  ((واحنب شوقاً إليها         بنات املاء ترقص يف جكافواحنب شوقاً إليها         بنات املاء ترقص يف جكافكأن جكأن ج
  قلت: نثرت ققل ذ ه النصو  كامل  ملا فيها من الطراف  .قلت: نثرت ققل ذ ه النصو  كامل  ملا فيها من الطراف  .

هدم تلهديهم عدن سدكنهم فتغدرق، هدم تلهديهم عدن سدكنهم فتغدرق، أما عند غري العرب كالغريق وغريذم فحوري  البحدر اثدل األخطدار البحريد  مدن جهد  إغوا هدا البحدارا جبماهلدا وصدوفا السداحر، فهدب علدى  عمأما عند غري العرب كالغريق وغريذم فحوري  البحدر اثدل األخطدار البحريد  مدن جهد  إغوا هدا البحدارا جبماهلدا وصدوفا السداحر، فهدب علدى  عم
شدعورذن الطويلد  ويف شدعورذن الطويلد  ويف َتخ ذم إىل أعماق امليطات، ووصكوذا أبهندا قصدف امدرأا وقصدف مسلد ، وحلدى كثدري مدن حبدارفم أهندم رأوذدن يف األمدواع أو علدى الصدَور ميشدطن َتخ ذم إىل أعماق امليطات، ووصكوذا أبهندا قصدف امدرأا وقصدف مسلد ، وحلدى كثدري مدن حبدارفم أهندم رأوذدن يف األمدواع أو علدى الصدَور ميشدطن وو

  ميناء كوبنهاكن اثال لحداذن مصنوع من الربوقز. ميناء كوبنهاكن اثال لحداذن مصنوع من الربوقز. 
ر بنات البحر متواترا عند كل األمم القدمي ، وغاي  ما يقال فيهن أهندن جنيدات حبريد  شدأهنن شدأن مدا ر بنات البحر متواترا عند كل األمم القدمي ، وغاي  ما يقال فيهن أهندن جنيدات حبريد  شدأهنن شدأن مدا ويبقى السلال األذم يف ذ ا ، ذل ذن حقيق  أو خراف ، الظاذر أن أخباويبقى السلال األذم يف ذ ا ، ذل ذن حقيق  أو خراف ، الظاذر أن أخبا

  حيلى عن ىلوقات غريب  تركب صحوان طا راحيلى عن ىلوقات غريب  تركب صحوان طا را
  : : ((124124  ))قال فيهم األستاذ عمر سليمان األشقر يف كتاب عامل اجلن والشياط  قال فيهم األستاذ عمر سليمان األشقر يف كتاب عامل اجلن والشياط  

أرانا ذ ه، وال ي حتدثنا عنه فيما سبق، وبينا ما لديه من قددرات ...كمدا أعطدب القددرا علدى التشدلل، وذدو أرانا ذ ه، وال ي حتدثنا عنه فيما سبق، وبينا ما لديه من قددرات ...كمدا أعطدب القددرا علدى التشدلل، وذدو   )أان أجزم أبن ذ ه املَلوقات ذب من عامل اجلن ال ي يسلن)أان أجزم أبن ذ ه املَلوقات ذب من عامل اجلن ال ي يسلن
  ((يستطيع أن يرتاءى لإلقسان يف صور وأشلال ىتلك يستطيع أن يرتاءى لإلقسان يف صور وأشلال ىتلك 

  غريبةغريبة
  (: (: 331331  11( )( )يف الكلر السالمب واألدب العريبيف الكلر السالمب واألدب العريب  )املاء)املاءقال األستاذ حممد بن عبد العزيز بنعبد هللا يف كتابه قال األستاذ حممد بن عبد العزيز بنعبد هللا يف كتابه 

اء، علدى شدلل مسلد ،  اء، علدى شدلل مسلد ،  واع العلم حدا ألسداطري عدرا س البحدر يف السدنوات املاادي  وأكدد أهندا ليسدت حدورايت حيلدم البحدارا بلقا هدا، والدزواع منها،وليسدت امدرأا حسدنواع العلم حدا ألسداطري عدرا س البحدر يف السدنوات املاادي  وأكدد أهندا ليسدت حدورايت حيلدم البحدارا بلقا هدا، والدزواع منها،وليسدت امدرأا حسدن)وقد )وقد 
  ((ألكل واالسرتخاءألكل واالسرتخاءحياا خامل  يقنيها ابحياا خامل  يقنيها اب  كما ختيلها العامل القد ، وإها ذب جمرد حيوان عادي يرجع يف أصله إىل الكيل،ويتامع على شطآن عدد من دول العامل ليعيملكما ختيلها العامل القد ، وإها ذب جمرد حيوان عادي يرجع يف أصله إىل الكيل،ويتامع على شطآن عدد من دول العامل ليعيمل

ال يسدداعده عليدده وصددف البحددارا ال يسدداعده عليدده وصددف البحددارا   )وذددو احليددوان الد ي وصددكه األسددتاذ أبن للدد كر منده انابن طددويالن حيكددر  مددا أر  قعددر البحدر()وذددو احليددوان الد ي وصددكه األسددتاذ أبن للدد كر منده انابن طددويالن حيكددر  مددا أر  قعددر البحدر(قلدت: القددول أبهنددا عبددارا عدن حيددوان املددور  قلدت: القددول أبهنددا عبددارا عدن حيددوان املددور  
)عدرو  البحدر كاقدت )عدرو  البحدر كاقدت وقولده وقولده ((إهدا ذدب جمدرد حيدوان عدادي يرجدع يف أصدله إىل الكيلإهدا ذدب جمدرد حيدوان عدادي يرجدع يف أصدله إىل الكيل))ل األسدتاذ : ل األسدتاذ : للحوري  ابجلمال الرا ع والشعر الطويل و عم بعنهم جمامعد  بعندهن. وأمدا قدو للحوري  ابجلمال الرا ع والشعر الطويل و عم بعنهم جمامعد  بعندهن. وأمدا قدو 

فعايب جدا، فقد عكا علدى قظريد  التطدور الدم دعدا إليهدا دارون الزمدان وشدرب واندمع وتقيدأ ! والقدول فعايب جدا، فقد عكا علدى قظريد  التطدور الدم دعدا إليهدا دارون الزمدان وشدرب واندمع وتقيدأ ! والقدول   حيواان أرايا رابعب األطراف وأهنا أقرب احليواانت إىل رتب  الكيل (حيواان أرايا رابعب األطراف وأهنا أقرب احليواانت إىل رتب  الكيل (
)اليوس ( و)اللياوس ( يف ذ ا احليوان ومها ماداتن توجددان يف سلسدل  متصدل  تنتهدب )اليوس ( و)اللياوس ( يف ذ ا احليوان ومها ماداتن توجددان يف سلسدل  متصدل  تنتهدب  ا خلقه هللا تعاىل أول مرا.واعتماده يف ذلك على وجود مادي  ا خلقه هللا تعاىل أول مرا.واعتماده يف ذلك على وجود مادي احلق أن املور  ذلاحلق أن املور  ذل

لدى اجلدزم أبن ذدات  املدادت  ال توجددان إال لدى اجلدزم أبن ذدات  املدادت  ال توجددان إال ألقه ال أحدد يقددر عألقه ال أحدد يقددر عوال ي يعد السدلف املباشدر للكيلد  اعتمداد ادعيف.وال ي يعد السدلف املباشدر للكيلد  اعتمداد ادعيف.  د د   ((موريرتيومموريرتيوم))كما قال د والصحيح أن ينطق كما قال د والصحيح أن ينطق     إىل )املورتريم(إىل )املورتريم(
  يف ذ ه السلسل .وال يقدر أحد على اجلزم أبقه ال ينبغب أن تلوان إال فيها.يف ذ ه السلسل .وال يقدر أحد على اجلزم أبقه ال ينبغب أن تلوان إال فيها.

  غريبةغريبة
ماؤذدا ينبدع مدن ماؤذدا ينبدع مدن   ،،مثلهدامثلهدا  أبر  اهلندد حبدريا مقددار عشدرا فراسدخ يفأبر  اهلندد حبدريا مقددار عشدرا فراسدخ يف  ::قدال صداحب حتكد  الغرا دبقدال صداحب حتكد  الغرا دب: ): )أر  واسدع  ابلسدندأر  واسدع  ابلسدندقال القزوي  يف ناثر الدبالد يف حديثده عدن الندذد  وذدب قال القزوي  يف ناثر الدبالد يف حديثده عدن الندذد  وذدب 

عدد كثري يلعبون على ساحل البحدر ويرقصدون ويصدكقون ابليددين عدد كثري يلعبون على ساحل البحدر ويرقصدون ويصدكقون ابليددين   ويف تلك البحريا حيواانت على صورا القسان إذا كان الليل يرع منهاويف تلك البحريا حيواانت على صورا القسان إذا كان الليل يرع منها  ..أسكلها ال وتيها شبء من األهنارأسكلها ال وتيها شبء من األهنار
  ( !! ( !! ..وفيهم جوار حسناواتوفيهم جوار حسناوات

  ن ابب  يمن صاهللا عاهللا سطد البحرن ابب  يمن صاهللا عاهللا سطد البحر  140140
وكدان حسددنيا مددن أذددل بغدداد كددان يقددال لدده وكدان حسددنيا مددن أذددل بغدداد كددان يقددال لدده العلدوي أاب إسددحاق البغدددادي العلدوي أاب إسددحاق البغدددادي إبددراذيم بددن سددعد إبددراذيم بددن سددعد أن  أن  عبددد الددرمحن السدلمب عبددد الددرمحن السدلمب   أيبأيبعددن عددن ( ( 401401  66))شدق شدق روى ابدن عسدداكر يف اتريددخ دمروى ابدن عسدداكر يف اتريددخ دم

  !!!!!!كنت معه يف البحر فبسط كساءه على املاء وصلى عليه كنت معه يف البحر فبسط كساءه على املاء وصلى عليه ::الشريف الزاذد وكان أستاذ أيب احلارع األوالسب حلى عنه أبو احلارع قال الشريف الزاذد وكان أستاذ أيب احلارع األوالسب حلى عنه أبو احلارع قال 
  ذ ا من طريق  أيب احلارع األوالسب وأيب احلسن الدربندي ذ ا من طريق  أيب احلارع األوالسب وأيب احلسن الدربندي   ((دار املعرف دار املعرف   429429  22))صك  الصكوا صك  الصكوا   وذكر ابن اجلو ي يفوذكر ابن اجلو ي يف

  ن ابب يف أول من غزا يف البحرن ابب يف أول من غزا يف البحر  141141
  أول من غزا يف البحر العالء بن احلنرمب عامل أيب بلر غزا البحرين.أول من غزا يف البحر العالء بن احلنرمب عامل أيب بلر غزا البحرين.

الوليدد مدن اليمامد  بعدث أبدو بلدر الصدديق رادب هللا عنده  العدالء بدن احلندرمب  إىل الوليدد مدن اليمامد  بعدث أبدو بلدر الصدديق رادب هللا عنده  العدالء بدن احلندرمب  إىل وملدا فدرا خالدد بدن وملدا فدرا خالدد بدن   ::(عن حممد بن إسدحاق قدال(عن حممد بن إسدحاق قدال166166  9494  1818))روى الطرباين يف اللبري روى الطرباين يف اللبري 
ا لرسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم ا لرسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم البحددرين وكددان العددالء ذددو الدد ي بعثدده رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  إىل املندد ر بددن سدداوي العبدددي الددراوي املندد ر وأقددام العددالء  ددا أمددري البحددرين وكددان العددالء ذددو الدد ي بعثدده رسددول هللا  صددلى هللا عليدده وسددلم  إىل املندد ر بددن سدداوي العبدددي الددراوي املندد ر وأقددام العددالء  ددا أمددري 

قدرد امللدك يف نل قدرد امللدك يف نل   ::من ارتدد مدن العدرب إال اجلدارود بدن عمدرو فإقده ثبدت علدى السدالم ومدن تبعده مدن قومده واجتمعدت ربيعد  ابلبحدرين وارتددت وقدالوامن ارتدد مدن العدرب إال اجلدارود بدن عمدرو فإقده ثبدت علدى السدالم ومدن تبعده مدن قومده واجتمعدت ربيعد  ابلبحدرين وارتددت وقدالواوارتدت ربيع  ابلبحرين فديوارتدت ربيع  ابلبحرين فدي
 املغدرور فلمدا اجتمعدت ربيعد   املغدرور فلمدا اجتمعدت ربيعد  لد لد املن ر فللموا املن ر بن النعمان بن املن ر وكان يسمى العرور وكان يقول بعد ذلك ح  أسلم وأسلم النا  وعليهم السيف لست ابلعرور ولاملن ر فللموا املن ر بن النعمان بن املن ر وكان يسمى العرور وكان يقول بعد ذلك ح  أسلم وأسلم النا  وعليهم السيف لست ابلعرور ول
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ن أاثل سدار معده يدن معده مدن بد  ن أاثل سدار معده يدن معده مدن بد  ابلبحرين سار إليهم  العالء بن احلنرمب وأمده بثمام  بن أاثل احلنكب وكدان قدد أسدلم وأسدلم قومده فلمدا أمدر العدالء بدن احلندرمب بثمامد  بدابلبحرين سار إليهم  العالء بن احلنرمب وأمده بثمام  بن أاثل احلنكب وكدان قدد أسدلم وأسدلم قومده فلمدا أمدر العدالء بدن احلندرمب بثمامد  بد
  اخلرباخلرب( ( ......سحيم حىت خا  إىل ربيع  البحرسحيم حىت خا  إىل ربيع  البحر

  ( وغريه أن أول من غزى يف البحر معاوي   من عثمان ققال عن الكراييب.!( وغريه أن أول من غزى يف البحر معاوي   من عثمان ققال عن الكراييب.!245245ألشواق )  ألشواق )  قلت: وقد ذكر ابن النحا  يف مشارق اقلت: وقد ذكر ابن النحا  يف مشارق ا
  ن ابب يف هعا  أو  البحر إذا خا وا الغرقن ابب يف هعا  أو  البحر إذا خا وا الغرق  142142

  ((البحر إذا خافوا الغرق يدعون بهالبحر إذا خافوا الغرق يدعون به  يقال ذو دعاء أذليقال ذو دعاء أذل))  : : ((271271  33))((اي حب اي قيوماي حب اي قيومقال القرطيب  يف قوله )قال القرطيب  يف قوله )
سددألوا موسددى عددن اسددم هللا األعظددم فقددال هلددم أاي ذيددا شددرا ذيددا يعدد  اي حددب اي قيددوم ويقددال ذددو دعدداء أذددل البحددر إذا خددافوا الغددرق  سددألوا موسددى عددن اسددم هللا األعظددم فقددال هلددم أاي ذيددا شددرا ذيددا يعدد  اي حددب اي قيددوم ويقددال ذددو دعدداء أذددل البحددر إذا خددافوا الغددرق  يقددال إن بدد  إسددرا يل يقددال إن بدد  إسددرا يل ( : )( : )121121  22وقددال )وقددال )

  ((يدعون بهيدعون به
  (: (: امللتب  التااري  اللربىامللتب  التااري  اللربى  511511  11))كما يف فيع القدير للمناوي كما يف فيع القدير للمناوي     النابلسب يف ككاي  ذوي األلبابالنابلسب يف ككاي  ذوي األلبابقلت: قال قلت: قال 

  ((إذا خافوا الغرقإذا خافوا الغرق) إن احلب القيوم دعاء أذل البحر ) إن احلب القيوم دعاء أذل البحر 
  قلت: وقيل ذو اسم هللا األعظم ال ي إذا دعب به أجاب.وقد ورد يف ذلك حديث صحيح.قلت: وقيل ذو اسم هللا األعظم ال ي إذا دعب به أجاب.وقد ورد يف ذلك حديث صحيح.

  ن ابب يف أن ف يلح  مصحاب البحرن ابب يف أن ف يلح  مصحاب البحر  143143
 بدن املغدريا عدن أيب فدرا   بدن املغدريا عدن أيب فدرا  عن عبد هللاعن عبد هللا( ( 110110  33(وابن بط  يف الابق  اللربى )(وابن بط  يف الابق  اللربى )581581  22وإمام األ م  ابن خزمي  يف كتاب التوحيد )وإمام األ م  ابن خزمي  يف كتاب التوحيد )  ((222222  44))روى ابن أيب شيب  يف املصنف روى ابن أيب شيب  يف املصنف 

ح  يسدتوي يف مركبده ح  يسدتوي يف مركبده )يف روايد  ابدن خزميد  : ثدالع مدرات()يف روايد  ابدن خزميد  : ثدالع مدرات()إن هللا ينحك إىل أصدحاب البحدر مدرارا )إن هللا ينحك إىل أصدحاب البحدر مدرارا : : قه مسع عبد هللا بن عمرو يقول قه مسع عبد هللا بن عمرو يقول أأيزيد بن رابح موىل عمرو بن العا  يزيد بن رابح موىل عمرو بن العا  
  ( ( امليد يف مركبه وح  يوجه إليه الرب فيشرف إليهامليد يف مركبه وح  يوجه إليه الرب فيشرف إليه  ويلب أذله وماله وح  وخ ه ويلب أذله وماله وح  وخ ه 

  ذ ا إسناد رجاله ثقات غري عبد هللا بن املغريا قال فيه ابن حبان : يغرب.ذ ا إسناد رجاله ثقات غري عبد هللا بن املغريا قال فيه ابن حبان : يغرب.و و 
سددبحاقه، قثبددت املعددىن سددبحاقه، قثبددت املعددىن قلددت: النددحك صددك  مددن صددكات هللا تعدداىل، قثبتهددا علددى حقيقتهددا مددن غددري تلييددف وال اثيددل وال حتريددف وال َتويددل وال تعطيددل ، علددى وجدده يليددق بدده قلددت: النددحك صددك  مددن صددكات هللا تعدداىل، قثبتهددا علددى حقيقتهددا مددن غددري تلييددف وال اثيددل وال حتريددف وال َتويددل وال تعطيددل ، علددى وجدده يليددق بدده 

  العليم.العليم.وقكو  يف الليف، ليس كمثله شبء وذو السميع وقكو  يف الليف، ليس كمثله شبء وذو السميع 
  ن ابب من قال إن ورو ضربت يف البحر سبع مراتن ابب من قال إن ورو ضربت يف البحر سبع مرات144144

ذد ه الندار ادربت يداء البحدر سدبع مدرات ولدوال ذلدك مدا اقتكدع  دا ذد ه الندار ادربت يداء البحدر سدبع مدرات ولدوال ذلدك مدا اقتكدع  دا : **: **بدن عبدا  رادب هللا عنهمدا بدن عبدا  رادب هللا عنهمدا اا( : )يف اجلامع البن عييند  عدن ( : )يف اجلامع البن عييند  عدن 334334  66))قال احلافا ابن حار يف الكتح قال احلافا ابن حار يف الكتح 
    ((****أحدأحد
  ن ابب يف كضم البحر  وسهللان ابب يف كضم البحر  وسهللا  145145

شباب  عن يوقس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عمرو بدن ميمدون عدن عبدد هللا بدن مسدعود أن موسدى عليده السدالم حد  أسدرى ببد  شباب  عن يوقس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عمرو بدن ميمدون عدن عبدد هللا بدن مسدعود أن موسدى عليده السدالم حد  أسدرى ببد  عن عن ( ( 333333  66))يب  يب  روى ابن أيب شروى ابن أيب ش
حددىت اقتهدى إىل البحددر حددىت اقتهدى إىل البحددر الم الم إسدرا يل بلدز فرعددون فدأمر بشدداا فد حبت   قددال ال وهللا ال يلدو مددن سدلَها حددىت جيتمدع إ  سدتما   ألددف مدن القددبط قدال فدداقطلق موسدى عليدده السدإسدرا يل بلدز فرعددون فدأمر بشدداا فد حبت   قددال ال وهللا ال يلدو مددن سدلَها حددىت جيتمدع إ  سدتما   ألددف مدن القددبط قدال فدداقطلق موسدى عليدده السد

  ((......قكرق لكقكرق لكأأ)لقد استلثرت اي موسى وذل اقكرقت ألحد من ولد ندم ف)لقد استلثرت اي موسى وذل اقكرقت ألحد من ولد ندم ف: : فقال له اقكرق فقال البحر فقال له اقكرق فقال البحر 
  ن ابب من قال: الغزو يف الرب خري من الغزو يف البحرن ابب من قال: الغزو يف الرب خري من الغزو يف البحر146146

ملبدارك عدن عمدر بدن حممدد بدن  يدد عدن انفدع أقده أخدربه أن بدن عمدر  ملبدارك عدن عمدر بدن حممدد بدن  يدد عدن انفدع أقده أخدربه أن بدن عمدر  أخربان إبراذيم حدثنا حممد حدثنا سعيد قال مسعدت بدن اأخربان إبراذيم حدثنا حممد حدثنا سعيد قال مسعدت بدن ا( قال  : ( قال  :   205205))روى ابن املبارك يف كتاب الزذد روى ابن املبارك يف كتاب الزذد 
  (() ألن أغزو على انق  ذلول صموت أحب إ  من ركوب  البحر ) ألن أغزو على انق  ذلول صموت أحب إ  من ركوب  البحر : : كان يقولكان يقول
  ن ابب يف أن الغرق يكفر ك  شال  حىت الدينن ابب يف أن الغرق يكفر ك  شال  حىت الدين147147

ز ز ملتبد  القرنقدملتبد  القرنقد  123123صصحدثنا حيدب بدن عبدد العزيدز عدن عبدد العدزيحدثنا حيدب بدن عبدد العزيدز عدن عبدد العدزي  حدثنا احلسن بن الصباح قال حدثنا حيب بن عباد قالحدثنا احلسن بن الصباح قال حدثنا حيب بن عباد قال( قال : ( قال :   279279))روى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد روى ابن أيب عاصم يف كتاب الزذد 
) الشددهادا ) الشددهادا : : عيده وسدلمعيده وسدلمقدال حددثنا سدعيد بددن صدكوان عدن عبدد هللا بدن املغددريا بدن عبدد هللا بدن أيب بدردا قدال مسعددت عبدد هللا بدن عمدرو يقدول قددال رسدول هللا صدلى هللا قدال حددثنا سدعيد بددن صدكوان عدن عبدد هللا بدن املغددريا بدن عبدد هللا بدن أيب بدردا قدال مسعددت عبدد هللا بدن عمدرو يقدول قددال رسدول هللا صدلى هللا   بدن حيدىيبدن حيدىي

    ناده اعيفناده اعيفإسإس( و ( و تلكر كل شبء إال الدين والغرق يلكر ذلك كله تلكر كل شبء إال الدين والغرق يلكر ذلك كله 
  ن ابب يف أن بع  التوراة رمال يف البحرن ابب يف أن بع  التوراة رمال يف البحر148148

مهدام فدأخربين بسدطام بدن مهدام فدأخربين بسدطام بدن د يف قصد  إصداب  قدرب دقيدال ابلسدو  ووجددان كتداب معده د والد ذيب يف اتريدخ السدالم عدن د يف قصد  إصداب  قدرب دقيدال ابلسدو  ووجددان كتداب معده د والد ذيب يف اتريدخ السدالم عدن   ((ملتبد  القدرننملتبد  القدرنن  123123))ذكر ابن القديم يف ذدايد  احليدارى ذكر ابن القديم يف ذدايد  احليدارى 
مر علينا شهر بن حوشب فدعوانه فقال على اخلبدري سدقطتم: إن اللتداب كدان عندد كعدب فلمدا احتندر قدال: * مر علينا شهر بن حوشب فدعوانه فقال على اخلبدري سدقطتم: إن اللتداب كدان عندد كعدب فلمدا احتندر قدال: * ت اكران اللتاب إىل ما صار فت اكران اللتاب إىل ما صار ف))مسلم أن معاوي  بن قرا قال: مسلم أن معاوي  بن قرا قال: 

قرقدورا   أقد ف بده يف البحدر* قرقدورا   أقد ف بده يف البحدر*   أال رجل أ تمنه على أماق  يلديها*؟ قدال شدهرك فقدال ابدن عدم   يلدىن أاب لبيدد: أان، فددفع إليده اللتداب، فقدال: إذا بلغدت موادع كد ا فاركدبأال رجل أ تمنه على أماق  يلديها*؟ قدال شدهرك فقدال ابدن عدم   يلدىن أاب لبيدد: أان، فددفع إليده اللتداب، فقدال: إذا بلغدت موادع كد ا فاركدب
  ((رع املاء فق فه فيه ورجع إىل كعب فأخربه فقال صدقت إقه من التوراا الم أقزهلا هللا عز وجل.رع املاء فق فه فيه ورجع إىل كعب فأخربه فقال صدقت إقه من التوراا الم أقزهلا هللا عز وجل.فكعل، فاقكفكعل، فاقك

  قال : حدع معاوي  بن قرا ...قال : حدع معاوي  بن قرا ...  ((160160  6767))ابن عساكر يف اتريخ دمشق ابن عساكر يف اتريخ دمشق وذكره وذكره 
  ن ابب من قال إن الكفار خاقوا من حبر ماحل ن ابب من قال إن الكفار خاقوا من حبر ماحل 149149

(عدن (عدن 491491  66والد ذيب يف امليدزان )والد ذيب يف امليدزان )  ((دار اللتدب العلميد  دار اللتدب العلميد    118118  33))وابدن حدزم يف الكصدل وابدن حدزم يف الكصدل ( ( امللتبد  العصدري امللتبد  العصدري   7373  11ققل الشيخ أبو احلسن األشعري يف مقاالت السدالمي  )ققل الشيخ أبو احلسن األشعري يف مقاالت السدالمي  )
كتدب إبصدبعه علدى ككده أعمدال العبداد مدن املعاصدب والطاعدات فغندب مدن كتدب إبصدبعه علدى ككده أعمدال العبداد مدن املعاصدب والطاعدات فغندب مدن     ))املغريا بدن  سدعيد الشديعب  وإليده تنسدب فرقد  املغرييد  وذدب فرقد  مدن فدرق الشديع  الغاليد  أن هللا :املغريا بدن  سدعيد الشديعب  وإليده تنسدب فرقد  املغرييد  وذدب فرقد  مدن فدرق الشديع  الغاليد  أن هللا :
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ا وحمددق ا وحمددق فداجتمع مدن عرقده حبددران أحددمها مداا مظلدم واآلخدر قددري عد ب   اطلدع يف البحدر فأبصدر هلدده فد ذب ليأخد ه فطدار فداقتزع عدد  هلده فَلدق منهدا  سدفداجتمع مدن عرقده حبددران أحددمها مداا مظلدم واآلخدر قددري عد ب   اطلدع يف البحدر فأبصدر هلدده فد ذب ليأخد ه فطدار فداقتزع عدد  هلده فَلدق منهدا  سد  املعاصدب فعدرقاملعاصدب فعدرق
  ((ن النري الع بن النري الع بذلك الظل وقال: ال ينبغب أن يلون معب إله غريي   خلق اخللق كله من البحرين فَلق اللكار من البحر املاا املظلم وخلق امللمن  مذلك الظل وقال: ال ينبغب أن يلون معب إله غريي   خلق اخللق كله من البحرين فَلق اللكار من البحر املاا املظلم وخلق امللمن  م

  واملغريا ذ ا لعنه هللا من جبيل  ذو ال ي أحرقه خالد القسري ابلنار.واملغريا ذ ا لعنه هللا من جبيل  ذو ال ي أحرقه خالد القسري ابلنار.
  ابب النهال عن بيع السم  يف البحرابب النهال عن بيع السم  يف البحر  نن150150

: )روي : )روي   ((340340  55))( قدال البيهقدب يف السدنن اللددربى ( قدال البيهقدب يف السدنن اللددربى هللا عليده وسدلم أقده قدال: )ال تشدرتوا السدمك يف املداء فإقده غدررهللا عليده وسدلم أقده قدال: )ال تشدرتوا السدمك يف املداء فإقده غدرر  ىى( عدن ابدن مسدعود عدن النديب صدل( عدن ابدن مسدعود عدن النديب صدل388388  11))روى أمحدد روى أمحدد 
فددا علدى عبددد هللا أقده كددره بيددع فددا علدى عبددد هللا أقده كددره بيددع مرفوعدا وفيدده إرسدال بدد  املسديب وابددن مسددعود والصدحيح مددا رواه ذشديم عددن يزيدد موقوفددا علددى عبدد هللا ورواه أينددا سدكيان الثددوري عدن يزيددد موقو مرفوعدا وفيدده إرسدال بدد  املسديب وابددن مسددعود والصدحيح مددا رواه ذشديم عددن يزيدد موقوفددا علددى عبدد هللا ورواه أينددا سدكيان الثددوري عدن يزيددد موقو 

  السمك يف املاء(السمك يف املاء(
  من طريق  ا دا عن يزيد.من طريق  ا دا عن يزيد.  ((96079607  321321  99))د الطرباين د الطرباين قلت وفيه أينا حممد بن صبيح بن السماك الواعا وذو اعيف .ورواه موقوفا على ابن مسعو قلت وفيه أينا حممد بن صبيح بن السماك الواعا وذو اعيف .ورواه موقوفا على ابن مسعو 

  ..وحدثنا به ذشيم عن يزيد فلم يرفعهوحدثنا به ذشيم عن يزيد فلم يرفعه  ::قال أيبقال أيب  ::قال أبو عبد الرمحنقال أبو عبد الرمحن  ::)قال القطيعب)قال القطيعببعد أن رواه من طريق المام أمحد: بعد أن رواه من طريق المام أمحد: ( ( 369369  55))قال اخلطيب البغدادي يف التاريخ قال اخلطيب البغدادي يف التاريخ 
  اذداذد  ى بن مسعود وذو الصحيح(ى بن مسعود وذو الصحيح(ك لك رواه  ا دا عن قدام  عن يزيد بن أيب  ايد موقوفا علك لك رواه  ا دا عن قدام  عن يزيد بن أيب  ايد موقوفا عل::قلت قلت   

    ((املوقوف أصحاملوقوف أصح)): : ((275275  55))وقال الدارقط  يف العلل وقال الدارقط  يف العلل 
  ن ابب يف أن اس  النيب صاهللا ف عايه وسا  يف البحر عبد ا هيمنن ابب يف أن اس  النيب صاهللا ف عايه وسا  يف البحر عبد ا هيمن151151

لده ألدف اسدم قدال كعدب األحبدار : اسدم لده ألدف اسدم قدال كعدب األحبدار : اسدم   ققل القااب أبو بلر بن العريب عن بعع الصوفي  أن النديب صدلى هللا عليده وسدلمققل القااب أبو بلر بن العريب عن بعع الصوفي  أن النديب صدلى هللا عليده وسدلم))قزذ  اجملالس ومنتَب النكا س: قزذ  اجملالس ومنتَب النكا س: قال الصكوري يف قال الصكوري يف 
اء عبددد الوذداب وعندد الشدياط  عبددد اء عبددد الوذداب وعندد الشدياط  عبددد النديب عندد أذدل اجلندد  عبدد اللدر  وعندد أذددل الندار عبدد اجلبدار وعنددد محلد  العدرب عبدد اجمليددد وعندد سدا ر املال لد  عبددد احلميدد وعندد األقبيدالنديب عندد أذدل اجلندد  عبدد اللدر  وعندد أذددل الندار عبدد اجلبدار وعنددد محلد  العدرب عبدد اجمليددد وعندد سدا ر املال لد  عبددد احلميدد وعندد األقبيد

  ((القادر يف البحر عبد املهيمنالقادر يف البحر عبد املهيمنالقهار وعند اجلن عبد الرحيم وعبد اجلبار وعبد اخلالق ويف الرب عبد القهار وعند اجلن عبد الرحيم وعبد اجلبار وعبد اخلالق ويف الرب عبد 
  ن ابب من أثبت شهاهة ال قات ممن يف البحر من الصياهين يف ثبوت اهلضلن ابب من أثبت شهاهة ال قات ممن يف البحر من الصياهين يف ثبوت اهلضل152152

من ترمج  الشيخ يوسف بن محود بن خلف بدن أيب مسدلم الصدْكب أبدو احلاداع األديدب الشداعر  السدبم املداللب أقده أاته من ترمج  الشيخ يوسف بن محود بن خلف بدن أيب مسدلم الصدْكب أبدو احلاداع األديدب الشداعر  السدبم املداللب أقده أاته   ( (   722722  44))ذكر القااب عيا  يف ترتيب املدارك ذكر القااب عيا  يف ترتيب املدارك 
  شبء من الصيادين، يف البحر من الثقات. فأخربوه بلشكهم اهلالل، من مواع صيدذم، ورؤيتهم له. فأثبت شهادفمشبء من الصيادين، يف البحر من الثقات. فأخربوه بلشكهم اهلالل، من مواع صيدذم، ورؤيتهم له. فأثبت شهادفم  داخل الليلداخل الليل

  ن. ابب رواية  احلديث يف البحرن. ابب رواية  احلديث يف البحر153153
لى هللا عليه وسلم  لى هللا عليه وسلم  ابيعت رسول هللا  صابيعت رسول هللا  ص  : ): )شعب  قال مسعت عتااب موىل بن ذرمز يقول صحبت أقس بن مالك  يف سكين   فسمعته يقولشعب  قال مسعت عتااب موىل بن ذرمز يقول صحبت أقس بن مالك  يف سكين   فسمعته يقول( عن ( عن 204204  33روى أمحد )روى أمحد )د د 

      ((بيدي ذ ه وأشار بيده والطاع  فيما استطعتبيدي ذ ه وأشار بيده والطاع  فيما استطعت
قال : أقبأان أبو علب احلسن بن أمحد أان أبو قعيم احلافا ان أبو عمرو بدن محددان ان احلسدن بدن سدكيان ان ذشدام بدن عمدار قال : أقبأان أبو علب احلسن بن أمحد أان أبو قعيم احلافا ان أبو عمرو بدن محددان ان احلسدن بدن سدكيان ان ذشدام بدن عمدار ( ( 210210  7070))د وروى ابن عساكر يف اتريخ دمشق د وروى ابن عساكر يف اتريخ دمشق 

دان عن عمدري بدن األسدود العنسدب أقده حدثده أقده أتدى عبدادا بدن الصدامت وذدو بسداحل محدص وذدو يف بنداء لده ومعده امرأتده أم دان عن عمدري بدن األسدود العنسدب أقده حدثده أقده أتدى عبدادا بدن الصدامت وذدو بسداحل محدص وذدو يف بنداء لده ومعده امرأتده أم ان حيىي بن محزا ان ثور بن يزيد عن خالد بن معان حيىي بن محزا ان ثور بن يزيد عن خالد بن مع
فديهم ؟ فديهم ؟ أم حدرام اي رسدول هللا أان أم حدرام اي رسدول هللا أان حرام قال عمري فحدثت  أم حرام أهنا مسعت رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( يقول " أول جيمل من أمم يغزون البحر قد أوجبوا " قالدت حرام قال عمري فحدثت  أم حرام أهنا مسعت رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( يقول " أول جيمل من أمم يغزون البحر قد أوجبوا " قالدت 

  ((مسعتها حتدع به وذب يف البحرمسعتها حتدع به وذب يف البحر))قال " أقت فيهم " قال ثور : قال " أقت فيهم " قال ثور : 
( رادب هللا ( رادب هللا 45894589)مسعت حيىي يقول مل يسمع معتمر من سلم الغنوي شيئا وقد مسع من سلم بن أيب ال ايل، مسع منده يف البحدر )رقدم:)مسعت حيىي يقول مل يسمع معتمر من سلم الغنوي شيئا وقد مسع من سلم بن أيب ال ايل، مسع منده يف البحدر )رقدم:( : ( : 248248  22))وقال الدوري يف اتريه وقال الدوري يف اتريه 

  ((352352رقم:رقم:))  سلاالت اآلجري أليب داودسلاالت اآلجري أليب داودومثله يف ومثله يف ((تعاىل عنهماتعاىل عنهما
اقصدرافهما إىل اقصدرافهما إىل   عدن أيب اخلطداب العدالء بدن حدزم ومسدع منده يف البحدر يفعدن أيب اخلطداب العدالء بدن حدزم ومسدع منده يف البحدر يفأخد  أخد    صدادق بدن خلدف بدن صدادق بدن لبيدال األقصداريصدادق بدن خلدف بدن صدادق بدن لبيدال األقصداريدد وذكدر ابدن بشدلوال يف الصدل  أن أاب احلسدن دد وذكدر ابدن بشدلوال يف الصدل  أن أاب احلسدن 

  ..األقدلساألقدلس
البدن البدن   تتبدن وذدب قلدبدن وذدب قلداا(: )قدال (: )قدال 193193  55))عبد الرمحن املدين موىل أم سدلم عبد الرمحن املدين موىل أم سدلم   بد هللا بن  ايد بن سليمان بن مسعان املَزومب أيببد هللا بن  ايد بن سليمان بن مسعان املَزومب أيبد وقال ابن حار يف ف يب الته يب يف ترمج  عد وقال ابن حار يف ف يب الته يب يف ترمج  ع

  ابلبحر(ابلبحر(  ::قالقال  ؟؟أين لقيت عبد هللا بن عبد الرمحن ال ي رويت عنهأين لقيت عبد هللا بن عبد الرمحن ال ي رويت عنه  ::مسعانمسعان
   ائدة ائدة

  ومنهداومنهدا  البحدرالبحدر  ههدرههدر  علدىعلدى  عليهداعليهدا  أوقكد أوقكد : ): )قال شيخ شيَنا عبد احلب اللتاين يف فهر  الكهدار  يف ترمجد  شديَه أمحدد األمد  بدن عدزو  بعدد ذكدره لشديوخه الد ين روى عدنهم قال شيخ شيَنا عبد احلب اللتاين يف فهر  الكهدار  يف ترمجد  شديَه أمحدد األمد  بدن عدزو  بعدد ذكدره لشديوخه الد ين روى عدنهم 
  ((بعدبعد  بهبه  االجتماعاالجتماع      يقدريقدر  وملومل  وارتباطوارتباط  ودود  بيننابيننا  وحصلوحصلذد ذد   13231323  عامعام  للحجللحج  ذذايبذذايب  ح ح   البحرالبحر  يفيف  ورافقتهورافقته  أيناأينا  أجزتهأجزته  وقدوقد  لهله  ماما  كلكل    عنعن  أرويأروي  ذكرذكر  ماما  ققلتققلت
  د ابب فيمن رمى قكسه يف البحر حنو العدو فاهنزم العدود ابب فيمن رمى قكسه يف البحر حنو العدو فاهنزم العدو154154

كندا مدع إبدراذيم بدن أدذدم يف مركددب يف البحدر فَدرع عليندا العددو فرمدى إبدراذيم ذدو ورجددل كندا مدع إبدراذيم بدن أدذدم يف مركددب يف البحدر فَدرع عليندا العددو فرمدى إبدراذيم ذدو ورجددل ))عدن خلدف بدن ادديم اللدويف قدال : عدن خلدف بدن ادديم اللدويف قدال :   ((325325  66))روى ابدن عسداكر يف اتريدخ دمشدق روى ابدن عسداكر يف اتريدخ دمشدق 
  ((نخر أقكسهما إىل البحر يع  حنو العدو فاهنزم العدونخر أقكسهما إىل البحر يع  حنو العدو فاهنزم العدو

  قلت : وقد مات إبراذيم بن أدذم يف البحر غا اي ودفن يف بعع جزر الروم.قلت : وقد مات إبراذيم بن أدذم يف البحر غا اي ودفن يف بعع جزر الروم.
  لبحر لبحر ن ابب يف من غرقت كتبه يف ان ابب يف من غرقت كتبه يف ا155155

. رحدل إىل املشدرق سدن  سدبع وثالثد . . رحدل إىل املشدرق سدن  سدبع وثالثد . د ذكر ابن الكراب يف اتريخ األقدلس أن أفلح موىل الناصر عبد الرمحن بن حممد أمري امللمن  رمحه هللا. من أذل قرطب ؛ يلىن: أاب حيدىيد ذكر ابن الكراب يف اتريخ األقدلس أن أفلح موىل الناصر عبد الرمحن بن حممد أمري امللمن  رمحه هللا. من أذل قرطب ؛ يلىن: أاب حيدىي
  بلر حممد بن احلس  اآلجري.بلر حممد بن احلس  اآلجري.فسمع يل : من أيب سعيد بن العرايب، ومن عبد هللا بن حيىي العربى األصبهاين القصاب، ومن أيب فسمع يل : من أيب سعيد بن العرايب، ومن عبد هللا بن حيىي العربى األصبهاين القصاب، ومن أيب 
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يف شدهر رمندان سدن  سدس يف شدهر رمندان سدن  سدس ومسع يصر: من أيب بلر عبد الرمحن بن سدلموي  بدن أمحدد الدرا ي وغدريذم. وذذبدت كتبده يف البحدر. حددع بيسدري وكتدب عنده. وتدويف )رمحده هللا( ومسع يصر: من أيب بلر عبد الرمحن بن سدلموي  بدن أمحدد الدرا ي وغدريذم. وذذبدت كتبده يف البحدر. حددع بيسدري وكتدب عنده. وتدويف )رمحده هللا( 
  و اق  وثالع ما  .و اق  وثالع ما  .

الشام، وكتب احلديث جعل كتبده يف صدندوق، وقدريه، وركدب البحدر، فاادطربت السدكين ، وماجدت، الشام، وكتب احلديث جعل كتبده يف صدندوق، وقدريه، وركدب البحدر، فاادطربت السدكين ، وماجدت،   أن علب بن أيب طاذر ملا رحل إىلأن علب بن أيب طاذر ملا رحل إىل) )   ((8888  1414))د وذكر ال ذيب يف السري د وذكر ال ذيب يف السري 
ان طلديب ذلددك لوجهدك وحددب ان طلديب ذلددك لوجهدك وحددب فدألقى الصددندوق يف البحدر،   سددلنت السدكين ، فلمددا خدرع منهددا، أقدام علددى السداحل ثددالاث يددعو هللا،   سدداد يف الليلد  الثالثدد ، وقدال: إن كددفدألقى الصددندوق يف البحدر،   سددلنت السدكين ، فلمددا خدرع منهددا، أقدام علددى السداحل ثددالاث يددعو هللا،   سدداد يف الليلد  الثالثدد ، وقدال: إن كدد

  رأسه فإذا ابلصندوق ملقى عنده، فقدم، وأقام برذ ،   قصدوه لسماع احلديث، فامتنع منه.رأسه فإذا ابلصندوق ملقى عنده، فقدم، وأقام برذ ،   قصدوه لسماع احلديث، فامتنع منه.  رسولك، فأغث  برد ذلك، فرفعرسولك، فأغث  برد ذلك، فرفع
املدك بده علدى شدط البحدر ؟ ! ال املدك بده علدى شدط البحدر ؟ ! ال قال: فرأيت النيب صلى هللا عليده وسدلم يف مندامب، ومعده علدب رادب هللا عنده، فقدال النديب صدلى هللا عليده وسدلم: اي علدب مدن عامدل هللا يدا عقال: فرأيت النيب صلى هللا عليده وسدلم يف مندامب، ومعده علدب رادب هللا عنده، فقدال النديب صدلى هللا عليده وسدلم: اي علدب مدن عامدل هللا يدا ع

  يثب.يثب.اتنع من رواي  أحاداتنع من رواي  أحاد
  ((قال: فقلت: قد تبت إىل هللا. فدعا  ، وحث  على الرواي .قال: فقلت: قد تبت إىل هللا. فدعا  ، وحث  على الرواي .

)مسعت حممد بن جعكر بن مطر مسعت إبراذيم بدن يوسدف اهلسدنااين يقدول رمدى أمحدد بدن أيب احلدواري بلتبده يف البحدر )مسعت حممد بن جعكر بن مطر مسعت إبراذيم بدن يوسدف اهلسدنااين يقدول رمدى أمحدد بدن أيب احلدواري بلتبده يف البحدر : : الصوفي  الصوفي    طبقاتطبقاتالرمحن السلمب يف الرمحن السلمب يف   قال أبو عبدقال أبو عبدد و د و 
  ((وصول حمالوصول حمالقعم الدليل كنت واالشتغال ابلدليل بعد القعم الدليل كنت واالشتغال ابلدليل بعد ال::وقال وقال 

فركبدت البحدر أريدد ملد  فغرقدت فركبدت البحدر أريدد ملد  فغرقدت   جاريد   جاريد     ببحممد بن قصر قال خرجدت مدن مصدر ومعدحممد بن قصر قال خرجدت مدن مصدر ومعد  ( عن عثمان بن جعكر اللبان حدث ( عن عثمان بن جعكر اللبان حدث 249249  22))د وروى السبلب يف الطبقات إبسناده د وروى السبلب يف الطبقات إبسناده 
مستسدلما للمدوت فدإذا رجدل مستسدلما للمدوت فدإذا رجدل   علدى فَد  جداريمعلدى فَد  جداريم  ببسدسدالعطدمل فلدم أقددر علدى املداء فوادعت رأالعطدمل فلدم أقددر علدى املداء فوادعت رأ  ف ذب مىن ألكا جزء وصرت إىل جزيرا أان وجاريم فما رأينا فيها أحددا وأخد ينف ذب مىن ألكا جزء وصرت إىل جزيرا أان وجاريم فما رأينا فيها أحددا وأخد ين

      ((ومعه كو  فقال ذاه فشربت وسقيتها   منى فال أدرى من أين جاء وال من أين ذذبومعه كو  فقال ذاه فشربت وسقيتها   منى فال أدرى من أين جاء وال من أين ذذب  قد جاءينقد جاءين
رىء صداحب املقامدات رىء صداحب املقامدات أمحد بدن حممدد بدن موسدى بدن عطداء هللا أبدو العبدا  ابدن العريدف الصدنهاجب األقدلسدب املقدأمحد بدن حممدد بدن موسدى بدن عطداء هللا أبدو العبدا  ابدن العريدف الصدنهاجب األقدلسدب املقد(يف ترمج  ابن العريف (يف ترمج  ابن العريف 113113  2020د وذكر ال ذيب يف السري )د وذكر ال ذيب يف السري )

  ملا احتمل إىل مراكمل استوحمل فغرق يف البحر مجيع مللكاته فلم يبق منها إال ما كتب منها عنهملا احتمل إىل مراكمل استوحمل فغرق يف البحر مجيع مللكاته فلم يبق منها إال ما كتب منها عنه  أقه أقه والشارات والشارات 
  ن ابب يف أنه ليس يف البحر شال  إ  ذكره ف.ن ابب يف أنه ليس يف البحر شال  إ  ذكره ف.156156

لديس لديس   ))عمدرو بدن ديندار مسدع أاب عبدد الدرمحن مسدع أاب بلدر يقدول: عمدرو بدن ديندار مسدع أاب عبدد الدرمحن مسدع أاب بلدر يقدول: أبو عبد الرمحن قال حااع وموسى عدن محداد بدن سدلم  عدن أبو عبد الرمحن قال حااع وموسى عدن محداد بدن سدلم  عدن )): : ((دار الكلردار الكلر  5050  ))قال البَاري يف اللىن قال البَاري يف اللىن 
  وقال مسدد عن حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن عمرو بن دينار عن أيب الطكيل عن أيب بلر واتبعه ابن املبارك عن عبيد هللا.وقال مسدد عن حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن عمرو بن دينار عن أيب الطكيل عن أيب بلر واتبعه ابن املبارك عن عبيد هللا.  (،(،يف البحر شبء إال ذكر هللا للميف البحر شبء إال ذكر هللا للم

  شديخشديخ  ثنداثندا  ديندارديندار  بدنبدن  عمدروعمدرو  عدنعدن    محدادمحداد  ثنداثندا  بدن حيدىي اللَمدببدن حيدىي اللَمدب  سدعيدسدعيد( عدن ( عدن 7979ه ذشدام بدن عمدار يف حديثده )رقدمه ذشدام بدن عمدار يف حديثده )رقدمقلت: وقع تصحيف يف اللىن والصواب)ذكى هللا للم( وقدد رواقلت: وقع تصحيف يف اللىن والصواب)ذكى هللا للم( وقدد روا
  ((  للمللم  ذبحذبح  وقدوقد  إالإال  شبءشبء  البحرالبحر  يفيف  ليسليس: ) : )   يقوليقول  بلربلر  أابأاب  مسعتمسعت: :   قالقال  الرمحنالرمحن  عبدعبد  أبوأبو  لهله  يقاليقال
  ن ابب من قال إن يف البحر عينا من شرب منها أعطال اخلادن ابب من قال إن يف البحر عينا من شرب منها أعطال اخلاد157157

إسحاق عن سعيد بدن أيب عروبد  عدن قتدادا عدن احلسدن البصدري أن ذا القدرق  وجدد يف بعدع اللتدب أن رجدال مدن ولدد إسحاق عن سعيد بدن أيب عروبد  عدن قتدادا عدن احلسدن البصدري أن ذا القدرق  وجدد يف بعدع اللتدب أن رجدال مدن ولدد ( عن ( عن 345345  1717))مشق مشق روى ابن عساكر يف اتريخ دروى ابن عساكر يف اتريخ د
خالتده خالتده   وكدان يقدال كدان ابدنوكدان يقدال كدان ابدنسام بن قوح يشرب من ع  يف البحر وذب من اجلن  فيعطى اخللد فطلب تلك الع  قال إسحاق: وبلغ  أن اخلنر كان و يره وكدان معده يسدايره سام بن قوح يشرب من ع  يف البحر وذب من اجلن  فيعطى اخللد فطلب تلك الع  قال إسحاق: وبلغ  أن اخلنر كان و يره وكدان معده يسدايره 

دت أمدرا وفدزت بده أقدت فدارجع دت أمدرا وفدزت بده أقدت فدارجع فبينما ذو يسري معه يف البحر إذ ختلف عنه اخلنر فهام على تلك الع  فشرب منها وتواأ فلما رجع إىل ذي القرق  أخدربه فقدال لده إين أر فبينما ذو يسري معه يف البحر إذ ختلف عنه اخلنر فهام على تلك الع  فشرب منها وتواأ فلما رجع إىل ذي القرق  أخدربه فقدال لده إين أر 
  ع  فحسده ورده واغتم ل لك ذو القرق  ح  فاته ما أرادع  فحسده ورده واغتم ل لك ذو القرق  ح  فاته ما أراد

  ن ابب يف أن اخللر يف البحرن ابب يف أن اخللر يف البحر158158
حدددثنا عبددد الددرحيم بددن واقددد حدددث  حدددثنا عبددد الددرحيم بددن واقددد حدددث  (( وا ددد اهليثمب وا ددد اهليثمب  326326))قددال احلددارع بددن أيب أسددام  يف مسددنده قددال احلددارع بددن أيب أسددام  يف مسددنده )): : ((35563556رقددم:رقددم:))    الثماقيدد الثماقيدد   املسدداقيداملسدداقيد  بزوا دددبزوا ددداملطالددب العاليدد  املطالددب العاليدد  قددال احلددافا يف قددال احلددافا يف 

يلد  عندد الدردم الد ي بنداه ذو القدرق  بد  يلد  عندد الدردم الد ي بنداه ذو القدرق  بد  إن اخلندر يف البحدر واليسدع يف الدرب جيتمعدان كدل لإن اخلندر يف البحدر واليسدع يف الدرب جيتمعدان كدل ل  ))حممد بن  رام حدثنا أابن عن أقدس قدال: قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم: حممد بن  رام حدثنا أابن عن أقدس قدال: قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم: 
    قال : )اعيف جدا(.   قال : )اعيف جدا(.   ((النا  وب  وجوع ومأجوع وحياان ويعتمران كل عام ويشرابن من  مزملم شرب  تلكيهما إىل قابل النا  وب  وجوع ومأجوع وحياان ويعتمران كل عام ويشرابن من  مزملم شرب  تلكيهما إىل قابل 

    ((قلت: عبد الرحيم وأابن مرتوكانقلت: عبد الرحيم وأابن مرتوكان
  قاسم بن  رام حدثنا أابنبغي  الباحث( من طريق عبد الرحيم بن واقد حدثنا ال – 926رقم866 2)(مسنده)ويف 

  ((30003000))واحلديث رواه أينا الديلمب يف الكردو  واحلديث رواه أينا الديلمب يف الكردو  
  ( : )ذ ا حديث اعيف للنه يتقوى بوروده من عدا طرق أبلكاظ ىتلك (( : )ذ ا حديث اعيف للنه يتقوى بوروده من عدا طرق أبلكاظ ىتلك (504504  33))قال اهليثمب يف جممع الزوا د قال اهليثمب يف جممع الزوا د 

    ((ذر الننر يف قبأ اخلنرذر الننر يف قبأ اخلنرالز الز ))قلت: وقد ذكر مجل  منها، و اعكها وغريذا احلافا رمحه هللا يف رسال  مكردا يف اخلنر مساذا قلت: وقد ذكر مجل  منها، و اعكها وغريذا احلافا رمحه هللا يف رسال  مكردا يف اخلنر مساذا 
   ائدة:  ائدة: 

عدن اخلندر وإليدا  ذدل مهدا أقبيداء مدن بد  إسدرا يل وأهنمدا أحيداء يف األر  أم ال؟ فقدال عدن اخلندر وإليدا  ذدل مهدا أقبيداء مدن بد  إسدرا يل وأهنمدا أحيداء يف األر  أم ال؟ فقدال حتقيدق حممدد انصدر( د حتقيدق حممدد انصدر( د   103103) ) سئل احلافا ابدن حادر د كمدا يف فتداواه يف العقيددا سئل احلافا ابدن حادر د كمدا يف فتداواه يف العقيددا 
  جميبا : جميبا : 

  ..((قيب بال خالف وكوقه حيا مل يثبتقيب بال خالف وكوقه حيا مل يثبت  يف اخلنر أقه قيب،وأما كوقه من ب  إسرا يل فلم يثبت،وإليا يف اخلنر أقه قيب،وأما كوقه من ب  إسرا يل فلم يثبت،وإليا   )الصحيح)الصحيح
  ن ابب  يمن قي  عنه إنه روى عن شيطان خرج من  البحرن ابب  يمن قي  عنه إنه روى عن شيطان خرج من  البحر159159

يف سياق حديثه عن ما استنلر عن محاد بن سلم  من أحاديث عن إبراذيم بدن عبدد الدرمحن بدن مهددي قدال: كدان محداد بدن سدلم  ال يف سياق حديثه عن ما استنلر عن محاد بن سلم  من أحاديث عن إبراذيم بدن عبدد الدرمحن بدن مهددي قدال: كدان محداد بدن سدلم  ال   ((260260  22))روى ابن عدي يف اللامل روى ابن عدي يف اللامل 
رجد  اىل عبدادان فاداء وذدو يرويهدا فدال أحسدب إال شديطاان خدرع إليده يف البحدر فألقاذدا إليده قدال أبدو عبدد هللا : مسعدت عبداد بدن صدهيب رجد  اىل عبدادان فاداء وذدو يرويهدا فدال أحسدب إال شديطاان خدرع إليده يف البحدر فألقاذدا إليده قدال أبدو عبدد هللا : مسعدت عبداد بدن صدهيب يعرف   ه األحاديث حدىت خدرع خيعرف   ه األحاديث حدىت خدرع خ
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قدال الشدديخ: قدال الشدديخ:    ه األحاديدث. ه األحاديدث.يقدول إن محداد بدن سدلم  كدان ال حيكددا فلداقوا يقولدون وثال ا د  دسدت يف كتبده وقددد قيدل:  إن بدن أيب العوجداء كدان ربيبده فلددان يدد  يف كتبده ذديقدول إن محداد بدن سدلم  كدان ال حيكددا فلداقوا يقولدون وثال ا د  دسدت يف كتبده وقددد قيدل:  إن بدن أيب العوجداء كدان ربيبده فلددان يدد  يف كتبده ذد
  ((وأبو عبد هللا بن الثلاب ك اب، وكان ينع احلديث ويدسه يف كتب أصحاب احلديث أبحاديث ككرايت، فه ه األحاديث من تدسيسه.وأبو عبد هللا بن الثلاب ك اب، وكان ينع احلديث ويدسه يف كتب أصحاب احلديث أبحاديث ككرايت، فه ه األحاديث من تدسيسه.))

  قلت : ذ ا األقسب بصناع  احلديث واألليق إبمام  محاد، ال ما ذكره ابن عبد الرمحن وهللا أعلم.قلت : ذ ا األقسب بصناع  احلديث واألليق إبمام  محاد، ال ما ذكره ابن عبد الرمحن وهللا أعلم.
  ن ابب من شبه الناس ابلقرقور يف البحرن ابب من شبه الناس ابلقرقور يف البحر160160

عددن أيب سددلم  قددال: قددال عبددد هللا بددن سددالم للنددا  وانشدددذم يف قتددل عثمددان:  ال تقتلددوه فددإقلم إن قتلتمددوه فإهددا مددثللم يف  عددن أيب سددلم  قددال: قددال عبددد هللا بددن سددالم للنددا  وانشدددذم يف قتددل عثمددان:  ال تقتلددوه فددإقلم إن قتلتمددوه فإهددا مددثللم يف    ((354354  3939))روى ابدن عسدداكر يف اتريددخ دمشددق روى ابدن عسدداكر يف اتريددخ دمشددق 
  كتاب هللا كمثل قرقور يف البحر مرا يستقيم ومرا ال يستقيمكتاب هللا كمثل قرقور يف البحر مرا يستقيم ومرا ال يستقيم

  قلت: القرقور السكين .قلت: القرقور السكين .
  اياين ابب يف تعبري البحر يف الرؤ ن ابب يف تعبري البحر يف الرؤ 161161
  ..الكادحالكادح  واألمرواألمر  اهلماهلم  علىعلى  يدليدل  قدقدو و   الغياالغيا  علىعلى  يدليدلوقد وقد   السلطانالسلطان  علىعلى  يدليدل  البحرالبحر

فيها تويف العالم  برذان الدين إبراذيم بن علب القرصلب فيها تويف العالم  برذان الدين إبراذيم بن علب القرصلب أن )أن )سن   ان عشرا وتسعما   سن   ان عشرا وتسعما   ( يف أحداع ( يف أحداع 8686  44وذكر ابن العماد احلنبلب يف ش رات ال ذب يف خرب من ذذب )وذكر ابن العماد احلنبلب يف ش رات ال ذب يف خرب من ذذب )
وسلون الراء وام الصاد املهمل  قري  من القصري وكان من مجل  فالحيها فتعلم اخلط   رأى يف املنام أقه على لوح يف البحر وبيده وسلون الراء وام الصاد املهمل  قري  من القصري وكان من مجل  فالحيها فتعلم اخلط   رأى يف املنام أقه على لوح يف البحر وبيده     احلليب كان من قرص  بكتح القاف  احلليب كان من قرص  بكتح القاف

مجاع  يف العقليات مجاع  يف العقليات لى دروسه لى دروسه عصى حيركه فأول له ذلك أبقه يلون من أذل امللم وكان كما أول له من العلماء ودر  يساد العناتب  حبلب وغريه قال ابن احلنبلب وأكب ععصى حيركه فأول له ذلك أبقه يلون من أذل امللم وكان كما أول له من العلماء ودر  يساد العناتب  حبلب وغريه قال ابن احلنبلب وأكب ع
  ملهارته فيها وإن كان يف النقليات أمهر وفنله فيها أههر(ملهارته فيها وإن كان يف النقليات أمهر وفنله فيها أههر(

  ن ابب يف ما ألا يف عجائب البحر وأحكامهن ابب يف ما ألا يف عجائب البحر وأحكامه  162162
ه إليددان ه إليددان للشدديخ  ددس الدددين أيب عبددد هللا : حممددد بددن أيب طالددب األقصدداري الصددويف الدمشددقب شدديخ الربددوا ذكددر للشدديخ  ددس الدددين أيب عبددد هللا : حممددد بددن أيب طالددب األقصدداري الصددويف الدمشددقب شدديخ الربددوا ذكددر   ((يف عاا ددب الددرب والبحددريف عاا ددب الددرب والبحددر)أو خنبدد  الدددذر( )أو خنبدد  الدددذر( حتكدد  الدددذر حتكدد  الدددذر ))  ددد ددد 11

  سركيس يف معام املطبوعات العربي سركيس يف معام املطبوعات العربي 
  للموىل علمشاه عبد الرمحن بن صاجلب أمري ذكره إليان سركيس يف معام املطبوعات العربي للموىل علمشاه عبد الرمحن بن صاجلب أمري ذكره إليان سركيس يف معام املطبوعات العربي     ((عاا ب البحرعاا ب البحر))د د 22
  عربي عربي لإلمام أيب سعد عبد اللر  بن حممد السمعاين احلافا ذكره إليان سركيس يف معام املطبوعات اللإلمام أيب سعد عبد اللر  بن حممد السمعاين احلافا ذكره إليان سركيس يف معام املطبوعات ال    ((األخطار يف ركوب البحاراألخطار يف ركوب البحار))د د 33
  د )عاا ب البحر( ملمد بن أيب بلر بن يوسف بن عكيون الغافقب، أبو عمر، وأبو عبد هللا: الشاطيب األقدلسب ذكره الزركلب يف األعالمد )عاا ب البحر( ملمد بن أيب بلر بن يوسف بن عكيون الغافقب، أبو عمر، وأبو عبد هللا: الشاطيب األقدلسب ذكره الزركلب يف األعالم  44
    ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  بشر اللليببشر اللليب  بنبن  السا بالسا ب  بنبن  حممدحممد  بنبن  شامشام( هل( هلالبحرالبحر  عاا بعاا ب))د د   55
  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  العنبسالعنبس  يبيبأأ  بنبن  اسحقاسحق  بنبن  حممدحممد  العنبسالعنبس  يبيبألأل  ((البحرالبحر  عاا بعاا ب))د د 66
  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  الطاذريالطاذري  الشاهالشاه  بنبن  حممدحممد  بنبن  علىعلى  القاسمالقاسم  يبيبألأل( ( البحر البحر   عاايبعاايب))د د 77
  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  ..البحرالبحر  عاا بعاا ب  يفيف  وعشراوعشرا  السحراالسحرا  عاا بعاا ب  يفيف  وعشراوعشرا  الربالرب  عاا بعاا ب  يفيف  عشراعشرا  حديثا،حديثا،  ثالث ثالث   علىعلى  وحيتوىوحيتوى  املغريب،املغريب،  صَرصَرد كتاب لد كتاب ل88
  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  ..سقعسقعاألاأل  ابنابن  واثل واثل لل  ببكتاكتاد  د  99

  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  يياحلمري احلمري   يرحميرحم  ييذذ  بنبن  سميكعسميكعلللل  كتابكتابد  د  1010
  ذكره الند  يف الكهرستذكره الند  يف الكهرست  ..الشابالشاب  بنبن  شيخشيخلللل  كتابكتابد  د  1111
  (()رسال  دكتوراه)رسال  دكتوراهعبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعب عبد الرمحن بن أمحد بن فايع اجلرعب د أحلام البحر للدكتور د أحلام البحر للدكتور 1212

  لف قوله:لف قوله:ومن األحلام الم خلص إليها املل ومن األحلام الم خلص إليها املل 
  ال يباح القصر للمالح ال ي ليس له بيت إال السكين ، إذا كان أذله معه فيها.ال يباح القصر للمالح ال ي ليس له بيت إال السكين ، إذا كان أذله معه فيها.  --
قاء يف املركب وب  إلقاء أقكسهم قاء يف املركب وب  إلقاء أقكسهم إذا ألقى اللكار يف سكين  املسلم  انراً، فاشتعلت السكين ، واستوى لديهم جاقب احلرق يف السكين  والغرق يف البحر، فيَريون ب  البإذا ألقى اللكار يف سكين  املسلم  انراً، فاشتعلت السكين ، واستوى لديهم جاقب احلرق يف السكين  والغرق يف البحر، فيَريون ب  الب  --

  يف البحر.يف البحر.
   جيو  بيع الدر يف الصدف. جيو  بيع الدر يف الصدف.الال  --
  مواهلم.مواهلم.إذا خيف على السكين  الغرق، جا  طرح ما فيها من املتاع، وإن مل وذن أصحابه، إذا روجب ب لك النااا، ويلون املطروح بينهم على قدر أإذا خيف على السكين  الغرق، جا  طرح ما فيها من املتاع، وإن مل وذن أصحابه، إذا روجب ب لك النااا، ويلون املطروح بينهم على قدر أ  --  
  بحر فياو  إحياؤذا وإقطاعها بشرط عدم إحلاق النرر ابلغري. بحر فياو  إحياؤذا وإقطاعها بشرط عدم إحلاق النرر ابلغري. ليس ألحد إحياء السواحل القريب  من البحر، وال إقطاعها إقطاع اليك. أما اجلزا ر الواقع  يف الليس ألحد إحياء السواحل القريب  من البحر، وال إقطاعها إقطاع اليك. أما اجلزا ر الواقع  يف ال  --  

  ال تثبت الشكع  يف السكن، وال يف غريذا من املنقوالت. ال تثبت الشكع  يف السكن، وال يف غريذا من املنقوالت. 
    ((طبع دار األقدلس اخلنراءطبع دار األقدلس اخلنراء))أحلام البحر للشيخ عبد الرمحن النافه أحلام البحر للشيخ عبد الرمحن النافه   دد1313

الزراعدد  يف البحددار الزراعدد  يف البحددار   ،،السددلىن داخددل البحددرالسددلىن داخددل البحددر  ،،البيددوت واملدددن البحريدد البيددوت واملدددن البحريدد   ،،ن يف البحددارن يف البحدداراالسددتيطااالسددتيطا، ، مسدداجد البحددار وامليطدداتمسدداجد البحددار وامليطدداتوايددز ذدد ا اللتدداب ابلتعددر  ملباحددث غريبدد  مددن بينهددا وايددز ذدد ا اللتدداب ابلتعددر  ملباحددث غريبدد  مددن بينهددا 
  ..موت السمك يف الغواص موت السمك يف الغواص ،،

  (()ققل عنه احلافا يف الصاب )ققل عنه احلافا يف الصاب وقال : وقال : ((369369  11))ذكره اللتاين يف الرتاتيب الداري  ذكره اللتاين يف الرتاتيب الداري  لعلب بن حرب العراقب لعلب بن حرب العراقب د كتاب البحار د كتاب البحار 1414
  ((137137  33))قلت: أقظر الصاب  قلت: أقظر الصاب  

  ، ذكره ابن الناار يف ذيل اتريخ بغداد، ذكره ابن الناار يف ذيل اتريخ بغدادد السمعاين الكقيه الشافعب احلافاد السمعاين الكقيه الشافعب احلافاسعسع  يبيبد ركوب البحر ألد ركوب البحر أل1515
  ن ابب يف وواتا البحرن ابب يف وواتا البحر  163163
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  علينداعليندا  قددمقددم  ممدنممدن  العابددينالعابددين  مدنمدن  رجدلرجدل  حددث حددث : :   قدالقدال  عسدقالينعسدقالينالال  سدليمانسدليمان  بدنبدن  هللاهللا  عبددعبددعدن عدن ( ( 105105وذواتدف اجلدان )رقدموذواتدف اجلدان )رقدم  ((299299رقدمرقدم))د روى ابن أيب الدقيا يف التهادد وقيدام الليدل د روى ابن أيب الدقيا يف التهادد وقيدام الليدل 11
  قسدمتقسدمت  قدبللمقدبللم  األمدماألمدم  مدنمدن  السدالك السدالك   وأبنداءوأبنداء  العابددينالعابددين  معاشدرمعاشدر  إلديلمإلديلم: ) : )   البحدرالبحدر  مدنمدن  يهتدفيهتدف   داتف داتف  أانأان  فدإذافدإذا  السدطوحالسدطوح  بعدعبعدع  علىعلى  للتهادللتهاد  ليل ليل   ذاتذات  فقمتفقمت: :   قالقال  ننبعسقالبعسقال  مرابطامرابطا
  مدنمدن  دخلد دخلد   ممداممدا  لدوجهبلدوجهب  وهللاوهللا  فسدقطتفسدقطت: :   قدالقدال( (   األوفدراألوفدر  ابحلداابحلدا  مندهمنده  فَد وافَد وا  القيامد القيامد   جدزءجدزء  ذد اذد ا  والتسدبيحوالتسدبيح  الدعاءالدعاء  واثلثهاواثلثها  النهارالنهار  صيامصيام  واثقيهاواثقيها  الليلالليل  قيامقيام  فأوهلافأوهلا: :   أجزاءأجزاء  ثالث ثالث   العباداالعبادا
  ذلكذلك
  ليتوادأليتوادأ  األايماألايم  بعدعبعدع  يفيف  فقدامفقدام  ،،  البحدرالبحدر  ركدبركدب  لدهلده  أخداأخدا  أنأن  ،،  سدعدسدعد  بدنبدن  الليثالليث  حدثناحدثنا  ،،  الليثالليث  كاتبكاتب    صااصاا  بنبن  هللاهللا  عبدعبد( عن ( عن   9999د وروى ابن أيب الدقيا يف كتاب جمابوا الدعوا )د وروى ابن أيب الدقيا يف كتاب جمابوا الدعوا )  22
  أانأان  ذداذدا  ،،  وسدعديكوسدعديك  لبيدكلبيدك: :   فأجيدبفأجيدب  أقدتأقدت  إالإال  إلدهإلده  الال  حبحب  اياي: :   فقالفقال  ،،  فرفعتهفرفعته  أخرىأخرى  جاءتجاءت      ،،  شبءشبء  منهمنه  رريي  ململ  حىتحىت  فغمرتهفغمرته  ،،  موج موج   فااءتفااءت  ،،  البحرالبحر  يفيف  فوقعفوقع  ،،  رجلهرجله  فزلتفزلت  ،،
  املركباملركب  يفيف  واعهواعه  حىتحىت  فاحتملهفاحتمله  ،،  جاءجاء  قدقد  نتنت  فإذافإذا  جئتكجئتك  قدقد  ذاذا
والبيهقددب يف شددعب والبيهقددب يف شددعب ((1212رقددمرقددم))اتددف اجلددان اتددف اجلددان (وابددن أيب الدددقيا يف كتدداب ذو (وابددن أيب الدددقيا يف كتدداب ذو 308308  44دار اللتددب العلميدد ( وعبددد الددر اق يف املصددنف )دار اللتددب العلميدد ( وعبددد الددر اق يف املصددنف )  462462د وروى ابددن املبددارك يف الزذددد ) د وروى ابددن املبددارك يف الزذددد )   33

  خرجندداخرجنددا: ): )  قدالقدال  موسددىموسددى  أيبأيب  عدنعدن  ،،  بددردابددردا  أيبأيب  عدنعدن  ،،  بدن املغددريا بدن املغددريا   لقدديطلقدديطدار اللتداب العددريب( د وذدد ا لكدا ابددن أيب الددقيا د  عدن دار اللتداب العددريب( د وذدد ا لكدا ابددن أيب الددقيا د  عدن   260260  11( وأبددو قعديم يف احلليدد  )( وأبددو قعديم يف احلليدد  )411411  33الميدان )الميدان )
  علدىعلدى  موسدىموسدى  أبدوأبدو  فقدامفقدام: :   قدالقدال  أصدواتأصدوات  سدبع سدبع   بد بد   واىلواىل  حدىتحدىت  أخدربكمأخدربكم  قكدواقكدوا  السدكين السدكين   أذدلأذدل  اياي  يندادييندادي  ادايادايمندمند  مسعندامسعندا  إذإذ  مرفدوعمرفدوع  لندالندا  والشدراعوالشدراع  طيبد طيبد   لندالندا  والدريحوالدريح  حندنحندن  فبينمدافبينمدا  البحرالبحر  يفيف  غا ينغا ين
  ؟؟  قكسددهقكسدده  علددىعلددى  وجدلوجدل  عددزعددز  هللاهللا  قندداهقندداه  بقنداءبقنداء  أخددربكمأخددربكم  أالأال: :   فقدالفقدال  الصددوتالصددوت  فأجابددهفأجابدده  ؟؟  وقوفداوقوفدا  تسددتطيعتسددتطيع  وذدلوذدل  ؟؟  حنددنحنددن  أيددنأيددن  تدرىتدرى  أالأال  ؟؟  أقددتأقددت  أيدنأيدن  وإىلوإىل  ؟؟  أقددتأقددت  مددنمددن: :   فقدالفقدال  السددكين السددكين   صددرصددر
  أبدوأبدو  فلدانفلدان: :   قدالقدال( (   القيامد القيامد   يدوميدوم  يرويدهيرويده  أنأن  وجدلوجدل  عدزعدز  هللاهللا  علدىعلدى  حقداحقدا  كدانكدان    حدارحدار  يدوميدوم  يفيف  وجدلوجدل  عدزعدز  هللهلل  قكسدهقكسده  عطدملعطدمل  مدنمدن  أقدهأقده  قكسدهقكسده  علدىعلدى  قندىقندى  وجلوجل  عزعز  هللاهللا  إنإن: :   قالقال  ،،  بلىبلى: :   فقالفقال
  فيصومهفيصومه  حراحرا  ينسلخينسلخ  أنأن  فيهفيه  القسانالقسان  يلاديلاد  ال يال ي  احلراحلر  الشديدالشديد  اليوماليوم  يتوخىيتوخى  موسىموسى

وذكددر القص .وحسدن إسددناده املند ري وقددال اهليثمدب يف جممددع وذكددر القص .وحسدن إسددناده املند ري وقددال اهليثمدب يف جممددع   ((......ث أاب موسددى علدى سددري  يف البحدرث أاب موسددى علدى سددري  يف البحدررسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم بعدرسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم بعدوأصدله عنددد البدزار عددن ابدن عبددا  أن وأصدله عنددد البدزار عددن ابدن عبددا  أن 
  ((577577)رجاله موثقون( واعكه األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب )رقم)رجاله موثقون( واعكه األلباين يف اعيف الرتغيب والرتذيب )رقم( : ( : 183183  33))الزوا د الزوا د 

  ((دار طيبد دار طيبد   384384  33))والالللدا ب يف اعتقداد أذدل السدن  والالللدا ب يف اعتقداد أذدل السدن    ((  128128ان )رقدم ان )رقدم دار ابن القيم( وابن أيب الدقيا يف ذواتدف اجلددار ابن القيم( وابن أيب الدقيا يف ذواتدف اجلد  169169  11د وروى عبد هللا بن أمحد يف كتاب السن  )د وروى عبد هللا بن أمحد يف كتاب السن  )  44
      وجدلوجدل  عدزعدز  هللاهللا  علدىعلدى  املريسدباملريسدب  كد بكد ب:  :    فقدالفقدال  لدياللديال  البحدرالبحدر  يفيف  ذاتكداذاتكدا  مسعدتمسعدت  ))::  قدالقدال  ،،  كبشد كبشد     أيبأيب  بدنبدن  حممددحممدددار اللتدب العلميد (عن دار اللتدب العلميد (عن   6666  77واخلطيب البغدادي يف اتريدخ بغدداد )واخلطيب البغدادي يف اتريدخ بغدداد )

  ((  ميتاميتا  فَرفَر  املريسباملريسب  بشربشر  أصحابأصحاب  منمن  رجلرجل  املركباملركب  يفيف  معنامعنا  وكانوكان: :   قالقال  ،،  هللاهللا  لعنهلعنه  املريسباملريسبو و   ،، ام  ام   علىعلى  هللاهللا  إالإال  إلهإله  الال: :   فقالفقال  اثقي اثقي   ذتفذتف
أيب رجداء اهلدروي يف مسداده فدأتى رجدل علدى فدر  عليده وودعده فدأخربين أبدو رجداء عنده أقده  أيب رجداء اهلدروي يف مسداده فدأتى رجدل علدى فدر  عليده وودعده فدأخربين أبدو رجداء عنده أقده    عندد عندد كندت كندت     ::خلف بدن اديم قدالخلف بدن اديم قدال(عن (عن 66  88د وروى أبو قعيم يف حلي  األولياء )د وروى أبو قعيم يف حلي  األولياء )  55

  ((كين  يف غزاا يف البحر فعصكت عليهم الريح و أشرفوا على الغرق فسمعوا يف البحر ذاتكا يهتف أبعلى صوته ختافون وفيلم إبراذيمكين  يف غزاا يف البحر فعصكت عليهم الريح و أشرفوا على الغرق فسمعوا يف البحر ذاتكا يهتف أبعلى صوته ختافون وفيلم إبراذيمكان مع إبراذيم بن أدذم يف سكان مع إبراذيم بن أدذم يف س
الليدل فدإذا الليدل فدإذا   ) كندت يف البحدر مقدبال مدن انحيد  السدند يف) كندت يف البحدر مقدبال مدن انحيد  السدند يف: : حددث  أمحدد بدن حممدد بدن حممدود قدالحددث  أمحدد بدن حممدد بدن حممدود قدال  ::(  قدال(  قدال353353  1111))د وروى اخلالل كما يف سدري أعدالم الندبالء البدن الد ذيبد وروى اخلالل كما يف سدري أعدالم الندبالء البدن الد ذيب66

  ( ( ذاتف يقول مات العبد الصاا فقلت لبعع من ذ ا قال ذ ا من صاحلب اجلن ومات أمحد تلك الليل ذاتف يقول مات العبد الصاا فقلت لبعع من ذ ا قال ذ ا من صاحلب اجلن ومات أمحد تلك الليل 
  راب هللا عنه وأرااه.راب هللا عنه وأرااه.قلت: املقصود أبمحد المام املبال، والكاال املعظم، إمام األم ، وجبل السن  ، من رفع هللا به املن ، فصريذا منح  ، أمحد بن حنبل قلت: املقصود أبمحد المام املبال، والكاال املعظم، إمام األم ، وجبل السن  ، من رفع هللا به املن ، فصريذا منح  ، أمحد بن حنبل 

  (.(.133133و)و)((2929))لباب لباب د واقظر اد واقظر ا
)اجلدن )اجلدن   ((31143114وصدحيح اجلدامع)وصدحيح اجلدامع)((41484148رقم: رقم: ))عن أيب ثعلب  اخلش  مرفوعا ،وصححه األلباين يف املشلاا عن أيب ثعلب  اخلش  مرفوعا ،وصححه األلباين يف املشلاا ((37023702))ولعل ذلالء اهلواتف من اجلن الطيار فقد روى احلاكم ولعل ذلالء اهلواتف من اجلن الطيار فقد روى احلاكم 

    ((ثالث  أصناف صنف هلم أجنح  يطريون يف اهلواء وصنف حيات وكالب وصنف حيلون ويظعنون .ثالث  أصناف صنف هلم أجنح  يطريون يف اهلواء وصنف حيات وكالب وصنف حيلون ويظعنون .
  !!!!!!ن كان   يإرب إ  من ما  البحر ورعا ن كان   يإرب إ  من ما  البحر ورعا ن ابب  يمن ابب  يم164164

) أقدام بشدر بدن احلدارع بعبدادان عشدر سدن  يشدرب ) أقدام بشدر بدن احلدارع بعبدادان عشدر سدن  يشدرب قال: قال: علب بن عثام علب بن عثام عن عن   ((201201وو  200200  1010))( وابن عساكر يف اتريخ دمشق ( وابن عساكر يف اتريخ دمشق   948948روى البيهقب يف الزذد اللبري )رقم روى البيهقب يف الزذد اللبري )رقم 
  ( ( ع ال يقوم به إال أخته قال وذو يتَ  املغا ل فيبيعه ف اك كسبه ع ال يقوم به إال أخته قال وذو يتَ  املغا ل فيبيعه ف اك كسبه من ماء البحر وال يشرب من حيا  السالط  حىت أار جبوفه فرجع إىل أخته وأخ ه وجمن ماء البحر وال يشرب من حيا  السالط  حىت أار جبوفه فرجع إىل أخته وأخ ه وج

رمحده هللا تعداىل يف رمحده هللا تعداىل يف   ، وقدد قدال المدام القدرطيب، وقدد قدال المدام القدرطيب  قلت: وهللا ما ذ ا بورع، فإقه ال ادرر وال ادرار وال حدول وال قدوا إال ابهلل.أمل تلدن ذنداك أهندار وسدواقب يشدرب مدن ما هدا ورعداقلت: وهللا ما ذ ا بورع، فإقه ال ادرر وال ادرار وال حدول وال قدوا إال ابهلل.أمل تلدن ذنداك أهندار وسدواقب يشدرب مدن ما هدا ورعدا
الصددرف يف ذدد ه األ مددان، دون شددبه  وال امددرتاء، وال ارتيدداب ، فليشددرب بلكيدده املدداء مددن العيددون واألهنددار املسددَرا ابجلددراين نانء الليددل الصددرف يف ذدد ه األ مددان، دون شددبه  وال امددرتاء، وال ارتيدداب ، فليشددرب بلكيدده املدداء مددن العيددون واألهنددار املسددَرا ابجلددراين نانء الليددل مددن أراد احلددالل مددن أراد احلددالل ( : )( : )254254  33))اجلددامع اجلددامع 

  ((ونانء النهار ، مبتغيا ب لك من هللا كسب احلسنات، وواع األو ار، واللحوق ابأل م  األبرارونانء النهار ، مبتغيا ب لك من هللا كسب احلسنات، وواع األو ار، واللحوق ابأل م  األبرار
  ابب يف أن يف البحر بَنرََكتني من السما ابب يف أن يف البحر بَنرََكتني من السما   نن165165  

  ((إن هللا أقزل أربع بركات من السماء إىل األر ، احلديد والنار واملاء وامللحإن هللا أقزل أربع بركات من السماء إىل األر ، احلديد والنار واملاء وامللح))ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   عنعن
    ((556556  11))( والعالوين يف كشف اخلكاء ( والعالوين يف كشف اخلكاء 260260  1717ملسس  الرسال  انشرون( والقرطيب يف اجلامع )ملسس  الرسال  انشرون( والقرطيب يف اجلامع )  599599) ) ذكره ابن مكلح يف اآلداب الشرعي  ذكره ابن مكلح يف اآلداب الشرعي  

  حاب إذا أنإأت حبرية مث حتولت شامية كانت أمطر.حاب إذا أنإأت حبرية مث حتولت شامية كانت أمطر.ن ابب يف أن السن ابب يف أن الس166166
  ((حبري    تشاءمت فهب ع  غديق حبري    تشاءمت فهب ع  غديق   السماءالسماء  قشأتقشأتأأإذا إذا   : ): )قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم: : قالت قالت عن عا ش  راب هللا عنها عن عا ش  راب هللا عنها 

( ( 12124848  44))ورواه أبددو الشدديخ يف العظمدد  ورواه أبددو الشدديخ يف العظمدد    ..تكددرد بدده الواقددديتكددرد بدده الواقدددي  ::وقددالوقددال  دار احلددرم (دار احلددرم (  371371  77))  الطددرباين يف األوسددطالطددرباين يف األوسددطدار إحيدداء الددرتاع العددريب( و دار إحيدداء الددرتاع العددريب( و   192192  11مالددك بالغددا )مالددك بالغددا )رواه رواه   
  ( ( ويف الواقدي كالم وبقي  رجاله ال أب   م وقد وثقواويف الواقدي كالم وبقي  رجاله ال أب   م وقد وثقوا(: )(: )217217  22بلكا )ع  أو عام يع  مطرا كثريا(. قال اهليثمب يف جممع الزوا د )بلكا )ع  أو عام يع  مطرا كثريا(. قال اهليثمب يف جممع الزوا د )

  قلت: الواقدي مرتوك.!قلت: الواقدي مرتوك.!
  ( بلكا )إذا قشأت حبري    استحالت شامي  فهو أمطر هلا(  قال : ( بلكا )إذا قشأت حبري    استحالت شامي  فهو أمطر هلا(  قال : 143143الشتاء   الشتاء     واحلديث أورده  الشيخ علب حسن احلليب يف كتابه املمتع )أحلامواحلديث أورده  الشيخ علب حسن احلليب يف كتابه املمتع )أحلام
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( قشر دار ابن عكان لإلمدام ابدن القديم ، واقظدر التمهيدد ( قشر دار ابن عكان لإلمدام ابدن القديم ، واقظدر التمهيدد 498498  11* )* )مكتاح دار السعادامكتاح دار السعادا**)وذو حديث شديد النعف ، تللمت عليه مكصال د رواي  ودراي  د يف تعليقب على )وذو حديث شديد النعف ، تللمت عليه مكصال د رواي  ودراي  د يف تعليقب على 
  ..ذدذداا( ( ( البن عبد الرب( البن عبد الرب377377  2424))
إال ما ذكره الشافعب يف كتاب االستسقاء عن إبدراذيم بدن حممدد بدن أيب إال ما ذكره الشافعب يف كتاب االستسقاء عن إبدراذيم بدن حممدد بدن أيب   املسندااملسنداذ ا حديث ال أعرفه بوجه من الوجوه ذ ا حديث ال أعرفه بوجه من الوجوه ))  ::((378378وو  377377  2424))قال ابن عبد الرب يف التمهيد قال ابن عبد الرب يف التمهيد د د 

        ..مي  فهو أمطر هلا  مي  فهو أمطر هلا  ااحيىي عن إسحاق بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا قشأت حبري    استحالت شحيىي عن إسحاق بن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا قشأت حبري    استحالت ش
حبريد  فمعنداه إذا ههدرت سدحاب  حبريد  فمعنداه إذا ههدرت سدحاب    وابن أيب حيىي مطعون عليه مرتوك وإن كان فيه قبل ويقظ  افم ابلقدر والرفع وبالا مالدك خدري مدن حديثده وهللا أعلدم وأمدا قولده إذا قشدأتوابن أيب حيىي مطعون عليه مرتوك وإن كان فيه قبل ويقظ  افم ابلقدر والرفع وبالا مالدك خدري مدن حديثده وهللا أعلدم وأمدا قولده إذا قشدأت

قبل  العراق وقيل كدل مداء مدر مدن انحيد  الكدرات يقدول فتلدك قبل  العراق وقيل كدل مداء مدر مدن انحيد  الكدرات يقدول فتلدك فتلك ع  غديق   أي ماء مع  فتلون مطر أايم ال يقلع وقيل الع  ماء عن مي  فتلك ع  غديق   أي ماء مع  فتلون مطر أايم ال يقلع وقيل الع  ماء عن مي    ......من انحي  البحر وارتكعتمن انحي  البحر وارتكعت
  سحاب  يلون ماؤذا غدقا (سحاب  يلون ماؤذا غدقا (
  ((أخربان من ال أفم قال حدث  إسحق بن عبدهللاأخربان من ال أفم قال حدث  إسحق بن عبدهللاقال : )قال : )((دار املعرف دار املعرف   255255  11))قلت: رواه الشافعب يف األم قلت: رواه الشافعب يف األم 

  البحر، وانحي  البحر ابملدين  ذب انحي  املغرب(البحر، وانحي  البحر ابملدين  ذب انحي  املغرب(  ( : )قوله : حبري ،أي من انحي ( : )قوله : حبري ،أي من انحي 77وقال ابن الصالح يف وصل البالغات األربع يف املوطأ ) وقال ابن الصالح يف وصل البالغات األربع يف املوطأ )   
الشدديخ عبددد هللا بددن الصددديق الشدديخ عبددد هللا بددن الصددديق قلددت: ذدد ه مددن البالغددات األربعدد  الددم مل جيددد هلددا ابددن عبددد الددرب إسددنادا.وقد وصددلها ابددن الصددالح يف جز دده يف وصددل البالغددات األربعدد  بتحقيددق قلددت: ذدد ه مددن البالغددات األربعدد  الددم مل جيددد هلددا ابددن عبددد الددرب إسددنادا.وقد وصددلها ابددن الصددالح يف جز دده يف وصددل البالغددات األربعدد  بتحقيددق 

  يسم إبراذيم إها قال: حدث  من ال أفم.يسم إبراذيم إها قال: حدث  من ال أفم.( ومل ( ومل 255255  11الغماري. وحديث إسحاق رواه الشافعب يف كتاب األم )الغماري. وحديث إسحاق رواه الشافعب يف كتاب األم )
لدو أقدده سداقه مددن البحدر إىل األر  جدداراي علدى ههرذددا مل حيصدل عمددوم السدقب إال بتَريددب كثدري مددن لدو أقدده سداقه مددن البحدر إىل األر  جدداراي علدى ههرذددا مل حيصدل عمددوم السدقب إال بتَريددب كثدري مددن )): : ((دار احلددديثدار احلددديث  261261  12601260))قدال ابددن القديم يف مكتدداح دار السدعادا قدال ابددن القديم يف مكتدداح دار السدعادا 

 أقزله على األر  بغاي  من اللطف واحللم  الدم ال اقدرتاح جلميدع عقدول احللمداء فوقهدا  أقزله على األر  بغاي  من اللطف واحللم  الدم ال اقدرتاح جلميدع عقدول احللمداء فوقهدا األر  ولن حيصل عموم السقب ألجزا ها فصاعده سبحاقه إىل اجلو بلطكه وقدرته  األر  ولن حيصل عموم السقب ألجزا ها فصاعده سبحاقه إىل اجلو بلطكه وقدرته  
  ((فأقزله ومعه رمحته على األر فأقزله ومعه رمحته على األر 

  ن ابب  يمن اصطاه مسكة مكتواب عايها الإهاهاتنن ابب  يمن اصطاه مسكة مكتواب عايها الإهاهاتن167167
فركددت عليندا الدريح فأرسدينا إىل موادع يقدال فركددت عليندا الدريح فأرسدينا إىل موادع يقدال   ::ىل إفريقي  قدالىل إفريقي  قدال) كنا يف البحر سا رين إ) كنا يف البحر سا رين إأقه قال: أقه قال: عبد الرمحن بن ذارون عبد الرمحن بن ذارون عن عن ( ( 286286  77))روى اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد روى اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد 

إلده إال هللا وعلدى قد اهلا إلده إال هللا وعلدى قد اهلا له الربطون ومعنا صيب صقليب يقال له أمين معه شص يصطاد به السمك فاصدطاد مسلد  حندوا مدن شدرب أو أقدل فلدان علدى صدنيكته اليمدىن ملتدوب ال له الربطون ومعنا صيب صقليب يقال له أمين معه شص يصطاد به السمك فاصدطاد مسلد  حندوا مدن شدرب أو أقدل فلدان علدى صدنيكته اليمدىن ملتدوب ال 
من ققمل على حار وكاقت السمل  بيناء واللتاب  سوداء كأقه كتب حبرب قدال فقد فناذا يف البحدر ومندع الندا  أن من ققمل على حار وكاقت السمل  بيناء واللتاب  سوداء كأقه كتب حبرب قدال فقد فناذا يف البحدر ومندع الندا  أن   وصنيك  أذهنا اليسرى ملتوب حممد رسول هللا وكان أب وصنيك  أذهنا اليسرى ملتوب حممد رسول هللا وكان أب 

  ((يصيدوا من ذلك املواع حىت أوغلنا يصيدوا من ذلك املواع حىت أوغلنا 
أمحددد بددن احلسدد  عددن أمحددد بددن احلسدد  عددن   حدددثنا إبددراذيم بددن حممددد السدد  حدددثنا أمحددد بددن إمساعيدل بددن عيسددى اجلددالب القادسددب حدددثنا علددب بددنحدددثنا إبددراذيم بددن حممددد السدد  حدددثنا أمحددد بددن إمساعيدل بددن عيسددى اجلددالب القادسددب حدددثنا علددب بددن  ((91579157))وروى أبدو الشدديخ يف كتدداب العظمدد  وروى أبدو الشدديخ يف كتدداب العظمدد  
ى قكاذدا كمدا بددور ملتدوب بسدواد أشدد سدوادا مدن القدري ال إلده إال هللا حممدد ى قكاذدا كمدا بددور ملتدوب بسدواد أشدد سدوادا مدن القدري ال إلده إال هللا حممدد لدلدركبت يف البحر يف موكدب فظهدرت لندا مسلد  بينداء وإذا عركبت يف البحر يف موكدب فظهدرت لندا مسلد  بينداء وإذا ع  ::جعكر بن عرف  رمحه هللا تعاىل قالجعكر بن عرف  رمحه هللا تعاىل قال
  ((رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  ن ابب ا رض يف البحرن ابب ا رض يف البحر168168
عدن علدب بدن أيب طالدب عدن النديب عدن علدب بدن أيب طالدب عدن النديب بدراذيم بدن أدذدم عدن حممدد بدن عادالن عدن مدن حدثده بدراذيم بدن أدذدم عدن حممدد بدن عادالن عدن مدن حدثده إإثنا بقي  بن الوليدد عدن ثنا بقي  بن الوليدد عدن قال: قال: حممد بن الكنل حممد بن الكنل   عنعن  ((4747  88))روى أبو قعيم يف احللي  روى أبو قعيم يف احللي  

مدن كتداب هللا أو  مدن كتداب هللا أو  ىل يدوم القيامد  ومدن علدم رجدال يف سدبيل هللا نيد  ىل يدوم القيامد  ومدن علدم رجدال يف سدبيل هللا نيد  إإ    من مر  يوما يف البحر كان أفنل من عتق ألف رقب  جيهزذم وينكدق علديهممن مر  يوما يف البحر كان أفنل من عتق ألف رقب  جيهزذم وينكدق علديهمصلى هللا عليه وسلم قال : )صلى هللا عليه وسلم قال : )
  ( ( هللا لههللا له  ببمن الثواب أفنل مما حيثمن الثواب أفنل مما حيث  بءبءال يلون شال يلون ش  كلم  من سنم حثى هللا له من الثواب يوم القيام  حىتكلم  من سنم حثى هللا له من الثواب يوم القيام  حىت

عددن عددن   املرفوعدد املرفوعدد تنزيدده الشددريع  تنزيدده الشددريع  ))والسددناد ذالددك، مددن حدددع ابددن عاددالن مددبهم، وبقيدد  بددن الوليددد يدددلس تدددليس التسددوي  وقددد عددنعن. واحلددديث أورده أبددو احلسددن ابددن عددراق يف والسددناد ذالددك، مددن حدددع ابددن عاددالن مددبهم، وبقيدد  بددن الوليددد يدددلس تدددليس التسددوي  وقددد عددنعن. واحلددديث أورده أبددو احلسددن ابددن عددراق يف 
  ((وهللا تعاىل أعلموهللا تعاىل أعلم  ،،فيه من مل يسم وفيه حممد بن الكنل عن بقي  ما عرفتهفيه من مل يسم وفيه حممد بن الكنل عن بقي  ما عرفته))  ::وقالوقال  األحاديث الشنيع  املواوع (األحاديث الشنيع  املواوع (

  ن ابب  يه ذكر غريبة عجيبة !ن ابب  يه ذكر غريبة عجيبة !169169
خدرع بعمدان طدا ر مدن البحدر  خدرع بعمدان طدا ر مدن البحدر  ( (  د   د  سدس وسدبع  وثلثماسدس وسدبع  وثلثما)أي يف سن  )أي يف سن  يف ذ ه السن  يف ذ ه السن    ،،(: )ذكر عدا حوادع(: )ذكر عدا حوادعدار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   74257425))ذكر ابن األثري يف اللامل يف التاريخ ذكر ابن األثري يف اللامل يف التاريخ 

مل يدر بعدد مل يدر بعدد كرب من الكيل ووقف على تدل ذنداك وصداح بصدوت عدال ولسدان فصديح قدد قدرب قدد قدرب قدد قدرب ثدالاث   غدا  يف البحدر فعدل ذلدك ثالثد  أايم   غداب و كرب من الكيل ووقف على تدل ذنداك وصداح بصدوت عدال ولسدان فصديح قدد قدرب قدد قدرب قدد قدرب ثدالاث   غدا  يف البحدر فعدل ذلدك ثالثد  أايم   غداب و أأ  كبريكبري
  ذلك(ذلك(
  ن ابب  يمن صاهللا حتت البحر !ن ابب  يمن صاهللا حتت البحر !170170

  الشددمس،الشددمس،  إىلإىل  فنظددرتفنظددرت  املدوع،املدوع،  يبيب  ويلعددبويلعددب  املدداء،املدداء،  يفيف  أغدو أغدو   فلنددتفلنددت  البحددر،البحددر،  يفيف  قوبد ً قوبد ً   غرقددتغرقددت))أقده قددال : أقده قددال :   املقددريءاملقددريء  ملددرو يملددرو ياا  اللركدا بْ اللركدا بْ   قصددرقصددر  أيبأيبذكدر الدد ذيب يف اتريددخ السدالم عددن ذكدر الدد ذيب يف اتريددخ السدالم عددن 
  ! ! ((..ذلكذلك  بربك بربك   اّللْ اّللْ   فَلص فَلص   الصالا،الصالا،  يفيف  وشرعتوشرعت  الظهر،الظهر،  فر فر   وقويتوقويت  املاء،املاء،  يفيف  فغصتفغصت.. الت الت  قدقد  فرأيتهافرأيتها

  وذ ا فقه عايب جدا !وذ ا فقه عايب جدا !
  ن ابب يف التعرض لساح  البحرن ابب يف التعرض لساح  البحر171171

  ((من تعر  لساحل البحر وذو ال حيسن السباح  فالظاذر غرقهمن تعر  لساحل البحر وذو ال حيسن السباح  فالظاذر غرقه))ي رمحه هللا يف صيد اخلاطر: ي رمحه هللا يف صيد اخلاطر: قال ابن اجلو  قال ابن اجلو  
  ((من تعاطى ما ال حيسنه فالظاذر االله من تعاطى ما ال حيسنه فالظاذر االله ))قلت : يقصد رمحه هللا أن قلت : يقصد رمحه هللا أن 

  ن ابب أول من ركب البحرن ابب أول من ركب البحرن ن 172172
  لخ بن إدريس عليه السالملخ بن إدريس عليه السالمشش( أن أول من ركب البحر متو ( أن أول من ركب البحر متو 235235  11))ذكر ابن اجلو ي يف املنتظم ذكر ابن اجلو ي يف املنتظم 

  لو كان ا ؤمن عاهللا قصبة يف البحر لقي  ف له من يؤذيهلو كان ا ؤمن عاهللا قصبة يف البحر لقي  ف له من يؤذيهن ابب يف أنه ن ابب يف أنه 171733
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  (() لو كان امللمن على قصب  يف البحر لقيع هللا له من يلذيه ) لو كان امللمن على قصب  يف البحر لقيع هللا له من يلذيه : : (عن سلم  بن كهيل قال(عن سلم  بن كهيل قال3524235242  192192  77))روى ابن أيب شيب  يف املصنف روى ابن أيب شيب  يف املصنف 
ون ذكدر اسددم صددحابيه .والدد ي يف املصدنف أقدده عددن سددلم  كمدا مددر ولدديس مرفوعددا! واملرفددوع ون ذكدر اسددم صددحابيه .والدد ي يف املصدنف أقدده عددن سددلم  كمدا مددر ولدديس مرفوعددا! واملرفددوع مرفوعدا منسددواب إىل ابددن أيب شدديب  دمرفوعدا منسددواب إىل ابددن أيب شدديب  د((48374837))واحلدديث مدد كور يف اجلددامع الصددغري واحلدديث مدد كور يف اجلددامع الصددغري 
      اعكه األلباين يف اعيف اجلامع اعكه األلباين يف اعيف اجلامع 

  ن ابب يف أن ا سامني شركا  يف ما  البحرن ابب يف أن ا سامني شركا  يف ما  البحر174174
) املسدلمون شدركاء ) املسدلمون شدركاء : : ليده وسدلم ثدالاث أمسعده يقدولليده وسدلم ثدالاث أمسعده يقدول)غزوت مع النيب صلى هللا ع)غزوت مع النيب صلى هللا عرجل من املهاجرين من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : رجل من املهاجرين من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ( عن ( عن 44374437))روى أبو داود روى أبو داود 

  وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.  ((((يف ثالع يف اللم واملاء والنار  يف ثالع يف اللم واملاء والنار  
  ( وفيه عبد هللا بن خراب وذو مرتوك احلديث. ( وفيه عبد هللا بن خراب وذو مرتوك احلديث. )قال أبو سعيد يع  املاء اجلاري)قال أبو سعيد يع  املاء اجلاريعن ابن عبا  و اد: عن ابن عبا  و اد: ((24722472))ورواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه 
  وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه.وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه.  )ثالع ال مينعن  املاء واللم والنار()ثالع ال مينعن  املاء واللم والنار( ذريرا مرفوعا بلكا:  ذريرا مرفوعا بلكا: عن أيبعن أيب  ((24732473ورواه ابن ماجه )ورواه ابن ماجه )

  ويف الباب أحاديث أخرى ال تصح ذكرذا احلافا يف التلَيص.ويف الباب أحاديث أخرى ال تصح ذكرذا احلافا يف التلَيص.
  ! !! !ن ابب يف من خرج من البحر عرايو كيا يصاال ن ابب يف من خرج من البحر عرايو كيا يصاال 175175

  (() يصلب قاعدا) يصلب قاعدا: : لرجل يرع من البحر عرايان قاللرجل يرع من البحر عرايان قالسئل عطاء عن اسئل عطاء عن ا  ::عن ابن جريج قالعن ابن جريج قال( (   45614561  ))روى عبد الر اق يف مصنكه روى عبد الر اق يف مصنكه 
  (() إذا خرع الرجل من البحر عرايان صلى  جالسا) إذا خرع الرجل من البحر عرايان صلى  جالسا: : عن معمر عن قتادا قالعن معمر عن قتادا قال  ((45634563))  وروىوروى
وإن كدان علدى وإن كدان علدى   ) إذا خرع ان  من البحر عراا فأمهم أحدذم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم يف الصف ويومئون إمياء قدال معمدر) إذا خرع ان  من البحر عراا فأمهم أحدذم صلوا قعودا وكان إمامهم معهم يف الصف ويومئون إمياء قدال معمدر: : عن معمر عن قتادا قالعن معمر عن قتادا قال( (   45644564))  وروىوروى

  ((أحدذم ثوب أمهم قا ما ويقوم يف الصف وذم خلكه قعودا صكا واحداأحدذم ثوب أمهم قا ما ويقوم يف الصف وذم خلكه قعودا صكا واحدا
( : )روى سعيد و أبو بلر و غريمها عن انفع عن ابن عمر يف قوم اقلسرت  م مراكبهم يف البحر فَرجوا عدراا قدال ( : )روى سعيد و أبو بلر و غريمها عن انفع عن ابن عمر يف قوم اقلسرت  م مراكبهم يف البحر فَرجوا عدراا قدال 43284328))وقال شيخ السالم ابن تيمي  يف شرح العمدا وقال شيخ السالم ابن تيمي  يف شرح العمدا 

  يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إمياء(يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إمياء(
  ن ابب  يمن  سر خوض النار يف ا نام بركوب البحر وا وت قتضن ابب  يمن  سر خوض النار يف ا نام بركوب البحر وا وت قتض176176

عبد هللا بن جعكر عن عبيد هللا بن عبدد الدرمحن بدن السدا ب قدال رجدل البدن املسديب إقده رأى كأقده عبد هللا بن جعكر عن عبيد هللا بن عبدد الدرمحن بدن السدا ب قدال رجدل البدن املسديب إقده رأى كأقده عن الواقدي قال : حدثنا عن الواقدي قال : حدثنا ( : ( : 237237  44))ذكر ال ذيب يف سري أعالم النبالء ذكر ال ذيب يف سري أعالم النبالء 
  وأشكب على اهللل  وقتل يوم قديد  (وأشكب على اهللل  وقتل يوم قديد  (  واوت قتيال فركب البحرواوت قتيال فركب البحرالبحر البحر   ) ال اوت حىت تركب) ال اوت حىت تركب::  يو  النار قاليو  النار قال

  قلت : كان ابن املسيب من أعرب النا  للرؤاي كما قال الواقدي.قلت : كان ابن املسيب من أعرب النا  للرؤاي كما قال الواقدي.
  !!والواقدي متللم فيه والواقدي متللم فيه 

  ابب يف أن النيب صاهللا ف عايه وسا  مل يركب البحر أبدا.ابب يف أن النيب صاهللا ف عايه وسا  مل يركب البحر أبدا.ن ن   177177
أن النديب صدلى هللا عليده وسدلم قدال : )البحدر، ال أركبده أن النديب صدلى هللا عليده وسدلم قدال : )البحدر، ال أركبده   ((لبحر يف حياته أبدا وذكر ابن عايب  يف ) البحر املديددلبحر يف حياته أبدا وذكر ابن عايب  يف ) البحر املديددقص أذل العلم ابلسريا أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يركب اقص أذل العلم ابلسريا أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يركب ا

  ومل أجد له إسنادا وهللا أعلم.ومل أجد له إسنادا وهللا أعلم.  ((أبداً أبداً 
  ن ابب يف شهوه البدر عاهللا ساح  البحرن ابب يف شهوه البدر عاهللا ساح  البحر178178

بددن عيسددى بددن أيب بلددر بددن أيددوب بددن شددادي بددن مددروان أيب املكدداخر بددن أيب العددزا م عددن بددن عيسددى بددن أيب بلددر بددن أيددوب بددن شددادي بددن مددروان أيب املكدداخر بددن أيب العددزا م عددن   ققددل التقددب الغددزي يف الطبقددات السددني  يف تددراجم احلنكيدد  يف ترمجدد  امللددك الناصددر داودققددل التقددب الغددزي يف الطبقددات السددني  يف تددراجم احلنكيدد  يف ترمجدد  امللددك الناصددر داود
اجتمعت ليل  ابمللك الناصر داود، على شاط  البحر بعسقالن، وقد طلع البددرو وألقدى شدعاعه علدى البحدر، فقدال امللدك اجتمعت ليل  ابمللك الناصر داود، على شاط  البحر بعسقالن، وقد طلع البددرو وألقدى شدعاعه علدى البحدر، فقدال امللدك   ))شهاب الدين التلعكري الشاعر املشهور أقه قال : شهاب الدين التلعكري الشاعر املشهور أقه قال : 

  الناصر مورهاًل:الناصر مورهاًل:
  ْعتو عوْمَر َهالِمَها ... ِيودامٍ  َصْكراَء ذاِت ََتجوجِ ْعتو عوْمَر َهالِمَها ... ِيودامٍ  َصْكراَء ذاِت ََتجوجِ اي ليلً  َقطَ اي ليلً  َقطَ 

تأرِْعِ 
و
َتَنوِع امل

و
تأرِْعِ ابلساِحل الَنامب َرَوأِ حو َقْشرِِه ... َعن َرْواه امل

و
َتَنوِع امل

و
  ابلساِحل الَنامب َرَوأِ حو َقْشرِِه ... َعن َرْواه امل

  والَيمُّ  اه قد َذَدا تَدَياروهو ... ِمن بَدْعِد طووِل تَدَقلٍُّق وَاَوُّعِ والَيمُّ  اه قد َذَدا تَدَياروهو ... ِمن بَدْعِد طووِل تَدَقلٍُّق وَاَوُّعِ 
  ْلَرى فتووِقظوهو بَناتو اخلَْْزرَعِ ْلَرى فتووِقظوهو بَناتو اخلَْْزرَعِ َطْوراً توَدْغِدغوهو الَشمالو واَترًا ... يَ َطْوراً توَدْغِدغوهو الَشمالو واَترًا ... يَ 

َتَدبجِ 
و
َتَاعِِْد امل

و
َتَدبجِ والبدرو قد ألقى َسَنا أقوارِِه ... يف جلوِِْه امل

و
َتَاعِِْد امل

و
  والبدرو قد ألقى َسَنا أقوارِِه ... يف جلوِِْه امل

تَدَوِذجِ 
و
وَتوقوِد امل

تَدَوِذجِ فلأقَه إذ قد َصْكحَ  موتِنِه ... ِبشوعاِعه امل
و
وَتوقوِد امل

  فلأقَه إذ قد َصْكحَ  موتِنِه ... ِبشوعاِعه امل
  ((هنٌر تلَون من قوَناٍر ايقٍِع ... جَيْري على أرٍ  ِمن الَكرْيوو َعِ هنٌر تلَون من قوَناٍر ايقٍِع ... جَيْري على أرٍ  ِمن الَكرْيوو َعِ 

  ! !! !ب من لقال يف البحر تنينا وصاهللا عاهللا وب من أنيابه ب من لقال يف البحر تنينا وصاهللا عاهللا وب من أنيابه ن ابن اب179179
اجتمعت برجل فقدري ققدر لده خشدب  يف البحدر لده فيهدا اجتمعت برجل فقدري ققدر لده خشدب  يف البحدر لده فيهدا ))أيب احلسن مسنون بن محزا اخلوا  الل اب صاحب السري السقطب عنه أقه قال : أيب احلسن مسنون بن محزا اخلوا  الل اب صاحب السري السقطب عنه أقه قال : ققل  الشعراين يف طبقاته يف ترمج  ققل  الشعراين يف طبقاته يف ترمج  

ال: ذبت علب يف بعع الليا  ريح عظيم  حىت أهلدم البحدر فدداخل  مدن ذلدك وحشد  عظيمد  فطلبدت مدن ال: ذبت علب يف بعع الليا  ريح عظيم  حىت أهلدم البحدر فدداخل  مدن ذلدك وحشد  عظيمد  فطلبدت مدن من  ثالث  سن  فقلت له: حدث  أبعاب ما رأيت يف البحر فقمن  ثالث  سن  فقلت له: حدث  أبعاب ما رأيت يف البحر فق
لدت تلدك الوحشد  وحصدل عنددي لدت تلدك الوحشد  وحصدل عنددي هللا شيئاً يزيل تلك الوحش  وإذا بتن  عظيم فاتح فاه فألقت  اخلشب  حنوه فدخلت يف فيه وجلست على انب مدن أقيابده وصدليت ركعتد  فزاهللا شيئاً يزيل تلك الوحش  وإذا بتن  عظيم فاتح فاه فألقت  اخلشب  حنوه فدخلت يف فيه وجلست على انب مدن أقيابده وصدليت ركعتد  فزا

  ((ه.ه.أقس عظيم راب هللا عنأقس عظيم راب هللا عن
  قلت مستغراب مستهزائ: قلت مستغراب مستهزائ: 

  ! !! !كان الواجب أن يصلب قا ما ولست أدري ذل استقبل القبل  أم ال فلعل التن  كان يتحرك كان الواجب أن يصلب قا ما ولست أدري ذل استقبل القبل  أم ال فلعل التن  كان يتحرك 
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   ائدة ائدة
وبعد ، فدإذا وبعد ، فدإذا اختلف النا  يف التن : فمنهم من رأى أقه ريح سوداء تلون يف قعر البحر فتظهدر إىل النسديم، وذدو اجلدو، فتحلدق السدحب كالز اختلف النا  يف التن : فمنهم من رأى أقه ريح سوداء تلون يف قعر البحر فتظهدر إىل النسديم، وذدو اجلدو، فتحلدق السدحب كالز ))قال املسعودي يف مروع ال ذب قال املسعودي يف مروع ال ذب 

بحدر لسدواد السدحاب، وذذداب الندوء بحدر لسدواد السدحاب، وذذداب الندوء صارت من األر  واستدارت وأاثرت معها الغباِر   استطالت يف اهلواء ذاذبً  الصَُّعداء تَدَوَذم النا و أهنا حيات سود قدد ههدرت مدن الصارت من األر  واستدارت وأاثرت معها الغباِر   استطالت يف اهلواء ذاذبً  الصَُّعداء تَدَوَذم النا و أهنا حيات سود قدد ههدرت مدن ال
 عليهدا السدحاب واملال لدد  فيَرجوهندا مدن بينهددا، وأهندا علدى صددورا  عليهدا السدحاب واملال لدد  فيَرجوهندا مدن بينهددا، وأهندا علدى صددورا وتدرادف الدرايح.ومنهم مدن رأى أهنددا دَواب تتلدون يف قعدر البحددر، فدتعظم وتدلذي دواب البحددر، فيبعدث اّللْ وتدرادف الدرايح.ومنهم مدن رأى أهنددا دَواب تتلدون يف قعدر البحددر، فدتعظم وتدلذي دواب البحددر، فيبعدث اّللْ 

اللبدريا فيلقيده السدحاب يف بلدد اللبدريا فيلقيده السدحاب يف بلدد احلي  السوداء هلا بريق وبصيص، ال ار يدين  إال أتت على ما ال يقددر عليده مدن بنداء عظديم أو شدار أو جبدل، وريدا تتدنكس فتحدرق الشدارا احلي  السوداء هلا بريق وبصيص، ال ار يدين  إال أتت على ما ال يقددر عليده مدن بنداء عظديم أو شدار أو جبدل، وريدا تتدنكس فتحدرق الشدارا 
  !!!!((التن ، فمنه يتغ ى وجوع ومأجوع، وذ ا القول يدوْعَزى إىل ابن عبا .وقد ذكر قوم يف التن  غري ما ذكران،التن ، فمنه يتغ ى وجوع ومأجوع، وذ ا القول يدوْعَزى إىل ابن عبا .وقد ذكر قوم يف التن  غري ما ذكران،وجوع ومأجوع، وميطر السحاب عليهم، فيقتل وجوع ومأجوع، وميطر السحاب عليهم، فيقتل 

  حنو ذ ا عن كعبحنو ذ ا عن كعب((ملتب  التوحيدملتب  التوحيد  585585  22))قعيم بن محاد يف كتاب الكنت قعيم بن محاد يف كتاب الكنت ( و ( و 2424  66))قلت: وقد روى أبو قعيم يف احللي  قلت: وقد روى أبو قعيم يف احللي  
  يتَ ون له الصور والتماثيل وهللا أعلم.يتَ ون له الصور والتماثيل وهللا أعلم.وذ ه األوصاف تطابق ما ي كره الصينيون ويعظموقه و وذ ه األوصاف تطابق ما ي كره الصينيون ويعظموقه و     

  لطيفة:لطيفة:
.وقيددل ألقده كدان ال يقدددر عليده أحدد. قدال المددام أبدو أسدام  كمددا يف .وقيددل ألقده كدان ال يقدددر عليده أحدد. قدال المددام أبدو أسدام  كمددا يف   ((146146  99))ومدن اللطيدف أن وكيدع بددن اجلدراح كدان يلقدب ابلتندد  لعظدم جثتده كمددا يف سدري أعدالم الندبالء ومدن اللطيدف أن وكيدع بددن اجلدراح كدان يلقدب ابلتندد  لعظدم جثتده كمددا يف سدري أعدالم الندبالء 

    له(له(ال يقع ملاان إال احرق ما حو ال يقع ملاان إال احرق ما حو   ( : )و التن ( : )و التن 113113  1111))ف يب اللمال ف يب اللمال 
  وممن كان يلقب به أينا إبراذيم بن حممد العباسب .وممن كان يلقب به أينا إبراذيم بن حممد العباسب .

)إبددراذيم بددن حممددد بددن عبددد هللا بددن حممددد بددن علددب بددن عبددد هللا بددن عبددا  بددن عبددد املطلددب املعددروف اببددن )إبددراذيم بددن حممددد بددن عبددد هللا بددن حممددد بددن علددب بددن عبددد هللا بددن عبددا  بددن عبددد املطلددب املعددروف اببددن : :   ((ملسسدد  األعلمددب للمطبوعدداتملسسدد  األعلمددب للمطبوعددات  9898  11))قددال احلددافا يف اللسددان قددال احلددافا يف اللسددان 
  ((عظم جثتهعظم جثتهالتن  لالتن  ل  شلله وأبوه ذو اخلليك  املهدي بن املنصور وكان يلقبشلله وأبوه ذو اخلليك  املهدي بن املنصور وكان يلقب

  قلت: وشلل  أمه. وكاقت سوداء.قلت: وشلل  أمه. وكاقت سوداء.
   ائدة: ائدة:

  ((دار الكلردار الكلر  5454  22))قاله ايقوت احلموي يف  معام البلدان قاله ايقوت احلموي يف  معام البلدان   ،،مشهور قرب جبل اجلودي من أعمال املوصل  مشهور قرب جبل اجلودي من أعمال املوصل  جبل التن  جبل جبل التن  جبل 
  قبيحة:قبيحة:

  ذكر أن احلالع، احلس  بن املنصور الصويف املقتول على  قدقته أقشد يقول عندما سيق للقتل: ذكر أن احلالع، احلس  بن املنصور الصويف املقتول على  قدقته أقشد يقول عندما سيق للقتل: 
  النيف ابلنيفِ النيف ابلنيفِ   فعلَ فعلَ بو بو                 ما يشر َ ما يشر َ   سقاين مثلسقاين مثل

  طع والسيفِ طع والسيفِ دعا ابلنِْ دعا ابلنِْ       فلما دارت اللأ   و فلما دارت اللأ   و 
  مع  التن  يف الصيفِ مع  التن  يف الصيفِ         ك ا من يشرب الراحَ ك ا من يشرب الراحَ 

  وكان اخلبيث يقصد ابلتن  هللا تعاىل  ،عياذا ابهلل سبحاقه وتعاىل عما يصكون.وكان اخلبيث يقصد ابلتن  هللا تعاىل  ،عياذا ابهلل سبحاقه وتعاىل عما يصكون.
  لطيك لطيك 

لتن  فيقنمها خري لك من أن ادذا إىل يد غ  قد عا  الكقر( ذكره ابن رجب يف جامع العلوم واحللم لتن  فيقنمها خري لك من أن ادذا إىل يد غ  قد عا  الكقر( ذكره ابن رجب يف جامع العلوم واحللم ألن اد يدك إىل فم األن اد يدك إىل فم ا))ومن لطيف كالم بعع السلف قوله: ومن لطيف كالم بعع السلف قوله: 
  دار اجليل(دار اجليل(  4949) ) 
  ن ابب  يمن اشتاق لاعباهة يف البحر ن ابب  يمن اشتاق لاعباهة يف البحر 180180

اي رب قدد اشدتقت أن أعبددك يف اي رب قدد اشدتقت أن أعبددك يف   : : الدرب   قدالالدرب   قدال)كان فيمن كان قبللم رجل عبد هللا أربعد  سدن  يف )كان فيمن كان قبللم رجل عبد هللا أربعد  سدن  يف : : عن عبد هللا بن عيسى قال عن عبد هللا بن عيسى قال   ((162162  77))روى ابن أيب شيب  يف املصنف روى ابن أيب شيب  يف املصنف 
ذا شددارا يف انحيدد  املدداء قددال فقددال اددعوين علددى ذدد ه الشددارا قددال فقددالوا مددا ذا شددارا يف انحيدد  املدداء قددال فقددال اددعوين علددى ذدد ه الشددارا قددال فقددالوا مددا إإالبحددر  فددأتى قددوم فاسددتحملهم فحملددوه وجددرت  ددم سددكينتهم مددا شدداء هللا أن هددري   قامددت فددالبحددر  فددأتى قددوم فاسددتحملهم فحملددوه وجددرت  ددم سددكينتهم مددا شدداء هللا أن هددري   قامددت فدد

نتهم فدأراد ملدك أن يعدرع إىل السدماء فدتللم بلالمده الد ي كدان يعدرع بده فلدم يقددر علدى نتهم فدأراد ملدك أن يعدرع إىل السدماء فدتللم بلالمده الد ي كدان يعدرع بده فلدم يقددر علدى يعيشك على ذ ه قال إها استحملتلم فنعوين حيث أريد فواعوه وجرت  م سكييعيشك على ذ ه قال إها استحملتلم فنعوين حيث أريد فواعوه وجرت  م سكي
ع قكسده ليلدون أذدون ع قكسده ليلدون أذدون ذلك فعلم أن ذلك خلطيئ  كاقت منه فأتى صاحب الشارا فسأله أن يشكع له إىل ربه قال فصلى ودعا للملك قال وطلب إىل ربده أن يلدون ذدو يقدبذلك فعلم أن ذلك خلطيئ  كاقت منه فأتى صاحب الشارا فسأله أن يشكع له إىل ربه قال فصلى ودعا للملك قال وطلب إىل ربده أن يلدون ذدو يقدب

فقدال إين طلبدت إىل ريب أن يشدكع  فيدك كمدا شدكعك يف وأن أكدون أان أقدبع قكسدك فمدن حيدث شدئت قبندتها قدال فسداد فقدال إين طلبدت إىل ريب أن يشدكع  فيدك كمدا شدكعك يف وأن أكدون أان أقدبع قكسدك فمدن حيدث شدئت قبندتها قدال فسداد   عليه من ملك املوت فأاته ح  حندر أجلدهعليه من ملك املوت فأاته ح  حندر أجلده
  ((سادا فَرجت دمع  من عينه فماتسادا فَرجت دمع  من عينه فمات
  قلت : أما امللك فال يعصب هللا تعاىل.قلت : أما امللك فال يعصب هللا تعاىل.

  ن ابب يف أن حيتان البحر تفرح اب هدد عايه السضم،ن ابب يف أن حيتان البحر تفرح اب هدد عايه السضم،181181
عليدده قددال حدددثنا عتدداب بددن ذددارون قددال حدددثنا عليدده قددال حدددثنا عتدداب بددن ذددارون قددال حدددثنا   هللا بددن عمددرو امللتددب قددراءا مدد هللا بددن عمددرو امللتددب قددراءا مدد   دثنا أبددو حممددد عبددددثنا أبددو حممددد عبدددقددال: حددقددال: حدد( ( 10931093  55))يف الكددنت يف الكددنت   روى أبدو عمددرو الددداين يف السددنن الددوارداروى أبدو عمددرو الددداين يف السددنن الددواردا

ا مسدلم  ا مسدلم  الوذداب اخلدزا  أبدو أمحدد الرقدب قدال حددثنالوذداب اخلدزا  أبدو أمحدد الرقدب قدال حددثن  الصمد بن حممد اهلمداين قال حدثنا أمحد بن سنان القالقسدب حبلدب قدال حددثنا عبددالصمد بن حممد اهلمداين قال حدثنا أمحد بن سنان القالقسدب حبلدب قدال حددثنا عبدد  الكنل بن عبيد هللا قال حدثنا عبدالكنل بن عبيد هللا قال حدثنا عبد
أقده أقده   لده بد   مدزم واملقداملده بد   مدزم واملقدامعدن ح يكد  يف قصد  ههدور  املهددي بعدد أن ذكدر أقده يبدايع عدن ح يكد  يف قصد  ههدور  املهددي بعدد أن ذكدر أقده يبدايع     الدرمحن عدن سدكيان الثدوري عدن قديس بدن مسدلم عدن ربعدب بدن حدراب الدرمحن عدن سدكيان الثدوري عدن قديس بدن مسدلم عدن ربعدب بدن حدراب   اثبت عدن عبدداثبت عدن عبدد  بنبن

  ((ري والوحوب واحليتان يف البحرري والوحوب واحليتان يف البحرىل الشام وجربيل على مقدمته وميلا يل على ساقته يكرح به أذل السماء وأذل األر  والطىل الشام وجربيل على مقدمته وميلا يل على ساقته يكرح به أذل السماء وأذل األر  والطإإ)   يرع متوجها )   يرع متوجها قال: قال: 
  قلت: ذ ا إسناد مظلم ابجملاذيل جل رواته مل أعرفهم.قلت: ذ ا إسناد مظلم ابجملاذيل جل رواته مل أعرفهم.

  ن ابب يف وحدة الوجوهن ابب يف وحدة الوجوه182182
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وال وال   وأما التلمسداين وحندوه فدال يكدرق بد  ماذيد  ووجدودوأما التلمسداين وحندوه فدال يكدرق بد  ماذيد  ووجدود))يف ذكر طريق  التلمساين يف تقرير معىن وحدا الوجود: يف ذكر طريق  التلمساين يف تقرير معىن وحدا الوجود: ((دار الكلردار الكلر  2525  22))قال ابن تيمي  يف جمموع الرسا ل واملسا ل قال ابن تيمي  يف جمموع الرسا ل واملسا ل 
  خر البيت من البيت، فمن شعرذم:خر البيت من البيت، فمن شعرذم:ب  مطلق ومع ، بل عنده ما   سوى، وال غري بوجه من الوجه، وإها اللا نات أجزاء منه وأبعا   له ينزل  أمواع البحر يف البحر، ونب  مطلق ومع ، بل عنده ما   سوى، وال غري بوجه من الوجه، وإها اللا نات أجزاء منه وأبعا   له ينزل  أمواع البحر يف البحر، ون

  البحر ال شك عندي يف توحده ... وإن تعدد ابألمواع والزبدالبحر ال شك عندي يف توحده ... وإن تعدد ابألمواع والزبد
  ب ساري الع  يف العددب ساري الع  يف العددفال يغرقك ما شاذدت من صور ... فالواحد الر فال يغرقك ما شاذدت من صور ... فالواحد الر 

  ومنه:ومنه:
  ((قَدْتهو كثرا املتعددقَدْتهو كثرا املتعددفما البحر إال املوع ال شبء غريه ... وإن فَدرَ فما البحر إال املوع ال شبء غريه ... وإن فَدرَ 

  قلت: القصد ابملاذي  حقيق  الشبء اجملردا املطلق  يف ال ذن ووجود الشبء حقيقته املقيدا املعين  يف اخلارع.قلت: القصد ابملاذي  حقيق  الشبء اجملردا املطلق  يف ال ذن ووجود الشبء حقيقته املقيدا املعين  يف اخلارع.
  ن ابب  يمن قال إن البحر يف زق بيد ما . ن ابب  يمن قال إن البحر يف زق بيد ما . 183183

  ((بلغ  أن البحر يف  ق بيد ملك، لو يغكل عنه امللك لطم على األر .بلغ  أن البحر يف  ق بيد ملك، لو يغكل عنه امللك لطم على األر .)): أخرع ابن أيب حاس عن عبد هللا بن عمرو قال: : أخرع ابن أيب حاس عن عبد هللا بن عمرو قال: ((احلبا ك يف أخبار املال كاحلبا ك يف أخبار املال ك))قال السيوطب يف قال السيوطب يف 
  (( ق ق  ننبلغنا أن البحر يرع مبلغنا أن البحر يرع م))  ::مسعت سكيان يقولمسعت سكيان يقول  ::وكيع قالوكيع قالعن عن   ((5151  77))وأبو قعيم يف احللي  وأبو قعيم يف احللي    ((89408940رقم: رقم:   ))وروى ابن أيب حاس يف التكسري وروى ابن أيب حاس يف التكسري 

  ن ابب من تعوذ من البحرن ابب من تعوذ من البحر184184
أن سددليمان بددن داود عليهمددا السددالم سددأل البحددر ،فَرجددت إليدده دابدد  مددن البحددر، فاعلددت تنسددل مددن حيددث طلعددت الشددمس حددىت اقتصددف أن سددليمان بددن داود عليهمددا السددالم سددأل البحددر ،فَرجددت إليدده دابدد  مددن البحددر، فاعلددت تنسددل مددن حيددث طلعددت الشددمس حددىت اقتصددف ))قددرأت يف بعددع كتددب التكسددري قددرأت يف بعددع كتددب التكسددري 

  ((النهار، تقول: ذ ا وملا يرع قصكب بعد، فتعوذ ابهلل من البحرالنهار، تقول: ذ ا وملا يرع قصكب بعد، فتعوذ ابهلل من البحر
حددث  حممدد بدن عبدد هللا العاصدمب قدال حددث  إبدراذيم بدن إسدحاق بدن إبدراذيم عدن أمحدد بدن عبدد حددث  حممدد بدن عبدد هللا العاصدمب قدال حددث  إبدراذيم بدن إسدحاق بدن إبدراذيم عدن أمحدد بدن عبدد ( (   90919091))الشديخ يف كتداب العظمد  الشديخ يف كتداب العظمد    ومل أجد له سندا.وللن قد روى أبدوومل أجد له سندا.وللن قد روى أبدو

 فدأوحى هللا عدز  فدأوحى هللا عدز اي رب أرين السدمل  الدم عليهدا قدرار األراد اي رب أرين السدمل  الدم عليهدا قدرار األراد   : : قدال سدليمان عليده السدالمقدال سدليمان عليده السدالم))  ::هللا الشيباين حدثنا عبد املنعم بن إدريس عن أبيده عدن وذدب رمحده هللا تعداىل قدالهللا الشيباين حدثنا عبد املنعم بن إدريس عن أبيده عدن وذدب رمحده هللا تعداىل قدال
رت سداع  فقدال سدليمان رت سداع  فقدال سدليمان وجل أن سر إىل جممع البحار فدأمر هللا عدز وجدل دابد  مدن دواب البحدار فأخرجدت وسدطها فاعلدت ختدرع وسدطها ثالثد  أشدهر الليدل مدع النهدار ال تكدوجل أن سر إىل جممع البحار فدأمر هللا عدز وجدل دابد  مدن دواب البحدار فأخرجدت وسدطها فاعلدت ختدرع وسدطها ثالثد  أشدهر الليدل مدع النهدار ال تكد

ه اي سليمان لو أهنا أخرجدت إىل السدن  املقبلد  ليلهدا وهنارذدا علدى حندو ه اي سليمان لو أهنا أخرجدت إىل السدن  املقبلد  ليلهدا وهنارذدا علدى حندو سليمان عليه السالم بعد ثالث  أشهر اي رب أما نن هلا أن يرع رأسها أو ذقبها فأوحى هللا عز وجل إليسليمان عليه السالم بعد ثالث  أشهر اي رب أما نن هلا أن يرع رأسها أو ذقبها فأوحى هللا عز وجل إلي
مثددل ذد ه السدمل  قدال ال قدال إن غددا ها سددبعون مثددل ذد ه السدمل  قدال ال قدال إن غددا ها سددبعون   مدا رأيتهدا مدا أخرجدت رأسدها وال ذقبهدا مددن البحدر وذدل تددري اي سدليمان كدم ر ق ذدد ه السدمل  الدم عليهدا قدرار األراد مدا رأيتهدا مدا أخرجدت رأسدها وال ذقبهدا مددن البحدر وذدل تددري اي سدليمان كدم ر ق ذدد ه السدمل  الدم عليهدا قدرار األراد 

ذد ه مدا فارقهدا ر قهدا طرفد  عد  فدارجع اي سدليمان فإقدك ال تطيدق أن تدرى ذد ه فليدف تطيدق أن تنظدر إىل السدمل  ذد ه مدا فارقهدا ر قهدا طرفد  عد  فدارجع اي سدليمان فإقدك ال تطيدق أن تدرى ذد ه فليدف تطيدق أن تنظدر إىل السدمل    ألف مسل  مثدل ذد ه وعشداءذا سدبعون ألدف مسلد  مثدلألف مسل  مثدل ذد ه وعشداءذا سدبعون ألدف مسلد  مثدل
  ( ( الم عليها قرار األرا  فقال سليمان عليه السالم ال سلطان إال سلطاقك وال ملك إال مللكالم عليها قرار األرا  فقال سليمان عليه السالم ال سلطان إال سلطاقك وال ملك إال مللك

  ن ابب يف أن الدجال مصفد يف جزيرة من جزر حبر ا إرقن ابب يف أن الدجال مصفد يف جزيرة من جزر حبر ا إرق185185
فإقه أعاب  حديث اديم أقده وافدق الد ي كندت أحددثلم عنده وعدن فإقه أعاب  حديث اديم أقده وافدق الد ي كندت أحددثلم عنده وعدن ......))ن فاطم  ب  قيس يف حديث ايم الداري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ن فاطم  ب  قيس يف حديث ايم الداري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : عع((29422942))روى مسلم روى مسلم 

واقظدر حدديث واقظدر حدديث   ((....ده إىل املشدرقده إىل املشدرقمدن قبدل املشدرق مدا ذدو وأومدأ بيدمدن قبدل املشدرق مدا ذدو وأومدأ بيد،،مدن قبدل املشدرق مدا ذدو مدن قبدل املشدرق مدا ذدو ،،ال بل من قبل املشدرق مدا ذدو ال بل من قبل املشدرق مدا ذدو   ،،املدين  ومل  أال أقه يف   حبر الشام  أو حبر اليمناملدين  ومل  أال أقه يف   حبر الشام  أو حبر اليمن
  الباب الساد الباب الساد 

)قصد  )قصد  ر غري ملدزم كتداب ر غري ملدزم كتداب قلت: يف احلديث دليل على أقه يف جزيرا من جزر حبر املشرق ويف بعع األحاديث الصحيح  أقه يرع من أصكهان من حارا تسمى اليهودي .واقظقلت: يف احلديث دليل على أقه يف جزيرا من جزر حبر املشرق ويف بعع األحاديث الصحيح  أقه يرع من أصكهان من حارا تسمى اليهودي .واقظ
  الوابل .الوابل .  سف بن عبد هللاسف بن عبد هللا)أشراط الساع ( ليو )أشراط الساع ( ليو  وكتاب  وكتاب رمحه هللارمحه هللا  لشيخ شيَنا األلباينلشيخ شيَنا األلباين  ((املسيح الدجالاملسيح الدجال

  فا دا طريك  يف ذكر اسم جزيرا الدجال !فا دا طريك  يف ذكر اسم جزيرا الدجال !
سدلاهنا قدوم وجدوذهم  سدلاهنا قدوم وجدوذهم    ::جزيرا برطاييل جزيدرا قريبد  مدن جزا در الدزاقج قدال ابدن الكقيدهجزيرا برطاييل جزيدرا قريبد  مدن جزا در الدزاقج قدال ابدن الكقيدهقال القزوي  يف ناثر البالد وأخبار العباد يف حديثه عن مدين  جاجلب اهلندي  الساحلي : )قال القزوي  يف ناثر البالد وأخبار العباد يف حديثه عن مدين  جاجلب اهلندي  الساحلي : )

فيهدا ومنهدا فيهدا ومنهدا   إن الددجالإن الددجال  ::يسدمع منهدا ابلليدل صدوت الطبدل والددف والصدياح املزعاد  والبحريدون يقولدونيسدمع منهدا ابلليدل صدوت الطبدل والددف والصدياح املزعاد  والبحريدون يقولدون  الدرباذين و دا اللركددن و دا جبدالالدرباذين و دا اللركددن و دا جبدالكاجملدان املطرقد  وشدعورذم كدأذانب كاجملدان املطرقد  وشدعورذم كدأذانب 
  ( ( ..يرعيرع

  فا دا:فا دا:
تددعو الندا  إىل قكسدها، وختدرتق الدبالد تددعو الندا  إىل قكسدها، وختدرتق الدبالد يروى أقده إذا كدان يف نخدر الزمدان ختدرع مدن البحدر امدرأا ذات حسدن ومجدال ابرع، فيروى أقده إذا كدان يف نخدر الزمدان ختدرع مدن البحدر امدرأا ذات حسدن ومجدال ابرع، ف  )): :   ((ملتب  الصكاملتب  الصكا  599599))  قال القرطيب يف الت كراقال القرطيب يف الت كرا

  ((فلل من أاتذا ككر ابهلل، فعند ذلك يرع هللا عليلم الدجال.فلل من أاتذا ككر ابهلل، فعند ذلك يرع هللا عليلم الدجال.
قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ذات يدوم علدى املندرب قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ذات يدوم علدى املندرب : : عن أيب سلم  بن عبد الرمحن عدن جدابر قدال عن أيب سلم  بن عبد الرمحن عدن جدابر قدال ( ( 43284328قلت: مل أجد هل ا مستندا .ولعله يقصد ما رواه أبو داود )قلت: مل أجد هل ا مستندا .ولعله يقصد ما رواه أبو داود )

لددذا لددذا ججقدال امدرأا هدر شدعر قدال امدرأا هدر شدعر   ؟؟ومدا اجلساسد ومدا اجلساسد   ،،أليب سدلم أليب سدلم   ::قلدتقلدت  ((نما أان  يسريون يف البحر فنك  طعامهم فرفعت هلم جزيرا فَرجوا يريددون اخلبدز فلقيدتهم اجلساسد نما أان  يسريون يف البحر فنك  طعامهم فرفعت هلم جزيرا فَرجوا يريددون اخلبدز فلقيدتهم اجلساسد إقه بيإقه بي  : ): )
دار دار   2828  1818كمدا يف شدرح مسدلم للندووي )كمدا يف شدرح مسدلم للندووي )    . فقد قيل: إن اجلساس  ذب الداب  الم خترع تللم النا !وذو قول منسوب لعبد هللا بن عمدرو بدن العدا  رادب هللا عنده. فقد قيل: إن اجلساس  ذب الداب  الم خترع تللم النا !وذو قول منسوب لعبد هللا بن عمدرو بدن العدا  رادب هللا عندهورأسها(ورأسها(

  إحياء الرتاع العريب( وهللا أعلم.إحياء الرتاع العريب( وهللا أعلم.
  ن ابب من شبه بطن ابن  هم ابلبحرن ابب من شبه بطن ابن  هم ابلبحر186186

عن أيب سنان عيسى بن سنان القسملب قدال : مسعدت وذدب بدن منبده ، وأقبدل ، علدى عطداء اخلراسداين فقدال عن أيب سنان عيسى بن سنان القسملب قدال : مسعدت وذدب بدن منبده ، وأقبدل ، علدى عطداء اخلراسداين فقدال   ((دار اللتب العلمي دار اللتب العلمي   14241424))روى المام أمحد يف كتاب الزذد روى المام أمحد يف كتاب الزذد 
وتددع مدن يكدتح لدك اببده وتددع مدن يكدتح لدك اببده   ك اي عطاء أمل أخرب أقك حتمل علمك إىل أبواب امللوك وأبناء الدقيا ، اي عطاء َتي من يغلق عنك اببه ويظهر لك فقره ويواري عنك غنداهك اي عطاء أمل أخرب أقك حتمل علمك إىل أبواب امللوك وأبناء الدقيا ، اي عطاء َتي من يغلق عنك اببه ويظهر لك فقره ويواري عنك غنداهله : وحيله : وحي

لمد  مدع الددقيا ، وحيدك اي عطداء إن كدان لمد  مدع الددقيا ، وحيدك اي عطداء إن كدان ويظهر لك غناه ويقول ) ادعوين أستاب للم  ( وحيك  اي عطاء ار  لك بدون من الددقيا مدع احللمد  وال تدر  ابلددون مدن احلويظهر لك غناه ويقول ) ادعوين أستاب للم  ( وحيك  اي عطاء ار  لك بدون من الددقيا مدع احللمد  وال تدر  ابلددون مدن احل
  ال يغنيك ما يلكيك فليس شبء من الدقيا يلكيك وحيك ، اي عطاء إها بطنك حبر من البحور وواد من األودي  ال ميلله شبء إال الرتاب(ال يغنيك ما يلكيك فليس شبء من الدقيا يلكيك وحيك ، اي عطاء إها بطنك حبر من البحور وواد من األودي  ال ميلله شبء إال الرتاب(
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  ن ابب الصوم بساح  البحرن ابب الصوم بساح  البحر187187
)رجدل كدان يف بد  إسدرا يل علدى سداحل )رجدل كدان يف بد  إسدرا يل علدى سداحل ن وداعد  اهلدال  حيلدب لده قصد  كرسدف السدرا يلب: ن وداعد  اهلدال  حيلدب لده قصد  كرسدف السدرا يلب: عن النيب صلى هللا عليه وسدلم أقده قدال قدال لعلداف بدعن النيب صلى هللا عليه وسدلم أقده قدال قدال لعلداف بد  عن عطي  بن بسر املا ينعن عطي  بن بسر املا ين

 العظيم يف سبب امرأا عشقها، فرتك ما كان عليه من عبدادا ربده، فتداركده هللا  العظيم يف سبب امرأا عشقها، فرتك ما كان عليه من عبدادا ربده، فتداركده هللا من سواحل البحر، يصوم النهار ويقوم الليل ال يكرت من صالا وال صيام،   ككر بعد ذلك ابهللمن سواحل البحر، يصوم النهار ويقوم الليل ال يكرت من صالا وال صيام،   ككر بعد ذلك ابهلل
  ه(ه(يا سلف منه فتاب علييا سلف منه فتاب علي

  (و الطرباين(و الطرباين  14101410  ))  وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاينوابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين  ((68566856))د رواه  أبو يعلى يف مسنده د رواه  أبو يعلى يف مسنده 
بقي  بن الوليد عن معاوي  بن حيىي عن سليمان بن موسى عن ملحول بقي  بن الوليد عن معاوي  بن حيىي عن سليمان بن موسى عن ملحول عن عن     ((54805480))    (و(و54795479))    ( و البيهقب يف الشعب( و البيهقب يف الشعب  1010      1616  2525))( و ( و   158158    8585  1818))  

  بن وداع  اهلال بن وداع  اهلال    ين قال جاء  علاف ين قال جاء  علافعن غنيف بن احلارع عن عطي  بن بسر املاعن غنيف بن احلارع عن عطي  بن بسر املا
  بقي  عن الوليد عن معاوي  بن حيىي عن سليمان بن موسى عن عطيف بن احلارع عن عطي  بن بسر املا ين بقي  عن الوليد عن معاوي  بن حيىي عن سليمان بن موسى عن عطيف بن احلارع عن عطي  بن بسر املا ين عن عن   ((213213) ) ورواه حبشل يف اتريخ واسط ورواه حبشل يف اتريخ واسط 
حدثنا أبو صاا العمب والعبا  بن الكنل األقصاري ومسل  حدثنا أبو صاا العمب والعبا  بن الكنل األقصاري ومسل    حدثناه حممد بن خزمي  قال حدثنا حممد بن عمر الرومب قالحدثناه حممد بن خزمي  قال حدثنا حممد بن عمر الرومب قالقال :قال :( ( 365365  33))د ورواه العقيلب يف النعكاء د ورواه العقيلب يف النعكاء 

  أبو فاطم  الطاحب كلهم عن برد بن سنان عن ملحول عن عطي  بن بسر اهلال  عن علاف بن وداع  اهلال  أقه أتىأبو فاطم  الطاحب كلهم عن برد بن سنان عن ملحول عن عطي  بن بسر اهلال  عن علاف بن وداع  اهلال  أقه أتى
  وفيه بقي  وقد عنعن.وفيه بقي  وقد عنعن.

احلناين البصري ثنا حممد بن عمر الرومب ثنا سكيان بن عيين  عن برد بن سنان عن احلناين البصري ثنا حممد بن عمر الرومب ثنا سكيان بن عيين  عن برد بن سنان عن   حدثنا عبدان بن أمحد ثنا رجاء بن وذب حدثنا عبدان بن أمحد ثنا رجاء بن وذب ( (   381381  ))د ورواه  الطرباين يف مسند الشامي  د ورواه  الطرباين يف مسند الشامي  
  ..ملحول عن عطي  بن قيس عن علاف بن وداع  اهلال  أن رسول هللا  صلى هللاملحول عن عطي  بن قيس عن علاف بن وداع  اهلال  أن رسول هللا  صلى هللا

دخل على رسول هللا صلى هللا دخل على رسول هللا صلى هللا حيدع عن رجل عن أيب ذر قال حيدع عن رجل عن أيب ذر قال   عن حممد بن راشد قال مسعت ملحوال عن حممد بن راشد قال مسعت ملحوال   ((163163  55))ومن طريقه أمحد ومن طريقه أمحد   ((  1038710387))  عبد الر اقعبد الر اقد ورواه د ورواه 
    عليه وسلم رجل يقال له علاف بن بشر التميمبعليه وسلم رجل يقال له علاف بن بشر التميمب

  وفيه رجل مبهم.وفيه رجل مبهم.
  )قالوا ال يصح من ذ ا شبء()قالوا ال يصح من ذ ا شبء(: :   ((610610  22))د قال ابن اجلو ي يف العلل املتناذي  د قال ابن اجلو ي يف العلل املتناذي  

  )والطرق امل كورا كلها ال ختلو من اعف وااطراب()والطرق امل كورا كلها ال ختلو من اعف وااطراب(بعد أن خرع احلديث :بعد أن خرع احلديث :( ( 536536  44))د وقال احلافا يف الصاب  د وقال احلافا يف الصاب  
    اعيك (اعيك (  )ورواه الطرباين من حديث علاف، وابن شاذ  من حديث ابن عمر، واألساقيد فيه كلها)ورواه الطرباين من حديث علاف، وابن شاذ  من حديث ابن عمر، واألساقيد فيه كلها: : ((30833083))قال البوصريي يف الحتاف عند احلديث قال البوصريي يف الحتاف عند احلديث و و 

صدحابه ، فقدال : أمدا إين صدحابه ، فقدال : أمدا إين عن الفريقب ، عن أبيه قدال : كندا مدع أيب أيدوب بسداحل البحدر ، فصدنعنا لده طعامدا ، فددعوانه ، فاداء ذدو وأعن الفريقب ، عن أبيه قدال : كندا مدع أيب أيدوب بسداحل البحدر ، فصدنعنا لده طعامدا ، فددعوانه ، فاداء ذدو وأ( ( 10181018)رقم )رقم د وروى ذناد يف الزذد د وروى ذناد يف الزذد 
  صا م وللن مل أجد بدا من أن أجيبلم ،   قال :صا م وللن مل أجد بدا من أن أجيبلم ،   قال :

للمسلم على أخيه املسلم ست خصال من ترك واحدا مدنهن فقدد تدرك حقدا واجبدا عليده : إذا دعداه أن جييبده ، وإذا لقيده أن للمسلم على أخيه املسلم ست خصال من ترك واحدا مدنهن فقدد تدرك حقدا واجبدا عليده : إذا دعداه أن جييبده ، وإذا لقيده أن   ))مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :   
  مر  أن يعوده ، وإذا مات أن يشهد جنا ته ، وإذا استنصحه أن ينصحه ( مر  أن يعوده ، وإذا مات أن يشهد جنا ته ، وإذا استنصحه أن ينصحه (   يسلم عليه ، وإذا عطس أن يشمته  ، وإذايسلم عليه ، وإذا عطس أن يشمته  ، وإذا

  ((3939قلت: قد ورد أهنم كاقوا يف البحر يف سكنهم وهللا أعلم.أقظر الباب رقم )قلت: قد ورد أهنم كاقوا يف البحر يف سكنهم وهللا أعلم.أقظر الباب رقم )
  ن ابب من قال إن مهن  ساحض كساح  البحرن ابب من قال إن مهن  ساحض كساح  البحر188188

عدن شدعب  عدن منصدور ، عدن جماذدد ، عدن يزيدد بدن شدارا قددال : عدن شدعب  عدن منصدور ، عدن جماذدد ، عدن يزيدد بدن شدارا قددال : ((548548)رقددم )رقددم النشدور النشدور أان رجدل عدن منصدور والبيهقدب يف البعدث و أان رجدل عدن منصدور والبيهقدب يف البعدث و     ::( قدال( قدال19441944))روى ابدن املبدارك يف الزذدد روى ابدن املبدارك يف الزذدد 
أمدا بعدد ، اذكدروا قعمد  هللا علديلم ، وذكدر احلدديث : أمدا بعدد ، اذكدروا قعمد  هللا علديلم ، وذكدر احلدديث :   ))وكان معاوي  بعثه على اجليوب فلقب عددوا ، فدرأى يف أصدحابه فشدال فامعهدم ، فحمدد هللا ، وأثدىن عليده ،   قدال : وكان معاوي  بعثه على اجليوب فلقب عددوا ، فدرأى يف أصدحابه فشدال فامعهدم ، فحمدد هللا ، وأثدىن عليده ،   قدال : 

ما لم ، فددإذا كددان يددوم القيامدد  قيددل : اي فددالن ، ذددا قددورك ، اي فددالن ، ال قددور لددك ، إن جلهددنم سدداحال كسدداحل البحددر ، فيدده ذددوام ، ما لم ، فددإذا كددان يددوم القيامدد  قيددل : اي فددالن ، ذددا قددورك ، اي فددالن ، ال قددور لددك ، إن جلهددنم سدداحال كسدداحل البحددر ، فيدده ذددوام ، إقلددم ملتوبددون عنددد هللا أبمسددا لم وسدديإقلددم ملتوبددون عنددد هللا أبمسددا لم وسددي
وشدكاذهم ، ومدا وشدكاذهم ، ومدا   شدكار أعيدنهم   شدكار أعيدنهم وحيات كالبَاي ، وعقارب كالبغدال الددمل ، فدإذا اسدتغاع أذدل الندار ، قدالوا : السداحل ، فدإذا ألقدوا فيهدا سدلطت تلدك اهلدوام علديهم ، فتأخدوحيات كالبَاي ، وعقارب كالبغدال الددمل ، فدإذا اسدتغاع أذدل الندار ، قدالوا : السداحل ، فدإذا ألقدوا فيهدا سدلطت تلدك اهلدوام علديهم ، فتأخد

أحددذم ألربعدون ذراعدا قدال أحددذم ألربعدون ذراعدا قدال   شاء هللا منهم تلشطها كشطا ، فيقولون : النار النار ، فإذا ألقوا فيها سلط عليهم اجلرب ، فيحك أحددذم جلدده حدىت يبددو عظمده ، وإن جلددشاء هللا منهم تلشطها كشطا ، فيقولون : النار النار ، فإذا ألقوا فيها سلط عليهم اجلرب ، فيحك أحددذم جلدده حدىت يبددو عظمده ، وإن جلدد
  ((كنت تلذي امللمن  كنت تلذي امللمن      : يقال : اي فالن ، ذل هد ذ ا يلذيك ؟ قال : فيقول : وأي أذى أشد من ذ ا ؟ قال : يقال : ذ ا ما: يقال : اي فالن ، ذل هد ذ ا يلذيك ؟ قال : فيقول : وأي أذى أشد من ذ ا ؟ قال : يقال : ذ ا ما

  ن ابب يف أن الساا كانوا يذكرون جهن  برؤية البحر وأمواجهن ابب يف أن الساا كانوا يذكرون جهن  برؤية البحر وأمواجه189189
كان كثري من الصداحل  يد كر الندار وأقدواع عد ا ا برؤيد  مدا يشدبهه  دا يف الددقيا أو يد كره  دا كرؤيد  البحدر وأمواجده كان كثري من الصداحل  يد كر الندار وأقدواع عد ا ا برؤيد  مدا يشدبهه  دا يف الددقيا أو يد كره  دا كرؤيد  البحدر وأمواجده ( : )( : )2626  ))قال احلافا ابن رجب يف التَويف من النار قال احلافا ابن رجب يف التَويف من النار 

  ((ء األطكال ويف احلر والربد وعند الطعام والشراب وغري ذلكء األطكال ويف احلر والربد وعند الطعام والشراب وغري ذلكوالرؤو  املشوي  وبلاوالرؤو  املشوي  وبلا
بت أان وعبد العزيز بدن سدليمان وكدالب بدن جدري وسدلمان األعدرع علدى سداحل مدن بعدع السدواحل فبلدى  بت أان وعبد العزيز بدن سدليمان وكدالب بدن جدري وسدلمان األعدرع علدى سداحل مدن بعدع السدواحل فبلدى    ))مسمع بن عاصم قال: مسمع بن عاصم قال: ( عن ( عن 8181) ) مثاله ما ذكره ابن رجب مثاله ما ذكره ابن رجب 

 هما وبليت وهللا لبلا هم ال أدري مدا أبلداذم فلمدا كدان بعدد سدألت عبدد العزيدز فقلدت: اي أاب  هما وبليت وهللا لبلا هم ال أدري مدا أبلداذم فلمدا كدان بعدد سدألت عبدد العزيدز فقلدت: اي أاب كالب حىت خشيت أن ميوت   بلى عبد العزيز لبلا ه   بلى سلمان لبلاكالب حىت خشيت أن ميوت   بلى عبد العزيز لبلا ه   بلى سلمان لبلا
 سدألت كدالاب أيندا حندوا ممدا سدألت  سدألت كدالاب أيندا حندوا ممدا سدألت حممد ما ال ي أبلاك ليلتئ ؟ قال: إين وهللا قظرت إىل أمواع البحر اوع وهيدل منده فد كرت أطبداق الندريان و فرافدا فد لك الد ي أبلداين  حممد ما ال ي أبلاك ليلتئ ؟ قال: إين وهللا قظرت إىل أمواع البحر اوع وهيدل منده فد كرت أطبداق الندريان و فرافدا فد لك الد ي أبلداين  

ا هم رمحد  هلدم ممدا  ا هم رمحد  هلدم ممدا   للأها مسع قصته فقال   مثل ذلك   سألت سدلمان األعدرع حندوا ممدا سدألتهما فقدال   مدا كدان يف القدوم شدر مد  مدا كدان بلدا ب إال لبلد للأها مسع قصته فقال   مثل ذلك   سألت سدلمان األعدرع حندوا ممدا سدألتهما فقدال   مدا كدان يف القدوم شدر مد  مدا كدان بلدا ب إال لبلدعبد العزيز فوهللاعبد العزيز فوهللا
  ((كاقوا يصنعون أبقكسهم رمحهم هللا تعاىلكاقوا يصنعون أبقكسهم رمحهم هللا تعاىل

  ن ابب من كان يكره ركوب البحرن ابب من كان يكره ركوب البحر190190
  : :   صلى هللا عليه ونله وسلم قالصلى هللا عليه ونله وسلم قالعن يعلى بن أمي  عن النيب عن يعلى بن أمي  عن النيب   ((223223  44))روى أمحد روى أمحد 
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عدر  علدى هللا عدز عدر  علدى هللا عدز أأدخلهدا أبددا حدىت دخلهدا أبددا حدىت أأال ال   ،،وال ي قكدس يعلدى بيددهوال ي قكدس يعلدى بيدده،،الال  ::قالقال(؟ (؟ انرا أحاط  م سرادقها انرا أحاط  م سرادقها ))ن هللا عز وجل يقول ن هللا عز وجل يقول أأال ترون ال ترون أأقال قال   ::فقالوا ليعلىفقالوا ليعلى  (() البحر ذو جهنم) البحر ذو جهنم
  ( .( .هللا عز وجلهللا عز وجل  ىىوال يصيب  منها قطرا حىت ألقوال يصيب  منها قطرا حىت ألق  ،،وجلوجل

  ((اخلامس والست اخلامس والست ))الباب الباب   أقظر ختريج احلديث يفأقظر ختريج احلديث يف
  إين أكره أن أركب ما ال أملك عناقه، وال أابط  مامه(إين أكره أن أركب ما ال أملك عناقه، وال أابط  مامه())د وامتنع حليم من ركوب البحر فقيل له يف ذلك فقال: د وامتنع حليم من ركوب البحر فقيل له يف ذلك فقال: 

  ن ابب من قال إن حبر الروم وسط امرض ن ابب من قال إن حبر الروم وسط امرض 191191
وسدط األر  واألهندار  وسدط األر  واألهندار    ((يعد  حبدر الدروميعد  حبدر الدروم))إن ذد ا البحدر إن ذد ا البحدر ))د قدال: د قدال: خدرع ابدن أيب حداس إبسدناده عدن معاويد  بدن سدعيخدرع ابدن أيب حداس إبسدناده عدن معاويد  بدن سدعي)): : ((4848  ))قال ابن رجدب رمحده هللا يف التَويدف مدن الندار قال ابن رجدب رمحده هللا يف التَويدف مدن الندار 

يزيدد البحدراين قدال: مسعدت الوليدد يزيدد البحدراين قدال: مسعدت الوليدد كلها تصب فيه والبحر اللبري يصب فيه وأسكه نابر كله مطبق  ابلنحا  فإذا كان يوم القيام  أسار ، وذكر ابن أيب الدقيا عن العبا  بن كلها تصب فيه والبحر اللبري يصب فيه وأسكه نابر كله مطبق  ابلنحا  فإذا كان يوم القيام  أسار ، وذكر ابن أيب الدقيا عن العبا  بن 
  ((أذل اللتاب أسلم فحسن إسالمهأذل اللتاب أسلم فحسن إسالمهبن ذشام وقلت له عمن أخ ت ذ ا قال عن رجل من بن ذشام وقلت له عمن أخ ت ذ ا قال عن رجل من 

 ن ابب إغراق اخلنازير يف البحرن ن 192192
(:)أكلدت النصدارى حلددوم اخلندا ير ، واحلوذدا بعدد حترميهدا يف  مدن املسديح عليدده 148قدال العالمد  شدهاب الددين القدرايف املداللب يف األجوبدد  الكداخرا علدى األسدئل  الكداجرا) 

تب وخالكوا الرسل،فكب التوراا: اخلنزير حرام عليلم فال َتكلوه.وذدو قدص ال حيتمدل التأويدل، ويف إ يدل مدرقس أن املسديح عليده السدالم السالم يف التوراا وال يل، فراغموا الل
 .(ابللالب..أتلف اخلنزير، وغَرق منه يف البحر قطيعا كثريا، وقال لتالمي ه: ال تعطوا القد  اللالب، وال تلقوا جواذركم قدام اخلنا ير، فقرهنا 

  ن ابب  هلة البحر الباراةن ابب  هلة البحر الباراة193193
ويعتقددون أقده حيلدم ويعتقددون أقده حيلدم   ((بوسديدون بوسديدون ))والغريق والياابقيون وشعوب الدول السدلندانفي  املعروفدون ابلكدايلينج ، أمدا الغريدق فيسدموقه والغريق والياابقيون وشعوب الدول السدلندانفي  املعروفدون ابلكدايلينج ، أمدا الغريدق فيسدموقه الم تعتقد إهلا للبحر، الرومان الم تعتقد إهلا للبحر، الرومان من الشعوب من الشعوب 

وله أوالد ،له خصومات وقزاعات مع ابقب اآلهل  كمدا  عدم بالطدون  اللاتدب املدلرخ الغريقب.وأمدا وله أوالد ،له خصومات وقزاعات مع ابقب اآلهل  كمدا  عدم بالطدون  اللاتدب املدلرخ الغريقب.وأمدا   البحار ويتسبب يف األعاصري والزال ل وله قصر يف أعماق البحار ، متزوعالبحار ويتسبب يف األعاصري والزال ل وله قصر يف أعماق البحار ، متزوع
عشدرين مدن شدهر  عشدرين مدن شدهر  د وكان له معبد يف روما د ويعتقدون أقه إله الرطوب  وموارد املياه ، ويعتقدون أقه متزوع أينا وكداقوا حيتكلدون بيدوم لده يف كدل اثلدث و د وكان له معبد يف روما د ويعتقدون أقه إله الرطوب  وموارد املياه ، ويعتقدون أقه متزوع أينا وكداقوا حيتكلدون بيدوم لده يف كدل اثلدث و   ((قيبتونقيبتون))الرومان فيسموقه الرومان فيسموقه 

  ((إجيريإجيري))يسموقه يسموقه يو  . وأما الياابقيون  فمرا جيعلون له إالذا يسلن أعماقه وله ابن  تزوجها بعع أبطاهلم واترا جيعلوقه قكسه إهلا،وأما الكاينلينز فيو  . وأما الياابقيون  فمرا جيعلون له إالذا يسلن أعماقه وله ابن  تزوجها بعع أبطاهلم واترا جيعلوقه قكسه إهلا،وأما الكاينلينز فيوليول
  )املناذب اللكظي ( لبلر أبو  يد)املناذب اللكظي ( لبلر أبو  يدي  ( ققال عن ي  ( ققال عن )السالم وتقاليد اجلاذل)السالم وتقاليد اجلاذلكما قال صاحب كتاب كما قال صاحب كتاب يف  ال إفريقيا  يف  ال إفريقيا  )يوراب( )يوراب( ومن ذ ه اآلهل  )أوغن( وذو إله البحر عند وثنيب بالد ومن ذ ه اآلهل  )أوغن( وذو إله البحر عند وثنيب بالد 

  ن ابب من مات غريقا من رواة  احلديثن ابب من مات غريقا من رواة  احلديث194194
  شيخ أيب داودشيخ أيب داود  بصريبصريالالبن صدران بن صدران وحممد وحممد   لر بن سوادا بن  ام  اجل امب أبو  ام  املصريلر بن سوادا بن  ام  اجل امب أبو  ام  املصريوبوب  أيوب بن سويد أبو مسعود احلمريي السيباينأيوب بن سويد أبو مسعود احلمريي السيباينمنهم منهم 

   ائدة :  ائدة : 
صداحب التداريخ املعدروف وذدو مكقدود كمدا أخدربان شديَنا أبدو أويدس حممدد بدوخبزا حكظده هللا صداحب التداريخ املعدروف وذدو مكقدود كمدا أخدربان شديَنا أبدو أويدس حممدد بدوخبزا حكظده هللا --املسبحب احلدراين أحدد األمدراء املصدري  املسبحب احلدراين أحدد األمدراء املصدري  ألف األمري حممد بن عبيد هللا بن أمحد ألف األمري حممد بن عبيد هللا بن أمحد 

  ((378378  44))يف ذكر من مات غرقاً أو شرقاً يف ما م ورق  كما قال ابن خللان يف وفيات األعيان يف ذكر من مات غرقاً أو شرقاً يف ما م ورق  كما قال ابن خللان يف وفيات األعيان   ((كتاب الغرق والشرقكتاب الغرق والشرق))  --تعاىل تعاىل 
  ع يف البحر من السراوي ع يف البحر من السراوي ن ابب يف أن ا زار أنفن ابب يف أن ا زار أنف195195

اسددتغناء عنهددا ابأل ر وذددو  ي اسددتغناء عنهددا ابأل ر وذددو  ي ( ( )وألقددوا السددراويالت )وألقددوا السددراويالت : : )قولدده)قولدده: : ((دار األقدددلسدار األقدددلس  121121))  قددال شدديخ السددالم ابددن القدديم يف شددرح كتدداب عمددر  لعتبدد  بددن فرقددد يف كتدداب الكروسددي قددال شدديخ السددالم ابددن القدديم يف شددرح كتدداب عمددر  لعتبدد  بددن فرقددد يف كتدداب الكروسددي 
 ار أقكدع يف البحدر والسدروايل أقكدع يف الدربد والسدراويل أقكدع للراكدب وال ار  ار أقكدع يف البحدر والسدروايل أقكدع يف الدربد والسدراويل أقكدع للراكدب وال ار وب  منكعم األ ر والسروايل تكاوت من وجه فه ا أقكع من وجده وذد ا اقكدع مدن وجده فدالوب  منكعم األ ر والسروايل تكاوت من وجه فه ا أقكع من وجده وذد ا اقكدع مدن وجده فدال  ،،العربالعرب

  أقكع للماشب  (أقكع للماشب  (
  ((من رأى يف ا نام أنه يغرق  هو يف النارمن رأى يف ا نام أنه يغرق  هو يف النار))ن ابب ن ابب 196196

)مدن رنين يف )مدن رنين يف : : عليده وسدلم عليده وسدلم   قدال رسدول هللا  صدلى هللاقدال رسدول هللا  صدلى هللا  ::احللدم بدن ههدري عدن اثبدت بدن عبيدد بدن أيب بلدرا عدن أبيده عدن جدده قدالاحللدم بدن ههدري عدن اثبدت بدن عبيدد بدن أيب بلدرا عدن أبيده عدن جدده قدالعدن عدن ( ( 209209  22))روى ابن عددي يف اللامدل روى ابن عددي يف اللامدل 
أقده غدرق  أقده غدرق    رأىرأى  صدن لدينده ومدنصدن لدينده ومدناملنام فقد رنين يف اليقظ  ومن رأى أقه يشدرب لبندا فهدب الكطدرا ومدن رأى أقده يبد  بنداء فهدو عمدل يعملده ومدن رأى أن عليده درع حديدد فهدو حاملنام فقد رنين يف اليقظ  ومن رأى أقه يشدرب لبندا فهدب الكطدرا ومدن رأى أقده يبد  بنداء فهدو عمدل يعملده ومدن رأى أن عليده درع حديدد فهدو ح

  ((فهو يف النارفهو يف النار
  ذو مرتوك   (ذو مرتوك   ()رواه الطرباين وفيه احللم بن ههري و )رواه الطرباين وفيه احللم بن ههري و ::  ((183183  77))قال اهليثمب يف اجملمع قال اهليثمب يف اجملمع 

  احللم ذو الكزاري اللويف، قال فيه البَاري : منلر احلديث وقال النسا ب : مرتوك احلديث وقال ابن مع : ك اب.احللم ذو الكزاري اللويف، قال فيه البَاري : منلر احلديث وقال النسا ب : مرتوك احلديث وقال ابن مع : ك اب.و و   ولعل احلديث عند الطرباين يف اجلزء املكقودولعل احلديث عند الطرباين يف اجلزء املكقود
  ن ابب الصضة عاهللا من غرق يف البحرن ابب الصضة عاهللا من غرق يف البحر197197

بدراذيم أقده  بدراذيم أقده  إإعدن محداد عدن عدن محداد عدن   ااعدن مغدري عدن مغدري     يب إسدرا يل قدال حددثنا جريدريب إسدرا يل قدال حددثنا جريدرأأسدحاق بدن سدحاق بدن إإلكرا ندب قدال حددثنا لكرا ندب قدال حددثنا ( حددثنا قصدر بدن القاسدم ا( حددثنا قصدر بدن القاسدم ا362362))روى ابن شاذ  يف الناسخ واملنسدوخ روى ابن شاذ  يف الناسخ واملنسدوخ 
  ((مات غرقا يف البحرمات غرقا يف البحر  من قتلته احلدود وعلى من قتل قكسه وعلى منمن قتلته احلدود وعلى من قتل قكسه وعلى منى ى )يع  يصلب عل)يع  يصلب عل: : كان يقول كان يقول 

  ن ابب يف الكا ر يستقر ا هان يف قابه ووو عاهللا سفينة  تزل قدمه  يغرق قب  ا قرار ن ابب يف الكا ر يستقر ا هان يف قابه ووو عاهللا سفينة  تزل قدمه  يغرق قب  ا قرار 198198
  ((747747  22))أقظر تعظيم قدر الصالا للمرو ي.أقظر تعظيم قدر الصالا للمرو ي.

  ن ابب يف نسبة البحر من سطد امرض وحمتوايته وحرارته وعمقه.ن ابب يف نسبة البحر من سطد امرض وحمتوايته وحرارته وعمقه.199199
مددوع املدداء املوجددود علددى سددطح مددوع املدداء املوجددود علددى سددطح مددن جممددن جم  9797  %%وميثل املدداء املدداا قسددب  وميثل املدداء املدداا قسددب  ،،مددن سددطحهامددن سددطحها  70.870.8  %%مليددون كلددم مربددع مددن سددطح األر   أي مليددون كلددم مربددع مددن سددطح األر   أي   360360ددد تغمددر ميدداه البحددر  املدداا ددد تغمددر ميدداه البحددر  املدداا 

حيتوي على غا  األوكسا  واآل وت واثين أوكسيد اللربون وعلى كميدات قليلد  جددا مدن الللدور حيتوي على غا  األوكسا  واآل وت واثين أوكسيد اللربون وعلى كميدات قليلد  جددا مدن الللدور ،و ،و مرتامرتا  3535كلم وكلم و    1111مرتا أي مرتا أي   1103511035يه تصل إىل يه تصل إىل أعمق بقع  فأعمق بقع  فاألر ،و األر ،و 
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رتواح درجد  حرارفدا بد  درجدات حتدت رتواح درجد  حرارفدا بد  درجدات حتدت تتو و غرامدا يف اللدرت الواحدد.غرامدا يف اللدرت الواحدد.  34.734.7املعدل املتوسط مللوح  مياذده ذدب املعدل املتوسط مللوح  مياذده ذدب و و والبواتسيوم والبيلاربوانت والربوم والسرتاقيوم والبور والكليور واليود.والبواتسيوم والبيلاربوانت والربوم والسرتاقيوم والبور والكليور واليود.
  درج  ما وي  يف املناطق الستوا ي .درج  ما وي  يف املناطق الستوا ي .  2525الصكر يف املناطق املتامدا والصكر يف املناطق املتامدا و

  ! !! !ن ابب يف أنه ما وجد صحيد البخارد يف مركب وغرقت ن ابب يف أنه ما وجد صحيد البخارد يف مركب وغرقت 200200
رحه عن الشديخ أيب حممدد عبدد هللا بدن أيب مجدرا قدال رحه عن الشديخ أيب حممدد عبدد هللا بدن أيب مجدرا قدال ققل القسطالين رمحه هللا تعاىل شارح البَاري يف مقدم  شققل القسطالين رمحه هللا تعاىل شارح البَاري يف مقدم  ش))( : ( : 263263قال مجال الدين القامسب يف قواعد التحديث )  قال مجال الدين القامسب يف قواعد التحديث )  

  ذكدر فصدال طدويال يف مدا يعتقدده كثدري   ذكدر فصدال طدويال يف مدا يعتقدده كثدري   (((())قال   من العارف  عمن لقيه من السادا املقر هلم إن صحيح البَاري مدا قدرئ يف شددا إال فرجدت وال ركدب بده مركدب فغرقدت))قال   من العارف  عمن لقيه من السادا املقر هلم إن صحيح البَاري مدا قدرئ يف شددا إال فرجدت وال ركدب بده مركدب فغرقدت
  !!بل ذكر أهنم كاقوا يعتقدون أن قراءته تنكع لرد العدو دون قتاله.بل ذكر أهنم كاقوا يعتقدون أن قراءته تنكع لرد العدو دون قتاله.  من النا  يف قراءا البَاري يف النوا ل واألوبئ  من فا دا دفعهامن النا  يف قراءا البَاري يف النوا ل واألوبئ  من فا دا دفعها

  ( وأقره !( وأقره !1313قلت: وقد ذكر كالم ابن أيب مجرا أينا احلافا ابن حار يف ذدي الساري ) قلت: وقد ذكر كالم ابن أيب مجرا أينا احلافا ابن حار يف ذدي الساري ) 
   ائدة:  ائدة: 

نصدور والسدود املوجدودين يف املغدرب العدزب مدنهم نصدور والسدود املوجدودين يف املغدرب العدزب مدنهم جيمل عبيد البَاري جيمل ألكه السلطان إمساعيل العلدوي سدلطان املغدرب مدن العبيدد الزقدوع مجعهدم مدن قسدل بقدااي جديمل املجيمل عبيد البَاري جيمل ألكه السلطان إمساعيل العلدوي سدلطان املغدرب مدن العبيدد الزقدوع مجعهدم مدن قسدل بقدااي جديمل امل
لرمداح وكدان ذد ا اجلديمل يدرع لرمداح وكدان ذد ا اجلديمل يدرع واملتزوع العبد واحلر فاشرتى للعزاب منهم إماء،وكساذم، فلان جيشا ىيكا يرذب القلوب ملوان من أسود سود تركب اخليل وحتمل السيوف واواملتزوع العبد واحلر فاشرتى للعزاب منهم إماء،وكساذم، فلان جيشا ىيكا يرذب القلوب ملوان من أسود سود تركب اخليل وحتمل السيوف وا

دار اللتداب دار اللتداب   5959وو8585  33))م  أمحد بن خالد الناصدري يف االستقصدا يف اتريدخ دول املغدرب األقصدى م  أمحد بن خالد الناصدري يف االستقصدا يف اتريدخ دول املغدرب األقصدى للحرب رافعا صحيح البَاري فوق الرؤو  ول لك قسبوا إليه .قال العالللحرب رافعا صحيح البَاري فوق الرؤو  ول لك قسبوا إليه .قال العال
فإن املوىل إمساعيل رمحه هللا ملا مجعهم وهكر يدراده بعصدبيتهم واسدتغىن  دم عدن االقتصدار ابلقبا دل بعندهم علدى فإن املوىل إمساعيل رمحه هللا ملا مجعهم وهكر يدراده بعصدبيتهم واسدتغىن  دم عدن االقتصدار ابلقبا دل بعندهم علدى   )وأما سبب تسمي  ذ ا اجليمل بعبيد البَاري)وأما سبب تسمي  ذ ا اجليمل بعبيد البَاري::((ابلدار البيناءابلدار البيناء
لدل مدا أمدر بده لدل مدا أمدر بده تعاىل وأثىن عليده ومجدع أعيداهنم وأحندر قسدَ  مدن صدحيح البَداري وقدال هلدم أان واقدتم عبيدد لسدن  رسدول هللا وشدرعه اجملمدوع يف ذد ا اللتداب فتعاىل وأثىن عليده ومجدع أعيداهنم وأحندر قسدَ  مدن صدحيح البَداري وقدال هلدم أان واقدتم عبيدد لسدن  رسدول هللا وشدرعه اجملمدوع يف ذد ا اللتداب فبعع محد هللا بعع محد هللا 

ذا أمام حرو م كتدابوت بد  إسدرا يل ومدا ذا أمام حرو م كتدابوت بد  إسدرا يل ومدا ما هنى عنه قرتكه وعليه ققاتل فعاذدوه على ذلك وأمر ابالحتكاظ بتلك النسَ  وأمرذم أن حيملوذا حال ركو م ويقدمو ما هنى عنه قرتكه وعليه ققاتل فعاذدوه على ذلك وأمر ابالحتكاظ بتلك النسَ  وأمرذم أن حيملوذا حال ركو م ويقدمو     قكعله وكلقكعله وكل
ما دد  وسسددون ألكددا.   صددار ذدد ا اجلدديمل سددببا يف الكددنت ما دد  وسسددون ألكددا.   صددار ذدد ا اجلدديمل سددببا يف الكددنت   150000150000ومددات السددلطان وعدددد البَدداري  ومددات السددلطان وعدددد البَدداري   ال األمددر علددى ذلددك إىل ذدد ا العهددد فلهدد ا قيددل هلددم عبيددد البَاري( ال األمددر علددى ذلددك إىل ذدد ا العهددد فلهدد ا قيددل هلددم عبيددد البَاري(

  ..اطراابت يف بالد املغرب بعد ذلكاطراابت يف بالد املغرب بعد ذلكواالواال
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