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  يف أن ماء البحر يصلح إلخراج الذرق احتقاان يف أن ماء البحر يصلح إلخراج الذرق احتقاان ـ ابب ـ ابب 201201
ن احلقنو  أخو م مون طواور طويول ا نقوار إرا لعسور عليوه الو رق ن احلقنو  أخو م مون طواور طويول ا نقوار إرا لعسور عليوه الو رق إإ  ))عون اططبواء قوو م: عون اططبواء قوو م:   ((دار الفكوردار الفكور//66صص))والطب النووويوالطب النوووي  ((دار الفكردار الفكر//7474صص))نقل  ابن القيم يف شفاء العليلنقل  ابن القيم يف شفاء العليل

  ((  جاء إىل البحر ا احل وأخ  مبنقاره منه واحتقن به فيخرج ال رق بسرع جاء إىل البحر ا احل وأخ  مبنقاره منه واحتقن به فيخرج ال رق بسرع 
  ـ ابب يف الصالة على شاطئ البحرـ ابب يف الصالة على شاطئ البحر202202

إن بين إسراويل استخلفوا خليف  عليهم بعد موسى صلى هللا عليه وسلم ، فقام يصول  ليلو  فووق بيوت ا قودل يف القمور فو ار أموورا اوان إن بين إسراويل استخلفوا خليف  عليهم بعد موسى صلى هللا عليه وسلم ، فقام يصول  ليلو  فووق بيوت ا قودل يف القمور فو ار أموورا اوان ))قال : قال :   عن ابن مسعود عن النيب عن ابن مسعود عن النيب 
: فووانطلح حووى ألووى قومووا علووى شووه البحوور فوجوود م ينووربون لبنووا أو يصوونعون لبنووا ، : فووانطلح حووى ألووى قومووا علووى شووه البحوور فوجوود م ينووربون لبنووا أو يصوونعون لبنووا ، صوونعها فخوورج ، فتوودىل بسووبب ،فبصووبل السووبب معلقووا يف ا سوولد و قوود ر ووب   قووال صوونعها فخوورج ، فتوودىل بسووبب ،فبصووبل السووبب معلقووا يف ا سوولد و قوود ر ووب   قووال 

العموال إىل د قوا م ، العموال إىل د قوا م ،   فسب م : ايف أتخ ون على   ا اللنب؟ قال : فبخربوه ، فلنب معهم ، فكان أياول مون عمول يوده ، فوارا اوان حو  الصوالل قوام يصول  ، فرفوع رلوكفسب م : ايف أتخ ون على   ا اللنب؟ قال : فبخربوه ، فلنب معهم ، فكان أياول مون عمول يوده ، فوارا اوان حو  الصوالل قوام يصول  ، فرفوع رلوك
يوه فوبأ أن أيليوه ، ثوالا مورام ،   إنوه جواء يسوب علوى دابتوه فلموا رهه فور فالبعوه فسوبقه ، فقوال : أن ورين أالموك ، قوال : فقوام يوه فوبأ أن أيليوه ، ثوالا مورام ،   إنوه جواء يسوب علوى دابتوه فلموا رهه فور فالبعوه فسوبقه ، فقوال : أن ورين أالموك ، قوال : فقوام أن فينا رجال يفعل ا ا و او ا ، فبرسول إلأن فينا رجال يفعل ا ا و او ا ، فبرسول إل

قوال عبود هللا : قوال عبود هللا :   ((صور صور موا  برميلو  مموا  برميلو  م  حى المه ، فبخربه خربه فلما أخربه أنه اان ملكا و أنه فر من ر ب  ربوه ، قوال : إين طيننوين الحوح بوك ، قوال :فالبعوه ، فعبودا هللا حوىحى المه ، فبخربه خربه فلما أخربه أنه اان ملكا و أنه فر من ر ب  ربوه ، قوال : إين طيننوين الحوح بوك ، قوال :فالبعوه ، فعبودا هللا حوى
  ((لو أين انت   ال تديت إىل قربمها بصف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت وصف لنالو أين انت   ال تديت إىل قربمها بصف  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت وصف لنا))

( : ) و ا حوديغ يريوب ( : ) و ا حوديغ يريوب 441441//2020))قوال الو  يب يف السوب قوال الو  يب يف السوب   ((1037010370//175175//1010))والطورباين يف الكبوب والطورباين يف الكبوب ( ( 4343//66))وابون عودي يف الكامول يف النوعفاء وابون عودي يف الكامول يف النوعفاء   ((19901990))رواه البوزاررواه البوزار
  عال(عال(

  ((28332833))اطلباين يف السلسل  الصحيح  رقم اطلباين يف السلسل  الصحيح  رقم واحلديغ صححه واحلديغ صححه 
  ـ ابب يف ذكر حديث عوج بن عنقـ ابب يف ذكر حديث عوج بن عنق203203

فوان يف  و ا احلوديغ أن طولوه  فوان يف  و ا احلوديغ أن طولوه    د واضوعه الطعون يف أخبوار اطنبيواء فوا م  ولىون علوى  و ه اطخبوارد واضوعه الطعون يف أخبوار اطنبيواء فوا م  ولىون علوى  و ه اطخبوارص  ص  ق  ق  : :   ((دار القادري /ببومدار القادري /ببوم//7070وو  6969قال ابن القيم يف نقد ا نقول )صقال ابن القيم يف نقد ا نقول )ص
ث  وثالث  وثلثا وأن نوحا  ا خوفه الغرق قال له امحلين يف قصعتك   ه وأن الطوفوان   يصول إىل اعبوه وأنوه خواح البحور فوصول إىل ث  وثالث  وثلثا وأن نوحا  ا خوفه الغرق قال له امحلين يف قصعتك   ه وأن الطوفوان   يصول إىل اعبوه وأنوه خواح البحور فوصول إىل اان ثالث  هالف رراع وثالا مئ  وثالاان ثالث  هالف رراع وثالا مئ  وثال

قوه مثول الطووق قوه مثول الطووق هللا يف عنهللا يف عنحلزله وأنه اان أيخ  احلوم من قرار البحر فيشويه يف ع  الشمس وأنه قلع صخرل ع يمو  علوى قودر عسوكر موسوى وأراد أن يورميهم روا فقور وا حلزله وأنه اان أيخ  احلوم من قرار البحر فيشويه يف ع  الشمس وأنه قلع صخرل ع يمو  علوى قودر عسوكر موسوى وأراد أن يورميهم روا فقور وا 
د م لويس مون رريو  نوود وقود د م لويس مون رريو  نوود وقود وليس العلب من جرأل مثل   ا الك اب على هللا إمنا العلب ممن يدخل   ا احلديغ يف اتب العلم من التفسب ويبه وال يب  أمره و و ا عنووليس العلب من جرأل مثل   ا الك اب على هللا إمنا العلب ممن يدخل   ا احلديغ يف اتب العلم من التفسب ويبه وال يب  أمره و و ا عنو

وأينوا فوان النويب صولى هللا عليوه وأينوا فوان النويب صولى هللا عليوه   ،،ن لعوج   ا وجود   يبح بعد نوودن لعوج   ا وجود   يبح بعد نوودقال هللا لعاىل وجعلنا رريته  م الباق  فبخرب أن ال من بق  على وجه اطرح فهو من رري  نود فلو ااقال هللا لعاىل وجعلنا رريته  م الباق  فبخرب أن ال من بق  على وجه اطرح فهو من رري  نود فلو اا
ومسكهوا او لك وإرا اانوت ومسكهوا او لك وإرا اانوت وسلم قال خلح هللا هدم وطوله يف السماء ستون رراعا فلوم يوزل اخللوح يونق  حوى اآلن   وأينوا فوان بو  السوماء واطرح مسوبل  وس مئو  عوام وسلم قال خلح هللا هدم وطوله يف السماء ستون رراعا فلوم يوزل اخللوح يونق  حوى اآلن   وأينوا فوان بو  السوماء واطرح مسوبل  وس مئو  عوام 

ف  الع يمو  فكيوف يصول إليهوا طوول ثالثو  هالف رراع حوى يشووي يف عينهوا  احلووم   وال ريوب أن  و ا وأمثالوه مون وضوع ف  الع يمو  فكيوف يصول إليهوا طوول ثالثو  هالف رراع حوى يشووي يف عينهوا  احلووم   وال ريوب أن  و ا وأمثالوه مون وضوع الشمس يف السماء الرابع  فبيننا وبينها  و ه ا سواالشمس يف السماء الرابع  فبيننا وبينها  و ه ا سوا
  ((زاندق  أ ل الكتاب ال ين قصدوا السخري  واالستهزاء ابلرسل وألباعهمزاندق  أ ل الكتاب ال ين قصدوا السخري  واالستهزاء ابلرسل وألباعهم

  حقووح فيووه أن لعووج أصووال لكنووه لوويس ابلصووف حقووح فيووه أن لعووج أصووال لكنووه لوويس ابلصووف   ((اطوج يف خوورب عوووجاطوج يف خوورب عوووج)))للسوويوط  رمحووه هللا لعوواىل أتليووف مسواه )للسوويوط  رمحووه هللا لعوواىل أتليووف مسواه : : ((مؤسسوو  الرسوال مؤسسوو  الرسوال //558558//22))وقوال العللوووين يف اشووف اخلفوواء وقوال العللوووين يف اشووف اخلفوواء 
  ا  اورل(ا  اورل(

واطقورب يف أموره أنوه اوان مون بقيو  عواد واطقورب يف أموره أنوه اوان مون بقيو  عواد ))قلت: الرسال  موجودل ضمن احلاوي وقد رار فيها السيوط  االم ابن القيم وابن اثب   راور مون روى خوربه وخوتم الرسوال  بقولوه: قلت: الرسال  موجودل ضمن احلاوي وقد رار فيها السيوط  االم ابن القيم وابن اثب   راور مون روى خوربه وخوتم الرسوال  بقولوه: 
  ((و شبه رلك ال   ا القدر ا  اور وأن موسى عليه السالم قتله بعصاه   ا القدر ال ي حيتمل قبوله وهللا أعلمو شبه رلك ال   ا القدر ا  اور وأن موسى عليه السالم قتله بعصاه   ا القدر ال ي حيتمل قبوله وهللا أعلموأنه اان له طول يف اجلمل  ماو  رراع أوأنه اان له طول يف اجلمل  ماو  رراع أ
    ساق اخلرب  ساق اخلرب((      عبد ا نعم بن إدريس عن أبيه قال رار و بعبد ا نعم بن إدريس عن أبيه قال رار و بعن عن ( ( 98919891رقم:رقم:))واخلرب رواه أبو الشيخ يف اتاب الع م  واخلرب رواه أبو الشيخ يف اتاب الع م  

  ((فته عبد ا نعم بن إدريس  فته عبد ا نعم بن إدريس  )   ا اخلرب ابطل ا ب ه)   ا اخلرب ابطل ا ب ه: : ((اطوجاطوج))قال السيوط  يف قال السيوط  يف   
  قلت: عبد ا نعم بن إدريس  بن سنان  اليماين  و ابن بنت و ب بن منبه و و ا اب  قلت: عبد ا نعم بن إدريس  بن سنان  اليماين  و ابن بنت و ب بن منبه و و ا اب  

  ((من غرق غرقناهمن غرق غرقناه))ـ ابب ـ ابب 204204
ق حرقنواه ومون يورق ق حرقنواه ومون يورق )مون عورح عرضونا لوه ومون حور )مون عورح عرضونا لوه ومون حور : : (عن عمران بن يزيود بون الورباء عون أبيوه عون جوده أن النويب  صولى هللا عليوه وسولم قوال (عن عمران بن يزيود بون الورباء عون أبيوه عون جوده أن النويب  صولى هللا عليوه وسولم قوال 4444//88))روى البيهق  يف السنن روى البيهق  يف السنن 

  ((يرقناهيرقناه
  )وقال يف ا عرف  يف إسناده بعض من  هل()وقال يف ا عرف  يف إسناده بعض من  هل(: : ((265265//22))قال ابن ا لقن يف البدر ا نب قال ابن ا لقن يف البدر ا نب 

  )و  ا ال يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا قاله زايد يف خطبته()و  ا ال يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا قاله زايد يف خطبته(: : ( ( 317317//22))وقال ابن اجلوزي يف التحقيح يف أحاديغ اخلالف وقال ابن اجلوزي يف التحقيح يف أحاديغ اخلالف 
( و و اختيار ابون حوزم يف اىلوى ( و و اختيار ابون حوزم يف اىلوى ن القصاص موضوع على ا ماثل  ولف ه مشعر به فوجب أن يستويف منه مثل ما فعل ن القصاص موضوع على ا ماثل  ولف ه مشعر به فوجب أن يستويف منه مثل ما فعل طط)): : ((دار الفكردار الفكر//240240//88))وقال ابن قدام  يف ا غين وقال ابن قدام  يف ا غين 

  ((دار النفاوسدار النفاوس//1919//1212))
  ر أو حبر ، أي يغطس بعنهم بعنا مسبل  : وسبل ابن ا اجشون أينا : عن القوم يتماقلون يف): (لبصرل احلكام يف أصول اطقني  ومنا ج اطحكام)و وقال صاحب 

م ، قال : فلو اانوا ست  فيموم رجل منهم ، قال : يعد خطب وفيه الدي  ، ولو اان عمدا يشهد عليه أن فاعل رلك لعمد أن مييته ، اان القود فيه أبن يغطس حى ميو 
الثالث  منهم على االثن  أ ما مقاله حى مام ، وشهد االثنان على الثالث  أ م قتلوه ، نفر فشهد الثالث  منهم على االثن  أ ما مقاله حى مام ، وشهد االثنان على 

نهم يف شهادل بعنهم على فقال : ال شهادل لبعنهم على بعض ، ولكن الدي  عليهم ، ط م لقاروا أن موله اان من قبلهم وسببهم إال أ م لراموا به فان اان رلك م
 لدي  يف أموا م ، وإن اان رلك منهم يف شهادهتم على اللعب فالدي  على عواقلهم  بعض على التعمد لقتله فا
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ل عدوال اانوا أو يب ورار ابن حبيب عن مطرف وابن ا اجشون وأصبغ : أن الدي  عليهم يف أموا م مجيعا يؤخ  رلك منهم على جه  اإلقرار وليس على جه  الشهاد
 ، وخطب و  ا يف الكبار ، فبما لو اانوا صغارا أسقه رلك و  يثبت ، طن الصغار ال إقرار  م  عدول ، عمدا فطرأ رلك يف شهاداهتم 

قل عليهم الهم ؛ طن ال واحد ويف شرد اجلالب للقرايف قال مالك : ست  صبي  يرق يف البحر واحد منهم ، فشهد ثالث  على اثن  ، واثنان على ثالث  أ م يرقوه ، فالع
 (، وليس البعض أوىل من البعض ، فلزمت الدي  عواقلهم و  ا خالف ما لقدم يف الواضح   يدرأ عن نفسه 

  
  التواجد والوجد والوجود مبشاهدة البحر وركوبه والغرق فيهالتواجد والوجد والوجود مبشاهدة البحر وركوبه والغرق فيهـ ابب فيمن شبه ـ ابب فيمن شبه 205205

حور  وراوبوه والغورق فيووه فقيول التواجود يوجوب اسووتيعاب حور  وراوبوه والغورق فيووه فقيول التواجود يوجوب اسووتيعاب )قود مثوول التواجود والوجود والوجوود مبشووا دل الب)قود مثوول التواجود والوجود والوجوود مبشووا دل الب: : ((دار الكتواب العوريدار الكتواب العوري//412412//33))قوال ابون القويم يف مودارج السووالك  قوال ابون القويم يف مودارج السووالك  
والسوولور والوصووول عنوود م والسوولور والوصووول عنوود م   العبوود والوجوود يوجووب اسووتغراق العبوود والوجووود يوجووب اسووتهالر العبوود و وو ه عبووارام واسووتعارام للمرالووب الثالثوو  و وو  البدايوو  والتوسووه والنهايوو العبوود والوجوود يوجووب اسووتغراق العبوود والوجووود يوجووب اسووتهالر العبوود و وو ه عبووارام واسووتعارام للمرالووب الثالثوو  و وو  البدايوو  والتوسووه والنهايوو 

  هد    د   ختمد نفسه ول  ب ابلكلي (هد    د   ختمد نفسه ول  ب ابلكلي (قصود   ورود   شهود   وجود    ود فيقصد أوال   يرد   يشقصود   ورود   شهود   وجود    ود فيقصد أوال   يرد   يش
  ـ ابب يف أن البحر يشفق من يوم اجلمعة أن تقوم فيه الساعةـ ابب يف أن البحر يشفق من يوم اجلمعة أن تقوم فيه الساعة206206

)إن يووم اجلمعو  سويد اطايم وأع مهوا عنود هللا و وو أع وم عنود هللا مون يووم اطضوحى ويووم الفطور فيوه  وس )إن يووم اجلمعو  سويد اطايم وأع مهوا عنود هللا و وو أع وم عنود هللا مون يووم اطضوحى ويووم الفطور فيوه  وس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   ن أي لباب  بن عبد ا ن ر ن أي لباب  بن عبد ا ن ر عع
يسبل حراما وفيوه لقووم السواع  وموا مون يسبل حراما وفيوه لقووم السواع  وموا مون خلح هللا فيه هدم وأ به هللا فيه هدم إىل اطرح وفيه لويف هللا هدم وفيه ساع  ال يسبل هللا فيها العبد شيئا إال أعطاه إايه ما   خلح هللا فيه هدم وأ به هللا فيه هدم إىل اطرح وفيه لويف هللا هدم وفيه ساع  ال يسبل هللا فيها العبد شيئا إال أعطاه إايه ما     خاللخالل

  ((ع ع ملك مقرب وال مساء وال أرح وال رايد وال جبال وال حبر إال و و يشفح من يوم اجلمع  أن لقوم فيه الساملك مقرب وال مساء وال أرح وال رايد وال جبال وال حبر إال و و يشفح من يوم اجلمع  أن لقوم فيه السا
)وقوود صوول موووه موون حووديغ أي  ريوورل دون للووك )وقوود صوول موووه موون حووديغ أي  ريوورل دون للووك   وقووال   وقووال   ((37263726))وحسوونه اطلبوواين يف صووحيل ابوون ماجووه   ضووعفه يف السلسوول  النووعيف  وحسوونه اطلبوواين يف صووحيل ابوون ماجووه   ضووعفه يف السلسوول  النووعيف    ((10841084رقووم:رقووم:))رواه ابوون ماجووه رواه ابوون ماجووه 

  ((((961961الزايدل يف هخره و و خمرج يف صحيل أي داود )الزايدل يف هخره و و خمرج يف صحيل أي داود )
  ـ ابب يف أن املال يتلف يف البحر بسبب منع الزكاةـ ابب يف أن املال يتلف يف البحر بسبب منع الزكاة207207

  (()ما للف مال يف بر وال حبر إال حببس الزاال)ما للف مال يف بر وال حبر إال حببس الزاالعن عبادل بن الصامت مرفوعا عن عبادل بن الصامت مرفوعا   ((1818رقم: رقم: )) مسند الشامي   مسند الشامي  روى الطرباين يفروى الطرباين يف
  )حديغ يريب()حديغ يريب(وقال ا ن ري يف اللييب والل يب : وقال ا ن ري يف اللييب والل يب :   )رواه الطرباين يف اطوسه وفيه عمر بن  ارون و و ضعيف()رواه الطرباين يف اطوسه وفيه عمر بن  ارون و و ضعيف(: :   ((6363//33))قال ا يثم  يف اجملمع قال ا يثم  يف اجملمع 

  ( ( منكرمنكر)): : ( ( 4545//22))قال شيخ اطلباين يف النعيف  قال شيخ اطلباين يف النعيف  
  قلت :   أجد احلديغ يف النسخ  ا طبوع  من ا علم اطوسه ا تداول  وهللا أعلم قلت :   أجد احلديغ يف النسخ  ا طبوع  من ا علم اطوسه ا تداول  وهللا أعلم 

  ـ ابب يف خروج انر من حبر اليمن حتشر الناسـ ابب يف خروج انر من حبر اليمن حتشر الناس208208
سوتخرج انر قبول يووم سوتخرج انر قبول يووم ال: )ال: )عون ابون عمور  عون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قوعون ابون عمور  عون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قو((55515551))وأبوو يعلوى يف مسونده وأبوو يعلوى يف مسونده   ((471471//77))وابن أي شويب  يف ا صونف وابن أي شويب  يف ا صونف   ((5353//22))روى أمحد روى أمحد 

  ( ( 27682768))  وصححه اطلباين يف الصحيح وصححه اطلباين يف الصحيح قال عليكم ابلشام ( قال عليكم ابلشام (   ؟؟رسول هللا فما أتمرانرسول هللا فما أتمران  اياي: : القيام  من حبر حنرموم حتشر النال قالوا القيام  من حبر حنرموم حتشر النال قالوا 
  ابب من هدد برميه يف البحر لرفعه يديه يف الركوع والرفع منه يف الصالةابب من هدد برميه يف البحر لرفعه يديه يف الركوع والرفع منه يف الصالة  --209209

)أي الطرطوشو (  يرفووع يديوه عنود الراوووع ، و عنود رفوع رأسووه منوه ، فحنوور )أي الطرطوشو (  يرفووع يديوه عنود الراوووع ، و عنود رفوع رأسووه منوه ، فحنوور   ولقود اوان شوويخنا أبوو بكوور الفهوريولقود اوان شوويخنا أبوو بكوور الفهوري))( : ( : 19001900//44))يف أحكوام القوورهن يف أحكوام القوورهن قوال ابون العووري ا والك  قوال ابون العووري ا والك  
عود علوى عود علوى ابون الشووءاء ابلثءغور ، موضوع لدريسو  عنود صوالل ال هور ، و دخول ا سولد مون اىورل ا و اور ، فتقودءم إىل الصوف اطول ، و أان يف موؤخره قاابون الشووءاء ابلثءغور ، موضوع لدريسو  عنود صوالل ال هور ، و دخول ا سولد مون اىورل ا و اور ، فتقودءم إىل الصوف اطول ، و أان يف موؤخره قا  عندي يوماً مبحرل عندي يوماً مبحرل 

مثنو  روويس البحور و قاووده موع نفورص مون أصوحابه ، ينت ور الصوالل   فلموا رفوع الشويخ يديوه يف الراووع مثنو  روويس البحور و قاووده موع نفورص مون أصوحابه ، ينت ور الصوالل   فلموا رفوع الشويخ يديوه يف الراووع   اقام البحر ، النسم الرءيل من شدءل احلر ، و معه يف صف واحود أبوو اقام البحر ، النسم الرءيل من شدءل احلر ، و معه يف صف واحود أبوو طط
لوه ، وارمووا بوه البحور ، فوال يوراام أحود   فطوار قلويب مون لوه ، وارمووا بوه البحور ، فوال يوراام أحود   فطوار قلويب مون ويف رفع الرأل منه ، قال أبو مثن  طصحابه : أال لرون إىل   ا ا شرق  ، ايوف دخول مسولدان ؟ق فقومووا إليوه فواقتويف رفع الرأل منه ، قال أبو مثن  طصحابه : أال لرون إىل   ا ا شرق  ، ايوف دخول مسولدان ؟ق فقومووا إليوه فواقت

  ب  جوام  ، وقلت : سبحان هللا   ا الطُّرُطوش  ، فقيه الوقت قق ب  جوام  ، وقلت : سبحان هللا   ا الطُّرُطوش  ، فقيه الوقت قق 
م حوى فور  م حوى فور  يفعول ، و وو مو  ب مالوك يف روايو  أ ول ا دنيو  عنوهت ، وجعلوت أسوكنهم وأسوكتهيفعول ، و وو مو  ب مالوك يف روايو  أ ول ا دنيو  عنوهت ، وجعلوت أسوكنهم وأسوكته  صلى هللا عليه وسولم صلى هللا عليه وسولم   فقالوا يل : و  يرفع يديه ؟ فقلت : ا لك اان النيب فقالوا يل : و  يرفع يديه ؟ فقلت : ا لك اان النيب 

علوى سون  ؟ فقلوت لوه : ال حيول علوى سون  ؟ فقلوت لوه : ال حيول   من صالله ، وقمت معه إىل ا سكن من اىرل ، ورأى لغب وجه  فبنكره ، وسبلين ، فبعلمتُوه ، فنوحك ، وقوال : مون أيون يل أن أقتول من صالله ، وقمت معه إىل ا سكن من اىرل ، ورأى لغب وجه  فبنكره ، وسبلين ، فبعلمتُوه ، فنوحك ، وقوال : مون أيون يل أن أقتول 
  ((  لك   ا ، فانك ب  قومص إن قمت را قاموا عليك ، ورمبا ر ب دمك ق فقال : دع   ا الكالم ، وخ  يف يبهلك   ا ، فانك ب  قومص إن قمت را قاموا عليك ، ورمبا ر ب دمك ق فقال : دع   ا الكالم ، وخ  يف يبه

  (    (    6464:   يرو أحد عن مالك لرر الرفع فيهما إالَّ ابن القاسم ، وال ي أنخ  به الرفع   ان ر )القوان  الفقيه ( )ص :   يرو أحد عن مالك لرر الرفع فيهما إالَّ ابن القاسم ، وال ي أنخ  به الرفع   ان ر )القوان  الفقيه ( )ص     قال ابن عبد احلكمقال ابن عبد احلكمو و 
  ابب يف التخلف عن صالة اجلمعة للنزهة يف البحرابب يف التخلف عن صالة اجلمعة للنزهة يف البحر--210210

  ::  قال الشيخ مشهور حسن سلمان يف أخطاء ا صل  قال الشيخ مشهور حسن سلمان يف أخطاء ا صل  
  نزه :نزه :التخلءف عن صالل اجلمع  لتالتخلءف عن صالل اجلمع  لت))  

ودون اخلوروج يووم اجلمعو  إىل التنوزءه بوراً أو حبوراً ، وبودالً مون أن ودون اخلوروج يووم اجلمعو  إىل التنوزءه بوراً أو حبوراً ، وبودالً مون أنوقد حدا يف   ا اطوان أن اثوباً ممون ينسوبون إىل اإلمسوالم ، يتعمء يتعبءودوا هللا مبوا ورد عنوه وعون رسووله يف  و ا يتعبءودوا هللا مبوا ورد عنوه وعون رسووله يف  و ا   وقد حدا يف   ا اطوان أن اثوباً ممون ينسوبون إىل اإلمسوالم ، يتعمء
اليووم الشوريف ، مون أيوانص ، وطوربص ، و ور ، وموا إىل رلوك مون ا وبقوام ، الويت  لول اليووم الشوريف ، مون أيوانص ، وطوربص ، و ور ، وموا إىل رلوك مون ا وبقوام ، الويت  لول اليوم وحييونه ابلصءالل ، والصءدق  ، وال ءار ، ومو رلك ، يرلكبون ا نكرام يف  و ا اليوم وحييونه ابلصءالل ، والصءدق  ، وال ءار ، ومو رلك ، يرلكبون ا نكرام يف  و ا 

نسان من رار ا ، فنالً عن ارلكارا نسان من رار ا ، فنالً عن ارلكارااإلم   ((اإلم
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الل، وقوال الل، وقوال اختلف أ ل العلم يف السفر يوم اجلمع ، فلم ير بعنهم أبسوا أبن  ورج يووم اجلمعو  يف السوفر، موا   حتنوره الصواختلف أ ل العلم يف السفر يوم اجلمع ، فلم ير بعنهم أبسوا أبن  ورج يووم اجلمعو  يف السوفر، موا   حتنوره الصو)): : ((شاارشاار//5858//22))قلت: قال اللم ي يف السنن قلت: قال اللم ي يف السنن 
  ((بعنهم : إرا أصبل فال  رج حى يصل بعنهم : إرا أصبل فال  رج حى يصل 
ليس   ا القول دليل اثبت، والصحيل جواز السفر يوم اجلمع  مون يوب قيود،على اصول اإلابحو ، علوى حوديث  ابون عبوال ومعوار ليس   ا القول دليل اثبت، والصحيل جواز السفر يوم اجلمع  مون يوب قيود،على اصول اإلابحو ، علوى حوديث  ابون عبوال ومعوار ))قال الشيخ أمحد شاار معلقا على   ا : قال الشيخ أمحد شاار معلقا على   ا : 

  ((بن أنس بن أنس 
)بعوغ النويب صولى هللا عليوه وسولم عبود هللا بون رواحو  يف سوري  فوافوح )بعوغ النويب صولى هللا عليوه وسولم عبود هللا بون رواحو  يف سوري  فوافوح قوال: قوال: ر يووم اجلمعو ( عون ابون عبوال ر يووم اجلمعو ( عون ابون عبوال )ابب موا جواء يف السوف)ابب موا جواء يف السوفوبوب له بقولوه وبوب له بقولوه ((527527)) وقد روى اللم ي  وقد روى اللم ي 

ه فقوال موا منعوك أن لغودو موع ه فقوال موا منعوك أن لغودو موع رلك يوم اجلمع  فغدا أصحابه فقال أختلف فبصل  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أحلقهم فلما صلى مع النيب صلى هللا عليوه وسولم رهرلك يوم اجلمع  فغدا أصحابه فقال أختلف فبصل  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أحلقهم فلما صلى مع النيب صلى هللا عليوه وسولم ره
( قوال اللمو ي : حوديغ يريوب وضوعفه اطلبواين يف ضوعيف ( قوال اللمو ي : حوديغ يريوب وضوعفه اطلبواين يف ضوعيف أردم أن أصل  معوك   أحلقهوم قوال لوو أنفقوت موا يف اطرح مجيعوا موا أدراوت فنول يودوهتمأردم أن أصل  معوك   أحلقهوم قوال لوو أنفقوت موا يف اطرح مجيعوا موا أدراوت فنول يودوهتمأصحابك فقال أصحابك فقال 

  اللم ي اللم ي 
  ((ا الوكو  أن ال يصوحب يف سوفرها الوكو  أن ال يصوحب يف سوفرهمون سوافر مون دار إقامتوه يووم اجلمعو  دعوت عليوه مون سوافر مون دار إقامتوه يووم اجلمعو  دعوت عليوه ))وقد روى الودارقطين يف اطفوراد عون ابون عمور عون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قوال : وقد روى الودارقطين يف اطفوراد عون ابون عمور عون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قوال : 

    ((218218))واحلديغ ضعفه شيخ شيخنا اطلباين يف السلسل  النعيف  برقم واحلديغ ضعفه شيخ شيخنا اطلباين يف السلسل  النعيف  برقم 
  حتقيح مصطفى الشليب( حتقيح مصطفى الشليب( //853853)رقم:)رقم:  ((مساوئ اطخالق وم مومهامساوئ اطخالق وم مومها))قلت: وقد رواه أينا عن ابن عمر اخلراوط  يف قلت: وقد رواه أينا عن ابن عمر اخلراوط  يف 

مون سوافر يووم اجلمعو  دعوا عليوه ملكواه أن ال يصوحب يف سوفره و مون سوافر يووم اجلمعو  دعوا عليوه ملكواه أن ال يصوحب يف سوفره و ))ى هللا عليوه وسولم أنوه قوال: ى هللا عليوه وسولم أنوه قوال: أي  ريرل عون النويب صولأي  ريرل عون النويب صول( عن ( عن أمساء الروال عن مالكأمساء الروال عن مالك))وروى اخلطيب يف اتاب وروى اخلطيب يف اتاب 
  ( : )موضوع( ( : )موضوع( 219219))واحلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف النعيف  حتت رقم واحلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف النعيف  حتت رقم   ((ال لقنى له حاج ال لقنى له حاج 

 عليوه وسولم أنوه سوافر يووم اجلمعو  مون أول النهوار ، و لكنوه ضووعيف  عليوه وسولم أنوه سوافر يووم اجلمعو  مون أول النهوار ، و لكنوه ضووعيف ولويس يف السون  موا مينوع مون السوفر يووم اجلمعو  مطلقوا ، بول روي عنوه صولى هللاولويس يف السون  موا مينوع مون السوفر يووم اجلمعو  مطلقوا ، بول روي عنوه صولى هللا))قوال الشويخ رمحوه هللا : قوال الشويخ رمحوه هللا : 
لووال أن لووال أن ))( عن اطسوود بون قويس عون أبيوه قوال : أبصور عمور بون اخلطواب رضو  هللا عنوه رجوال عليوه  يئو  السوفر فسومعه يقوول : ( عن اطسوود بون قويس عون أبيوه قوال : أبصور عمور بون اخلطواب رضو  هللا عنوه رجوال عليوه  يئو  السوفر فسومعه يقوول :   187187/ /   33إلرساله ، و قد روى البيهق  ) إلرساله ، و قد روى البيهق  ) 

( خمتصورا ، و  و ا سوند صوحيل رجالوه  ( خمتصورا ، و  و ا سوند صوحيل رجالوه    22/ /   205205/ /   22، ورواه ابون أي شويب ) ، ورواه ابون أي شويب )   ((فوان اجلمعو  ال حتوبس عون سوفرفوان اجلمعو  ال حتوبس عون سوفر  اخورجاخورج))قوال عمور رضو  هللا عنوه : قوال عمور رضو  هللا عنوه :   ((اليوم يوم مجع  خلرجوتاليوم يوم مجع  خلرجوت
التعبود بولر السوفر التعبود بولر السوفر وقود عود الشويخ رمحوه هللا لعواىل وقود عود الشويخ رمحوه هللا لعواىل   ((الهم ثقام ، و قيس والد اطسود وثقه النساو  و ابن حبان ، فه ا اطثر مما ينوعف  و ا احلوديغ و او ا ا و اور قبلوهالهم ثقام ، و قيس والد اطسود وثقه النساو  و ابن حبان ، فه ا اطثر مما ينوعف  و ا احلوديغ و او ا ا و اور قبلوه

    ((اطجوب  النافع اطجوب  النافع ))من بدع اجلمع  يف من بدع اجلمع  يف   ع ع يوم اجلميوم اجلم
  قلت: إمنا رارم   ا  ا انت أجده من التحرج عند بعض اإلخوان من النزول إىل البحر يوم اجلمع  قبل الصالل وهللا لعاىل أعلم قلت: إمنا رارم   ا  ا انت أجده من التحرج عند بعض اإلخوان من النزول إىل البحر يوم اجلمع  قبل الصالل وهللا لعاىل أعلم 

  ابب يف أن ركوب البحر أحد أهوال الدنيا الثالثةابب يف أن ركوب البحر أحد أهوال الدنيا الثالثة--211211
  ((ولزوج حرل ولزوج حرل   ييأ وال الدنيا ثالث ، راوب البحر وراوب فرل عر أ وال الدنيا ثالث ، راوب البحر وراوب فرل عر ))عن مالك أنه قال :  عن مالك أنه قال :  ((142142//11))نقل  احلطاب يف موا ب اجلليل شرد خمتصر خليل نقل  احلطاب يف موا ب اجلليل شرد خمتصر خليل 

  ابب الوضوء لركوب البحر ابب الوضوء لركوب البحر --212212
للودخول علوى اطموب وراووب البحور وشوبهه مون ا خواوف، وليكوون ا ورء علوى للودخول علوى اطموب وراووب البحور وشوبهه مون ا خواوف، وليكوون ا ورء علوى   ومباحوه وضووهن:ومباحوه وضووهن:) ) يف ابب الوضوء : يف ابب الوضوء :   ((اإلعالم حبدود قواعد اإلسالماإلعالم حبدود قواعد اإلسالم))  قال القاض  عياح يفقال القاض  عياح يف

  ((إنه من الفناول ا ستحبام إنه من الفناول ا ستحبام   ::يريد را صالل؛ وقد يقال يف   ا الهيريد را صالل؛ وقد يقال يف   ا اله  ل ال ل ال طهار طهار 
  قلت:   أجد خربا يزا  ما قاله الشيخ رمحه هللا   قلت:   أجد خربا يزا  ما قاله الشيخ رمحه هللا   

  ابب من فضل العوم مع احليتان خوفا من احلجاجابب من فضل العوم مع احليتان خوفا من احلجاج  --213213
  قال عون بن عبد الرمحن بن سالم :قال عون بن عبد الرمحن بن سالم :

  وددم خماف  احللاج أين     بكابل يف إست شيطان رجيموددم خماف  احللاج أين     بكابل يف إست شيطان رجيم
  ف  احللاج أين     مع احليتان يف حبر أعومف  احللاج أين     مع احليتان يف حبر أعوموددم خماوددم خما

  ابب يف أن إبليس ملا أهبط نزل على ساحل حبرابب يف أن إبليس ملا أهبط نزل على ساحل حبر  --214214
وإبلوويس مبيسووان  وإبلوويس مبيسووان    ،،بسوورنديب علووى جبوول يوودعى بووور وحووواء كوودل موون أرح مكوو بسوورنديب علووى جبوول يوودعى بووور وحووواء كوودل موون أرح مكوو أ ووبه موون اجلنوو  أ ووبه موون اجلنوو  هدم هدم أن أن ))عن بعنووهم عن بعنووهم ((دار الكتووب العلميوو دار الكتووب العلميوو //8080//11))نقوول الطووربي يف التوواريخ نقوول الطووربي يف التوواريخ 

    واحلي  أبصبهان  واحلي  أبصبهان  
   بطت احلي  ابلربي  وإبليس بساحل حبر اطبل ( بطت احلي  ابلربي  وإبليس بساحل حبر اطبل (أأ  ::وقد قيلوقد قيل
  ((وال يعلم خرب يف رلكوال يعلم خرب يف رلك  ،،) و  ا مما ال يوصل إىل علم صحته إال خبرب   ء جم ء احلل ) و  ا مما ال يوصل إىل علم صحته إال خبرب   ء جم ء احلل   قال:   قال: 

أن حوواء  و  مون أيووى أن حوواء  و  مون أيووى   --ويوبه ويوبه ( الويت بو  أيوديهم اموا قوال ابون اثوب يف قصو  اطنبيواء ( الويت بو  أيوديهم اموا قوال ابون اثوب يف قصو  اطنبيواء ق ق التورال التورال ))قلت: ورار احلي  يومئ إىل أن مصدر   ا بنو إسراويل، فان عند م يف قلت: ورار احلي  يومئ إىل أن مصدر   ا بنو إسراويل، فان عند م يف 
  )()(  هدم ابطال من الشلرل، وأن احلي     اليت أوعزم إليها ب لك والقول اطول منسوب إىل احلسن البصري رواه عنه ابن عساار يف  ريخ دمشحهدم ابطال من الشلرل، وأن احلي     اليت أوعزم إليها ب لك والقول اطول منسوب إىل احلسن البصري رواه عنه ابن عساار يف  ريخ دمشح

  ـ ابب ذكر خنزير البحرـ ابب ذكر خنزير البحر215215
ْنزميووورص ف امنَّوووُه وف، وقوود حرموووه بعووض أ ووول العلووم الندراجوووه يف قولووه لعووواىل )وف، وقوود حرموووه بعووض أ ووول العلووم الندراجوووه يف قولووه لعووواىل )خنزيوور البحووور  ووو الووودولف ،ومساه الشوودايق يف الووولايق )الووتخس( و وووو حيوووان ثووودي  معووور خنزيوور البحووور  ووو الووودولف ،ومساه الشوودايق يف الووولايق )الووتخس( و وووو حيوووان ثووودي  معووور  ْووم  خم ْنزميووورص ف امنَّوووُه أ ْو حل  ْووم  خم أ ْو حل 

ْنزميرص(ورلك عمووم يف خنزيور ا واء اهوو ))( : )قوله لعاىل ( : )قوله لعاىل دار إحياء اللاا العريدار إحياء اللاا العري//146146//44))قال اجلصاص احلنف  يف أحكام القرهن قال اجلصاص احلنف  يف أحكام القرهن   ((145145رمْجٌس()اطنعام: من اآلي رمْجٌس()اطنعام: من اآلي  م  خم ْنزميرص(ورلك عمووم يف خنزيور ا واء اهوو أ ْو حلْ  م  خم أ ْو حلْ 
  مه عموم التحرمي(مه عموم التحرمي(رب فان قيل إن خنزير ا اء  إمنا يسمى محار ا اء قيل له إن مساه إنسان محارا   يسلبه رلك اسم اخلنزير ا عهود له يف اللغ  فينت رب فان قيل إن خنزير ا اء  إمنا يسمى محار ا اء قيل له إن مساه إنسان محارا   يسلبه رلك اسم اخلنزير ا عهود له يف اللغ  فينت يف خنزير اليف خنزير ال

وقوال ابون القاسوم يف ا دونو    يكون وقوال ابون القاسوم يف ا دونو    يكون     حبيوبحبيوب  )أما الب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنوه مكوروه وقالوه ابون)أما الب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنوه مكوروه وقالوه ابونأما ا الكي  فقد نقل صاحب التاج واإلاليل عن الباج  قال : أما ا الكي  فقد نقل صاحب التاج واإلاليل عن الباج  قال : 
  مالك  يبنا يف خنزير ا اء بش ء ويقول أنتم لقولون خنزير      مالك  يبنا يف خنزير ا اء بش ء ويقول أنتم لقولون خنزير      
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    قال ابن القاسم وأان ألقيه ولو أاله رجل   أره حراما (قال ابن القاسم وأان ألقيه ولو أاله رجل   أره حراما (
  خنزير قال ابن القاسم أان ألقيه(خنزير قال ابن القاسم أان ألقيه(  ره مالك خنزير ا اء من جه  امسه و  حيرمه وقال أنتم لقولونره مالك خنزير ا اء من جه  امسه و  حيرمه وقال أنتم لقولوناا))(: (: 223223//1616))قال ابن عبد الرب يف التمهيد قال ابن عبد الرب يف التمهيد 
    ((دار اآلفاق اجلديدلدار اآلفاق اجلديدل//73937393))وأجازه ابن حزم يف اىلى وأجازه ابن حزم يف اىلى 

ْنزميورص وسبب اخلالف التعارح بو  عمووم قولوه لعواىل وسبب اخلالف التعارح بو  عمووم قولوه لعواىل  ْوم  خم ْنزميورص )أ ْو حل  ْوم  خم  فقودم أمحود والشوافع  عمووم السون  ط وا مبينو  للقورهن  وهللا  فقودم أمحود والشوافع  عمووم السون  ط وا مبينو  للقورهن  وهللا ((احلول ميتتهاحلول ميتته))( وعمووم قولوه صولى هللا عليوه وسولم ( وعمووم قولوه صولى هللا عليوه وسولم )أ ْو حل 
  أعلم أعلم 

والو ي والو ي   ((اإلسوقمروناإلسوقمرون))و و منا خصصت خنزير البحر ابل ار لغراب  ا سبل  وخفاء حقيق  خنزير البحر على اثوب مون اإلخووان فقود مسعوت مون بعنوهم مورل أن خنزيور البحور  ومنا خصصت خنزير البحر ابل ار لغراب  ا سبل  وخفاء حقيق  خنزير البحر على اثوب مون اإلخووان فقود مسعوت مون بعنوهم مورل أن خنزيور البحور  ووإوإ
  )اامبا( )اامبا( يسميه العوام عندانيسميه العوام عندان

  ـ ابب ما يقول إذا توضأ عند البحرـ ابب ما يقول إذا توضأ عند البحر216216
بووو القاسوم علوو  بون إبوورا يم النسوويب أان احلسون بوون علو  اللبوواد وأبوو احلسوو  أمحوود بون عبوود الورمحن الطراوفوو  قووراءل بووو القاسوم علوو  بون إبوورا يم النسوويب أان احلسون بوون علو  اللبوواد وأبوو احلسوو  أمحوود بون عبوود الورمحن الطراوفوو  قووراءل أنبووبان أأنبووبان أقوال : قوال : ((1010//88))روى ابون عسوواار يف  ريوخ دمشووح روى ابون عسوواار يف  ريوخ دمشووح 

محن بون عثموان أان جعفور بون محن بون عثموان أان جعفور بون عليهما وقرأم يف مسواع جود جودي أي حممود عبود العزيوز بون احلسو  الصواوغ مون أي احلسون علو  بون حممود بون إبورا يم ا قورئ قوالوا أان عبود الور عليهما وقرأم يف مسواع جود جودي أي حممود عبود العزيوز بون احلسو  الصواوغ مون أي احلسون علو  بون حممود بون إبورا يم ا قورئ قوالوا أان عبود الور 
:  وا فورح :  وا فورح   حودثين أرطوبلحودثين أرطوبل  الكندي أان أمحد بن عبد الرحيم بن فنيل ان جنادل بن مروان ان أبو عفيف عون أي مور عون ا وازين قوال : قوال يل أرطوبل زاد النسويب أو قوالالكندي أان أمحد بن عبد الرحيم بن فنيل ان جنادل بن مروان ان أبو عفيف عون أي مور عون ا وازين قوال : قوال يل أرطوبل زاد النسويب أو قوال  حممدحممد

تفوت إليوه، وقول : اي واسوع ا غفورل ايفور يل فانوه ال تفوت إليوه، وقول : اي واسوع ا غفورل ايفور يل فانوه ال يل عمر بن عبد العزيز يف جبله )قال يل (:اي فى إين أحدثك حبديغ اان عندان من ا خزون، إرا لوضوبم عنود البحور فاليل عمر بن عبد العزيز يف جبله )قال يل (:اي فى إين أحدثك حبديغ اان عندان من ا خزون، إرا لوضوبم عنود البحور فال
  ((يرلد إليك طرفك حى يغفر اّللء رنوبك   يرلد إليك طرفك حى يغفر اّللء رنوبك   

  ـ ابب يف ذكر أحسن دواب البحر  بل والرب.ـ ابب يف ذكر أحسن دواب البحر  بل والرب.217217
  موو ارين قوود   موو ارين قوود عشوورل وصوويفعشوورل وصوويف  : )ابثنوويت: )ابثنوويتيف سووياق إيووراده طحووداا قصوو  بلقوويس مووع سووليمان روايوو  البوون عبووال أن بلقوويس أرسوولت إىل سووليمان يف سووياق إيووراده طحووداا قصوو  بلقوويس مووع سووليمان روايوو  البوون عبووال أن بلقوويس أرسوولت إىل سووليمان ( ( 197197//1212))راوور  القوورطيب راوور  القوورطيب 

عشوورل بيبوو  حتموول لوونب الوو  ب وخبوورزل  مثقوبوو  عشوورل بيبوو  حتموول لوونب الوو  ب وخبوورزل  مثقوبوو    عشوور يالمووا مووؤنث  قوود ألبسووتهم زي النسوواء وعلووى يوود الوصوواوف أطبوواق مسووك وعنوورب وابثنوويتعشوور يالمووا مووؤنث  قوود ألبسووتهم زي النسوواء وعلووى يوود الوصوواوف أطبوواق مسووك وعنوورب وابثنوويت  ألبسووتهم زي الغلمووان واثنوويتألبسووتهم زي الغلمووان واثنوويت
قومهوا وقيول اوان الرسوول واحودا ولكون اوان يف صوحبته ألبواع قومهوا وقيول اوان الرسوول واحودا ولكون اوان يف صوحبته ألبواع با معوجا وبقدد ال ش ء فيه وبعصا اان يتوارثها ملور محب وأنفو م ا ديو  موع مجاعو  مون با معوجا وبقدد ال ش ء فيه وبعصا اان يتوارثها ملور محب وأنفو م ا ديو  موع مجاعو  مون ققواطخرى مثقوب  ثواطخرى مثقوب  ث

للبوال وقالوت للغلموان للبوال وقالوت للغلموان وخدم وقيل أرسلت رجال من أشراف قومها يقال له ا ن ر بون عمورو وضومت إليوه رجواال روي رأي وعقول وا ديو  ماوو  وصويف  قود خولوف بيونهم يف اوخدم وقيل أرسلت رجال من أشراف قومها يقال له ا ن ر بون عمورو وضومت إليوه رجواال روي رأي وعقول وا ديو  ماوو  وصويف  قود خولوف بيونهم يف ا
الت لللواري المنه بكالم فيه يلظ يشبه االم الرجال فيقوال إن ا د ود جواء وأخورب سوليمان بو لك الوه الت لللواري المنه بكالم فيه يلظ يشبه االم الرجال فيقوال إن ا د ود جواء وأخورب سوليمان بو لك الوه إرا المكم سليمان فكلموه بكالم فيه أتنيغ يشبه االم النساء وقإرا المكم سليمان فكلموه بكالم فيه أتنيغ يشبه االم النساء وق

تم أحسون يف الورب والبحور تم أحسون يف الورب والبحور وقيل إن هللا أخرب سليمان ب لك فبمر سليمان عليه السوالم أن يبسوه مون موضوعه إىل لسوع فراسوخ بلبنوام الو  ب والفنو    قوال أي الودواب رأيووقيل إن هللا أخرب سليمان ب لك فبمر سليمان عليه السوالم أن يبسوه مون موضوعه إىل لسوع فراسوخ بلبنوام الو  ب والفنو    قوال أي الودواب رأيو
منقط  خمتلف  ألوا ا  ا أجنح  وأعراف ونواص  فبمر را فلاءم فشدم علوى ميو  ا يودان وعلوى يسواره وعلوى لبنوام الو  ب والفنو  منقط  خمتلف  ألوا ا  ا أجنح  وأعراف ونواص  فبمر را فلاءم فشدم علوى ميو  ا يودان وعلوى يسواره وعلوى لبنوام الو  ب والفنو    رأينا يف حبر ا ا دواابرأينا يف حبر ا ا دوااب  قالوا اي نيب هللاقالوا اي نيب هللا

  ((        وألقوا  ا علوفاهتاوألقوا  ا علوفاهتا
  ـ ابب يف أن البحار سبعة كل حبر مخسمائة عام.ـ ابب يف أن البحار سبعة كل حبر مخسمائة عام.218218

را يم بن موسى البحراين عن مقالل عن عكرم  عن ابن عبوال رضو  هللا عنهموا قوال دخول علينوا رسوول هللا  صولى هللا را يم بن موسى البحراين عن مقالل عن عكرم  عن ابن عبوال رضو  هللا عنهموا قوال دخول علينوا رسوول هللا  صولى هللا عن إبعن إب  ((14901490//44))روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  
) أحسونتم  ) أحسونتم  : :   قوالقوال    نتفكور يف الشومس ايوف طلعوت وايوف يربوتنتفكور يف الشومس ايوف طلعوت وايوف يربوت: : ( قلنوا ( قلنوا ؟؟) فويم أنوتم) فويم أنوتم: :   عليه وسلم  ومن يف ا سولد حلوح حلوح فقوال لنوا رسوول هللا  صولى هللا عليوه وسولمعليه وسلم  ومن يف ا سولد حلوح حلوح فقوال لنوا رسوول هللا  صولى هللا عليوه وسولم

عوام وموون وراء عوام وموون وراء   ا لفكوروا يف ا خلووق وال لفكووروا يف اخلوالح فوان هللا عوز وجوول خلوح موا شواء  ووا شواء ولعلبوون مون رلووك إن مون وراء سوبع حبوار اوول حبور  سوماو ا لفكوروا يف ا خلووق وال لفكووروا يف اخلوالح فوان هللا عوز وجوول خلوح موا شواء  ووا شواء ولعلبوون مون رلووك إن مون وراء سوبع حبوار اوول حبور  سوماو اونووا  كو اونووا  كو 
    ((      نور ا ط لهانور ا ط لها   ء  ء رلك سبع أرض  ينرلك سبع أرض  ين

  مقالل ملور احلديغ رم  ابلك ب وإبرا يم   أعرفه مقالل ملور احلديغ رم  ابلك ب وإبرا يم   أعرفه 
  جاءت من جهة من البحرجاءت من جهة من البحرـ ابب يف أن الطري األاببيل ـ ابب يف أن الطري األاببيل 219219

يف يف   ن ابون عبوال ن ابون عبوال عوعوأخربان أبو زاراي العنربي حدثنا حممد بن عبد السالم حدثنا إسحاق بن إبرا يم أنبب جرير عن قابول بون أي ينبيوان أخربان أبو زاراي العنربي حدثنا حممد بن عبد السالم حدثنا إسحاق بن إبرا يم أنبب جرير عن قابول بون أي ينبيوان   ((583583//22))روى احلاام يف ا ستدرر روى احلاام يف ا ستدرر 
( )الفيول:))ل هللا عز وجل ل هللا عز وجل )فبقبلت مثل السحاب  من مو البحر حى أينلتهم طب أاببيل اليت قا)فبقبلت مثل السحاب  من مو البحر حى أينلتهم طب أاببيل اليت قاقص  الطب اطاببيل : قص  الطب اطاببيل :  يلص ولءم وْن سم وار لص مم ( )الفيول:لو وْرمميهمْم حبممل  يلص ولءم وْن سم وار لص مم فلعول الفيول يعوج فلعول الفيول يعوج   ::(  قوال(  قوال44لو وْرمميهمْم حبممل 

  علا فلعلهم اعصف مباول علا فلعلهم اعصف مباول 
  (()  ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاه)  ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاهقال احلاام : قال احلاام : 

 اجلوودري اووان  موا أول رلووك فكووانوزاد فيوه : )وزاد فيوه : )  ورواه ابون سووعد يف الطبقوام عوون عطوواء بون يسووار وجما ود وأي رزيوون العقيلوو  أدخول حووديغ بعنوهم يف بعووض عوون ابون عبووالورواه ابون سووعد يف الطبقوام عوون عطوواء بون يسووار وجما ود وأي رزيوون العقيلوو  أدخول حووديغ بعنوهم يف بعووض عوون ابون عبووال
  ((177177( ول لك راره السيوط  يف )الوساول يف مسامرل اطواول /رقم ( ول لك راره السيوط  يف )الوساول يف مسامرل اطواول /رقم البحر يف فبلقا م رم ف  ب ألياً  سيالً  هللا وبعغ احللارل فبمهدهتم ا رل واطشلار واحلصب 

  قلت : قابول بن أي ينبيان الراوي عن ابن عبال مقارب احلديغ فيه ل قلت : قابول بن أي ينبيان الراوي عن ابن عبال مقارب احلديغ فيه ل 
  (( ا رىول ا رىول  البحرالبحراانت طبا خنرا خرجت من اانت طبا خنرا خرجت من ولف ه عن الطربي )ولف ه عن الطربي )  ( من االم عكرم ( من االم عكرم 333333//33))أبو نعيم يف احللي  أبو نعيم يف احللي  ( و ( و 154154//22))اه الطربي والعلل  يف معرف  الثقام اه الطربي والعلل  يف معرف  الثقام ورو ورو 

 و  طيوور سوود   حبريو    و  طيوور سوود   حبريو     : ): )قوالقوال  ((طوبا أاببيولطوبا أاببيول))حدثنا ابن بشار حودثنا ابون مهودي عون سوفيان عون اطعمو  عون أي سوفيان عون عبيود بون عموب حدثنا ابن بشار حودثنا ابون مهودي عون سوفيان عون اطعمو  عون أي سوفيان عون عبيود بون عموب وروى ابن جرير أينا قال : وروى ابن جرير أينا قال : 
  ((552552//44إسنادي عكرم  وابن عمب ابن اثب رمحه هللا يف التفسب )إسنادي عكرم  وابن عمب ابن اثب رمحه هللا يف التفسب )  ( وصحل( وصحليف مناقب ا وأينافب ا احللارليف مناقب ا وأينافب ا احللارل

ا عنقواء مغورب ورواه عونهم ا عنقواء مغورب ورواه عونهم سعيد بن جبب اانت طبا خنرا  ا مناقب بنو ختتلف عليهم وعن ابن عبال وجما د وعطاء اانت الطب اطاببيل مثول الويت يقوال  وسعيد بن جبب اانت طبا خنرا  ا مناقب بنو ختتلف عليهم وعن ابن عبال وجما د وعطاء اانت الطب اطاببيل مثول الويت يقوال  و  : )وقال: )وقال  وقالوقال
عبيود بون عموب قوال  وا أراد هللا عبيود بون عموب قوال  وا أراد هللا ابن أي حامت وقال ابن أي حامت حدثنا أبو زرعو  حودثنا عبيود هللا بون حممود بون أي شويب  حودثنا أبوو معاويو  عون اطعمو  عون أي سوفيان عون ابن أي حامت وقال ابن أي حامت حدثنا أبو زرعو  حودثنا عبيود هللا بون حممود بون أي شويب  حودثنا أبوو معاويو  عون اطعمو  عون أي سوفيان عون 

  حيمل ثالث  أحلار جمزع  حلرين يف رجليه وحلرا يف منقاره(حيمل ثالث  أحلار جمزع  حلرين يف رجليه وحلرا يف منقاره(  أن يهلك أصحاب الفيل بعغ عليهم طبا أنشئت من البحر أمثال اخلطاطيف ال طب منهاأن يهلك أصحاب الفيل بعغ عليهم طبا أنشئت من البحر أمثال اخلطاطيف ال طب منها
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  وسلم.وسلم.  ـ ابب يف أن أهل البحر كان يبشر بعضهم بعضا مبولد النيب صلى هللا عليهـ ابب يف أن أهل البحر كان يبشر بعضهم بعضا مبولد النيب صلى هللا عليه220220
أبوو بكور بون أي مورمي ، عون سوعيد بون أبوو بكور بون أي مورمي ، عون سوعيد بون حدثنا سليمان بن أمحد ثنا عمرو بن حممد بن الصباد قال : ثنا حيىي بن عبد هللا ثنا حدثنا سليمان بن أمحد ثنا عمرو بن حممد بن الصباد قال : ثنا حيىي بن عبد هللا ثنا قال: قال: ((538538رقم:رقم:))يف دالول النبول يف دالول النبول أخرج أبو نعيم أخرج أبو نعيم 

موان موان أأن ال داب  اانت لقري  نطقت للك الليل  وقبلوت محول برسوول هللا ورب الكعبو  و وو ن ال داب  اانت لقري  نطقت للك الليل  وقبلوت محول برسوول هللا ورب الكعبو  و وو أأاان من دالالم محل رسول هللا اان من دالالم محل رسول هللا     ::ابن عبال قالابن عبال قالعمرو اطنصاري  عن أبيه عن عمرو اطنصاري  عن أبيه عن 
ت عون صواحبتها وانتوزع علوم الكهنو  منهوا و  يبوح سورير ملوك مون ملوور الودنيا إال أصوبل ت عون صواحبتها وانتوزع علوم الكهنو  منهوا و  يبوح سورير ملوك مون ملوور الودنيا إال أصوبل  لها و  لبح اا نو  يف قوري  وال يف قبيلو  مون قباوول العورب إال حلبو لها و  لبح اا نو  يف قوري  وال يف قبيلو  مون قباوول العورب إال حلبوأأالدنيا وسراج الدنيا وسراج 

  منكوسا وا لك خمرسا ال ينطح يومه رلك ومرم وح  ا شرق إىل وح  ا غرب ابلبشارام وا لك أ ل  البحار  يبشر بعنهم بعنا(منكوسا وا لك خمرسا ال ينطح يومه رلك ومرم وح  ا شرق إىل وح  ا غرب ابلبشارام وا لك أ ل  البحار  يبشر بعنهم بعنا(
  ((أربعة أحبر ألربعةأربعة أحبر ألربعة))ـ ابب ـ ابب 221221

  ،،والونفس  حبور الشوهواموالونفس  حبور الشوهوام  ،،ا وم حبر احليوالا وم حبر احليوال  ،،أربع  أحبر طربع أربع  أحبر طربع   ::  بعض احلكماءبعض احلكماءقال قال ( : )( : )189189صص))  ((رار أحوال ا ولى وأخبار اآلخرلرار أحوال ا ولى وأخبار اآلخرل  العاقب  يفالعاقب  يف))قال عبد احلح اإلشبيل  يف قال عبد احلح اإلشبيل  يف 
  وعفو هللا حبر اخلطيئام(وعفو هللا حبر اخلطيئام(  ،،والقرب حبر النداماموالقرب حبر الندامام

  شيخنا عنا وابرر لنا يف عمره شيخنا عنا وابرر لنا يف عمره   قلت:   ا الكتاب من الكتب اليت نصحين شيخنا أبو أويس بقراءهتا قدميا، وقد فعلت واستفدم،جزى هللاقلت:   ا الكتاب من الكتب اليت نصحين شيخنا أبو أويس بقراءهتا قدميا، وقد فعلت واستفدم،جزى هللا
  ـ ابب من شبه الزواج بركوب البحرـ ابب من شبه الزواج بركوب البحر222222

(( عوون سووفيان الثوووري (( عوون سووفيان الثوووري 103103//11))مكتبوو  القوورهن( واخلطيووب البغوودادي يف اجلووامع مكتبوو  القوورهن( واخلطيووب البغوودادي يف اجلووامع //455455رقووم رقووم //101101( وابوون أي الوودنيا يف اتوواب العيووال )ص( وابوون أي الوودنيا يف اتوواب العيووال )ص366366روى الوودينوري يف اجملالسوو  )روى الوودينوري يف اجملالسوو  )
  ((بهبهإرا لزوج الرجل راب البحر ، فارا ولد له اسر إرا لزوج الرجل راب البحر ، فارا ولد له اسر قال: )قال: )

  ( عن أنه قال : )اان يقال من لزوج فقد راب البحر ، فارا ولد له فقد اسر به(( عن أنه قال : )اان يقال من لزوج فقد راب البحر ، فارا ولد له فقد اسر به(103103//11))وروى اخلطيب أينا وروى اخلطيب أينا 
بعنوهم ن وم يف فواوود النكواد بعنوهم ن وم يف فواوود النكواد   قلت: ال يفهمن منهما الل يب من النكاد،فالنكاد سن  مون سونن اطنبيواء علويهم السوالم والسون  ال أتري إال خبوب اموا قيول، ومون الطريوف أنقلت: ال يفهمن منهما الل يب من النكاد،فالنكاد سن  مون سونن اطنبيواء علويهم السوالم والسون  ال أتري إال خبوب اموا قيول، ومون الطريوف أن

  فيه:فيه:قال قال 
  حتص  فرج ورجا نسل درحتص  فرج ورجا نسل در    فواود النكاد يض البصرفواود النكاد يض البصر
  على العبادل ا ا اسلاحتهعلى العبادل ا ا اسلاحته    لصفي  القلب ا ا لقويتهلصفي  القلب ا ا لقويته
  رايض  النفس فرا  وااتفرايض  النفس فرا  وااتف    من لدبب ا نزل والتكلفمن لدبب ا نزل والتكلف

  على ال ي يشوقه إىل اجلنانعلى ال ي يشوقه إىل اجلنان        والغىن أينا واطالع اإلنسانوالغىن أينا واطالع اإلنسان
  وعن حقوقها يف ال حالوعن حقوقها يف ال حال    هفاله العلز عن احلاللهفاله العلز عن احلالل

و و ه اطبيوام رايكو  ا بوىن و و ه اطبيوام رايكو  ا بوىن   بوبوم(بوبوم(ببا كتبو  الشوعبي  ا كتبو  الشوعبي  //1616)ص)ص(()قرل العيون بشرد ن م ابن ايموون)قرل العيون بشرد ن م ابن ايموونشرد التهام  انون على ن م ابن ايمون يف النكاد وهدابه ا سمى شرد التهام  انون على ن م ابن ايمون يف النكاد وهدابه ا سمى نقلته من نقلته من 
   زيل  الن م، فبها اسر ولكلف، وإمنا نقلتها ريب  فيما أشارم إليه من فواود النكاد فقه  زيل  الن م، فبها اسر ولكلف، وإمنا نقلتها ريب  فيما أشارم إليه من فواود النكاد فقه 

  لعزاب ال ين هثروا العلم على الزواج ق( لعبد الفتاد أبو يدل لعزاب ال ين هثروا العلم على الزواج ق( لعبد الفتاد أبو يدل وان ر مقدم  اتاب )العلماء اوان ر مقدم  اتاب )العلماء ا
و صوورل رجول حصوور و صوورل رجول حصوور ويف نفس  من   ا االسم ش ء وقد أنكره بعض ا شوايخ طنوه   يقول أحود بوجوود لعوارح بو  طلوب العلوم وطلوب العفاف وموا راوره أبوو يودل إمنوا  وويف نفس  من   ا االسم ش ء وقد أنكره بعض ا شوايخ طنوه   يقول أحود بوجوود لعوارح بو  طلوب العلوم وطلوب العفاف وموا راوره أبوو يودل إمنوا  و

  ب عن ل ل الفرج وهللا أعلمق ب عن ل ل الفرج وهللا أعلمق يب مبال ابلزواج النشغاله عنه ابلطلب، وااتفاوه بل ل القليب مبال ابلزواج النشغاله عنه ابلطلب، وااتفاوه بل ل القل
  ـ ابب فيمن كان يبكي بساحل البحر خوفا من هللاـ ابب فيمن كان يبكي بساحل البحر خوفا من هللا223223

عتبوه رام ليلووه بسواحل البحور فموا زاد ليلو  للوك حوى أصوبل علوى  و ه الكلموام و وو قوواوم عتبوه رام ليلووه بسواحل البحور فموا زاد ليلو  للوك حوى أصوبل علوى  و ه الكلموام و وو قوواوم ( عون بعنوهم قوال : رمقوت ( عون بعنوهم قوال : رمقوت 371371//33  راور ابون اجلووزي يف صوف  الصوفول عون )راور ابون اجلووزي يف صوف  الصوفول عون )
  ((لك حمب فلم يزل يردد ا ويبكى حى طلع الفلر لك حمب فلم يزل يردد ا ويبكى حى طلع الفلر     فاينفاين    لرمحينلرمحين  لك حمب وإن لك حمب وإن     فاينفاين    إن لع بينإن لع بين  ::يقوليقول
  ـ ابب إلقاء النفس يف البحر إلرضاء هللا تعاىلـ ابب إلقاء النفس يف البحر إلرضاء هللا تعاىل224224

    (() لو علمت أن رضاه أن أشد يف رجل  حلرا   ألق  نفس  يف البحر لفعلت) لو علمت أن رضاه أن أشد يف رجل  حلرا   ألق  نفس  يف البحر لفعلت: : مسعت بشر بن احلارا يقولمسعت بشر بن احلارا يقول  ::عن احلسن بن عمرو قال عن احلسن بن عمرو قال 
  أن ينقض على أهل األرض أن ينقض على أهل األرض ـ ابب يف أن البحر يستأذن هللا كل ليلة ـ ابب يف أن البحر يستأذن هللا كل ليلة 225225

خرجوت خرجوت » » قال إسحاق : أخربان يزيد بن  ارون ، أان العوام بن حوشب ،حدثين شويخ اوان مرابطوا ابلسواحل قوال : قال إسحاق : أخربان يزيد بن  ارون ، أان العوام بن حوشب ،حدثين شويخ اوان مرابطوا ابلسواحل قوال : ( ( 20872087: : قال احلافظ يف ا طالب العالي  )احلديغ رقمقال احلافظ يف ا طالب العالي  )احلديغ رقم
رل فلعول  يول إيل أن البحور يشورف حوى حيواري رءول اجلبوال ، ففعول رل فلعول  يول إيل أن البحور يشورف حوى حيواري رءول اجلبوال ، ففعول ليل  حمرس     رج أحد ممن اان عليه احلرل يبي فبليت البنواء فصوعدم عليوه والبنواء موضوع احلوليل  حمرس     رج أحد ممن اان عليه احلرل يبي فبليت البنواء فصوعدم عليوه والبنواء موضوع احلو

دينو  فلقيوت أموب اجلوي  وأاب دينو  فلقيوت أموب اجلوي  وأاب رلك مرارا ، وأان مستيقظ ،   منت فرأيت يف النوم اوبن معو  رايو  واوان أ ول ا دينو  ميشوون خلفو  وأان أموامهم ، فلموا أصوبحت رجعوت إىل ا رلك مرارا ، وأان مستيقظ ،   منت فرأيت يف النوم اوبن معو  رايو  واوان أ ول ا دينو  ميشوون خلفو  وأان أموامهم ، فلموا أصوبحت رجعوت إىل ا 
 أول من خرج من ا دين  فقواال يل : أيون النوال ؟ فقلوت : رجعووا قبلو    فقواال :   ال لصودقنا ، مون أول مون خورج مون  أول من خرج من ا دين  فقواال يل : أيون النوال ؟ فقلوت : رجعووا قبلو    فقواال :   ال لصودقنا ، مون أول مون خورج مون صاحل موىل عمر بن اخلطاب رض  هللا عنه ، فكاانصاحل موىل عمر بن اخلطاب رض  هللا عنه ، فكاان

قوال قوال ى حيواري رءول اجلبوال   ى حيواري رءول اجلبوال   ا دين    قال : فبخربهتما أنه    رج أحد يبي   قوال أبوو صواحل : فموا رأيوت ؟ فقلوت : وهللا لقود خيول إيل فيموا رأيوت أن البحور يشورف حوا دين    قال : فبخربهتما أنه    رج أحد يبي   قوال أبوو صواحل : فموا رأيوت ؟ فقلوت : وهللا لقود خيول إيل فيموا رأيوت أن البحور يشورف حو
موا مون ليلو  إال والبحور يشورف ثوالا مورام علوى أ ول اطرح موا مون ليلو  إال والبحور يشورف ثوالا مورام علوى أ ول اطرح   ))أبو صاحل : صدقت ، حدثنا عمر بن اخلطاب رضو  هللا عنوه ، عون رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم قوال : أبو صاحل : صدقت ، حدثنا عمر بن اخلطاب رضو  هللا عنوه ، عون رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم قوال : 

  ((فيكفه هللا لعاىلفيكفه هللا لعاىل  --يعين يتدفح يعين يتدفح   --يستبرن هللا لعاىل أن ينقض عليهم يستبرن هللا لعاىل أن ينقض عليهم 
  العوام بن حوشبالعوام بن حوشبواإلسناد اما ي هر ضعيف لإلرام ال ي يف شيخ واإلسناد اما ي هر ضعيف لإلرام ال ي يف شيخ 

  ـ ابب من تبع جنازة ابلساحلـ ابب من تبع جنازة ابلساحل226226
لبعوت جنوازل ابلسواحل فقلوت : ابرر هللا يل يف ا ووم ، لبعوت جنوازل ابلسواحل فقلوت : ابرر هللا يل يف ا ووم ، ))عن إبرا يم بون بشوار ، قوال : قوال يل إبورا يم بون أد وم : عن إبرا يم بون بشوار ، قوال : قوال يل إبورا يم بون أد وم : ((17371737))روى الاللكاو  يف اعتقاد أ ل السن  واجلماع  روى الاللكاو  يف اعتقاد أ ل السن  واجلماع  

ل عل  منه رعب حى ما قدرم أمحل قاوم  السورير ، فودفن ا يوت ، وانصورفوا وقعودم عنود القورب مفكورا يف ل عل  منه رعب حى ما قدرم أمحل قاوم  السورير ، فودفن ا يوت ، وانصورفوا وقعودم عنود القورب مفكورا يف فقال قاول من السرير : وما بعد ا وم ؟ فقال يل إبرا يم : فدخفقال قاول من السرير : وما بعد ا وم ؟ فقال يل إبرا يم : فدخ
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، و وو يقوول : اي إبورا يم ، قلوت : ، و وو يقوول : اي إبورا يم ، قلوت :   القاول يل من السرير : وما بعد ا وم ؟ فغلبتين عيناي على رابيت فارا أان بشخ  من القرب أحسن النال وجهوا وأطيبوه رحيوا وأنقواه ثيواابالقاول يل من السرير : وما بعد ا وم ؟ فغلبتين عيناي على رابيت فارا أان بشخ  من القرب أحسن النال وجهوا وأطيبوه رحيوا وأنقواه ثيوااب
إال قلوت يل : مون أنوت ، إال قلوت يل : مون أنوت ،   فمن أنت يرمحك هللا ؟ قال : أان القاول لك من السورير : وموا بعود ا ووم ؟ فقلوت لوه : فبالو ي فلوح احلبو  ، وبورأ النسوم  ، ولوردى ابلع مو فمن أنت يرمحك هللا ؟ قال : أان القاول لك من السورير : وموا بعود ا ووم ؟ فقلوت لوه : فبالو ي فلوح احلبو  ، وبورأ النسوم  ، ولوردى ابلع مو لبيك لبيك 

  ((ا إىل اجلن ا إىل اجلن فقال : أان السن  أاون لصاحيب يف الدنيا حاف ا ، وعليه رقيبا ، ويف القرب نورا ، ومؤنسا ويف القيام  ساوقا وقاودفقال : أان السن  أاون لصاحيب يف الدنيا حاف ا ، وعليه رقيبا ، ويف القرب نورا ، ومؤنسا ويف القيام  ساوقا وقاود
، و وو قولوه صولى هللا ، و وو قولوه صولى هللا قلت :   ا أثر عليب، وخرب يريب،ويشهد له ما جاء يف حديغ الرباء بن عازب من رار قودوم العمول الصواحل علوى صواحبه يف قوربه يف صوورل مجيلو قلت :   ا أثر عليب، وخرب يريب،ويشهد له ما جاء يف حديغ الرباء بن عازب من رار قودوم العمول الصواحل علوى صواحبه يف قوربه يف صوورل مجيلو 

ب طيب الريل فيقوول أبشور ابلو ي يسورر  و ا يوموك الو ي  ب طيب الريل فيقوول أبشور ابلو ي يسورر  و ا يوموك الو ي  فيبليه من روحها وطيبها ويفسل له يف قربه مد بصره  قال وأيليه رجل حسن الوجه حسن الثيافيبليه من روحها وطيبها ويفسل له يف قربه مد بصره  قال وأيليه رجل حسن الوجه حسن الثيا      ))عليه وسلم: عليه وسلم: 
  ( وصححه اطلباين يف صحيل اللييب والل يب( وصححه اطلباين يف صحيل اللييب والل يب287287//44))رواه اإلمام أمحد رواه اإلمام أمحد   انت لوعد فيقول من أنت فوجهك الوجه احلسن   ء ابخلب فيقول أان عملك الصاحل(انت لوعد فيقول من أنت فوجهك الوجه احلسن   ء ابخلب فيقول أان عملك الصاحل(

  ققققم م والسن  أحسن العمل،نسبل هللا لعاىل أن يبارر لنا يف ا وم وما بعد ا و والسن  أحسن العمل،نسبل هللا لعاىل أن يبارر لنا يف ا وم وما بعد ا و 
  ـ ابب من أمر بلزوم بعض السواحل عند الفنتـ ابب من أمر بلزوم بعض السواحل عند الفنت227227

اتب إيل أبوو نصور قوال : مسعوت عبود هللا بون خبيوح ، يقوول : قوال حممود بون يوسوف : استشورم سوفيان الثووري يف ا قوام اتب إيل أبوو نصور قوال : مسعوت عبود هللا بون خبيوح ، يقوول : قوال حممود بون يوسوف : استشورم سوفيان الثووري يف ا قوام ( قال:  ( قال:  132132))روى ابن أي الدنيا يف مدارال النال روى ابن أي الدنيا يف مدارال النال 
ل عزمووك فعليووك بووبعض السووواحل ،   اسووتفد ماووو  صووديح ، فووارا استقصوويت أموور م ، فوواطرد لسووع  ل عزمووك فعليووك بووبعض السووواحل ،   اسووتفد ماووو  صووديح ، فووارا استقصوويت أموور م ، فوواطرد لسووع  ال أرى لووك رلووك ؛ ط ووا بووالد فتنوو  ، ولكوون إن صووال أرى لووك رلووك ؛ ط ووا بووالد فتنوو  ، ولكوون إن صوو  ))ابلشووام فقووال : ابلشووام فقووال : 

  ((ولسع  ، وان من الواحد يف شك ، واعلم أنه   يكن يف اطرح إال وزيرين _ ولدي هدم _ ينب أحدمها على اآلخر فقتلهولسع  ، وان من الواحد يف شك ، واعلم أنه   يكن يف اطرح إال وزيرين _ ولدي هدم _ ينب أحدمها على اآلخر فقتله
  ((ـ ابب من قال: )الوجود حبرـ ابب من قال: )الوجود حبر228228

  ((د حبر والعلماء جوا ره والز اد عنربه والتلار حيتانه واطشرار متاسيحه واجلهال على ينهره االزبدد حبر والعلماء جوا ره والز اد عنربه والتلار حيتانه واطشرار متاسيحه واجلهال على ينهره االزبد)الوجو )الوجو يف بداوع الفواود البن القيم : يف بداوع الفواود البن القيم : 
  ذكر حزب البحر املنسوب إىل أيب احلسن الشاذيل: ذكر حزب البحر املنسوب إىل أيب احلسن الشاذيل: ـ ابب يف ـ ابب يف 229229

اوان يسوافر يف اوول عوام اموا راورانه علوى صووعيد اوان يسوافر يف اوول عوام اموا راورانه علوى صووعيد ))  ::  ((99صص()()حتفو  الن وار يف يراوووب اطمصوار وعلاووب اطسوفارحتفو  الن وار يف يراوووب اطمصوار وعلاووب اطسوفار  ))قوال ابون بطوطو  أبوو عبود هللا الووالواري الطنلو  ا غوري يفقوال ابون بطوطو  أبوو عبود هللا الووالواري الطنلو  ا غوري يف
  مصر وحبر جدل، فكان إرا راب السفين  يقرىه يف ال يوم، ولالم له إىل اآلن يقرىنه يف ال يوم، و و   ا:مصر وحبر جدل، فكان إرا راب السفين  يقرىه يف ال يوم، ولالم له إىل اآلن يقرىنه يف ال يوم، و و   ا:

الورحيم  نسوبلك العصوم  يف احلراوام الورحيم  نسوبلك العصوم  يف احلراوام   اي هللا اي عل  اي ع يم ايحليم اي عليم، أنت ري وعليك حسيب، فنعم الرب ري، ونعم احلسب حسيب، لنصر من لشاء، وأنت العزيوزاي هللا اي عل  اي ع يم ايحليم اي عليم، أنت ري وعليك حسيب، فنعم الرب ري، ونعم احلسب حسيب، لنصر من لشاء، وأنت العزيوز  
زاال شووديدا، ليقووول ا نووافقون زاال شووديدا، ليقووول ا نووافقون والسووكنام والكلمووام واإلرادام واخلطوورام موون الشووكور وال نووون واطو ووام السووالرل للقلوووب عوون مطالعوو  الغيوووب فقوود ابتلوو  ا ؤمنووون وزلزلوووا زلوووالسووكنام والكلمووام واإلرادام واخلطوورام موون الشووكور وال نووون واطو ووام السووالرل للقلوووب عوون مطالعوو  الغيوووب فقوود ابتلوو  ا ؤمنووون وزلزلوووا زلوو

خر لنا   ا البحر، اموا سوخرم البحور  وسوى عليوه السوالم، وسوخرم النوار إلبورا يم عليوه السوالم، خر لنا   ا البحر، اموا سوخرم البحور  وسوى عليوه السوالم، وسوخرم النوار إلبورا يم عليوه السوالم، وال ين يف قلورم مرح ما وعدان هللا ورسوله إال يرورا، فثبتنا وانصران وسوال ين يف قلورم مرح ما وعدان هللا ورسوله إال يرورا، فثبتنا وانصران وس
ماء، وا لوك وا لكووم، ماء، وا لوك وا لكووم، وسخرم اجلبال واحلديد لداوود عليه السالم، وسخرم الريل والشوياط  واجلون لسوليمان عليوه السوالم، وسوخر لنوا اول حبور  وو لوك يف اطرح والسووسخرم اجلبال واحلديد لداوود عليه السالم، وسخرم الريل والشوياط  واجلون لسوليمان عليوه السوالم، وسوخر لنوا اول حبور  وو لوك يف اطرح والسو

، وسخر لنا شيئا اي من بيده ملكوم اول شو ء  اهويع  حوم عسوح، انصوران فانوك خوب الناصورين، وافوتل لنوا فانوك خوب الفواحت ، وايفور لنوا فانوك ، وسخر لنا شيئا اي من بيده ملكوم اول شو ء  اهويع  حوم عسوح، انصوران فانوك خوب الناصورين، وافوتل لنوا فانوك خوب الفواحت ، وايفور لنوا فانوك وحبر الدنيا وحبر اآلخرلوحبر الدنيا وحبر اآلخرل
ك، انشور ا علينوا مون خووزاون ك، انشور ا علينوا مون خووزاون يف علمويف علموخوب الغفوارين، وارمحنوا فانوك خوب الورامح ، وارزقوين فانوك خوب الورازق ، وا ودان وبنوا موون القووم ال وا  ، و وب لنوا رحيوا طيبو  اموا  و  خوب الغفوارين، وارمحنوا فانوك خوب الورامح ، وارزقوين فانوك خوب الورازق ، وا ودان وبنوا موون القووم ال وا  ، و وب لنوا رحيوا طيبو  اموا  و  
احو  لقلوبنوا وأبوداننا، والسوالم  والعافيو  احو  لقلوبنوا وأبوداننا، والسوالم  والعافيو  رمحتك، وامحلنا را محل الكرام  مع السالم  والعافي  يف الدين والدنيا واآلخرل، إنك على ال ش ء قدير  اللهم يسر لنا أمووران موع الر رمحتك، وامحلنا را محل الكرام  مع السالم  والعافي  يف الدين والدنيا واآلخرل، إنك على ال ش ء قدير  اللهم يسر لنا أمووران موع الر 

لووى وجوووه أعووداونا، وامسووخهم علووى مكووانتهم، فووال يسووتطيعون ا نوو  وال اجملوو ء إلينووا،  ولووو نشوواء لووى وجوووه أعووداونا، وامسووخهم علووى مكووانتهم، فووال يسووتطيعون ا نوو  وال اجملوو ء إلينووا،  ولووو نشوواء يف ديننوا ودنيوواان، واوون لنووا صوواحبا يف سووفران، وخليفوو  يف أ لنووا، واطمووس عيف ديننوا ودنيوواان، واوون لنووا صوواحبا يف سووفران، وخليفوو  يف أ لنووا، واطمووس ع
صوورون  شووا ت الوجوووه  صوورون  شووا ت الوجوووه  لطمسوونا علووى أعيوونهم فاسووتبقوا الصووراو فووب  يبصوورون ولووو نشوواء  سووخنا م علووى مكووانتهم فمووا اسووتطاعوا منوويا وال يرجعووون   يووس  إىل  فهووم ال يبلطمسوونا علووى أعيوونهم فاسووتبقوا الصووراو فووب  يبصوورون ولووو نشوواء  سووخنا م علووى مكووانتهم فمووا اسووتطاعوا منوويا وال يرجعووون   يووس  إىل  فهووم ال يب

خاب من محل ينلما  طس طسم حم عسح  مرج البحرين يلتقيان بينهما بورز  ال يبغيوان  حوم حوم حوم حوم حوم حوم حوم حوم اطمور، وجواء خاب من محل ينلما  طس طسم حم عسح  مرج البحرين يلتقيان بينهما بورز  ال يبغيوان  حوم حوم حوم حوم حوم حوم حوم حوم اطمور، وجواء   وعنت الوجوه للح  القيوم وقدوعنت الوجوه للح  القيوم وقد
بنوا، لبوارر حيطاننوا بنوا، لبوارر حيطاننوا  صوب  ابسوم هللا اب صوب  ابسوم هللا ابالنصر فعلينا ال ينصرون  حم لنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم يافرال نب وقابل التوب شديد العقاب ري الطول ال إلوه إال  وو إليوه االنصر فعلينا ال ينصرون  حم لنزيل الكتاب من هللا العزيز العليم يافرال نب وقابل التوب شديد العقاب ري الطول ال إلوه إال  وو إليوه ا

ول هللا اليقودر علينوا  وهللا مون ول هللا اليقودر علينوا  وهللا مون يس سقفنا  اهيع  افايتنا  حم عسح محايتنوا:  فسويكفيكهم هللا و وو السوميع العلويم  سول العورل  مسوبول علينوا، وعو  هللا انينورل إلينوا، حبويس سقفنا  اهيع  افايتنا  حم عسح محايتنوا:  فسويكفيكهم هللا و وو السوميع العلويم  سول العورل  مسوبول علينوا، وعو  هللا انينورل إلينوا، حبو
لي  هللا ال ي نزل الكتاب و و يتووىل الصواحل  فوان لولووا فقول حسويب هللا ال إلوه إال لي  هللا ال ي نزل الكتاب و و يتووىل الصواحل  فوان لولووا فقول حسويب هللا ال إلوه إال وراوهم حميه بل  و قرهن جميد يف لود حمفوظ   فاهلل خب حاف ا و و أرحم الرامح  إن و وراوهم حميه بل  و قرهن جميد يف لود حمفوظ   فاهلل خب حاف ا و و أرحم الرامح  إن و 

إال ابهلل العلوو  الع وويم  إال ابهلل العلوو  الع وويم     ووو عليووه لوالووت و ووو رب العوورل الع وويم  بسووم هللا الوو ي ال ينوور مووع امسووه شوو ء يف اطرح وال يف السووماء و ووو السووميع العلوويم، وال حووول وال قووول ووو عليووه لوالووت و ووو رب العوورل الع وويم  بسووم هللا الوو ي ال ينوور مووع امسووه شوو ء يف اطرح وال يف السووماء و ووو السووميع العلوويم، وال حووول وال قووول
  ((له وصحبه وسلمله وصحبه وسلموصلى هللا على سيدان حممد وهوصلى هللا على سيدان حممد وه

  اما يف فهرل الفهارل لشيخ شيخنا عبد احل  الكتاين اما يف فهرل الفهارل لشيخ شيخنا عبد احل  الكتاين     اجلالل اجلالل   حمش حمش   الشافع الشافع   ا صريا صري  اجلملاجلمل  سليمانسليمان  داوودداوود  أبوأبو  الشيخالشيخوممن شرحه وممن شرحه 
  فاضحةفاضحة

ليميو  ابوب الشوام يوتكلم يف الفنوون  إال أن ليميو  ابوب الشوام يوتكلم يف الفنوون  إال أن   واان بدمشح من ابار الفقهواء احلنابلو  لقو  الودين بونواان بدمشح من ابار الفقهواء احلنابلو  لقو  الودين بونسالم ابن ليمي  رمحه هللا فقال فيه: )سالم ابن ليمي  رمحه هللا فقال فيه: )شيخ اإلشيخ اإلرار ابن بطوط  يف اتابه   ا رار ابن بطوط  يف اتابه   ا 
ر إبشخاصوه إىل القوا رل، ومجوع ر إبشخاصوه إىل القوا رل، ومجوع يف عقله شويئا  واوان أ ول دمشوح يع مونوه أشود التع ويم، ويع هوم علوى ا نورب  ولكلوم مورل أبمور أنكوره الفقهواء، ورفعووه إىل ا لوك الناصور فوبميف عقله شويئا  واوان أ ول دمشوح يع مونوه أشود التع ويم، ويع هوم علوى ا نورب  ولكلوم مورل أبمور أنكوره الفقهواء، ورفعووه إىل ا لوك الناصور فوبم

 والك  وقوال: إن  وو ا الرجول قووال او ا واو ا، وعوودد موا أنكور علووى ابون ليميو ، وأحنوور العقوود بوو لك  والك  وقوال: إن  وو ا الرجول قووال او ا واو ا، وعوودد موا أنكور علووى ابون ليميو ، وأحنوور العقوود بوو لك القنوال والفقهواء مبللووس ا لوك الناصور، ولكلووم شورف الودين الووزواوي االقنوال والفقهواء مبللووس ا لوك الناصور، ولكلووم شورف الودين الووزواوي ا
الناصور بسولنه فسولن أعواموا  الناصور بسولنه فسولن أعواموا    ووضعها ب  يدي قاض  القنال وقال قاض  القنال البن ليمي : ما لقول ؟ قوال: ال إلوه إال هللا فبعواد عليوه فبجواب مبثول قولوه  فوبمر ا لوكووضعها ب  يدي قاض  القنال وقال قاض  القنال البن ليمي : ما لقول ؟ قوال: ال إلوه إال هللا فبعواد عليوه فبجواب مبثول قولوه  فوبمر ا لوك

ه مثول رلوك ه مثول رلوك  يف لفسب القرهن مساه البحر اىيه، يف مو أربع  جملدا    إن أمه لعرضت للملك الناصر، وشكت إليه، فبمر إبطالقه إىل أن وقوع منو يف لفسب القرهن مساه البحر اىيه، يف مو أربع  جملدا    إن أمه لعرضت للملك الناصر، وشكت إليه، فبمر إبطالقه إىل أن وقوع منووصنف يف السلن اتاابوصنف يف السلن اتااب
ل إىل مسواء الودنيا انوزويل  و ا ونوزل ل إىل مسواء الودنيا انوزويل  و ا ونوزل اثني   وانت إر رار بدمشح، فحنرله يوم اجلمع  و و يعظ النال على منرب اجلامع وي ار م  فكان من مجلو  االموه أن قوال: إن هللا ينوز اثني   وانت إر رار بدمشح، فحنرله يوم اجلمع  و و يعظ النال على منرب اجلامع وي ار م  فكان من مجلو  االموه أن قوال: إن هللا ينوز 
ضوراب اثوبا حوى سوقطت عمامتوه، ضوراب اثوبا حوى سوقطت عمامتوه، درج  من درج ا نرب فعارضه فقيه مالك  يعرف اببن الز راء، وأنكر موا لكلوم بوه  فقاموت العامو  إىل  و ا الفقيوه وضوربوه ابطيودي والنعوال درج  من درج ا نرب فعارضه فقيه مالك  يعرف اببن الز راء، وأنكر موا لكلوم بوه  فقاموت العامو  إىل  و ا الفقيوه وضوربوه ابطيودي والنعوال 

ين بن مسلم قاض  احلنابل ، فبمر بسلنه وعزره بعد رلوك  فوبنكر فقهواء ا الكيو  والشوافعي  موا  ين بن مسلم قاض  احلنابل ، فبمر بسلنه وعزره بعد رلوك  فوبنكر فقهواء ا الكيو  والشوافعي  موا  وينهر على رأسه شاشي  حرير، فبنكروا عليه لباسها واحتملوه إىل دار عز الدوينهر على رأسه شاشي  حرير، فبنكروا عليه لباسها واحتملوه إىل دار عز الد
عقودا شورعيا علوى ابون ليميو  عقودا شورعيا علوى ابون ليميو  اان من لعزيره، ورفعوا اطمر إىل ملك اطمراء سيف الدين لنكيز، واان من خيوار اطموراء وصولحاوهم  فكتوب إىل ا لوك الناصور بو لك، واتوب اان من لعزيره، ورفعوا اطمر إىل ملك اطمراء سيف الدين لنكيز، واان من خيوار اطموراء وصولحاوهم  فكتوب إىل ا لوك الناصور بو لك، واتوب 
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الصوالل، وسووى الصوالل، وسووى ا طلح ابلثالا يف الم  واحدل ال للزم  إال طلق  واحدل ومنها ا سافر ال ي ينوي بسفره زايرل القرب الشوريف زاده هللا طيبوا ال يقصور ا طلح ابلثالا يف الم  واحدل ال للزم  إال طلق  واحدل ومنها ا سافر ال ي ينوي بسفره زايرل القرب الشوريف زاده هللا طيبوا ال يقصور   أبمور منكرل، منها أنأبمور منكرل، منها أن
  رلك ما يشبهه، وبعغ العقد إىل ا لك الناصر فبمر بسلن ابن ليمي  ابلقلع ، فسلن را حى مام يف السلن(رلك ما يشبهه، وبعغ العقد إىل ا لك الناصر فبمر بسلن ابن ليمي  ابلقلع ، فسلن را حى مام يف السلن(

  يل :يل :الحظ أخ  القارئ ما الحظ أخ  القارئ ما 
  ((3737)ص)صدخل ابن بطوط  دمشح يوم اخلميس التاسع من شهر رمنان عام سبعماو  وست  وعشرين اما قال  و يف رحلته دخل ابن بطوط  دمشح يوم اخلميس التاسع من شهر رمنان عام سبعماو  وست  وعشرين اما قال  و يف رحلته 

  ((142142//1414))وقبض شيخ اإلسالم ابن ليمي  يوم اإلثن  عصرا سادل عشر شعبان عام سبعماو  وست  وعشرين اما يف البداي  والنهاي  وقبض شيخ اإلسالم ابن ليمي  يوم اإلثن  عصرا سادل عشر شعبان عام سبعماو  وست  وعشرين اما يف البداي  والنهاي  
  ؟؟  عتقال ابن ليمي  ابثن  وعشرين يوما  فمى رههعتقال ابن ليمي  ابثن  وعشرين يوما  فمى رههفال ا ر أن ابن بطوط  دخل دمشح بعد افال ا ر أن ابن بطوط  دخل دمشح بعد ا

  ل  قل  قاجلواب واضل:     ا ب ابن بطوط  وال حول وال قول إال ابهلل وإمنا رارم   ا  نا انتصارا   ا اإلمام  وبياان حلقيق  ابن بطوط  الطناجلواب واضل:     ا ب ابن بطوط  وال حول وال قول إال ابهلل وإمنا رارم   ا  نا انتصارا   ا اإلمام  وبياان حلقيق  ابن بطوط  الطن
وأموا ابون ليميو  فو ار وأموا ابون ليميو  فو ار )): : ((208208إرشاد اللبيب إىل مقاصد حديغ احلبيوب ص إرشاد اللبيب إىل مقاصد حديغ احلبيوب ص ))ال يف ال يف وقد ايل مبا راره ابن بطوو اثب من أ ل ا غرب ومنهم ابن يازي التونس  ا الك  فقوقد ايل مبا راره ابن بطوو اثب من أ ل ا غرب ومنهم ابن يازي التونس  ا الك  فق

  ((ابن عرف  والربزيل يف اجلامع من نوازله قبل حاله وراره ابن بطوط  يف رحلته وزاد موله يف السلن والعيار ابهلل سبحانهابن عرف  والربزيل يف اجلامع من نوازله قبل حاله وراره ابن بطوط  يف رحلته وزاد موله يف السلن والعيار ابهلل سبحانه
  قلت: يفر هللا لنا و م قلت: يفر هللا لنا و م 

  رميه راضيا.رميه راضيا.ـ ابب يف أن حوت البحر يصلي على من ينصرف عن غـ ابب يف أن حوت البحر يصلي على من ينصرف عن غ  230230

حبان بن عل  عن سعد بن طريوف عون موسوى بون طلحو  حبان بن عل  عن سعد بن طريوف عون موسوى بون طلحو  عن عن ( ( 530530//77))والبيهق  يف الشعب والبيهق  يف الشعب ( ( 50295029))واطوسه واطوسه ( ( 592592//235235وو  234234//2424))و روى الطرباين يف الكبب و روى الطرباين يف الكبب 
ر وال يورمي يلووي يرميوه و وو يقودر إال  ر وال يورمي يلووي يرميوه و وو يقودر إال  لويس مون يورمي يرجوع مون عنوده يرميوه راضويا إال صولت عليوه دواب اطرح ونوون البحوالويس مون يورمي يرجوع مون عنوده يرميوه راضويا إال صولت عليوه دواب اطرح ونوون البحوا  )   )   عن النيب صلى هللا عليوه وسولم : عن النيب صلى هللا عليوه وسولم : خول  خول    عنعن

        ((اتب هللا عليه يف ال يوم وليل  إمثا اتب هللا عليه يف ال يوم وليل  إمثا 
  ( : )رواه الطرباين يف اطوسه والكبب وفيه حبان بن عل  وقد وثقه مجاع  وضعفه هخرون(( : )رواه الطرباين يف اطوسه والكبب وفيه حبان بن عل  وقد وثقه مجاع  وضعفه هخرون(140140//44))قال ا يثم  يف جممع الزواود قال ا يثم  يف جممع الزواود   

  يف الكاشف وا غين ضعفه وسعد بن طريف  و اإلسكاف ، ملور ،ورماه ابن حبان ابلوضع يف الكاشف وا غين ضعفه وسعد بن طريف  و اإلسكاف ، ملور ،ورماه ابن حبان ابلوضع   قلت: حبان بن عل  العنزي خمتلف فيه ورجل احلافظ يف التقريب وال  يبقلت: حبان بن عل  العنزي خمتلف فيه ورجل احلافظ يف التقريب وال  يب
بون أي اجلوون عوون بون أي اجلوون عوون اابقيو  عون بقيو  عون عون عون ( ( 728728//66))واحلسوون بون سوفيان اموا قوال احلوافظ يف اإلصوواب  واحلسوون بون سوفيان اموا قوال احلوافظ يف اإلصوواب  ( ( 6464//66))( و ابون أي عاصوم يف اآلحواد ( و ابون أي عاصوم يف اآلحواد 591591  //234234//2424))وو ورواه الطورباين وو ورواه الطورباين 

موون انصوورف عوون يرميووه و ووو راح عنووه صوولت عليووه دواب اطرح  ونووون موون انصوورف عوون يرميووه و ووو راح عنووه صوولت عليووه دواب اطرح  ونووون       )): :     قووال رسووول هللا  صوولى هللا عليووه وسوولمقووال رسووول هللا  صوولى هللا عليووه وسوولم  ::قالووتقالووتأي سووعد عوون معاويوو  بوون إسووحاق عوون خولوو  أي سووعد عوون معاويوو  بوون إسووحاق عوون خولوو  
  ((البحار  ومن انصرف عن يرميه و و ساخه اتب عليه يف ال يوم وليل  ومجع  وشهر ينلمالبحار  ومن انصرف عن يرميه و و ساخه اتب عليه يف ال يوم وليل  ومجع  وشهر ينلم

  البقال و و ضعيف(البقال و و ضعيف((: )رواه الطرباين يف الكبب وفيه أبو سعد (: )رواه الطرباين يف الكبب وفيه أبو سعد 131131//44))وقال ا يثم  يف جممع الزواود وقال ا يثم  يف جممع الزواود 
  قلت: ابن أي اجلون  و عبد الرمحن بن سليمان بن أي اجلون العنس  قال فيه احلافظ : صدوق  طئ قلت: ابن أي اجلون  و عبد الرمحن بن سليمان بن أي اجلون العنس  قال فيه احلافظ : صدوق  طئ 

  وأبو سعد البقال  و سعيد بن ا رزابن العبس  الكويف اطعمى قال فيه احلافظ،ضعيف مدلسقوأبو سعد البقال  و سعيد بن ا رزابن العبس  الكويف اطعمى قال فيه احلافظ،ضعيف مدلسق
عون أي لوبوو  و عون أي لوبوو  و   ((530530//77))وحيتموول أن يكوون  و ا مون أخطاوه،فقوود رواه  البيهقو  يف الشوعب وحيتموول أن يكوون  و ا مون أخطاوه،فقوود رواه  البيهقو  يف الشوعب وبقيو  بون الوليود موودلس يودلس لودليس التسووي  وقوود عونعن يف اول الطبقوام ، وبقيو  بون الوليود موودلس يودلس لودليس التسووي  وقوود عونعن يف اول الطبقوام ، 

  ابونابونأي سوعد عون معاويو  بون إسوحاق عون سوعيد بون ا سويب قوال مسعوت أي سوعد عون معاويو  بون إسوحاق عون سوعيد بون ا سويب قوال مسعوت   ابون أي اجلوون الدمشوق  عون ابون أي اجلوون الدمشوق  عون   عونعونعون إمساعيول بون عيوال االمهوا عون إمساعيول بون عيوال االمهوا   ((402402//77))اخلطيب يف التاريخ اخلطيب يف التاريخ 
ىل يورمي حبقوه صولت عليوه دواب اطرح ونوون ا واء ولكتوب لوه بكول خطوول شولرل لغورل يف اجلنو  ورنووب ىل يورمي حبقوه صولت عليوه دواب اطرح ونوون ا واء ولكتوب لوه بكول خطوول شولرل لغورل يف اجلنو  ورنووب إإ) مون مشوى ) مون مشوى : : وسولموسولم  قوال رسوول هللا  صولى هللا عليوهقوال رسوول هللا  صولى هللا عليوه  ::عبوال يقوولعبوال يقوول

  ((يغفر يغفر 
  وعلى ال حال فاحلديغ ضعيف وهللا أعلم   وعلى ال حال فاحلديغ ضعيف وهللا أعلم   

  و  حيل إىل حمل ختر ه و  حيل إىل حمل ختر ه   ((49314931))واحلديغ ضعفه شيخ شيخنا اطلباين يف ضعيف اجلامع واحلديغ ضعفه شيخ شيخنا اطلباين يف ضعيف اجلامع 
  ككـ ابب التسمية يف صيد السمـ ابب التسمية يف صيد السم  231231

( : راوور حمموود بوون خملود قووال ثنووا أبووو موسووى  ووارون بوون سووعود الود ان قووال ثنووا منصووور الصووياد قووال موور ي بشوور بوون ( : راوور حمموود بوون خملود قووال ثنووا أبووو موسووى  ووارون بوون سووعود الود ان قووال ثنووا منصووور الصووياد قووال موور ي بشوور بوون دار طيبوو دار طيبوو //233233صص))قوال الاللكوواو  يف ارامووام اطوليوواء قوال الاللكوواو  يف ارامووام اطوليوواء 
هللا ا سوتعان امحول شوبكتك ولعوال هللا ا سوتعان امحول شوبكتك ولعوال ))  ::قال يلقال يلفما يف البيت دقيح وال خبز وال در م وال ش ء ففما يف البيت دقيح وال خبز وال در م وال ش ء ف  ::( قلت( قلت؟؟)يف   ا الوقت)يف   ا الوقت: : احلارا يوم اجلمع  و و منصرف من الصالل فقال احلارا يوم اجلمع  و و منصرف من الصالل فقال 

  ::قوالقوال  ؟؟أجورأجور  ::قوالقوال  فبلقيوت الشوبك  فوقوع فيهوا شو ء ثقيولفبلقيوت الشوبك  فوقوع فيهوا شو ء ثقيول  ::قوالقوال( ( )ألح بشوبكتك وسوم بسوم هللا )ألح بشوبكتك وسوم بسوم هللا : : ففعلت قال ففعلت قال   ::قالقال  ((لوضب وصل راعت لوضب وصل راعت ))  ::فحملتها فقالفحملتها فقال  ::قالقال( ( إىل اخلندقإىل اخلندق
فودخلت فودخلت   ::قوالقوال( ( ) خو  ا وبعهوا واشول لعيالوك موا حيتواجون إليوه ) خو  ا وبعهوا واشول لعيالوك موا حيتواجون إليوه : :  بنا فوارا مسكو  فقوال يل بنا فوارا مسكو  فقوال يلفلواء معو  فلوفلواء معو  فلو  ::اي أاب انصر أعين عليها فاين أختوف أن خترق الشوبك  قوالاي أاب انصر أعين عليها فاين أختوف أن خترق الشوبك  قوال  ::قلتقلت

 وم خو وا  وم خو وا   : : فاشليت ما حيتواجون إليوه يف البيوت  فموا أن فريوت قلوتفاشليت ما حيتواجون إليوه يف البيوت  فموا أن فريوت قلوت،،قال قد أخ هتا فوزن يل عشرل درا م قال قد أخ هتا فوزن يل عشرل درا م   ::بكم فقلت بعشرلبكم فقلت بعشرل  ::من الباب فاستقبلين رجل على محار فقالمن الباب فاستقبلين رجل على محار فقال
فلئوت فودققت البواب فقوال مون  و ا قلوت منصوور فقوال اي منصوور لوو أ منوا  و ا موا خرجوت السومك  ار وب  فلئوت فودققت البواب فقوال مون  و ا قلوت منصوور فقوال اي منصوور لوو أ منوا  و ا موا خرجوت السومك  ار وب    : : لوى حى أر ب به إليه  قاللوى حى أر ب به إليه  قالرقاقت  واجعلوا عليها من احلرقاقت  واجعلوا عليها من احل

      ((ال رار مع عيالكال رار مع عيالك
 وألقوى شووبكته فلووم  وورج فيهووا  وألقوى شووبكته فلووم  وورج فيهووا فقووال بسووم هللافقووال بسووم هللا  حيتوواانحيتوواانرا  ووو برجول يصووطاد را  ووو برجول يصووطاد اا) موور نوويب مون اطنبيوواء بسوواحل فوو) موور نوويب مون اطنبيوواء بسوواحل فوو: : عطواء اخلراسوواين قووالعطواء اخلراسوواين قووالعوون عوون ( ( 621621))وو وروى ابوون ا بووارر يف الز وود وو وروى ابوون ا بووارر يف الز وود 

ن فخرج فيها من احليتان حى جعول الرجول يتقواعس مون اثرهتوا فقوال أي رب  و ا الو ي دعوار و  يشورر بوك شويئا ابتليتوه أبن   ن فخرج فيها من احليتان حى جعول الرجول يتقواعس مون اثرهتوا فقوال أي رب  و ا الو ي دعوار و  يشورر بوك شويئا ابتليتوه أبن   ااحوم واحد   مر آبخر فقال بسم الشيطحوم واحد   مر آبخر فقال بسم الشيط
اثرهتوا وقود علموت أن اول رلوك بيودر فوبين  و ا قوال ااشوفوا لعبودي عون اثرهتوا وقود علموت أن اول رلوك بيودر فوبين  و ا قوال ااشوفوا لعبودي عون      رج يف شبكته ش ء و  ا ال ي دعا يبر ابتليته وخرج يف شبكته ما جعل يتقاعس لقاعسا مون رج يف شبكته ش ء و  ا ال ي دعا يبر ابتليته وخرج يف شبكته ما جعل يتقاعس لقاعسا مون

  ((عد هللا   ا من الكرام  وما أعد هللا   ا من ا وان قال رضيت اي ريعد هللا   ا من الكرام  وما أعد هللا   ا من ا وان قال رضيت اي ريأأمنزلتهما فلما رأى ما منزلتهما فلما رأى ما 
 توه فيلو ء  توه فيلو ء ههالكوافر يلقو  شوبكته ويو ار الكوافر يلقو  شوبكته ويو ار   ) انطلح رجل مؤمن ورجول اوافر يصويدان السومك فلعول) انطلح رجل مؤمن ورجول اوافر يصويدان السومك فلعول: : ( عن نوف الكيايل قال( عن نوف الكيايل قال217217صص))ورواه ابن أي عاصم يف اتاب الز د ورواه ابن أي عاصم يف اتاب الز د 

طربت فوقعوت يف ا واء فرجوع ولويس طربت فوقعوت يف ا واء فرجوع ولويس ضوضوخ  ا بيوده فاخ  ا بيوده فاببن ا ؤمن صاد مسك  فن ا ؤمن صاد مسك  فإإىل مغيب الشمس   ىل مغيب الشمس   إإمدفح ويلقى ا ؤمن وي ار هللا عز وجل فال   ء ش ء قال فتعاودا رلك مدفح ويلقى ا ؤمن وي ار هللا عز وجل فال   ء ش ء قال فتعاودا رلك 
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 ؤمن ال ي يدعور رجوع ولويس معوه شو ء وعبودر الكوافر رجوع وقود اموتألم سوفينته  ؤمن ال ي يدعور رجوع ولويس معوه شو ء وعبودر الكوافر رجوع وقود اموتألم سوفينته سف ملك ا ؤمن فقال رب عبدر   ا اسف ملك ا ؤمن فقال رب عبدر   ا اببمعه ش ء ورجع الكافر وقد امتألم سفينته فمعه ش ء ورجع الكافر وقد امتألم سفينته ف
ىل  و ا واراه مسوكن الكوافر يف النوار فقوال  ول يغوين ىل  و ا واراه مسوكن الكوافر يف النوار فقوال  ول يغوين إإصوابه بعود أن يصوب صوابه بعود أن يصوب أأراه مسوكن ا وؤمن يف اجلنو  فقوال موا ينور عبودي ا وؤمن موا راه مسوكن ا وؤمن يف اجلنو  فقوال موا ينور عبودي ا وؤمن موا ببقال هللا عز وجل  لك ا ؤمن لعوال فوقال هللا عز وجل  لك ا ؤمن لعوال فو

  (( اي رب اي ربصابه يف الدنيا قال ال وهللاصابه يف الدنيا قال ال وهللاأأعنه ش ء عنه ش ء 
ال بعثوت ط ريوح زيوت ال بعثوت ط ريوح زيوت قوقو  ؟؟مون أيون جئوتمون أيون جئوت  ::التقوى ملكوان يف ا وواء فقوال أحودمها لصواحبهالتقوى ملكوان يف ا وواء فقوال أحودمها لصواحبه  )): : يوسوف بون أسوباو قوال يوسوف بون أسوباو قوال عون عون   ((485485//4343))وروى ابن عساار يف  ريخ دمشوح وروى ابن عساار يف  ريخ دمشوح 

  ( ( ال منهاال منهاجئت من البحر أخرجت لكافر مسك  اشتها ا فبخرجتها ليبجئت من البحر أخرجت لكافر مسك  اشتها ا فبخرجتها ليب  ::العابد اشتهاه فوضعه إىل جانبه ليبال منه فكفبله وقال اآلخرالعابد اشتهاه فوضعه إىل جانبه ليبال منه فكفبله وقال اآلخر
: ال، : ال، دار الكتب العلمي (قيل البون القاسوم: أرأيوت صويد السومك أحيتواج فيوه إىل التسومي  اموا حيتواج يف صويد الورب إىل التسومي  عنود اإلرسوال؟ قوال دار الكتب العلمي (قيل البون القاسوم: أرأيوت صويد السومك أحيتواج فيوه إىل التسومي  اموا حيتواج يف صويد الورب إىل التسومي  عنود اإلرسوال؟ قوال //537537//11يف ا دون  )يف ا دون  )  وو

          لرى أن اجملوس  يصيده فيكون حالال(لرى أن اجملوس  يصيده فيكون حالال(  و  امسع من مالك فيه شيئا،ولكن صيد البحر م اى اله عند مالك فامنا حيتاج إىل التسمي  ما ي اى، أالو  امسع من مالك فيه شيئا،ولكن صيد البحر م اى اله عند مالك فامنا حيتاج إىل التسمي  ما ي اى، أال
  فاودل:فاودل:

علوى ابب داره فسولمنا وجلسونا فلعول يقبول علوى ابب داره فسولمنا وجلسونا فلعول يقبول   ) ألينوا إبورا يم احلوري و وو جوالس) ألينوا إبورا يم احلوري و وو جوالس: : قال أمحد بون موروان الودينوريقال أمحد بون موروان الودينوري))(( : (( : 363363و و   362362//1313))قال ال  يب يف سب أعالم النبالء قال ال  يب يف سب أعالم النبالء 
  ديغ مثل الصياد ال ي يلق  شبكته يف ا اء فيلتهد فان أخرج مسك  وإال أخرج صخرل (ديغ مثل الصياد ال ي يلق  شبكته يف ا اء فيلتهد فان أخرج مسك  وإال أخرج صخرل ()مثل أصحاب احل)مثل أصحاب احلر ر اثران عليه حدثنا حديث    قال لنا اثران عليه حدثنا حديث    قال لنا أأعلينا فلما علينا فلما 

  ـ ابب أكل السمك مملوحاـ ابب أكل السمك مملوحا  232232
ر ر بينموا موسوى عليوه السوالم يف قوموه يو ار م أبايم هللا وأايم هللا نعمواىه وبوالىه إبينموا موسوى عليوه السوالم يف قوموه يو ار م أبايم هللا وأايم هللا نعمواىه وبوالىه إ  ::( عن ي بن اعب قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليوه وسولم يقوول ( عن ي بن اعب قال مسعت رسول هللا  صلى هللا عليوه وسولم يقوول 23802380))روى مسلم روى مسلم 

ال اي رب فودلين عليوه قوال فقيول لوه ال اي رب فودلين عليوه قوال فقيول لوه قال ما أعلم يف اطرح رجال خبا أو أعلم مين قال فبوحى هللا إليه إين أعلم ابخلب منه أو   من  و إن يف اطرح رجال  و أعلم منك قوقال ما أعلم يف اطرح رجال خبا أو أعلم مين قال فبوحى هللا إليه إين أعلم ابخلب منه أو   من  و إن يف اطرح رجال  و أعلم منك قو
  ((لزود حو  ماحلا فانه حيغ لفقد احلوملزود حو  ماحلا فانه حيغ لفقد احلوم

وطعاموه موا وطعاموه موا   ،،) صويده موا اصوطدم منوه) صويده موا اصوطدم منوه: : قوالقوال  ((((9696ص ْيُد اْلب ْحرم و ط ع اُمُه م ت اعاً ل ُكْم()ا اودل: مون اآليو ص ْيُد اْلب ْحرم و ط ع اُمُه م ت اعاً ل ُكْم()ا اودل: مون اآليو ))(عن ابن ا سيب يف قوله لعاىل (عن ابن ا سيب يف قوله لعاىل 86518651))وروى عبد الرزاق يف مصنفه وروى عبد الرزاق يف مصنفه 
  ((لزودم مملوحا يف سفررلزودم مملوحا يف سفرر

        ((ال أن طعامه ماحلا وإان لنكره الطايف منه فبما ما حسر عنه ا اء فكل ال أن طعامه ماحلا وإان لنكره الطايف منه فبما ما حسر عنه ا اء فكل إإ)ما انا نتحدا )ما انا نتحدا أي الشعثاء قال: أي الشعثاء قال: ( عن ( عن 86618661))وروى أينا وروى أينا 
  ب يف أن احلوت من طعام الشهداء .ب يف أن احلوت من طعام الشهداء .ـ ابـ اب  233233

فووارا فووارا   ،،فيعلاووانفيعلاووان  ،،يبعووغ هللا عووز وجوول إلوويهم حووو  اوول يوووم وثووورايبعووغ هللا عووز وجوول إلوويهم حووو  اوول يوووم وثووورا  ،،) الشووهداء يف قبوواب يف رايح بفنوواء اجلنو ) الشووهداء يف قبوواب يف رايح بفنوواء اجلنو : : عوون أي بوون اعووب قووالعوون أي بوون اعووب قووال  ((209209//11))روى ابون عوودي يف الكاموول روى ابون عوودي يف الكاموول 
  ((الوا من حلمه طعم ال ش ء يف اجلن الوا من حلمه طعم ال ش ء يف اجلن ببعقر أحدمها صاحبه فعقر أحدمها صاحبه ف  ء،ء،اشتهوا الغدااشتهوا الغدا

  !!!!  يف أن احلوت الذي التقم يونس بن مىت عليه السالم كان من نيل مصريف أن احلوت الذي التقم يونس بن مىت عليه السالم كان من نيل مصر  ـ اببـ ابب  234234  
اجتمع يف رلك الزمان نفر مع و ب بن منبه فقال  م و ب بن منبوه أي أمور هللا أسورع فقوال بعنوهم اجتمع يف رلك الزمان نفر مع و ب بن منبه فقال  م و ب بن منبوه أي أمور هللا أسورع فقوال بعنوهم   ::بكر بن عيال قالبكر بن عيال قال  أيأيعن عن   ((5050//44))روى أبو نعيم يف حلي  اطولياء روى أبو نعيم يف حلي  اطولياء 

ليوه ليوه إإأسرع أمور هللا أن يوونس بون مويت اوان علوى فبعوغ هللا أسرع أمور هللا أن يوونس بون مويت اوان علوى فبعوغ هللا   ::قال بعنهم قوله عز وجل المل البصر أو  و أقرب فقال و بقال بعنهم قوله عز وجل المل البصر أو  و أقرب فقال و بعرل بلقيس ح  ألى به سليمان عليه السالم و عرل بلقيس ح  ألى به سليمان عليه السالم و 
  ((حو  من نيل مصر فما اان أقرب أو ما عدى إال صار من حرفها يف جوفه حو  من نيل مصر فما اان أقرب أو ما عدى إال صار من حرفها يف جوفه 

  ـ ابب من ولد يف البحر من أهل العلمـ ابب من ولد يف البحر من أهل العلم  235235
يوووه، أحووود أرايوواء العوووا  حممووود بووون علوو  ،أبوووو الفتل،لقووو  الوودين ابووون دقيوووح العيووود رمحووه هللا لعووواىل  يف  طبقوووام الشوووافعي  يوووه، أحووود أرايوواء العوووا  حممووود بووون علوو  ،أبوووو الفتل،لقووو  الوودين ابووون دقيوووح العيووود رمحووه هللا لعووواىل  يف  طبقوووام الشوووافعي  قووال السوووبك  يف لرمجوووت اإلمووام العلم،واىووودا الفققووال السوووبك  يف لرمجوووت اإلمووام العلم،واىووودا الفق

فولوود لووه الشوويخ لقوو  الوودين يف يوووم السووبت اخلووامس فولوود لووه الشوويخ لقوو  الوودين يف يوووم السووبت اخلووامس   ،،)مدينوو  مصووري ( إىل مكوو  للحووج يف البحوور)مدينوو  مصووري ( إىل مكوو  للحووج يف البحوور  ( : )ولوود يف  البحوور ا وواحل واووان والووده متوجهووا موون قوووص( : )ولوود يف  البحوور ا وواحل واووان والووده متوجهووا موون قوووص209209//99))الكووربىالكووربى
     (   ((   أخ ه والده على يده وطاف به ابلكعب  وجعل يدعو هللا أن  عله عا ا عامال(   أخ ه والده على يده وطاف به ابلكعب  وجعل يدعو هللا أن  عله عا ا عامال  الثبلالثبل))ين من شعبان سن   س وعشرين وستماو  ول لك رمبا اتب خبطه ين من شعبان سن   س وعشرين وستماو  ول لك رمبا اتب خبطه والعشر والعشر 

  قلت: والثبل  نسب  إىل ثبج البحر قلت: والثبل  نسب  إىل ثبج البحر 
  ((أنت طالق إن خلق هللا يف حبر كذا حوات بصفة كذا.أنت طالق إن خلق هللا يف حبر كذا حوات بصفة كذا.))ـ ابب من قال المرأته: ـ ابب من قال المرأته:   236236
)إن اوان خلوح هللا اليووم يف )إن اوان خلوح هللا اليووم يف : : اجملهوول الوجوود فوان اوان ال سوبيل إىل علموه مثول أن يقوول اجملهوول الوجوود فوان اوان ال سوبيل إىل علموه مثول أن يقوول   (: )وأموا لعليوح الطوالق ابلشورو(: )وأموا لعليوح الطوالق ابلشورودار الفكوردار الفكور//6060//22))ن رشود يف بدايو  اجملتهود ن رشود يف بدايو  اجملتهود قال ابوقال ابو

  فال خالف أعلمه يف ا   ب أن الطالق يقع يف   ا(فال خالف أعلمه يف ا   ب أن الطالق يقع يف   ا(  ((حبر القلزم حو  بصف  ا ا فبنت طالححبر القلزم حو  بصف  ا ا فبنت طالح
  فض مكان ابلنسبة لسطح البحر.فض مكان ابلنسبة لسطح البحر.ـ ابب يف أعلى مكان وأخـ ابب يف أعلى مكان وأخ  237237

لسوطل البحور وأعلوى ارلفواع يف لسوطل البحور وأعلوى ارلفواع يف من ا علوم عن علماء اجلغرافيا أن معدل مستوى البحر ا فتود  وو ا رجوع يف حسواب االرلفاعوام فيقوال: ارلفواع او ا  وو او ا واو ا ابلنسوب  من ا علوم عن علماء اجلغرافيا أن معدل مستوى البحر ا فتود  وو ا رجوع يف حسواب االرلفاعوام فيقوال: ارلفواع او ا  وو او ا واو ا ابلنسوب  
حتوت سووطل حتوت سووطل   موولموول  ((390390وى البحور وأقلهووا مسوتوى سوطل البحوور ا يوت قريووب مون )وى البحور وأقلهووا مسوتوى سوطل البحوور ا يوت قريووب مون )موول فووق مسووتموول فووق مسووت( (   88508850))العوا   وو ارلفوواع قمو  إيفبسووت يف جبوال ا مووالاي  وال ا نود العوا   وو ارلفوواع قمو  إيفبسووت يف جبوال ا مووالاي  وال ا نود 

  البحر البحر 
  ـ ابب يف أن احليتان تصلي على من خيضب ـ ابب يف أن احليتان تصلي على من خيضب   238238

وان وان الكرابيسوى حودثنا حامود بون حممود حودثنا حممود بون اثوب بون مور الكرابيسوى حودثنا حامود بون حممود حودثنا حممود بون اثوب بون مور     (: حدثنا على بن محزل ا ؤرن ابلبصرل قوال حودثنا امحود بون علو(: حدثنا على بن محزل ا ؤرن ابلبصرل قوال حودثنا امحود بون علو194194//33))قال اخلطيب يف  ريخ بغداد قال اخلطيب يف  ريخ بغداد 
نبيواءه ورسوله نبيواءه ورسوله أأ) اختنوبوا فوان هللا ومالوكتوه و ) اختنوبوا فوان هللا ومالوكتوه و : : قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم قوال رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم ::الفهري حدثين عبد هللا بن  يع  ا صري عن إبرا يم بن بدل عن عمار بون نشويه قوال الفهري حدثين عبد هللا بن  يع  ا صري عن إبرا يم بن بدل عن عمار بون نشويه قوال 

  ((واار ا يصلون على صاحب اخلناب حى ينصل خنابهواار ا يصلون على صاحب اخلناب حى ينصل خنابهأأ حبار ا والطب يف  حبار ا والطب يف ينينوال ما ررا وبرا حى احليتان فوال ما ررا وبرا حى احليتان ف
  فيه حممد بن اب الفهري و و ملور، وإبرا يم وعمار   أعرفهما وابن  يع  اختله أبخرل ولعل احلديغ من منكرام ابن اثب  وهللا أعلمفيه حممد بن اب الفهري و و ملور، وإبرا يم وعمار   أعرفهما وابن  يع  اختله أبخرل ولعل احلديغ من منكرام ابن اثب  وهللا أعلمو و 
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  ..حوت ونسرحوت ونسر  يف األرض إاليف األرض إال  مل يكنمل يكنأهبط آدم عليه السالم إىل األرض أهبط آدم عليه السالم إىل األرض ـ ابب يف أنه ملا ـ ابب يف أنه ملا   239239
محود قوواال ثنوا احلسوون بون حمموود ثنووا حممود بوون محيود قووال ثنووا محود قوواال ثنوا احلسوون بون حمموود ثنووا حممود بوون محيود قووال ثنووا أأ(حودثنا أي وحمموود بوون (حودثنا أي وحمموود بوون 443443//77))ار يف  ريوخ دمشووح ار يف  ريوخ دمشووح وموون طريقوه ابوون عسووا وموون طريقوه ابوون عسووا   ((278278//44))روى أبوو نعوويم يف احلليو  روى أبوو نعوويم يف احلليو  

ىل اطرح اان فيهوا نسور يف الورب وحووم يف البحور و  يكون يف اطرح يبمهوا فلموا رأى ىل اطرح اان فيهوا نسور يف الورب وحووم يف البحور و  يكون يف اطرح يبمهوا فلموا رأى إإ ا أ به هدم  ا أ به هدم   ::هللا عن جعفر بن أي ا غبل عن سعيد بن جبب قالهللا عن جعفر بن أي ا غبل عن سعيد بن جبب قال  يعقوب بن عبديعقوب بن عبد
لوئن انوت صوادقا لوئن انوت صوادقا   ىل اطرح شو ء ميشو  علوى رجليوه ويوبط  بيديوه فقوال لوه احلوومىل اطرح شو ء ميشو  علوى رجليوه ويوبط  بيديوه فقوال لوه احلوومإإىل احلوم ويبيت عنوده اول ليلو  قوال اي حووم لقود أ وبه اليووم ىل احلوم ويبيت عنوده اول ليلو  قوال اي حووم لقود أ وبه اليووم إإدم واان أيوي دم واان أيوي النسر هالنسر ه

  ((فما يل يف البحر منه مللب وال لك يف الرب منه مهربفما يل يف البحر منه مللب وال لك يف الرب منه مهرب
قال فيه البخاري : فيه ن ر ولكلم فيه أبو حامت الرازي وا به أبوو زرعو  وقال الو  يب: وثقوه مجاعو  قال فيه البخاري : فيه ن ر ولكلم فيه أبو حامت الرازي وا به أبوو زرعو  وقال الو  يب: وثقوه مجاعو  يعقوب بن عبد هللا وجعفر بن أي ا غبل قميان وحممد بن محيد  و الرازي يعقوب بن عبد هللا وجعفر بن أي ا غبل قميان وحممد بن محيد  و الرازي 

  واطوىل لراه واطوىل لراه 
حدثين أي حدثنا احلسن بن حممد بن عنرب حودثنا إبورا يم بون عوامر اطصوبهاين حودثنا أي حودثنا يعقووب حدثين أي حدثنا احلسن بن حممد بن عنرب حودثنا إبورا يم بون عوامر اطصوبهاين حودثنا أي حودثنا يعقووب   ::شا   قالشا   قالعن عن ( ( 211211//11واحلديغ راره ابن اجلوزي يف ا نت م )واحلديغ راره ابن اجلوزي يف ا نت م )

      جعفر عن سعيد بن جببجعفر عن سعيد بن جبب  بنبن
  ـ ابب يف القسط البحريـ ابب يف القسط البحري  240240

    (()أمثل ما لداويتم به احللام  والقسه البحري)أمثل ما لداويتم به احللام  والقسه البحريعن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:( ( 15771577))ومسلم ومسلم   ((53715371))روى البخاري روى البخاري 
ن فيووه سووبع  أشووفيه يسووتعه بووه موون العوو رل ويلوود بووه موون رام ن فيووه سووبع  أشووفيه يسووتعه بووه موون العوو رل ويلوود بووه موون رام العووود ا نوودي فوواالعووود ا نوودي فووا  )علوويكم روو ا)علوويكم روو ا: : مسعووت النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم  يقووول مسعووت النوويب صوولى هللا عليووه وسوولم  يقووول   ::عوون أم قوويس بنووت حمصوون قالووتعوون أم قوويس بنووت حمصوون قالووتو و 

    ((اجلنباجلنب
      ( ( 22142214))ومسلم ومسلم   ((53685368))رواه البخاري رواه البخاري 

  ،،خورخورأأحاديوغ حاديوغ أأالعوود ا نودي علوى موا جواء مفسورا يف العوود ا نودي علوى موا جواء مفسورا يف    وو وو))عنه يف حديثه عن رام اجلنب يب احلقيق  و و ما اوان سوببه ريول: عنه يف حديثه عن رام اجلنب يب احلقيق  و و ما اوان سوببه ريول:   ((6565صص  ))و قال ابن القيم يف الطب النبوي و قال ابن القيم يف الطب النبوي 
 ادلوه مو  با  وا مقوواي لألعنواء  ادلوه مو  با  وا مقوواي لألعنواء   الالعوح اوان دواء موافقوا لو لك انفعوا لوه حملوعوح اوان دواء موافقوا لو لك انفعوا لوه حملولوك بوه مكوان الوريل ا و اور أو لُ لوك بوه مكوان الوريل ا و اور أو لُ لوه ابلزيوت ا سوخن ودُ لوه ابلزيوت ا سوخن ودُ دقا انعموا وخُ دقا انعموا وخُ   قَّ قَّ را دُ را دُ صنف من القسه إصنف من القسه إ

  الباطن  مفتحا للسدد(الباطن  مفتحا للسدد(
نقول نقول   )القسه نوعان  ندي و وو أسوود وحبوري و وو أبويض وا نودي()القسه نوعان  ندي و وو أسوود وحبوري و وو أبويض وا نودي(   ك ا جعلهما ابن القيم نوعا واحدا، وفسر البحري اب ندي لكن فرق بينهما ابن العري ا الك  فقال: ك ا جعلهما ابن القيم نوعا واحدا، وفسر البحري اب ندي لكن فرق بينهما ابن العري ا الك  فقال:

)و و حممول على أنه وصف لكل ما يالومه فحيغ وصف ا نودي اوان الحتيواج يف ا عاجلو  إىل )و و حممول على أنه وصف لكل ما يالومه فحيغ وصف ا نودي اوان الحتيواج يف ا عاجلو  إىل   ::((148148//1010))  ا احلافظ يف الفتل وأشار إىل حديث  أم قيس وأنس وقال  ا احلافظ يف الفتل وأشار إىل حديث  أم قيس وأنس وقال
بن سينا القسه حوار يف الثالثو  ايبوس يف الثانيو  قولوه بن سينا القسه حوار يف الثالثو  ايبوس يف الثانيو  قولوه ااطن ا ندي اما لقدم أشد حرارل من البحري وقال طن ا ندي اما لقدم أشد حرارل من البحري وقال دواء شديد احلرارل وحيغ وصف البحري اان دون رلك يف احلرارل دواء شديد احلرارل وحيغ وصف البحري اان دون رلك يف احلرارل 

اثنو  فاموا أن يكوون راور اثنو  فاموا أن يكوون راور   فان فيه سبع  أشفي  مجع شفاء ادواء وأدوي  قوله يسمه به مون العو رل ويلود بوه مون رام اجلنوب او ا وقوع االقتصوار يف احلوديغ مون السوبع  علوىفان فيه سبع  أشفي  مجع شفاء ادواء وأدوي  قوله يسمه به مون العو رل ويلود بوه مون رام اجلنوب او ا وقوع االقتصوار يف احلوديغ مون السوبع  علوى
ر الطموغ والبوول ر الطموغ والبوول صره الراوي أو اقتصر على اإلثنو  لوجودمهوا حينئو  دون يبمهوا وسويبري موا يقووي االحتموال الثواين وقود راور اططبواء مون منواف القسوه أنوه يودصره الراوي أو اقتصر على اإلثنو  لوجودمهوا حينئو  دون يبمهوا وسويبري موا يقووي االحتموال الثواين وقود راور اططبواء مون منواف القسوه أنوه يودالسبع  فاختالسبع  فاخت

وأجواب بعوض الشوراد أبن السوبع  وأجواب بعوض الشوراد أبن السوبع    ويقتل ديودان اطمعواء ويودفع السوم ومحوى الربوع والوورد ويسوخن ا عودل وحيورر شوهول اجلمواع ويو  ب الكلوف طوالء فو اروا أاثور مون سوبع ويقتل ديودان اطمعواء ويودفع السوم ومحوى الربوع والوورد ويسوخن ا عودل وحيورر شوهول اجلمواع ويو  ب الكلوف طوالء فو اروا أاثور مون سوبع 
ابلتلرب  فاقتصر على ما  و ابلووح  لتحققوه وقيول راور موا حيتواج إليوه دون يوبه طنوه   يبعوغ بتفاصويل رلوك قلوت وحيتمول أن لكوون السوبع  ابلتلرب  فاقتصر على ما  و ابلووح  لتحققوه وقيول راور موا حيتواج إليوه دون يوبه طنوه   يبعوغ بتفاصويل رلوك قلوت وحيتمول أن لكوون السوبع    علمت ابلوح  وما زاد عليهاعلمت ابلوح  وما زاد عليها

أو لوودود فوالطالء يوودخل يف ا ورا م وحيوول ابلزيوت يلطووخ واو ا التكميوود والشوورب أو لوودود فوالطالء يوودخل يف ا ورا م وحيوول ابلزيوت يلطووخ واو ا التكميوود والشوورب أصوول صووف  التوداوي رووا ط وا إمووا طوالء أو شوورب أو لكميود أو لنطيوول أو لبخووب أو سوعوو أصوول صووف  التوداوي رووا ط وا إمووا طوالء أو شوورب أو لكميود أو لنطيوول أو لبخووب أو سوعوو 
السوبع  منوافع طدواء السوبع  منوافع طدواء يسحح و عل يف عسل أو ماء أو يبمها وا ا التنطيل والسعوو يسوحح يف زيوت ويقطور يف اطنوف واو ا الود ن والتبخوب واضول وحتوت اول واحودل مون يسحح و عل يف عسل أو ماء أو يبمها وا ا التنطيل والسعوو يسوحح يف زيوت ويقطور يف اطنوف واو ا الود ن والتبخوب واضول وحتوت اول واحودل مون 

  ((خمتلف  وال يستغرب رلك ممن أوري جوامع الكلمخمتلف  وال يستغرب رلك ممن أوري جوامع الكلم
) العوود ) العوود عون ابون  يعو  أنوه قوال: عون ابون  يعو  أنوه قوال: ((357357//22))وعند أمحد وعند أمحد   يعين العود(يعين العود(: : قال أبو اليمانقال أبو اليمان  (() وقود جمامر م اطلول ) وقود جمامر م اطلول عن أي  ريرل يف صفام أ ل اجلن    عن أي  ريرل يف صفام أ ل اجلن      ((30743074))وروى البخاري وروى البخاري 
      ((ا ندي اجلديدا ندي اجلديد

  فاودل:فاودل:
مون بوالد احلبشو ؛ ومنوه البحوري الو ي مون بوالد احلبشو ؛ ومنوه البحوري الو ي   جيب العورول فقوال: منوه موا  لوبجيب العورول فقوال: منوه موا  لوب  يفيفميم  ميم  وللقسه أصناف رار ا حممد بن أمحد التوللقسه أصناف رار ا حممد بن أمحد التقال النويري يف  اي  اطرب يف فنون اطدب: )قال النويري يف  اي  اطرب يف فنون اطدب: )

حممود بون العبوال ا سوك : حممود بون العبوال ا سوك :    وو ابمثوال اطصوابع وأاورب، وا شوقح اليوابس  ويقوال: إ وم أيالونوه يف بالد وم رطبواً  وقوال وو ابمثوال اطصوابع وأاورب، وا شوقح اليوابس  ويقوال: إ وم أيالونوه يف بالد وم رطبواً  وقوال  يسومى اجللوود؛ وأجووده اطبويض الرقيوح القشورل الو ييسومى اجللوود؛ وأجووده اطبويض الرقيوح القشورل الو ي
لكووون لووه لكووون لووه   را جووف الرا جووف الإإشووقوق الصووخور وأعووايل اجلبووال؛ ويقووال لووه لالكلووىل ويؤاوول، يووب أنووه رديء اجلووو ر، شووقوق الصووخور وأعووايل اجلبووال؛ ويقووال لووه لالكلووىل ويؤاوول، يووب أنووه رديء اجلووو ر،   ال ا ا ووام، ينبووت يفال ا ا ووام، ينبووت يفأخووربين بعووض البحووري  أنووه يكووون يف جبووأخووربين بعووض البحووري  أنووه يكووون يف جبوو

  اثوبااثوبا    اجلبلو  أينواً  قوال ا سوك : فلموا صورم إىل اجلبول جربوت رلوك فوجدلوه اموا قوال، ورأيتوهاجلبلو  أينواً  قوال ا سوك : فلموا صورم إىل اجلبول جربوت رلوك فوجدلوه اموا قوال، ورأيتوه  صالب ، ويشبه أصله أصل الكرفس اجلبل ، وا لك ورقه يشبه ورق الكورفسصالب ، ويشبه أصله أصل الكرفس اجلبل ، وا لك ورقه يشبه ورق الكورفس
و وو ا نودي و وو ا نودي   --موا القسوه ا ور موا القسوه ا ور أأ  القرنفلو ، لويس بطاوول، ويودخل يف الودخن القرنفلو ، لويس بطاوول، ويودخل يف الودخن   الراوحو  يسومىالراوحو  يسومى  يف جبال أرر وزبان  قال التميم : ومن القسه احللو أيناً صنف هخور يلويظيف جبال أرر وزبان  قال التميم : ومن القسه احللو أيناً صنف هخور يلويظ

 و ا النووع موون  و ا النووع موون   القرنفول  لويس بطاووول القرنفول  لويس بطاووول   صونف ينورب إىل السووواد ال خوب فيوه  قووال: ومون ا ور نووع يسوومىصونف ينورب إىل السووواد ال خوب فيوه  قووال: ومون ا ور نووع يسوومى  ا نوديا نودي  فيللوب مون أرح ا نود؛ وأجوووده موا ابويض ورزن؛ وموونفيللوب مون أرح ا نود؛ وأجوووده موا ابويض ورزن؛ وموون  --
فينتفوع بوه فينتفوع بوه   اطبيض يدخل يف اثب من اطدويو  وا عواج  الكبوار؛ ومنوه يعمول د ون القسوه؛ ويشورباطبيض يدخل يف اثب من اطدويو  وا عواج  الكبوار؛ ومنوه يعمول د ون القسوه؛ ويشورب  ىل السواد أدانه وأسقطه مثناً وقيم   والقسه ا رىل السواد أدانه وأسقطه مثناً وقيم   والقسه ا رإإالقسه وال ي ينرب القسه وال ي ينرب 

    ((احلرارل واليبساحلرارل واليبس  من أوجاع اجلنب  واخلواصر ويدر البول ويفتل سدد الكبد؛ و و حار ايبس قويمن أوجاع اجلنب  واخلواصر ويدر البول ويفتل سدد الكبد؛ و و حار ايبس قوي
  ـ ابب يف من ظلم صيادا ـ ابب يف من ظلم صيادا   241241

رجول قواوم علوى سواحل البحور فورأى رجوال و وو ينوادي أبعلوى رجول قواوم علوى سواحل البحور فورأى رجوال و وو ينوادي أبعلوى   ) اان مون بوين إسوراويل) اان مون بوين إسوراويل: : (عن سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار قال(عن سفيان بن عيين  عن عمرو بن دينار قال6565وو  6464وو  6363//55))روى ابن عساار روى ابن عساار 
وموا الو ي بوك فقوال ادن موين أخوربر انوت رجوال شورطيا فلئوت إىل  و ا السواحل فرأيوت وموا الو ي بوك فقوال ادن موين أخوربر انوت رجوال شورطيا فلئوت إىل  و ا السواحل فرأيوت   صوله أال من رهين فال ي لم أحدا قال فدنوم منه وقلت له اي عبد هللا موا قصوتكصوله أال من رهين فال ي لم أحدا قال فدنوم منه وقلت له اي عبد هللا موا قصوتك

منوزيل وقود ضوربت علو  منوزيل وقود ضوربت علو    رجال صيادا قد اصطاد مسك  فسوبلته أن يهبهوا يل فوبأ فسوبلته أن يبيعنيهوا فوبأ فنوربت رأسوه بسووو اوان معو  وأخو م منوه السومك  ومحلتهوا إىلرجال صيادا قد اصطاد مسك  فسوبلته أن يهبهوا يل فوبأ فسوبلته أن يبيعنيهوا فوبأ فنوربت رأسوه بسووو اوان معو  وأخو م منوه السومك  ومحلتهوا إىل
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دمت إيل فنربت عل  إصبع  حى صحت وبكيت واان يل جار معاجل فبليتوه وقلوت إصوبع  فقوال  وو أالو  إن أنوت رميوت دمت إيل فنربت عل  إصبع  حى صحت وبكيت واان يل جار معاجل فبليتوه وقلوت إصوبع  فقوال  وو أالو  إن أنوت رميوت إصبع  اليت علقت را السمك  وأصلحو ا وقإصبع  اليت علقت را السمك  وأصلحو ا وق
وحوواء فبويوت إليهووا وحوواء فبويوت إليهووا روا وإال  لكوت فرميووت روا فوقوع النوورابن يف عنودي فخرجووت مون منوزيل  وواراب علوى وجهوو  أصويل وأبكو  فبينووا أان أسويل يف الووبالد وقعوت يل شولرل دروا وإال  لكوت فرميووت روا فوقوع النوورابن يف عنودي فخرجووت مون منوزيل  وواراب علوى وجهوو  أصويل وأبكو  فبينووا أان أسويل يف الووبالد وقعوت يل شولرل د

شوبكته شوبكته   فقال يل   لقطع أعناىر ولرميها رد احلح إىل أ له وانوج قوال فانتبهوت فعلموت أن رار مون قبول هللا عوز وجول فبليوت الصوياد فوجدلوه قبول  ورجفقال يل   لقطع أعناىر ولرميها رد احلح إىل أ له وانوج قوال فانتبهوت فعلموت أن رار مون قبول هللا عوز وجول فبليوت الصوياد فوجدلوه قبول  ورج  ونعست وأ ين همونعست وأ ين هم
بت رأسووك ابلسووو وأخوو م بت رأسووك ابلسووو وأخوو م فانت رلوه حوى أخرجهووا وإرا فيهوا مسكوو  ابوبل فوودنوم منوه وقلووت اي عبود هللا إين مملواووك فوبعتقين فقوال مووا أعرفوك قلووت أان الشورط  الوو ي ضور فانت رلوه حوى أخرجهووا وإرا فيهوا مسكوو  ابوبل فوودنوم منوه وقلووت اي عبود هللا إين مملواووك فوبعتقين فقوال مووا أعرفوك قلووت أان الشورط  الوو ي ضور 

توقفته وأخ لووه إىل توقفته وأخ لووه إىل مسكتوك وأريتووه يوودي فلمووا رهين علوى للووك احلالوو  رق يل وقووال أنوت يف حوول فبقبوول الوودود يتنوواثر مون يوودي ويسووقه علووى اطرح فهالوه رلووك وانصوورف فاسوومسكتوك وأريتووه يوودي فلمووا رهين علوى للووك احلالوو  رق يل وقووال أنوت يف حوول فبقبوول الوودود يتنوواثر مون يوودي ويسووقه علووى اطرح فهالوه رلووك وانصوورف فاسوو
منهوا عشوورل هالف خو  ا فاسووتعن روا   قلووت خو  منهووا عشوورل منهوا عشوورل هالف خو  ا فاسووتعن روا   قلووت خو  منهووا عشوورل منوزيل ودعوووم اببوين وقلووت لوه احفوور يف  و ه الزاويوو  فوبخرج منهووا جورل فيهووا ثالثووون ألوف در ووم فقلوت اعوودد منوزيل ودعوووم اببوين وقلووت لوه احفوور يف  و ه الزاويوو  فوبخرج منهووا جورل فيهووا ثالثووون ألوف در ووم فقلوت اعوودد 

إىل إىل   أخرى اجعلها يف فقراء جبانوك وقراابلوك فقوام لينصورف فقلوت أخوربين دعووم علو  فقوال أان أخوربر  وا أخو م السومك  موين وضوربت رأسو  رفعوت رأسو أخرى اجعلها يف فقراء جبانوك وقراابلوك فقوام لينصورف فقلوت أخوربين دعووم علو  فقوال أان أخوربر  وا أخو م السومك  موين وضوربت رأسو  رفعوت رأسو   هالف زايدلهالف زايدل
عل  فال أنت منعتين من ينلمه وال أنت جعلتين قواي فوبمتنع مون ينلموه فبسوبلك ابلو ي عل  فال أنت منعتين من ينلمه وال أنت جعلتين قواي فوبمتنع مون ينلموه فبسوبلك ابلو ي     سلطته  سلطتهالسماء وبكيت وقلت اي رب خلقتين وخلقته وجعلته قواي وجعلتين ضعيفا السماء وبكيت وقلت اي رب خلقتين وخلقته وجعلته قواي وجعلتين ضعيفا 

  ((خلقته قواي وجعلتين ضعيفا أن جتعله عربل خللقك فبكيت وقلت لقد مسع هللا عز وجل دعاءر وجعلين عربلخلقته قواي وجعلتين ضعيفا أن جتعله عربل خللقك فبكيت وقلت لقد مسع هللا عز وجل دعاءر وجعلين عربل
  ـ ابب يف أنه ال تقام احلدود يف البحرـ ابب يف أنه ال تقام احلدود يف البحر  242242

) ال لقطوع ) ال لقطوع : : بون أرطوال يف البحور فوبري بسوارق يقوال لوه مصودر قود سورق خبتيو  فقوال قود مسعوت رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم يقوولبون أرطوال يف البحور فوبري بسوارق يقوال لوه مصودر قود سورق خبتيو  فقوال قود مسعوت رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم يقوولانا موع بسور انا موع بسور قال جنادل بن أي أمي  :قال جنادل بن أي أمي  :  وو
    ((اطيدي يف السفر ولوال رلك لقطعتهاطيدي يف السفر ولوال رلك لقطعته

 يف  يف للقورطيبللقورطيبال لقوام احلودود يف السوفر قالوه ال لقوام احلودود يف السوفر قالوه دون رار القص  وبه استدل اطوزاع  ويبه على أنوه دون رار القص  وبه استدل اطوزاع  ويبه على أنوه   ((14501450))و  ا لف ه واللم ي و  ا لف ه واللم ي   ((44084408))وأبو داود وأبو داود   ((181181//44))رواه أمحد رواه أمحد 
  واحلديغ صححه اطلباين يف صحيل أي داودواحلديغ صححه اطلباين يف صحيل أي داود  ((دار الشعبدار الشعب//171171//66))اجلامع اجلامع 
  ـ ابب يف ضربة الغائصـ ابب يف ضربة الغائص  243243

يم البووا ل  ، يم البووا ل  ، عوون حمموود بوون إبوورا عوون حمموود بوون إبوورا   ((1515//33))والودارقطينوالودارقطين  ((ضووعيف سوونن ابوون ماجووهضووعيف سوونن ابوون ماجووه//21962196))وابن ماجوه وابن ماجوه ((دار الفكووردار الفكوور//2323//11))والبخوواري يف التوواريخ الكبووب والبخوواري يف التوواريخ الكبووب ( ( 4242//33))روى أمحود روى أمحود 
  (( ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ضرب  الغاو  ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ضرب  الغاو   ))عن حممد بن زيد ، عن شهر ، عن أي سعيد اخلدري ، قال:عن حممد بن زيد ، عن شهر ، عن أي سعيد اخلدري ، قال:

فوان فوان     لوثمن لوثمن ما أخرجته يف   ه الغوص  فهوو لوك بكو ا مون اما أخرجته يف   ه الغوص  فهوو لوك بكو ا مون ا: : ( : )ا راد ب لك أن يقول من يعتاد الغوص يف البحر لغبه ( : )ا راد ب لك أن يقول من يعتاد الغوص يف البحر لغبه دار اجليلدار اجليل//246246//55))قال الشوااين يف نيل اطوطار قال الشوااين يف نيل اطوطار 
    ا ال يصل  ا فيه من الغرر واجلهال   (  ا ال يصل  ا فيه من الغرر واجلهال   (

  ـ ابب صالة اخلوف يف مدن وقرى السواحلـ ابب صالة اخلوف يف مدن وقرى السواحل  244244
  ((وعسقالن ولونسوعسقالن ولونس  اإلسكندري اإلسكندري صالل اخلوف راعت  ولكن يصلو ا أربعا مثل صالل أ ل صالل اخلوف راعت  ولكن يصلو ا أربعا مثل صالل أ ل   )ال يصل  أ ل السواحل)ال يصل  أ ل السواحل: : ( ( 161161//11))يف ا دون  يف ا دون    قال مالكقال مالك
  ـ ابب من كان يفطر يف ساحل البحرـ ابب من كان يفطر يف ساحل البحر  245245

مسعوت يزيود بون قبويس حيلوف ابهلل أنوه اوان ين ور إىل إبورا يم بون أد وم و وو علوى شوه مسعوت يزيود بون قبويس حيلوف ابهلل أنوه اوان ين ور إىل إبورا يم بون أد وم و وو علوى شوه   ::عدي الصوياد مون أ ول جبلو  قوالعدي الصوياد مون أ ول جبلو  قوالعن عن   ((328328//66))وى ابن عساار يف  ريخ دمشح وى ابن عساار يف  ريخ دمشح ر ر 
  ((فطار فبى ماودل لوضع ب  يديه ال يدري من وضعها   يراه يقوم يقوم فينصرف حى يدخل جبل  وما معه ش ء فطار فبى ماودل لوضع ب  يديه ال يدري من وضعها   يراه يقوم يقوم فينصرف حى يدخل جبل  وما معه ش ء البحر يف وقت اإلالبحر يف وقت اإل

  ـ ابب املفاضلة بني شهيد الرب وشهيد البحر.ـ ابب املفاضلة بني شهيد الرب وشهيد البحر.  224646
  ((هللا من شهداء الربهللا من شهداء الرب  عند عند )إن شهداء البحر  أفنل )إن شهداء البحر  أفنل : : أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال   عن سعد بن جنادل عن سعد بن جنادل 

  ((54865486//5252//66))رواه الطرباين يف الكبب رواه الطرباين يف الكبب 
رواه الطورباين وفيوه رواه الطورباين وفيوه تتهللا مون شوهداء البحور هللا مون شوهداء البحور عنود عنود فنول فنول أأن شوهداء الورب ن شوهداء الورب : تإ: تإليوه وسولم قوال ليوه وسولم قوال ن رسوول هللا صولى هللا عن رسوول هللا صولى هللا عأأ( : )عون سوعد بون جنوادل ( : )عون سوعد بون جنوادل 296296//55))قال ا يثم  يف اجملمع قال ا يثم  يف اجملمع 

   ك ا يف ا طبوع وا لك وجدله يف فهارل جممع الزواود ىمد السعيد زيلول و و خطب  ك ا يف ا طبوع وا لك وجدله يف فهارل جممع الزواود ىمد السعيد زيلول و و خطب   من   اعرفهم(من   اعرفهم(
  ((إن اإلمام أمحد من دواب البحر وليس من دواب البحرإن اإلمام أمحد من دواب البحر وليس من دواب البحر))ـ ابب من قال : ـ ابب من قال :   247247

أال أال   ::نر قوم من أصحاب احلديغ يف جملس أي عاصوم النوحار بون خملود فقوال  ومنر قوم من أصحاب احلديغ يف جملس أي عاصوم النوحار بون خملود فقوال  ومحح))عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال: عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل قال:   ((297297//55)) ريخ دمشح  ريخ دمشح   روى ابن عساار يفروى ابن عساار يف
أاوره أن أاوره أن   ::لقودم فقواللقودم فقوال  ::قود جواء فن ور إليوه فقوال لوهقود جواء فن ور إليوه فقوال لوه  ::السواع   و ء فلموا جواء أي قوالواالسواع   و ء فلموا جواء أي قوالوا  ::فقوالوافقوالوا؟ ؟ مون  وو مون  وو   ::فينوا رجول فقوالفينوا رجول فقوال  ::فلعل يو مهم فقوالوافلعل يو مهم فقوالوا  ؟ق؟قلتفقهون وليس فيكم فقيهلتفقهون وليس فيكم فقيه

وسووعوا لووه فوسووعوا فوودخل فبجلسووه بوو  يديووه فووبلقى عليووه مسووبل  فبجوواب وألقووى اثنيوو  فبجوواب واثلثوو  فبجوواب وسووعوا لووه فوسووعوا فوودخل فبجلسووه بوو  يديووه فووبلقى عليووه مسووبل  فبجوواب وألقووى اثنيوو  فبجوواب واثلثوو  فبجوواب   ::فقووالفقووال     وو ا موون فقهووه واحوود وو ا موون فقهووه واحوود::أختطووى النووال فقووال أبووو عاصووم أختطووى النووال فقووال أبووو عاصووم 
    ((ليس من دواب الرب ومن دواب الرب ليس من دواب البحرليس من دواب الرب ومن دواب الرب ليس من دواب البحر  البحرالبحر    ا من دواب  ا من دواب  ::ومساول فبجاب فقال أبو عاصمومساول فبجاب فقال أبو عاصم

  ابب يف أن محل ماء البحر ابلغرابل، أهون من ذل السؤالابب يف أن محل ماء البحر ابلغرابل، أهون من ذل السؤالـ ـ   248248
انووت بعسووقالن علووى بوورج اخلنوور أحوورل فموور ي رجوول عليووه جبوو  صوووف متخرقوو  فقمووت إليووه مسوولما انووت بعسووقالن علووى بوورج اخلنوور أحوورل فموور ي رجوول عليووه جبوو  صوووف متخرقوو  فقمووت إليووه مسوولما قووال:  قووال:  بكوور اجلووو ري بكوور اجلووو ري   أيأي  ( عوون ( عوون 178178//1010روى أبووو نعوويم يف احلليوو  )روى أبووو نعوويم يف احلليوو  )

لووورد أمووووس لووورد أمووووس : ): )فقوووال يل اي أخووو  فقوووال يل اي أخووو        ال لسوووبل أصوووحابنا يف نعووول يقيوووك احلفووواء  ال لسوووبل أصوووحابنا يف نعووول يقيوووك احلفووواء  ::فقلوووت لوووهفقلوووت لوووه  ،،يت يت واوووان قووودماه حوووافواوووان قووودماه حووواف  ،،وأجلسوووته وجاريوووت معوووه يف فنوووون مووون العلوووموأجلسوووته وجاريوووت معوووه يف فنوووون مووون العلوووم  ،،وعانقتوووهوعانقتوووه
  أخورجين مون ابب ا دينو  فوانتهى ي إىل   أخورجين مون ابب ا دينو  فوانتهى ي إىل   ،،أرجتو  منوه النووالأرجتو  منوه النووال    واقفوا ببواب مثلوواقفوا ببواب مثلو  ،،أ ون عل  من رل السؤالأ ون عل  من رل السؤال  ،،ونقل ماء البحر ابلغرابلونقل ماء البحر ابلغرابل، ، وحبس ع  الشمس ابلعقالوحبس ع  الشمس ابلعقال،،ابحلبالابحلبال

   تت(  تت( فسل ا وىل يعينكفسل ا وىل يعينك  ،،فان ضعف يقينكفان ضعف يقينك  ،،من عرق جبينكمن عرق جبينك  ،،ال بيمينكال بيمينكتتتتمكتوب مكتوب صخرل منقورل فارا عليها صخرل منقورل فارا عليها 
  ـ ابب يف منافع ماء البحر املاحل الطبيةـ ابب يف منافع ماء البحر املاحل الطبية  249249
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حتووت حتووت ينفووع موون الشوقوق العارضوو  عوون الوربد إرا ايتسوولت بووه،ويقتل القموول، وحيلول الوودم ا نعقوود ينفووع موون الشوقوق العارضوو  عوون الوربد إرا ايتسوولت بووه،ويقتل القموول، وحيلول الوودم ا نعقوود ))ابوون قتيبو  قووال: ابوون قتيبو  قووال:   ( عوون( عوون597597صص))نقول ابوون مفلوول احلنبلو  يف اآلداب الشوورعي  نقول ابوون مفلوول احلنبلو  يف اآلداب الشوورعي  
 عوه،واجللول فيوه ينفوع مون  عوه،واجللول فيوه ينفوع مون اجللد، وينفع من اجلرب واحلك  والقواي والفاجل واخلدر وأورام الثودي،وحيتقن بوه للمغو  ويسوقى فيسوهل   يشورب بعوده مورق الودجاج فيكسور لاجللد، وينفع من اجلرب واحلك  والقواي والفاجل واخلدر وأورام الثودي،وحيتقن بوه للمغو  ويسوقى فيسوهل   يشورب بعوده مورق الودجاج فيكسور ل

  (( واطشياء الدمس  واطشياء الدمس لسع اطفعى وساور ا وام القتال ،وشربه يؤري فانه يعط  ويهزل وحيدا حك  وجراب ونفخا، وقد يتدارر ضرره ابللنبلسع اطفعى وساور ا وام القتال ،وشربه يؤري فانه يعط  ويهزل وحيدا حك  وجراب ونفخا، وقد يتدارر ضرره ابللنب
  ـ ابب يف قراصني البحر.ـ ابب يف قراصني البحر.  250250

وان  و ر اءُ وم مَّلموٌك أي ْ استدل بعنهم   ا النوع من احلراب  والسورق  بقولوه لعواىل استدل بعنهم   ا النوع من احلراب  والسورق  بقولوه لعواىل  وا و ا  واام   يو ْعم لُوون  يفم اْلب ْحورم ف وب ر دمُّ أ ْن أ عميبو ه  وفمين ُ  ف ك ان وْت لمم س  وان  و ر اءُ وم مَّلموٌك أي ْ }أ مَّوا السَّ وا و ا  واام   يو ْعم لُوون  يفم اْلب ْحورم ف وب ر دمُّ أ ْن أ عميبو ه  وفمين ُ  ف ك ان وْت لمم س  وفمين  ص }أ مَّوا السَّ وفمين  ص ُخوُ  ُاولَّ س    ي ْصوباً ي ْصوباً   ُخوُ  ُاولَّ س 
  7979{الكهف{الكهف

ع ثُوون  قلت: رار أ ل العلم وا فسرون أن معىن قوله لعاىل )من وراوهوم( أي )أموامهم( ومثلهوا قولوه لعواىل : قلت: رار أ ل العلم وا فسرون أن معىن قوله لعاىل )من وراوهوم( أي )أموامهم( ومثلهوا قولوه لعواىل :  وم بو وْرز ٌ  إمىل  يو وْومم يُوبوْ ون و ر اومهم ع ثُوون  )و مم وم بو وْرز ٌ  إمىل  يو وْومم يُوبوْ ون و ر اومهم ون وقولوه لعواىل : وقولوه لعواىل :   100100ا ؤمنوونا ؤمنوون(()و مم ون )مم )مم
  1010اجلاثي اجلاثي ((و ر اومهمْم ج ه نَُّم و ر اومهمْم ج ه نَُّم 

  مسا م الناصري يف االستقصا   م حماربون حبريون ولصوص سفن، مسا م الناصري يف االستقصا   م حماربون حبريون ولصوص سفن، القراص  أو القراصن  أو القراص  اما القراص  أو القراصن  أو القراص  اما 
  و  ريخ القرصن  البحري و  ريخ القرصن  البحري 

  العثماين وشواطئ اجلزاور واإلبليزالعثماين وشواطئ اجلزاور واإلبليز  ((ابرابروساابرابروسا))و خب الدين رو اللحي  احلمراء و خب الدين رو اللحي  احلمراء 
  و القراصن  ا غارب  والقراصن  العثمانيونو القراصن  ا غارب  والقراصن  العثمانيون

  و سال عاصم  قراصن  ا غرب من ا ورسكي و سال عاصم  قراصن  ا غرب من ا ورسكي 
  ليز،يف اإلسالم ليز،يف اإلسالم و حكمهم: عند اإلبو حكمهم: عند اإلب

  و حكم اإلبليز على ري اللحي  السوداء قرصان حبار شرق أمريكا الشمالي  والوسطى  بقطع رأسه ووضعه يف مقدم  سفينته و حكم اإلبليز على ري اللحي  السوداء قرصان حبار شرق أمريكا الشمالي  والوسطى  بقطع رأسه ووضعه يف مقدم  سفينته 
واداً أ ْن يُوق توَّلُووا أ ْو ُيص ولَّ و )و ) واداً أ ْن يُوق توَّلُووا أ ْو ُيص ولَّ إممنَّ ا ج ز اءُ الَّو مين  حُي وارمبُون  اّللَّ  و ر ُسوول ُه و ي ْسوع ْون  يفم اْط ْرحم ف س  نْوي ا بُ بُ إممنَّ ا ج ز اءُ الَّو مين  حُي وارمبُون  اّللَّ  و ر ُسوول ُه و ي ْسوع ْون  يفم اْط ْرحم ف س  وْزٌي يفم الودُّ ُوْم خم ون  اْط ْرحم ر لموك     ف وْوا مم والفص أ ْو يُونوْ وْن خم نْوي ا وا أ ْو لُوق طَّوع  أ يْودميهمْم و أ ْرُجُلُهوْم مم وْزٌي يفم الودُّ ُوْم خم ون  اْط ْرحم ر لموك     ف وْوا مم والفص أ ْو يُونوْ وْن خم وا أ ْو لُوق طَّوع  أ يْودميهمْم و أ ْرُجُلُهوْم مم

ر لم ع   اٌب ع  ميٌم( )ا اودل: ر لم ع   اٌب ع  ميٌم( )ا اودل:و   ُْم يفم اآْلخم   ((3333و   ُْم يفم اآْلخم
  فسادا  فسادا  إإأرى و أرى و   )يف اطرح( خمرج الواقع وإال فحراب  البحر ال لقل عن حراب  الرب)يف اطرح( خمرج الواقع وإال فحراب  البحر ال لقل عن حراب  الربو خرج قوله لعاىل: و خرج قوله لعاىل: 

  ( ومسا م لصوص البحر ( ومسا م لصوص البحر 302302//88و رار م  الونشريس  يف ا عيار ا عرب )و رار م  الونشريس  يف ا عيار ا عرب )
  )ص()ص(ـ ابب ذكر حبر ـ ابب ذكر حبر   251251

  ((حبرا مبك  واان عليه عرل الرمحن إر ال ليل وال  ارحبرا مبك  واان عليه عرل الرمحن إر ال ليل وال  ار  ااناان    ((صص))))  ::فقالفقال  ((صص))سبل انفع بن اطزرق ابن عبال عن سبل انفع بن اطزرق ابن عبال عن   ::  (قال عكرم (قال عكرم 143143//1515))قال القرطيب يف اجلامع قال القرطيب يف اجلامع 
  منكر جدا ق و  أجد له إسنادا منكر جدا ق و  أجد له إسنادا   قلت:   ا أثرقلت:   ا أثر

  ـ ابب من قال: إن مسند أيب يعلى الكبري كالبحرـ ابب من قال: إن مسند أيب يعلى الكبري كالبحر  252252
قورأم ا سوانيد امسوند العودين ومسوند قورأم ا سوانيد امسوند العودين ومسوند   ::مسعت إمساعيل بن حممد بن الفنل التيم  احلوافظ يقوولمسعت إمساعيل بن حممد بن الفنل التيم  احلوافظ يقوول  ::)قال أبو سعد السمعاين)قال أبو سعد السمعاين  ::( ( 180180//1414))قال ابن ال  يب يف سب اطعالم قال ابن ال  يب يف سب اطعالم 
  ند أي يعلى   االبحر  يكون جمتمع اط ار      ند أي يعلى   االبحر  يكون جمتمع اط ار      أمحد بن منيع و   ااط ار ومسأمحد بن منيع و   ااط ار ومس

أ وول أصووبهان موون طريووح ابون ا قوورئ عنووه فانووه ابووب جوودا خبوالف ا سووند الوو ي روينوواه موون طريوح أي عموورو بوون محوودان عنووه فانووه أ وول أصووبهان موون طريووح ابون ا قوورئ عنووه فانووه ابووب جوودا خبوالف ا سووند الوو ي روينوواه موون طريوح أي عموورو بوون محوودان عنووه فانووه   عنود عنود صوودق وال سوويما مسوونده الوو ي صوودق وال سوويما مسوونده الوو ي : : قلوت قلوت 
  ا وا و  ((  خمتصرخمتصر
  ((إن ابلبحر دابة كاألرنبإن ابلبحر دابة كاألرنب))ـ ابب فيمن قال : ـ ابب فيمن قال :   253253

حلور إرا أخو  وأشوب بوه إىل اللحوم حلور إرا أخو  وأشوب بوه إىل اللحوم   )حك  يف اختصار الكاونوام للمعلوم أن ابلبحور دابو  ااطرنوب يتولود يف رأسوها)حك  يف اختصار الكاونوام للمعلوم أن ابلبحور دابو  ااطرنوب يتولود يف رأسوهااطنطاا  يف لزي  اطسواق يف خرب العشاق : اطنطاا  يف لزي  اطسواق يف خرب العشاق :   قال داودقال داود
    ((أو احليوان اب ب حى يلصح ابحللرأو احليوان اب ب حى يلصح ابحللر

  ـ ابب يف أن البحار كلها يف نقرة إهبام امللك صندايئيلـ ابب يف أن البحار كلها يف نقرة إهبام امللك صندايئيل  254254
هللا بون حممود بون ا غوبل ثنوا جماشوع بون عمورو عون هللا بون حممود بون ا غوبل ثنوا جماشوع بون عمورو عون   ( قال:  حدثنا سليمان بن أمحد ثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقى ثنا أمحود بون عبود( قال:  حدثنا سليمان بن أمحد ثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقى ثنا أمحود بون عبود88//66))    روى أبو نعيم يف احلليروى أبو نعيم يف احللي

)صووندفاييل )صووندفاييل ابسووم ابسووم ( ( 388388//11مع )مع )يف اجلووايف اجلوواإن هلل ملكووا يقووال لووه صووندايويل البحووار الهوا يف نقوورل إرامووه( وراووره القوورطيب إن هلل ملكووا يقووال لووه صووندايويل البحووار الهوا يف نقوورل إرامووه( وراووره القوورطيب ))  ::بوون يزيوود عوون خالوود ابوون معوودان عون اعووب قووالبوون يزيوود عوون خالوود ابوون معوودان عون اعووب قووال  ثوورثوور
    البحر(البحر(
  ـ ابب يف مجل البحرـ ابب يف مجل البحر  255255

  : : قال اجلاحظ يف البيان والتبي  قال اجلاحظ يف البيان والتبي  
  قال العلاج:قال العلاج:))

رء  رء ميكءُن السَّيف  إرا السءيُف اأنط ْر         ممن  ام   اللءيغم إرا ما الليُغ      ميكءُن السَّيف  إرا السءيُف اأنط ْر         ممن  ام   اللءيغم إرا ما الليُغ   
رْ  رْ ال م ل البحر إرا خاح  جسر         ي وارب الي مءم إرا اليمُّ   د    ال م ل البحر إرا خاح  جسر         ي وارب الي مءم إرا اليمُّ   د 

رْ يُقال  حاسٌر وما ح س رْ   حىَّ حىَّ    يُقال  حاسٌر وما ح س 
  قالوا: مجل البحر مسكٌ  طو ا ثالثون رراعاً قالوا: مجل البحر مسكٌ  طو ا ثالثون رراعاً 

  ـ ابب قصة صاحب السمكةـ ابب قصة صاحب السمكة  256256
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  قال ابن محدون يف الت ارل: قال ابن محدون يف الت ارل: 
فوجوه فوجوه    و ؟ قوال الربيوع: بينوا أبوور مشورفاً علوى دجلو  إر بصور مبوالد صواد مسكو ، و ؟ قوال الربيوع: بينوا أبوور مشورفاً علوى دجلو  إر بصور مبوالد صواد مسكو ،  ، فقال: موا، فقال: موا((قص  صاحب السمك قص  صاحب السمك ))رفعت قص  إىل ا هدي، فارا قص  مكتوب عليها: رفعت قص  إىل ا هدي، فارا قص  مكتوب عليها: 

التاجر وقد شوى السمك  فبخ  ا منوه وأالهوا وقوال لوه: لوو   يكون معوك موال التاجر وقد شوى السمك  فبخ  ا منوه وأالهوا وقوال لوه: لوو   يكون معوك موال   إليه  ليشليها، فاستامها بدينار، فبأ وابعها من  جر ابثين عشر درمهاً، فاستحنرإليه  ليشليها، فاستامها بدينار، فبأ وابعها من  جر ابثين عشر درمهاً، فاستحنر  خادماً خادماً 
عطواه منهوا أربعماوو  عطواه منهوا أربعماوو  ببرل  فقال: أان رجل معيل وعل  مؤونو ، فرل  فقال: أان رجل معيل وعل  مؤونو ، ففلاء ببدفلاء ببد  مسك  ابثين عشر درمهاً، وأمر خادمه أن ي  ب إىل منزله وحيمل ما أصاب يف صناديقه،مسك  ابثين عشر درمهاً، وأمر خادمه أن ي  ب إىل منزله وحيمل ما أصاب يف صناديقه،   ا اشليت ا اشليت

السمك   فقوال ا هودي: اجعول أي يف حول فانوه اوان مسورفاً علوى السمك   فقوال ا هودي: اجعول أي يف حول فانوه اوان مسورفاً علوى   فبمر ا هدي أن لطلب البدر ن يف بيت ا ال فل ء رما مكتوب عليها: مال صاحبفبمر ا هدي أن لطلب البدر ن يف بيت ا ال فل ء رما مكتوب عليها: مال صاحب  در م يتعي  را در م يتعي  را 
  ((نفسه وخ  ا ال نفسه وخ  ا ال 

  ((لويثالويثا))  حلوت الذي على ظهره األرض وامسهحلوت الذي على ظهره األرض وامسهـ ابب يف أن أصل الزلزال اضطراب اـ ابب يف أن أصل الزلزال اضطراب ا  257257
  يف اجمللس السادل والثالث  يف سبب حدوا الزلزل :يف اجمللس السادل والثالث  يف سبب حدوا الزلزل :  ((اجلليس الصاحل الكايف واطنيس الناصل الشايفاجلليس الصاحل الكايف واطنيس الناصل الشايف))قال ا عاىف بن زاراي يف قال ا عاىف بن زاراي يف 

أخوربان عبود الورمحن، عون حسو ، قوال: مسعوت أاب عبود هللا أخوربان عبود الورمحن، عون حسو ، قوال: مسعوت أاب عبود هللا   أبوو اطسوباو، قوال:أبوو اطسوباو، قوال:  حدثنا حممد بن احلسن بون زايد ا قوري، قوال: أخوربان علو  بون العبوال ابلكوفو ، قوال: أخوربانحدثنا حممد بن احلسن بون زايد ا قوري، قوال: أخوربان علو  بون العبوال ابلكوفو ، قوال: أخوربان
موا خلوح هللا خلقواً  وو أقووى موا خلوح هللا خلقواً  وو أقووى   ))  نفسوه واسوتكرب، وقوال:نفسوه واسوتكرب، وقوال:   وا خلوح هللا لعواىل راوره احلووم الو ي علوى ينهوره اطرح اسوتع م يف وا خلوح هللا لعواىل راوره احلووم الو ي علوى ينهوره اطرح اسوتع م يف  حممد الصادق عليهما السالم يقوول:حممد الصادق عليهما السالم يقوول:  جعفر بنجعفر بن

لووراءم لووه للووك لووراءم لووه للووك   اجلورادل، فوودخلت يف منخريووه فنووعف أربعوو  خريفوواً   خرجوت،   إرا أراد هللا يوووم زلزلوو ص اجلورادل، فوودخلت يف منخريووه فنووعف أربعوو  خريفوواً   خرجوت،   إرا أراد هللا يوووم زلزلوو ص   موونموون  موين فعلووم هللا رلووك منووه، فخلووح مسكو  أاوورب موون النملوو  وأصووغرموين فعلووم هللا رلووك منووه، فخلووح مسكو  أاوورب موون النملوو  وأصووغر
  ((السمك  فاضطرب من خوفها فاضطربت اطرح السمك  فاضطرب من خوفها فاضطربت اطرح 

الورمحن بون أي الوزاند حودثين عبواد الورمحن بون أي الوزاند حودثين عبواد   عبودعبود( قال: حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حيىي بون أيووب وأبوو يزيود القراطيسو  قواال ثنوا سوعيد بون أي مورمي ثنوا ( قال: حدثنا سليمان بن أمحد ثنا حيىي بون أيووب وأبوو يزيود القراطيسو  قواال ثنوا سوعيد بون أي مورمي ثنوا 88//66))وروى أبو نعيم يف احللي وروى أبو نعيم يف احللي 
  ) إن إبلويس لغلغول إىل احلووم الو ي علوى ينهوره اطرح الهوا فوبلقى يف قلبوه فقوال  ول لودرى موا علوى ينهورر اي) إن إبلويس لغلغول إىل احلووم الو ي علوى ينهوره اطرح الهوا فوبلقى يف قلبوه فقوال  ول لودرى موا علوى ينهورر اي: : بن إسحاق عن سليمان بن سحيم أن اعوب اطحبوار قوالبن إسحاق عن سليمان بن سحيم أن اعوب اطحبوار قوال

يفعل رلك فبعغ هللا إليوه دابو  دخلوت يف منخوره فودخلت يف دمايوه يفعل رلك فبعغ هللا إليوه دابو  دخلوت يف منخوره فودخلت يف دمايوه   ((لويثالويثا))ال فهم ال فهم من اطمم والشلر والدواب والنال واجلبال لو نفنتهم ألقيتهم عن ينهرر أمجع قمن اطمم والشلر والدواب والنال واجلبال لو نفنتهم ألقيتهم عن ينهرر أمجع ق  (()لويثا)لويثا
  ((فعج إىل هللا منها فخرجت قال اعب وال ي نفس  بيده إنه لين ر إليها ب  يديه ولن ر إليه إن  م بش ء من رلك عادم حيغ اانتفعج إىل هللا منها فخرجت قال اعب وال ي نفس  بيده إنه لين ر إليها ب  يديه ولن ر إليه إن  م بش ء من رلك عادم حيغ اانت

  فائدة: فائدة: 
  ::قال الراجزقال الراجزامسه البهموم امسه البهموم   ::مقاللمقاللقال قال   ( :)( :)224224//1818قال القرطيب يف اجلامع )قال القرطيب يف اجلامع )

    وهللا ري خلح البهمو   وهللا ري خلح البهمو       مايل أراام الكم سكو مايل أراام الكم سكو 
  ((لوثواثلوثواث  ::ليواث وقال اعبليواث وقال اعب  ::وقال أبو اليق ان والواقديوقال أبو اليق ان والواقدي

  ـ ابب ذكر جزيرة يف البحر ال يسكنها إال النساء.ـ ابب ذكر جزيرة يف البحر ال يسكنها إال النساء.  258258
ويلوودن ويلوودن   اء، لوويس يسووكنها أحوود إال النسوواء، و وون يلقحوون موون الووريلاء، لوويس يسووكنها أحوود إال النسوواء، و وون يلقحوون موون الووريليف ختوووم حبوور الصوو  جزيوورل النسوويف ختوووم حبوور الصوو  جزيوورل النسووأن أن   ((الووروح ا عطووار يف خوورب اطقطووارالووروح ا عطووار يف خوورب اطقطووار))راوور ابوون عبوود ا وونعم احلمووبي يف راوور ابوون عبوود ا وونعم احلمووبي يف 

  عروق مثل اخليزران، وأنه وقع إليهن رجول فهممون بقتلوه فرمحتوه امورأل مونهن ومحلتوه علوىعروق مثل اخليزران، وأنه وقع إليهن رجول فهممون بقتلوه فرمحتوه امورأل مونهن ومحلتوه علوى  النساء، وقيل: إ ن يلقحن من شلر عند ن أيالن منه  وي ار أن ال  ب عند نالنساء، وقيل: إ ن يلقحن من شلر عند ن أيالن منه  وي ار أن ال  ب عند ن
وعرفوه حوال اجلزيورل، فلهوز إليهوا ا رااوب، فبقواموا يطوفوون يف البحور ثالثو  أعووام وعرفوه حوال اجلزيورل، فلهوز إليهوا ا رااوب، فبقواموا يطوفوون يف البحور ثالثو  أعووام   الصو ، فوصول إىل ملوك الصو الصو ، فوصول إىل ملوك الصو خشب  يف البحر، فبدارله اطمواج حى ألت به بعوض بوالد خشب  يف البحر، فبدارله اطمواج حى ألت به بعوض بوالد 

    ((يقفوا  ا على أثريقفوا  ا على أثر  يطلبو ا فلميطلبو ا فلم
  قلت: لن يقفوا  ا على أثر إىل قيام الساع  قلت: لن يقفوا  ا على أثر إىل قيام الساع  

  لقصار(،ونسب اخلرب طرسطوطاليس يف اتاب احليوان    لقصار(،ونسب اخلرب طرسطوطاليس يف اتاب احليوان    جزيرل اجزيرل ا))حديثه عن حديثه عن )هاثر البالد وأخبار العباد( يف )هاثر البالد وأخبار العباد( يف و وقد رار ا القزويين يف اتابه و وقد رار ا القزويين يف اتابه   
أ لهوا أ لهوا   ::مدين  ابوبل واسوع  الرقعو  يف جزيورل يف حبور ا غورب قوال الطرطوشو مدين  ابوبل واسوع  الرقعو  يف جزيورل يف حبور ا غورب قوال الطرطوشو و وقد رار مثلها يف بالد ا غرب فقال القزويين أينا يف هاثر البالد يف حديثه عن مدين  النساء : )و وقد رار مثلها يف بالد ا غرب فقال القزويين أينا يف هاثر البالد يف حديثه عن مدين  النساء : )

  عند اللقاء و ن مماليك  تلوف اول مملوور ابلليول إىل سويدله ويكوون معهوا طوول ليلتوهعند اللقاء و ن مماليك  تلوف اول مملوور ابلليول إىل سويدله ويكوون معهوا طوول ليلتوه  رن احلرب أبنفسهن و ن أبل شديدرن احلرب أبنفسهن و ن أبل شديدنساء ال حكم للرجال عليهن يرانب اخليول ويباشنساء ال حكم للرجال عليهن يرانب اخليول ويباش

  ((    اامدين  النساء يق  ال شك فيهمدين  النساء يق  ال شك فيه  ::وقال الطرطوش وقال الطرطوش     احلال وإن وضعت أنثى لراتها احلال وإن وضعت أنثى لراتها   ويقوم ابلسحر و رج مستلاً عند انبالج الفلر فارا وضعت إحدا ن راراً قتلته يفويقوم ابلسحر و رج مستلاً عند انبالج الفلر فارا وضعت إحدا ن راراً قتلته يف
لزاو  احمود لزاو  احمود   ((لو  ا سولمونلو  ا سولمونقلت:   ه أقرب مون اطوىل وهللا أعلمقوقود راور الوداتور حسو  فووزي يف اتابوه )حوديغ السوندابد القودمي( شويئا مون جوزر النسواء اموا يف )الرحاقلت:   ه أقرب مون اطوىل وهللا أعلمقوقود راور الوداتور حسو  فووزي يف اتابوه )حوديغ السوندابد القودمي( شويئا مون جوزر النسواء اموا يف )الرحا

   و اما يف )الرحال  ا سلمون( و اما يف )الرحال  ا سلمون(  477477حسن والطرطوش    ا امسه إبرا يم ولويف حوايل سن  حسن والطرطوش    ا امسه إبرا يم ولويف حوايل سن  
  وسوبعماو وسوبعماو   ألوفألوفأنوه اوان يف البحور الصويين و وو ا عوروف ابىويه ا نودي اليووم أنوه اوان يف البحور الصويين و وو ا عوروف ابىويه ا نودي اليووم   ((راور البحوار واط وارراور البحوار واط وار))يف ابب يف ابب   ((يف معرفو  اطقواليميف معرفو  اطقواليم)أحسون التقاسويم )أحسون التقاسويم به به و ورار ا قدس  يف اتاو ورار ا قدس  يف اتا

  ((الالعر عر   قياماً قياماً   وصيف وصيف   هالفهالف  أربع أربع   رأسهارأسها  وعلىوعلى   ج ج  وعليهاوعليها  عراين عراين   سريرسرير  علىعلى  لرعيتهالرعيتها  جتلسجتلس   ا اأأ  مملكتهامملكتها  دخلدخل  منمن  وزعموزعم  امرأل،امرأل،  اامتلكهمتلكه  جزيرلجزيرل
    )ال يفلل قوم ولوا أمر م امرأل()ال يفلل قوم ولوا أمر م امرأل(قلت:  ك ا يكون ملك النساء ،قل  عقل وجمون، وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قلت:  ك ا يكون ملك النساء ،قل  عقل وجمون، وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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حودثين إبورا يم بون حودثين إبورا يم بون   ::بون عبود هللا العاصوم  قوالبون عبود هللا العاصوم  قوالحودثين حممود حودثين حممود ( (   90919091()())صوف  البحور واحلووم وع وم خلقهموا وعلاووب موا فيهموا)صوف  البحور واحلووم وع وم خلقهموا وعلاووب موا فيهمواروى أبوو الشويخ يف اتواب الع مو  ابب روى أبوو الشويخ يف اتواب الع مو  ابب 

اي رب أرين السومك  اي رب أرين السومك    : : قوال سوليمان عليوه السوالمقوال سوليمان عليوه السوالم))  ::إسحاق بن إبرا يم عن أمحود بون عبود هللا الشويباين حودثنا عبود ا ونعم بون إدريوس عون أبيوه عون و وب رمحوه هللا لعواىل قوالإسحاق بن إبرا يم عن أمحود بون عبود هللا الشويباين حودثنا عبود ا ونعم بون إدريوس عون أبيوه عون و وب رمحوه هللا لعواىل قوال
ر فبمر هللا عوز وجول دابو  مون دواب البحوار فبخرجوت وسوطها فلعلوت ختورج وسوطها ثالثو  أشوهر الليول ر فبمر هللا عوز وجول دابو  مون دواب البحوار فبخرجوت وسوطها فلعلوت ختورج وسوطها ثالثو  أشوهر الليول وجل أن سر إىل جممع البحاوجل أن سر إىل جممع البحا  اليت عليها قرار اطرض  فبوحى هللا عزاليت عليها قرار اطرض  فبوحى هللا عز

ل إليوه اي سوليمان لوو أ وا أخرجوت ل إليوه اي سوليمان لوو أ وا أخرجوت مع النهار ال لفل ساع  فقال سليمان سليمان عليه السالم بعد ثالث  أشهر اي رب أما هن  ا أن  رج رأسها أو رنبها فبوحى هللا عز وجمع النهار ال لفل ساع  فقال سليمان سليمان عليه السالم بعد ثالث  أشهر اي رب أما هن  ا أن  رج رأسها أو رنبها فبوحى هللا عز وج
مثول  و ه مثول  و ه   رضو رضو بل  ليلها و ار وا علوى موو موا رأيتهوا موا أخرجوت رأسوها وال رنبهوا مون البحور و ول لودري اي سوليمان اوم رزق  و ه السومك  الويت عليهوا قورار اطبل  ليلها و ار وا علوى موو موا رأيتهوا موا أخرجوت رأسوها وال رنبهوا مون البحور و ول لودري اي سوليمان اوم رزق  و ه السومك  الويت عليهوا قورار اطإىل السن  ا قإىل السن  ا ق
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ليمان فانوك ال لطيوح أن لورى ليمان فانوك ال لطيوح أن لورى السمك  قال ال قال إن يوداوها سوبعون ألوف مسكو  مثول  و ه وعشواء ا سوبعون ألوف مسكو  مثول  و ه موا فارقهوا رزقهوا طرفو  عو  فوارجع اي سوالسمك  قال ال قال إن يوداوها سوبعون ألوف مسكو  مثول  و ه وعشواء ا سوبعون ألوف مسكو  مثول  و ه موا فارقهوا رزقهوا طرفو  عو  فوارجع اي سو
  ((  ه فكيف لطيح أن لن ر إىل السمك  اليت عليها قرار اطرض  فقال سليمان عليه السالم ال سلطان إال سلطانك وال ملك إال ملكك  ه فكيف لطيح أن لن ر إىل السمك  اليت عليها قرار اطرض  فقال سليمان عليه السالم ال سلطان إال سلطانك وال ملك إال ملكك

زعوم زيود بون أسولم رمحوه هللا زعوم زيود بون أسولم رمحوه هللا   ::لعواىل قواللعواىل قوالحدثنا عبد الورمحن بون أي حوامت قوال حودثين حممود بون عبود هللا بون احلكوم حودثنا أشوهب عون مالوك رمحوه هللا حدثنا عبد الورمحن بون أي حوامت قوال حودثين حممود بون عبود هللا بون احلكوم حودثنا أشوهب عون مالوك رمحوه هللا   ((91949194))وروى أينا وروى أينا 
حووم مثول ال ورب فقوال  و ا  وو قوال ال   مور حووم قوال ال أدري موا حووم مثول ال ورب فقوال  و ا  وو قوال ال   مور حووم قوال ال أدري موا   ) أن نبيوا مون اطنبيواء قوال  وم إن اطرح علوى حووم فك بوه رجول فقعود علوى شوه حبور فمور) أن نبيوا مون اطنبيواء قوال  وم إن اطرح علوى حووم فك بوه رجول فقعود علوى شوه حبور فمور  لعاىللعاىل

  ((ال إن رلك احلوم أيال ال يوم مثل   ا سبع  ألفاال إن رلك احلوم أيال ال يوم مثل   ا سبع  ألفا  ::للقاقا  ؟؟ و   ا و   ا  ::ح  أضحى النهار إىل ال هر فقالح  أضحى النهار إىل ال هر فقال    مر هخر  مر هخر  ،،الال  ::قالقال  ؟؟قدره قال  و   اقدره قال  و   ا
  قلت: ابن احلديغ يدل على أن اطرح منبسط  ال بيناوي ،و و حديغ خراف  ال يساوي فلسا  قلت: ابن احلديغ يدل على أن اطرح منبسط  ال بيناوي ،و و حديغ خراف  ال يساوي فلسا  

يواا قوال حودثنا محواد بون يواا قوال حودثنا محواد بون حدثنا أبو صاحل حممد بن أمحد قوال حودثنا يوسوف بون يعقووب قوال حودثنا عبود الواحود بون يحدثنا أبو صاحل حممد بن أمحد قوال حودثنا يوسوف بون يعقووب قوال حودثنا عبود الواحود بون ي  ( قال:( قال:337337//11و وروى ابن بط  يف اإلابن  الكربى )و وروى ابن بط  يف اإلابن  الكربى )
اجور مبوا  وو اواون اجور مبوا  وو اواون   ::خلح هللا عوز وجول القلوم وقوالخلح هللا عوز وجول القلوم وقوال  : ): )قالقال  ((ن والقلم وما يسطرونن والقلم وما يسطرون))هللا بن عبال يف قول هللا عز وجل هللا بن عبال يف قول هللا عز وجل   سلم  عن عطاء بن الساوب عن أي النحى عن عبدسلم  عن عطاء بن الساوب عن أي النحى عن عبد

        ((ىل يوم القيام    ابس اطرح على احلوم و و النونىل يوم القيام    ابس اطرح على احلوم و و النونإإىل يوم القيام  فلرى مبا  و ااون ىل يوم القيام  فلرى مبا  و ااون إإ
قوال حوودثنا إمساعيول ابوون إسووحاق قوال حوودثنا سوليمان بوون حوورب قوال حوودثنا محواد بوون زيوود عون عطوواء ابوون قوال حوودثنا إمساعيول ابوون إسووحاق قوال حوودثنا سوليمان بوون حوورب قوال حوودثنا محواد بوون زيوود عون عطوواء ابوون   دثنا أبووو بكوور حممود بوون أيووب بوون ا عوواىفدثنا أبووو بكوور حممود بوون أيووب بوون ا عوواىف(: حو(: حو337337//11وو وقووال )وو وقووال )  

ىل أن لقوووم ىل أن لقوووم إإ    مووا  ووو اوواونمووا  ووو اوواون  ااتووب فكتووبااتووب فكتووب  ::أول مووا خلووح هللا عووز وجوول القلووم واحلوووم فوواطرح علووى احلوووم   قووال للقلوومأول مووا خلووح هللا عووز وجوول القلووم واحلوووم فوواطرح علووى احلوووم   قووال للقلووم  : ): )السوواوب عوون أي النووحى عوون ابوون عبووال قووالالسوواوب عوون أي النووحى عوون ابوون عبووال قووال
    والنون احلوم والقلم وما يسطرونوالنون احلوم والقلم وما يسطرون  ::قال محادقال محاد((،((،ن والقلم ن والقلم ))الساع  ولال الساع  ولال 

قوال ثنوا عمورو بون محواد يعوين ابون طلحو  القنواد قوال ثنوا أسوباو و وو قوال ثنوا عمورو بون محواد يعوين ابون طلحو  القنواد قوال ثنوا أسوباو و وو   ييحودثنا أمحود بون عثموان بون حكويم اطودحودثنا أمحود بون عثموان بون حكويم اطود( قوال: ( قوال: 887887//22و وروى ابن خزمي  اإلمام يف اتاب التوحيد )و وروى ابن خزمي  اإلمام يف اتاب التوحيد )
صولى هللا عليوه صولى هللا عليوه عن أي مالك عن أي صاحل عن ابون عبوال رضو  هللا عنهموا وعون مورل ا موداين عون ابون مسوعود عون انل مون أصوحاب النويب عن أي مالك عن أي صاحل عن ابون عبوال رضو  هللا عنهموا وعون مورل ا موداين عون ابون مسوعود عون انل مون أصوحاب النويب   ييعن السدعن السد  ابن نصر ا مداينابن نصر ا مداين

دخواان فوارلفع فووق ا واء فسوما عليوه دخواان فوارلفع فووق ا واء فسوما عليوه إن هللا لبارر ولعاىل اان على عرشه على ا اء و   لح شيئا يب ما خلح قبل ا اء فلما أراد أن  لح اخللح أخورج مون ا واء إن هللا لبارر ولعاىل اان على عرشه على ا اء و   لح شيئا يب ما خلح قبل ا اء فلما أراد أن  لح اخللح أخورج مون ا واء ))    وسلم قال:وسلم قال:
راوره هللا عوز راوره هللا عوز   ييالنوون الو النوون الو فسماه مساء   أيبس ا اء فلعلوه أرضوا واحودل   فتقهوا فلعلهوا سوبع أراضو  يف يووم  يف اطحود واالثنو  فخلوح اطرح علوى حووم واحلووم  وو فسماه مساء   أيبس ا اء فلعلوه أرضوا واحودل   فتقهوا فلعلهوا سوبع أراضو  يف يووم  يف اطحود واالثنو  فخلوح اطرح علوى حووم واحلووم  وو 

علوى ينهور ملوك وا لوك علوى الصوخرل والصوخرل يف الوريل و و  الصوخرل الويت راور لقموان علوى ينهور ملوك وا لوك علوى الصوخرل والصوخرل يف الوريل و و  الصوخرل الويت راور لقموان   واحلووم يف ا واء وا واء علوى ينهور صوفال والصوفالواحلووم يف ا واء وا واء علوى ينهور صوفال والصوفال  ((ن والقلومن والقلوم))وجل يف القرهن بقوله وجل يف القرهن بقوله 
جعوول  وا رواسوو  أن جعوول  وا رواسوو  أن ليسوت يف السوماء وال يف اطرح فتحوورر احلووم فاضوطربت فتزلزلووت اطرح فبرسو  عليهوا اجلبووال فقورم فاجلبووال لفخور علوى اطرح فوو لك قولوه لعواىل ليسوت يف السوماء وال يف اطرح فتحوورر احلووم فاضوطربت فتزلزلووت اطرح فبرسو  عليهوا اجلبووال فقورم فاجلبووال لفخور علوى اطرح فوو لك قولوه لعواىل 

    ((متيد بكم متيد بكم 
  ان بضرهبا مرتني يف البحران بضرهبا مرتني يف البحرابب يف أن هللا خفف انر ابب يف أن هللا خفف انر ـ ـ   260260

    ابلبحر مرل  ولوال رلك ما جعل هللا فيها منفع  طحد(ابلبحر مرل  ولوال رلك ما جعل هللا فيها منفع  طحد(  ن انرام   ه جزء من سبع  جزأ من انر جهنم وضربتن انرام   ه جزء من سبع  جزأ من انر جهنم وضربتإإ))عن أي  ريرل مرفوعا : عن أي  ريرل مرفوعا : 
  عن سفيان عن أي الزاند عن اطعرج عنه و  ا إسناد صحيل عن سفيان عن أي الزاند عن اطعرج عنه و  ا إسناد صحيل ((244244//22))رواه أمحد رواه أمحد 

  ((إن انرام   ه جزء من سبع  جزءا من للك النار ، ولوال أ ا ضربت يف البحر مرل  ما انتفعتم منها بش ءإن انرام   ه جزء من سبع  جزءا من للك النار ، ولوال أ ا ضربت يف البحر مرل  ما انتفعتم منها بش ء))ال : ال : وعن عبد هللا بن مسعود رض  هللا عنه قوعن عبد هللا بن مسعود رض  هللا عنه ق
انراوم  و ه جوزء مون سوبع  جوزءا مون انر جهونم ولووال أ وا يمسوت يف انراوم  و ه جوزء مون سوبع  جوزءا مون انر جهونم ولووال أ وا يمسوت يف   ))عون أنوس عون النويب صولى هللا عليوه وهلوه وسولم قوال: عون أنوس عون النويب صولى هللا عليوه وهلوه وسولم قوال: ( ( دار الكتوب العلميو دار الكتوب العلميو //635635//44))وروى احلاام وروى احلاام 

  ((ا استمتعتم را وأمي هللا إن اانت لكافي  وإ ا لتدعو هللا أو لستلب هللا أن ال يعيد ا يف النار أبدا ا استمتعتم را وأمي هللا إن اانت لكافي  وإ ا لتدعو هللا أو لستلب هللا أن ال يعيد ا يف النار أبدا ممرل  رل  ا اء ما اء م
      (()  ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاه ر ه السياق )  ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاه ر ه السياق وقال: وقال: 

  ((ويف رلك ن ر فان حسب بن فرقد ضعيفويف رلك ن ر فان حسب بن فرقد ضعيف)): :   ((4040صص))قال ابن رجب يف التخويف من النار قال ابن رجب يف التخويف من النار 
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خو وا خو وا   ::هم أبوو قتوادل فقوالهم أبوو قتوادل فقوالعن عبد هللا بن أي قتادل عن أبيه رض  هللا عنه قال   خرج رسول هللا  صولى هللا عليوه وسولم  حاجوا وخرجنوا معوه قوال فصورف مون أصوحابه فويعن عبد هللا بن أي قتادل عن أبيه رض  هللا عنه قال   خرج رسول هللا  صولى هللا عليوه وسولم  حاجوا وخرجنوا معوه قوال فصورف مون أصوحابه فوي    
لم  أحرموا الهم إال أاب قتادل فانه   حيورم فبينموا  وم يسوبون إرا رأوا محور لم  أحرموا الهم إال أاب قتادل فانه   حيورم فبينموا  وم يسوبون إرا رأوا محور ساحل البحر حى للقوين قال فبخ وا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول هللا  صلى هللا عليه وسساحل البحر حى للقوين قال فبخ وا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول هللا  صلى هللا عليه وس

 ن فلموا ألووا رسوول هللا صولى هللا  ن فلموا ألووا رسوول هللا صولى هللا وح  فحمل عليها أبو قتادل فعقر منها أ ان فنزلوا فبالوا من حلمها قال فقوالوا أالنوا حلموا ومون حمرموون قوال فحملووا موا بقو  مون حلوم اطوح  فحمل عليها أبو قتادل فعقر منها أ ان فنزلوا فبالوا من حلمها قال فقوالوا أالنوا حلموا ومون حمرموون قوال فحملووا موا بقو  مون حلوم اط
أناول حلوم صويد أناول حلوم صويد   ::هللا إان انا أحرمنا واان أبو قتادل   حيرم فرأينا محر وحو  فحمول عليهوا أبوو قتوادل فعقور منهوا أ ان فنزلنوا فبالنوا مون حلمهوا فقلنواهللا إان انا أحرمنا واان أبو قتادل   حيرم فرأينا محر وحو  فحمول عليهوا أبوو قتوادل فعقور منهوا أ ان فنزلنوا فبالنوا مون حلمهوا فقلنوا  اي رسولاي رسول  ::عليه وسلم قالواعليه وسلم قالوا

  ((اافكلوا ما بق  من حلمهفكلوا ما بق  من حلمه  ::ال قالال قال  ::قالواقالوا  ::قالقال  ؟؟ ل منكم أحد أمره أو أشار إليه بش ء ل منكم أحد أمره أو أشار إليه بش ء  ::ومن حمرمون فحملنا ما بق  من حلمها فقالومن حمرمون فحملنا ما بق  من حلمها فقال
  ( ( 11961196))مسلم مسلم   ( و( و17281728))رواه البخاري رواه البخاري 

م فقوال أان أعلوم فعتوب هللا م فقوال أان أعلوم فعتوب هللا عن أي بن اعب رض  هللا عنوه عون النويب صولى هللا عليوه وسولم قوال قوام موسوى صولى هللا عليوه وسولم خطيبوا يف بوين إسوراويل فسوئل أي النوال أعلوعن أي بن اعب رض  هللا عنوه عون النويب صولى هللا عليوه وسولم قوال قوام موسوى صولى هللا عليوه وسولم خطيبوا يف بوين إسوراويل فسوئل أي النوال أعلو
بحورين  وو أعلوم منوك  قوال اي رب ايوف بوه فقيول لوه امحول حوو  يف مكتول فوارا فقدلوه فهوو    فو ار بحورين  وو أعلوم منوك  قوال اي رب ايوف بوه فقيول لوه امحول حوو  يف مكتول فوارا فقدلوه فهوو    فو ار عليه إر   يرد العلم إليوه فوبوحى هللا إليوه أن عبودا مون عبوادي مبلموع العليه إر   يرد العلم إليوه فوبوحى هللا إليوه أن عبودا مون عبوادي مبلموع ال

نور فحملومهوا بغوب نووول نور فحملومهوا بغوب نووول احلوديغ يف اجتماعوه ابخلنور إىل أن قوال فانطلقوا ميشويان علوى سواحل البحور لويس  موا سوفين  فمورم رموا سوفين  فكلموو م أن حيملومهوا فعورف اخلاحلوديغ يف اجتماعوه ابخلنور إىل أن قوال فانطلقوا ميشويان علوى سواحل البحور لويس  موا سوفين  فمورم رموا سوفين  فكلموو م أن حيملومهوا فعورف اخل
السوفين  فنقور نقورل أو نقورل  يف البحور فقوال اخلنور اي موسوى موا نقو  علمو  وعلموك مون علوم هللا إال انقورل  و ا العصوفور يف  و ا البحور السوفين  فنقور نقورل أو نقورل  يف البحور فقوال اخلنور اي موسوى موا نقو  علمو  وعلموك مون علوم هللا إال انقورل  و ا العصوفور يف  و ا البحور فلاء عصوفور فوقوع علوى حورف فلاء عصوفور فوقوع علوى حورف 

  ف ار احلديغ ف ار احلديغ 
  ((23802380( ومسلم )( ومسلم )122122))رواه البخاري رواه البخاري 

  وساحل البحر من سحله إرا قشرهوساحل البحر من سحله إرا قشره
  ـ ابب من كان ال يقبل شهادة من يركب البحر!!!ـ ابب من كان ال يقبل شهادة من يركب البحر!!!  262262
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حيفووظ أموور ا سوولم  حيفووظ أموور ا سوولم    )قوال أبووو حامود: اووان شوريل ال يقبوول قوول موون يراوب البحوور ويقوول:  وو ا ال حيفوظ نفسووه، ايوف)قوال أبووو حامود: اووان شوريل ال يقبوول قوول موون يراوب البحوور ويقوول:  وو ا ال حيفوظ نفسووه، ايوفقووال : قووال : ((265265))يف البصوواور والو خاور يف البصوواور والو خاور راور أبووو حيوان راور أبووو حيوان 
  ((ق؟ق؟عليهمعليهم

بعوض الفقهواء أسوقه الشوهادل بعوض الفقهواء أسوقه الشوهادل   أنأن  ))((260260( عن ابون بويم احلنفو  يف الرسواول الزينيو  )ص:( عن ابون بويم احلنفو  يف الرسواول الزينيو  )ص:108108)خوارم ا روءل( )ص:)خوارم ا روءل( )ص:ورار اطستار مشهور حسن سلمان يف اتابه اجلميل ورار اطستار مشهور حسن سلمان يف اتابه اجلميل 
قلت: قد قاموت اطدلو  علوى جوواز قلت: قد قاموت اطدلو  علوى جوواز ))وقال الشيخ مشهور: وقال الشيخ مشهور:   ((لقو م : إنه  اطر بنفسه ودينه طجل الدنيا لقو م : إنه  اطر بنفسه ودينه طجل الدنيا ر أنه لكونه  ل اب روءل لكونه اببل  ر أنه لكونه  ل اب روءل لكونه اببل    براوب حبر ا ند ،قال: ال ابراوب حبر ا ند ،قال: ال ا

  ((راوب البحر، وهلل احلمد،فال داع    ا التعليل وال   ه اخلصل  راوب البحر، وهلل احلمد،فال داع    ا التعليل وال   ه اخلصل  
  ذكر عمق البحرذكر عمق البحر  ـ اببـ ابب  263263

: : ( عن عبد هللا بن صاحل حدثنا حيىي بن أيوب عن خالود بون يزيود عون اعوب رمحوه هللا لعواىل قوال( عن عبد هللا بن صاحل حدثنا حيىي بن أيوب عن خالود بون يزيود عون اعوب رمحوه هللا لعواىل قوال88وو77//66))( وأبو نعيم يف احللي  ( وأبو نعيم يف احللي    92499249))روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  
موارا رأيوت اي موارا رأيوت اي   ::ن أعرف ما عمقه فودلوه أايموا وليوايل   خورج فقوالن أعرف ما عمقه فودلوه أايموا وليوايل   خورج فقوالطصحابه دلوين يف   ا البحر فاين أحب أطصحابه دلوين يف   ا البحر فاين أحب أ  ::)خرج اخلنر بن عاميل إىل حبر ا راند و و حبر الص  فقال)خرج اخلنر بن عاميل إىل حبر ا راند و و حبر الص  فقال

أريود أن أعورف موا عموح  و ا أريود أن أعورف موا عموح  و ا   ::قلوتقلوت  ::اسوتقبلين ملوك مون ا الوكو  فقوال اي أيهوا اآلدمو  اخلطواء إىل أيون وأيون لريود قوالاسوتقبلين ملوك مون ا الوكو  فقوال اي أيهوا اآلدمو  اخلطواء إىل أيون وأيون لريود قوال  ::خنر فلقد حفظ هللا نفسوك يف جل  و ا البحور قوالخنر فلقد حفظ هللا نفسوك يف جل  و ا البحور قوال
  ( ( لسالم ورلك من  ثالا ماو  سن  فما بلغ ثلغ قعره حى اآلنلسالم ورلك من  ثالا ماو  سن  فما بلغ ثلغ قعره حى اآلنوايف وقد ألق  رجل من  زمن داود عليه اوايف وقد ألق  رجل من  زمن داود عليه ا  ::البحر قالالبحر قال

  قلت: يقصد ابخلنر بن عاميل نيب هللا اخلنر صاحب موسى عليهما السالم قلت: يقصد ابخلنر بن عاميل نيب هللا اخلنر صاحب موسى عليهما السالم 
  ..((كانت مائدة احلواريني خبزا ومسكاكانت مائدة احلواريني خبزا ومسكا))ـ ابب من قال ـ ابب من قال   264264

عون سوولمان الفارسوو  يف قصو  طويلوو  أن ا اوودل اانووت فيهووا عون سوولمان الفارسوو  يف قصو  طويلوو  أن ا اوودل اانووت فيهووا ((400400//4747))  وابون عسوواار يف  ريوخ دمشووحوابون عسوواار يف  ريوخ دمشووح  ((119119//22))روى ابون أي حووامت يف لفسوبه امووا يف لفسوب ابوون اثووب روى ابون أي حووامت يف لفسوبه امووا يف لفسوب ابوون اثووب 
وحوول وحوول   ضخم  مشوي  ليس عليها بواسب وليس يف جوفها شور يسيل السمن منها سيال قد حتدق را بقول من ال الكراا وعند رأسها خل وعنود رنبهوا ملولضخم  مشوي  ليس عليها بواسب وليس يف جوفها شور يسيل السمن منها سيال قد حتدق را بقول من ال الكراا وعند رأسها خل وعنود رنبهوا ملولمسك  اببل مسك  اببل ))

  ((م وعلى اآلخر  س رماانمم وعلى اآلخر  س رماانمالبقول  س  أريف  على واحد منها زيتون وعلى اآلخر متراالبقول  س  أريف  على واحد منها زيتون وعلى اآلخر مترا
)  ا أثر يريب جدا قطعه ابن أي حوامت يف مواضوع مون  و ه القصو  وقود مجعتوه أان ليكوون سوياقه )  ا أثر يريب جدا قطعه ابن أي حوامت يف مواضوع مون  و ه القصو  وقود مجعتوه أان ليكوون سوياقه بعد أن أورد القص  اامل : بعد أن أورد القص  اامل : ((دار الفكردار الفكر//120120//22))و قال ابن اثب يف لفسبه و قال ابن اثب يف لفسبه 

  ((أمت وأامل وهللا سبحانه ولعاىل أعلمأمت وأامل وهللا سبحانه ولعاىل أعلم
ول م ، يف قولوه:   حدثنا حممد، قال: خربان بشور بون عمور، قوال، خوربان شوعب  عون أ ي إمسوحاق، عون أ يحدثنا حممد، قال: خربان بشور بون عمور، قوال، خوربان شوعب  عون أ ي إمسوحاق، عون أ ي  ين(ين()الباقال)الباقالوقال أبو الرباام اطنباري يف اتابه: وقال أبو الرباام اطنباري يف اتابه:  ول م ، يف قولوه: عبود الورمحن السُّ أ نْوزمْل أ نْوزمْل ))عبود الورمحن السُّ

ًل ممن  السَّم اءم م()ا اودل: من اآلي  ن ا م اومد  ًل ممن  السَّم اءم م()ا اودل: من اآلي ع ل يوْ ن ا م اومد    (، قال: خبزا ومسكا (، قال: خبزا ومسكا 114114ع ل يوْ
  ((ل بن مرزوق، عن عطي ،قال: اانت مسك  وجدوا فيها ال ش ءل بن مرزوق، عن عطي ،قال: اانت مسك  وجدوا فيها ال ش ء: حدثنا احلكم بن مروان، قال: أ خربان الفن: حدثنا احلكم بن مروان، قال: أ خربان الفنللوحدثنا حممد، قاوحدثنا حممد، قا

  ـ ابب يف ذكر سبب ختصيص حوت يونس ابلتقامه.ـ ابب يف ذكر سبب ختصيص حوت يونس ابلتقامه.  265265
عون و وب ابون منبوه أن رجوال امسووه سوادوم سوبل اخلنور عون احلووم الو ي الوتقم يوونس عليوه السوالم قوال لووه: عون و وب ابون منبوه أن رجوال امسووه سوادوم سوبل اخلنور عون احلووم الو ي الوتقم يوونس عليوه السوالم قوال لووه:   ((دار اجليولدار اجليول//228228//44))راور احلكويم اللمو ي يف نووادر اطصوول راور احلكويم اللمو ي يف نووادر اطصوول 

فكيوف اوان ز ود ا قالوت اانوت ال لوربد فوان أوليوت صويدا عفووا فكيوف اوان ز ود ا قالوت اانوت ال لوربد فوان أوليوت صويدا عفووا   ::اانوت لعبود هللا يف البحور بز ود ا قوالاانوت لعبود هللا يف البحور بز ود ا قوال::قالقال  ؟؟ بيونس عليه السالم مون بو  دواب البحور بيونس عليه السالم مون بو  دواب البحور)ايف خصها هللا)ايف خصها هللا
  أالته وإال صربم فكانت دواب البحر لسميها السمك  الزا دل فبارمها هللا بنبيه ورسوله عليه السالم إاراما  ا بز د ا(أالته وإال صربم فكانت دواب البحر لسميها السمك  الزا دل فبارمها هللا بنبيه ورسوله عليه السالم إاراما  ا بز د ا(

وموا فيهوا  أموا وموا فيهوا  أموا     ه اطفكار ينبغ  التخوف،فانه لفود منها رواول التصوف، فليس الز د لرر اطخ  ابطسباب ، إمنوا الز ود انصوراف القلوب عون عبوادل الودنيا  ه اطفكار ينبغ  التخوف،فانه لفود منها رواول التصوف، فليس الز د لرر اطخ  ابطسباب ، إمنوا الز ود انصوراف القلوب عون عبوادل الودنياقلت: من مثل قلت: من مثل 
  يىن اليد فال يعارح الز د فقد اان داود وسليمان ملكان ينيان،وأوري أيوب ماال وولدا اثبين واانوا مجيعا من أع م الز اد يىن اليد فال يعارح الز د فقد اان داود وسليمان ملكان ينيان،وأوري أيوب ماال وولدا اثبين واانوا مجيعا من أع م الز اد 

  ـ ابب أكل السمك نيئاـ ابب أكل السمك نيئا  266266
( : )قوال أبوو احلسون علو  بون إبورا يم الورازي اخلطيوب يف لرمجو  عملهوا لعبود الورمحن اوان رمحوه هللا قود اسواه هللا ( : )قوال أبوو احلسون علو  بون إبورا يم الورازي اخلطيوب يف لرمجو  عملهوا لعبود الورمحن اوان رمحوه هللا قود اسواه هللا دار الصوميع دار الصوميع //830830//33))قال ابن القيسراين يف ل ارل احلفاظ قال ابن القيسراين يف ل ارل احلفاظ 

مت بعد فلما بلغنوا را احلليفو  أي حيوغ أدراوت حلو  اإلسوالم قوال ومسعوت يف  و ه مت بعد فلما بلغنوا را احلليفو  أي حيوغ أدراوت حلو  اإلسوالم قوال ومسعوت يف  و ه وما احتلوما احتل  ،،رحل ي أي سن   س و س رحل ي أي سن   س و س   ::ليه مسعته يقولليه مسعته يقولإإراء ونورا يسر به من ن ر راء ونورا يسر به من ن ر 
 واران نودور علوى الشويو   واران نودور علوى الشويو    ،،اول فيهوا مرقو اول فيهوا مرقو السن  من حممد بن أي عبد الرمحن ا قرئ ومسعت عل  بن امحد اخلوارزم  حيك  عن بن أي حوامت قوال انوا مبصور سوبع  اشوهر   أنالسن  من حممد بن أي عبد الرمحن ا قرئ ومسعت عل  بن امحد اخلوارزم  حيك  عن بن أي حوامت قوال انوا مبصور سوبع  اشوهر   أن

ىل البيوت حنور وقوت جملوس بعوض الشويو  فمنوينا فلوم ىل البيوت حنور وقوت جملوس بعوض الشويو  فمنوينا فلوم إإعلبتنوا فاشولينا ا فلموا صوران علبتنوا فاشولينا ا فلموا صوران أأفرأيوت مسكو  فرأيوت مسكو    ،،ان ورفيح يل شيخا فقالوا  و عليولان ورفيح يل شيخا فقالوا  و عليولأأ  لينا يومالينا يوماببفف  ،،وابلليل ننسخ ونقابلوابلليل ننسخ ونقابل
  ((ال يستطاع العلم براح  اجلسدال يستطاع العلم براح  اجلسد  ::  قال  قال  ،،ن يننى فبالناه نيا   نتفر  نشويهن يننى فبالناه نيا   نتفر  نشويهأأوااد وااد   ،،يزل السمك   ثالث  أايميزل السمك   ثالث  أايم

دلوين دلوين   ::سول قوالسول قوال  ::قوالقوال    دلين على ما أسبلكدلين على ما أسبلك  ::الشعيب فقال لهالشعيب فقال لهألى ألى   رجالرجالأن أن عبد هللا الدمشق  عبد هللا الدمشق    أيأي  عنعنو جعفر الساول و جعفر الساول عن أبعن أب  ((4422//6767))وروى ابن عساار يف  ريخ دمشح وروى ابن عساار يف  ريخ دمشح 
 ولفكور  ولفكور عو  قوال فاسولجع الشوعيبعو  قوال فاسولجع الشوعيبعلى طعام حالل هاله ال يسبلين هللا عنه يوم القيام  فيحبسين يف احلبس الطويل ودلين على لبال حالل أصل  فيه ال يكون هلل عل  فيوه لبعلى طعام حالل هاله ال يسبلين هللا عنه يوم القيام  فيحبسين يف احلبس الطويل ودلين على لبال حالل أصل  فيه ال يكون هلل عل  فيوه لب

انطلح إىل ساحل البحر فبطلب جزيرل لنبت فيها احللفاء فانسوج منهوا جبو  زاد ابون طعوان وألبسوها وصوم وصول فوارا انطلح إىل ساحل البحر فبطلب جزيرل لنبت فيها احللفاء فانسوج منهوا جبو  زاد ابون طعوان وألبسوها وصوم وصول فوارا ،،  ه مسبل  ما سبلين عنها أحد   ه مسبل  ما سبلين عنها أحد ))  ::ساع    قال للرجلساع    قال للرجل
  ((ن له عليك فيها لبع  يسبلك عنهان له عليك فيها لبع  يسبلك عنهاجعت فانطلح إىل ساحل البحر فتصيد مسك   بيدر وال لصد ا بشبك  فكلها وال لشو ا فارا قدمت على هللا   يكجعت فانطلح إىل ساحل البحر فتصيد مسك   بيدر وال لصد ا بشبك  فكلها وال لشو ا فارا قدمت على هللا   يك

  ـ ابب يف أن السمك إذا صيد انقطع عن ذكر هللا.ـ ابب يف أن السمك إذا صيد انقطع عن ذكر هللا.  267267
  يت صيادا يصطاد السمك على بعض السواحل وإىل جنبوه ابنو  لوه فكلموايت صيادا يصطاد السمك على بعض السواحل وإىل جنبوه ابنو  لوه فكلمواأأ( : )أبو العبال بن مسروق قال انت ينا را فر ( : )أبو العبال بن مسروق قال انت ينا را فر 443443وو442442//44))قال ابن اجلوزي يف صف  الصفولقال ابن اجلوزي يف صف  الصفول

ي ألويس مسعتوك لوروى ي ألويس مسعتوك لوروى أأاي اي   ::أي شو ء عملوت ابلسومك فقالوتأي شو ء عملوت ابلسومك فقالوت  ::شويئا فقوال البنتوهشويئا فقوال البنتوه  دم الصبي  السمك  إىل ا اء فالتفوت الرجول فلوم يوردم الصبي  السمك  إىل ا اء فالتفوت الرجول فلوم يوراصطاد مسك  فلاها يف لإلجلاء معه ر اصطاد مسك  فلاها يف لإلجلاء معه ر 
لرجول لرجول فبكوى افبكوى ا    فلوم أحوب أن أناول شويئا يفول عون راور هللا لعواىلفلوم أحوب أن أناول شويئا يفول عون راور هللا لعواىل( ( ال لقوع مسكو  يف شوبك  إال إرا يفلوت عون راور هللا عوز وجول ال لقوع مسكو  يف شوبك  إال إرا يفلوت عون راور هللا عوز وجول ))  ::عون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قوالعون النويب صولى هللا عليوه وسولم أنوه قوال

  ورمى ابلصنارل (ورمى ابلصنارل (
  قلت:   أجد   ا احلديغ رارا  قلت:   أجد   ا احلديغ رارا  
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    بني رأس كل مسكة وذنبها مسرية عشرة أايم أو أكثربني رأس كل مسكة وذنبها مسرية عشرة أايم أو أكثرـ ابب يف أن طعام ايجوج وماجوج مسكتان ـ ابب يف أن طعام ايجوج وماجوج مسكتان   268268
أمو  صوهب الشوعور زرق العيوون فواجتمع أمو  صوهب الشوعور زرق العيوون فواجتمع )روي عن الشعيب أنه قال سار رو القورن  إىل انحيو  أيجووج وموبجوج فن ور إىل )روي عن الشعيب أنه قال سار رو القورن  إىل انحيو  أيجووج وموبجوج فن ور إىل : : ((197197//33))قال ابن عساار يف اطربع  البلداني  قال ابن عساار يف اطربع  البلداني  

قصوار قصوار   ::قوالواقوالوا  ؟؟وموا صوفتهموموا صوفتهم  ::أيها ا لك ا  فر إن خلف   ا اجلبل أمما ال حيصويهم إال هللا وقود أخربووا علينوا بوالدان أيالوون مثواران وزروعنوا قوالأيها ا لك ا  فر إن خلف   ا اجلبل أمما ال حيصويهم إال هللا وقود أخربووا علينوا بوالدان أيالوون مثواران وزروعنوا قوال: : إليه منهم خلح اثب وقالوا له إليه منهم خلح اثب وقالوا له 
أموا مون قورب مونهم فهوم سوت قباوول أيجووج وموبجوج و ويول أموا مون قورب مونهم فهوم سوت قباوول أيجووج وموبجوج و ويول   ::قوالواقوالوا  ؟؟وموا أسواميهموموا أسواميهم  ::هم إال هللا لعواىل قوالهم إال هللا لعواىل قوالوام صنفا  م قالوا  م أمم اثبل ال حيصويوام صنفا  م قالوا  م أمم اثبل ال حيصوي  ::صلع عراح الوجوه قالصلع عراح الوجوه قال

لوك خرجوا علوى أن لسوود لوك خرجوا علوى أن لسوود   و ريوس ومنسوك واموارى واول قبيلو  مونهم مثول مجيوع أ وول اطرح وأموا مون اوان منوا بعيودا فواان ال نعورف قبواولهم ولوويس  وم إلينوا طريوح فهول بعولو ريوس ومنسوك واموارى واول قبيلو  مونهم مثول مجيوع أ وول اطرح وأموا مون اوان منوا بعيودا فواان ال نعورف قبواولهم ولوويس  وم إلينوا طريوح فهول بعول
  يق ف البحر إليهم يف ال سن  مسكت  يكون ب  رأل ال مسك  ورنبها مسبل عشرل أايم أو أاثر(يق ف البحر إليهم يف ال سن  مسكت  يكون ب  رأل ال مسك  ورنبها مسبل عشرل أايم أو أاثر(  ::قالواقالوا  ؟؟فما طعامهمفما طعامهم  ::قالقال  عليهم ولكفينا أمر معليهم ولكفينا أمر م

  قلت: ويف   ا اخلرب أينا أن لكل واحد منهم أرانن يفلل أحد ا ويغط  ابطخرى  فان انت متعلبا من يراب  خرب فتعلب من   ا إن شئت قلت: ويف   ا اخلرب أينا أن لكل واحد منهم أرانن يفلل أحد ا ويغط  ابطخرى  فان انت متعلبا من يراب  خرب فتعلب من   ا إن شئت 
  اء عني مسكةاء عني مسكةـ ابب من اكتحل مبـ ابب من اكتحل مب  269269

اب حممود بون أي نصور يقوول حودثين أي أن رجوال اب حممود بون أي نصور يقوول حودثين أي أن رجوال أأي نصر عبود الو واب بون عبود هللا ا وري مسعوت الشويخ ي نصر عبود الو واب بون عبود هللا ا وري مسعوت الشويخ أأقرأم خبه قرأم خبه قال : قال : ( ( 244244//6868))روى ابن عساار يف  ريخ دمشح روى ابن عساار يف  ريخ دمشح 
  ن ور إىل البحوور فورأى يورااب قود اموه علووىن ور إىل البحوور فورأى يورااب قود اموه علووىحدثوه اوان يصوحب ابون جوصوا عوون نفسوه أو عون شويخ حدثوه أنووه اوان يورابه ابلسواحل يف صوخرل موسوى فبينووا  وو علوى السوور يحدثوه اوان يصوحب ابون جوصوا عوون نفسوه أو عون شويخ حدثوه أنووه اوان يورابه ابلسواحل يف صوخرل موسوى فبينووا  وو علوى السوور ي

رأيوت أشوياء   رأيوت أشوياء   مسكو  مطروحو  علوى الشوه فبدخول يف عو  السومك  خمالبوه   ااتحول بوه فتعلبوت مون رلوك   امودرم إىل السومك  وأخرجوت مويال فااتحلوت مون عينهوا فمسكو  مطروحو  علوى الشوه فبدخول يف عو  السومك  خمالبوه   ااتحول بوه فتعلبوت مون رلوك   امودرم إىل السومك  وأخرجوت مويال فااتحلوت مون عينهوا ف
رجول ينوحك يف وجووه النوال ويتلهوى فكثور رلوك منوه فايت وت عليوه فلحقتوه رجول ينوحك يف وجووه النوال ويتلهوى فكثور رلوك منوه فايت وت عليوه فلحقتوه أان أرا ا من قبل رلك ورأيت علاووب فبينوا أان يف بعوض اطايم يف جنوازل وقود وضوعت وإرا أان أرا ا من قبل رلك ورأيت علاووب فبينوا أان يف بعوض اطايم يف جنوازل وقود وضوعت وإرا 

مون هللا النوال يف اجلنوازل وأنوت لنوحك ولتلهوى يف وجووه النوال مون هللا النوال يف اجلنوازل وأنوت لنوحك ولتلهوى يف وجووه النوال     ما لستحما لستح  ::قف عل  فالتفت إيل فقال يل ما لك فقلتقف عل  فالتفت إيل فقال يل ما لك فقلت  اي عبد هللااي عبد هللا  ::عند انصراف النال من اجلنازل فقلتعند انصراف النال من اجلنازل فقلت
يتوك لنوحك يف وجووه النوال فقوال اي  و ا أان اطمول بعثوين هللا يف  و ه الصوورل أضوحك يف وجووه النوال وموا  وو يتوك لنوحك يف وجووه النوال فقوال اي  و ا أان اطمول بعثوين هللا يف  و ه الصوورل أضوحك يف وجووه النوال وموا  وو أأقود ر قود ر فقوال أنوت لوراين فقلوت نعوم قوال ولبصورين قلوت نعوم و فقوال أنوت لوراين فقلوت نعوم قوال ولبصورين قلوت نعوم و 

          ( ( ضحك وإمنا أسليهم وأبسه  م اطمل حى يرجعوا إىل ما اانوا عليه حى ال خترب الدنيا ولوال رار ما عمرم الدنيا   ياب عينضحك وإمنا أسليهم وأبسه  م اطمل حى يرجعوا إىل ما اانوا عليه حى ال خترب الدنيا ولوال رار ما عمرم الدنيا   ياب عين
  )األملياء()األملياء(أو أو   ((ريثريثاجلاجل))أو أو   ((اجِلرِ ي ِ اجِلرِ ي ِ ))ـ ابب يف ـ ابب يف   270270

ويف ويف   ::بون التو بون التو اا(: )اجلوري بفوتل اجلويم قوال (: )اجلوري بفوتل اجلويم قوال 615615//99))اجلري بفتل اجليم أو فتحها واسر الراء ولشديد ا نوع من السمك حيرمه اليهود على أنفسهم،قال ابون حلور يف الفوتل اجلري بفتل اجليم أو فتحها واسر الراء ولشديد ا نوع من السمك حيرمه اليهود على أنفسهم،قال ابون حلور يف الفوتل 
أان أار وه طنوه يقوال أنوه مون أان أار وه طنوه يقوال أنوه مون   ::بون حبيوب مون ا الكيو بون حبيوب مون ا الكيو ااوقوال وقوال   ::قوالقوال    ر لوهر لوهاجلريت و وو موا ال قشواجلريت و وو موا ال قشو  ::ويقال له أيناويقال له أينا  ::واسر الراء الثقيل  قالواسر الراء الثقيل  قال  ،،نسخ  ابلكسر و و ضبه الصحادنسخ  ابلكسر و و ضبه الصحاد

 وو ضورب مون السومك يشوبه  وو ضورب مون السومك يشوبه   ::وقوال اخلطوايوقوال اخلطواي  ا رما   والسلور مثلوها رما   والسلور مثلوه  ::مسك ال قشر له ويقال له أينامسك ال قشر له ويقال له أينا::اجلريت نوع من السمك يشبه احليام وقيل اجلريت نوع من السمك يشبه احليام وقيل   ::وقال اطز ريوقال اطز ري    ا مسو ا مسو 
ق وقيول ق وقيول ( ( إن اجلوري اوان يهووداي فمسوخ إن اجلوري اوان يهووداي فمسوخ ))أنوه يقوال : أنوه يقوال :   ((دار اجليولدار اجليول//285285صص))،ورار ابن قتيب  يف أتويل خمتلف احلديغ ،ورار ابن قتيب  يف أتويل خمتلف احلديغ  ( (نوع عريض الوسه دقيح الطرفنوع عريض الوسه دقيح الطرف: : احليام وقال يبه احليام وقال يبه 

    ((9898//11))السلور أو الصلور  و اجلري بلغ  أ ل الشام اما قال أبو الفرج يف اطياين السلور أو الصلور  و اجلري بلغ  أ ل الشام اما قال أبو الفرج يف اطياين 
  ((353353//11))وبه مسيت حببل اإلملياء اما قال احلموي يف معلم البلدان وبه مسيت حببل اإلملياء اما قال احلموي يف معلم البلدان 

و   إميل َّ حُم رَّمواً ()اطنعوام: ))والطحوال وأشوياء مموا يكوره فوتال  و ه اآليو  والطحوال وأشوياء مموا يكوره فوتال  و ه اآليو    يي(سئل ابن احلنفي  عون اجلور (سئل ابن احلنفي  عون اجلور 537537//44))وعبد الرزاق وعبد الرزاق ((146146//55))شيب  شيب    روى ابن أيروى ابن أي وُد يفم م وا أُوحم
و   إميل َّ حُم رَّمواً ()اطنعوام: قُوْل ال أ جم وُد يفم م وا أُوحم
قُوْل ال أ جم

    ((((145145من اآلي من اآلي 
) ال أبل بوه إمنوا حترموه اليهووود ) ال أبل بوه إمنوا حترموه اليهووود : : فقوالفقوال  ييسوبلت ابون عبوال عون اجلور سوبلت ابون عبوال عون اجلور (عون عكرمو  قوال (عون عكرمو  قوال 485485//33))والودوري يف  ر وه والودوري يف  ر وه   ((537537//44))وعبود الورزاق وعبود الورزاق ((146146//55))وروى ابون أي شويب  وروى ابون أي شويب  

  (     (     615615//99))( وصححه احلافظ يف الفتل ( وصححه احلافظ يف الفتل ومن أنالهومن أناله
جعفور أن عليوا اوان ال أياوول جعفور أن عليوا اوان ال أياوول   أيأي  عونعونعون حممود ابون إسوحاق عون حممود ابون إسوحاق االمهوا االمهوا ابوون عيينو   ابوون عيينو   عون عون ( ( 537537//44))  وعبود الورزاق وعبود الورزاق   عون عبود الورحيم بون سوليمانعون عبود الورحيم بون سوليمان  ((126126//55))وروى ابون أي شويب  وروى ابون أي شويب  

) أمووا الطحووال فووان رسووول هللا صولى هللا عليووه وسوولم قوو ره و  أيالووه وقوال إمنووا  ووو جممووع الوودم ) أمووا الطحووال فووان رسووول هللا صولى هللا عليووه وسوولم قوو ره و  أيالووه وقوال إمنووا  ووو جممووع الوودم : : ( :وال يوودخل بيتووا فيووه صووورل قوال( :وال يوودخل بيتووا فيووه صووورل قوال)زاد سوفيان)زاد سوفيانغ وال أياوول الطحووال غ وال أياوول الطحووال حلوم اجلريووحلوم اجلريوو
( و و ا إسوناد منقطوع ( و و ا إسوناد منقطوع  أيالوه أ ول الكتواب أيالوه أ ول الكتوابفكان عل  ال أياله وأما بيت فيوه صوورل فوان النويب صولى هللا عليوه وسولم اوان ال يودخل بيتوا فيوه صوورل وأموا اجلريوغ فانوه حووم الفكان عل  ال أياله وأما بيت فيوه صوورل فوان النويب صولى هللا عليوه وسولم اوان ال يودخل بيتوا فيوه صوورل وأموا اجلريوغ فانوه حووم ال

  ب  أي جعفر وعل   وابن إسحاق مدلس وقد عنعن ب  أي جعفر وعل   وابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
      عن قتادل عن خالل بن عمرو أن عليا اان يكره من الشال الطحال ومن السمك اجلري ومن الطب ال ري خملبعن قتادل عن خالل بن عمرو أن عليا اان يكره من الشال الطحال ومن السمك اجلري ومن الطب ال ري خملب  ((536536//44))وروى عبد الرزاق وروى عبد الرزاق 

مون وجوه ال يثبوت وروي عنوه أنوه ال مون وجوه ال يثبوت وروي عنوه أنوه ال   ي طالوب أنوه اوره الطوايف مون السومك وروي عنوه أنوه اوره أاول اجلوريي طالوب أنوه اوره الطوايف مون السومك وروي عنوه أنوه اوره أاول اجلوريأأن ن )روي عن علو  بو)روي عن علو  بو: : ((252252//1616))و قال ابن عبد الرب يف التمهيد و قال ابن عبد الرب يف التمهيد 
  أبل أبال رلك اله و و أصل عنه(         أبل أبال رلك اله و و أصل عنه(         

ت جوراي فلعلتوه يف ت جوراي فلعلتوه يف )أرسلتين أم  فاشولي)أرسلتين أم  فاشولي: : ( عن عمر بن شورب عن عمرل بنت الطبيخ قالت ( عن عمر بن شورب عن عمرل بنت الطبيخ قالت 537537//44))وعبد الرزاق يف مصنفه وعبد الرزاق يف مصنفه ( ( 146146//55))ا صنف ا صنف يف يف روى ابن أي شيب  روى ابن أي شيب  
  (((()  ا اثب طيب شبع العيال)  ا اثب طيب شبع العيال: : زنبيل فخرج رأسه من جانب ورنبه من جانب فمر ي عل  أمب ا ؤمن  فرهه فقال زنبيل فخرج رأسه من جانب ورنبه من جانب فمر ي عل  أمب ا ؤمن  فرهه فقال 

            ((الوا اجلري(الوا اجلري(:):))قال ا طلب بن زايد ان جماشع بن حممد عن اهيل الفزاري مسع عليا )قال ا طلب بن زايد ان جماشع بن حممد عن اهيل الفزاري مسع عليا : : ((230230//11))وقال البخاري يف التاريخ الكبب وقال البخاري يف التاريخ الكبب 
) ال أبل ) ال أبل : : عون فنويل عون إبورا يم قوالعون فنويل عون إبورا يم قوالو و   ((علوى سوفران ومون أنالوه وال يورى بوه أبسوا علوى سوفران ومون أنالوه وال يورى بوه أبسوا   يي) اوان علو  ميور علينوا واجلور ) اوان علو  ميور علينوا واجلور : : (عون اهيول عون أبيوه قوال(عون اهيول عون أبيوه قوال146146//55))ب  ب  وروى ابن أي شويوروى ابن أي شوي

وايوع عون أي سولم  وايوع عون أي سولم    وعونوعون  (()  وو مون السومك إن أعلبوك فكلوه)  وو مون السومك إن أعلبوك فكلوه: : وايع عن إسراويل عون عبود اطعلوى قوالوايع عن إسراويل عون عبود اطعلوى قوالوعن وعن   ((إمنا   ا ش ء يروونه عن عل  رمحه هللا يف الصحفإمنا   ا ش ء يروونه عن عل  رمحه هللا يف الصحف  ييابجلر ابجلر 
عون إبورا يم بون عبود هللا عون إبورا يم بون عبود هللا و و   ((عليوك أبرانبوهعليوك أبرانبوه))  ::وايع عن سفيان عن أي محزل عن إبرا يم قالوايع عن سفيان عن أي محزل عن إبرا يم قال(وعن (وعن ) ال ريب مس  منه) ال ريب مس  منه: : قالقال  ييالصاوغ قال سبلت عطاء بن أي رابد عن  اجلر الصاوغ قال سبلت عطاء بن أي رابد عن  اجلر 

ال ال :):)عون اطعمو  عون إبورا يم قوال عون اطعمو  عون إبورا يم قوال و و   ((ان نعافوه وال أنالوهان نعافوه وال أنالوهااسمك فسمك ف) ما ليس فيه قشر من ال) ما ليس فيه قشر من ال: : حف  قال مسعت جعفرا يقولحف  قال مسعت جعفرا يقولوعن وعن   ((من صيد البحرمن صيد البحر  يي) اجلر ) اجلر : : عن احلسن قالعن احلسن قال
    ((أبل ابجلريغ أبل ابجلريغ 

    ((أنه اان ال يرى أبال اجلريغ أبسا أنه اان ال يرى أبال اجلريغ أبسا ))ن  شام عن احلسن ن  شام عن احلسن عع  ((147147//55))وروى ابن أي شيب  أينا وروى ابن أي شيب  أينا 
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لءْور واإلْنقمليسعن عمار بن ايسر أنه قال:  عن عمار بن ايسر أنه قال:  ((312312//22))ورار يف الفاوح ورار يف الفاوح  لءْور واإلْنقمليس)ال أتالوا الصءم لَّْور و و       (ْ (ْ )ال أتالوا الصءم لَّْور الصءم   ي أو شبيه به ي أو شبيه به اجلمرءم اجلمرءم   وو  الصءم
  فاودل:فاودل:

  من يراوب الروافض ويراوبهم مج ، حتريهمم أال اجلري  من يراوب الروافض ويراوبهم مج ، حتريهمم أال اجلري  
العاشور موا رواه أ ول السوب أن ا واء زاد ابلكوفو  وخوافوا الغورق ففزعووا إىل أموب ا وؤمن  علو  بون أي العاشور موا رواه أ ول السوب أن ا واء زاد ابلكوفو  وخوافوا الغورق ففزعووا إىل أموب ا وؤمن  علو  بون أي   ::قال الرافن قال الرافن ( : )( : )199199//88و قال شيخ اإلسالم يف منهاج السن  النبوي  )و قال شيخ اإلسالم يف منهاج السن  النبوي  )

فسولم فسولم   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرج النال معوه فنوزل علوى شواطىء الفورام فصولى   دعوا وضورب صوفح  ا واء بقنويب اوان يف يديوه فغواص ا واءرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخرج النال معوه فنوزل علوى شواطىء الفورام فصولى   دعوا وضورب صوفح  ا واء بقنويب اوان يف يديوه فغواص ا واءطالب فراب بغله طالب فراب بغله 
  ((السمك وأسكت ما أبسه وأبعدهالسمك وأسكت ما أبسه وأبعده  أنطح هللا ما طهره منأنطح هللا ما طهره من  : ): )عليه اثب من  احليتان و  ينطح اجلري وال ا رما ى فسئل عن رلك فقالعليه اثب من  احليتان و  ينطح اجلري وال ا رما ى فسئل عن رلك فقال

  ه:ه:من وجو من وجو   واجلوابواجلواب  
  ال يفيد شيئا   ال يفيد شيئا     ا طالب  أبن يقال أين إسناد   ه احلكاي  ال ي يدل على صحتها وثبوهتا وإال فملرد احلكاايم ا رسل  بال إسناد يقدر عليه ال أحد لكنا طالب  أبن يقال أين إسناد   ه احلكاي  ال ي يدل على صحتها وثبوهتا وإال فملرد احلكاايم ا رسل  بال إسناد يقدر عليه ال أحد لكن  ::أحد اأحد ا  

  النيب صلى هللا عليه وسلم   لكن عنده   النيب صلى هللا عليه وسلم   لكن عنده       أن بغلأن بغل: : الثاين الثاين 
ب ا عتموود علوويهم ومثوول  وو ه القصوو  لووو اانوت صووحيح  لكانووت ممووا لتوووفر ا مووم والودواع  علووى نقلهووا و وو ا الناقوول   يوو ار  ووا ب ا عتموود علوويهم ومثوول  وو ه القصوو  لووو اانوت صووحيح  لكانووت ممووا لتوووفر ا مووم والودواع  علووى نقلهووا و وو ا الناقوول   يوو ار  ووا أن  وو ا   ينقلووه أحوود موون أ وول الكتوأن  وو ا   ينقلووه أحوود موون أ وول الكتو  ::الثالوغالثالوغ

  سناد  ا   سناد  ا   إإإسنادا فكيف يقبل رلك مبلرد حكاي  ال إسنادا فكيف يقبل رلك مبلرد حكاي  ال 
وقد قال لعواىل أحول لكوم صويد البحور وطعاموه متاعوا وقد قال لعواىل أحول لكوم صويد البحور وطعاموه متاعوا   ىه احلل ميتتهىه احلل ميتتهأن السمك اله مباد اما ثبت عن النيب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف البحر  و الطهور ماأن السمك اله مباد اما ثبت عن النيب النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف البحر  و الطهور ما  ::الرابعالرابع

وقود أمجوع سولف اطموو  وأومتهوا علوى حول السوومك الوه وعلو  موع سوواور الصوحاب  حيلوون  و ه اطنووواع فكيوف يقولوون إن هللا أبسوه ولكوون وقود أمجوع سولف اطموو  وأومتهوا علوى حول السوومك الوه وعلو  موع سوواور الصوحاب  حيلوون  و ه اطنووواع فكيوف يقولوون إن هللا أبسوه ولكوون       9696لكوم وللسويارل سوورل ا اووودل لكوم وللسويارل سوورل ا اووودل 
          ك وب ك وب الرافن  جهال حيرمون ما أحل هللا مبثل   ه احلكاي  ا الرافن  جهال حيرمون ما أحل هللا مبثل   ه احلكاي  ا 

ه إن اوان قود وقوع فوبي ه إن اوان قود وقوع فوبي اخلامس أن يقال نطح السمك ليس مقدورا له يف العادل ولكن  و من خوارق العادام فاهلل لعواىل  وو الو ي أنطوح موا أنطوح منهوا وأسوكت موا أسوكتاخلامس أن يقال نطح السمك ليس مقدورا له يف العادل ولكن  و من خوارق العادام فاهلل لعواىل  وو الو ي أنطوح موا أنطوح منهوا وأسوكت موا أسوكت
ل بول هللا أقودر ا علوى رلوك فامتنعوت منوه   فيقوال إقوداره  وا ل بول هللا أقودر ا علوى رلوك فامتنعوت منوه   فيقوال إقوداره  وا رنب  ن أسكته هللا حى يقال  و بس ومن جعل للعلماء رنبا أبن هللا   ينطقها اوان ينا وا  وا  وإن قوال قاوورنب  ن أسكته هللا حى يقال  و بس ومن جعل للعلماء رنبا أبن هللا   ينطقها اوان ينا وا  وا  وإن قوال قاوو

ارا   يسولم عليوه   يكون يف إقودار ا ارا   يسولم عليوه   يكون يف إقودار ا على رلك لو وقع إمنا اان ارام  لعلو  رضو  هللا عنوه والكرامو  إمنوا حتصول ابلنطوح ابلسوالم عليوه ال مبلورد القودرل عليوه موع االمتنواع منوه فوعلى رلك لو وقع إمنا اان ارام  لعلو  رضو  هللا عنوه والكرامو  إمنوا حتصول ابلنطوح ابلسوالم عليوه ال مبلورد القودرل عليوه موع االمتنواع منوه فو
اموا قوال لعواىل فوب لم مون الو ين  وادوا حرمنوا علويهم طيبوام أحلوت  وم اموا قوال لعواىل فوب لم مون الو ين  وادوا حرمنوا علويهم طيبوام أحلوت  وم     م على النال فوان حلمهوا طيوب ورلوك مون ابب العقووابمم على النال فوان حلمهوا طيوب ورلوك مون ابب العقووابممع امتناعها ارام  له بل فيه حترمي الطيبامع امتناعها ارام  له بل فيه حترمي الطيبا

          وقد قيل إن حترمي رلك اان من أخالق اليهود وما  و من إخوا م الرافن  ببعيدوقد قيل إن حترمي رلك اان من أخالق اليهود وما  و من إخوا م الرافن  ببعيد    160160وبصد م عن سبيل هللا اثبا سورل النساء وبصد م عن سبيل هللا اثبا سورل النساء 
اان حاصال بننوب ا اء فبما لسليم السمك فلم يكن إليه حاج  وال اان  نار سبب يقتن  خورق العوادل لتقويو  اإلميوان فوان رلوك يكوون اان حاصال بننوب ا اء فبما لسليم السمك فلم يكن إليه حاج  وال اان  نار سبب يقتن  خورق العوادل لتقويو  اإلميوان فوان رلوك يكوون     أن يقال ا قصود  ناأن يقال ا قصود  نا  ::السادلالسادل

ر ر سوى إىل اخلنووسوى إىل اخلنووحلو  وحاجو  و  يكون  نوار حلوو  وال حاجو  أال لورى أن انفوالق البحور  وسووى اوان أع وم مون ننوووب ا واء و  يسولم  السومك علوى موسووى و وا ر وب مو حلو  وحاجو  و  يكون  نوار حلوو  وال حاجو  أال لورى أن انفوالق البحور  وسووى اوان أع وم مون ننوووب ا واء و  يسولم  السومك علوى موسووى و وا ر وب مو 
ا  وزر وميود و  يعورف أن ا  وزر وميود و  يعورف أن واان معوه حووم مواحل يف مكتول فبحيواه هللا حوى انسواب ونوزل يف ا واء وصوار البحور عليوه سوراب و  يسولم علوى موسوى وال علوى يوشوع والبحور داوموواان معوه حووم مواحل يف مكتول فبحيواه هللا حوى انسواب ونوزل يف ا واء وصوار البحور عليوه سوراب و  يسولم علوى موسوى وال علوى يوشوع والبحور داومو

  ( ( م اليت لعلم العقالء أ ا من ا ك وابمم اليت لعلم العقالء أ ا من ا ك وابمالسمك سلم على أحد من الصحاب  والتابع  ويب م وعلى أجل قدرا من أن حيتاج إىل إثبام فناوله مبثل   ه احلكاايالسمك سلم على أحد من الصحاب  والتابع  ويب م وعلى أجل قدرا من أن حيتاج إىل إثبام فناوله مبثل   ه احلكااي
ورخ  فيوه علو  واحلسون ومالوك الشووافع  ورخ  فيوه علو  واحلسون ومالوك الشووافع    ال وهللا وايووف لنوا ابجلوريال وهللا وايووف لنوا ابجلوري: : قوال قوال   ؟؟(يكوره اجلوري(يكوره اجلوري)أي أمحود بون حنبول )أي أمحود بون حنبول هللا هللا   )قيول طي عبوود)قيول طي عبوود  ::((339339//99))وو قوال ابون قدامو  يف ا غوين وو قوال ابون قدامو  يف ا غوين 

  ووافقهم الرافن  وخمالفتهم صواب  (ووافقهم الرافن  وخمالفتهم صواب  (  ((له اليهودله اليهودال أتاال أتا  ) اجلري) اجلري: : وأبو ثور وأصحاب الرأي وساور أ ل العلم وقال ابن عبالوأبو ثور وأصحاب الرأي وساور أ ل العلم وقال ابن عبال
)اول مون )اول مون : : مسعوت سوفيان يقوول مسعوت سوفيان يقوول : : مسعت يوسف بن أسباو قال مسعت يوسف بن أسباو قال   ::حدثنا أمحد بن ز ب ان يعقوب بن اعب اطنطاا  قالحدثنا أمحد بن ز ب ان يعقوب بن اعب اطنطاا  قالقال: قال:   ((280280صص))وقد روى ابن اجلعد يف مسنده وقد روى ابن اجلعد يف مسنده 

  ((أال اجلري ومسل على اخلف  وسلم منه أصحاب حممد فهو بريء من اط واءأال اجلري ومسل على اخلف  وسلم منه أصحاب حممد فهو بريء من اط واء
) مون   أياول اجلوري وميسول علوى اخلفو  ويشورب ) مون   أياول اجلوري وميسول علوى اخلفو  ويشورب : : حدثنا العبال حدثنا الفنل بن دا  حدثين بعض أصحابنا عن سوفيان قوالحدثنا العبال حدثنا الفنل بن دا  حدثين بعض أصحابنا عن سوفيان قوالقال : قال : ((484484//33))لدوري يف  ر ه لدوري يف  ر ه وروى اوروى ا

  ( ( النبي  فاهتموهالنبي  فاهتموه
شوابه الوروافض فيوه اليهوود مون أموور ا عتقود  ومموا يعنود شوابه الوروافض فيوه اليهوود مون أموور ا عتقود  ومموا يعنود  وقود قرألوه وقود راور مؤلفوه موا  وقود قرألوه وقود راور مؤلفوه موا ((بو ل اجملهوود يف إثبوام مشوار  الرافنو  لليهودبو ل اجملهوود يف إثبوام مشوار  الرافنو  لليهود))قلت: قد ألوف بعنوهم اتوااب مسواه : قلت: قد ألوف بعنوهم اتوااب مسواه : 

  قصد  الكتاب مشارتهم  م يف حترمي   ا النوع من اطمسار  فسبحان هللا قصد  الكتاب مشارتهم  م يف حترمي   ا النوع من اطمسار  فسبحان هللا 
  ((السمك ثلث اخللقالسمك ثلث اخللق))ـ ابب من قال: ـ ابب من قال:   271271

  :: إسوحاق عون جبلو  عون مغيوغ ابون امورأل لبيوع قوال إسوحاق عون جبلو  عون مغيوغ ابون امورأل لبيوع قوالحدثنا أبو حيىي الورازي حودثنا سوهل بون عثموان عون اىواري عون أيحدثنا أبو حيىي الورازي حودثنا سوهل بون عثموان عون اىواري عون أي( قال: ( قال:   94369436))روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  روى أبو الشيخ يف اتاب الع م  
وسواور اخللووح وسواور اخللووح   ،،والنموول ثلوغوالنموول ثلوغ  ،،السومك ثلوغالسومك ثلوغ  ،،واخللوح ثالثوو واخللوح ثالثوو   ،،وثلوغ قوواع صفصوف لويس فيهوا نبووت وال نسويموثلوغ قوواع صفصوف لويس فيهوا نبووت وال نسويم  ،،وثلووغ البحووروثلووغ البحوور  ،،ثلوغ فيهووا الشولر والنسويمثلوغ فيهووا الشولر والنسويم  ::اطرح ثالثو  أنوواعاطرح ثالثو  أنوواع))

  ((ثلغثلغ
  قلت: حدا عن السمك وال حرج ققلت: حدا عن السمك وال حرج ق

  ـ ابب يف أن أكل السمك يذهب اجلسدـ ابب يف أن أكل السمك يذهب اجلسد  272272
  )أال السمك ي  ب اجلسد()أال السمك ي  ب اجلسد(عن أي أمام  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: عن أي أمام  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   ((دار الكتب العلمي دار الكتب العلمي //17051705رقم رقم ))روى الديلم  يف الفردول روى الديلم  يف الفردول 

      (()من عالمام الوضع أن يشبه احلديغ االم اططباء )من عالمام الوضع أن يشبه احلديغ االم اططباء حتت قوله: حتت قوله: ((نقد ا نقولنقد ا نقول))  ا احلديغ موضوع، و و يشبه االم اططباء  وقد راره ابن القيم يف   ا احلديغ موضوع، و و يشبه االم اططباء  وقد راره ابن القيم يف 
  ـ ابب ذكر حكاية مسك غندر !ـ ابب ذكر حكاية مسك غندر !  273273

)اشووتهى ينوودر مسكووا فاشوولوه لووه )اشووتهى ينوودر مسكووا فاشوولوه لووه عوون حيووىي بوون معوو  قووال: عوون حيووىي بوون معوو  قووال: ( ( 345345//44))قلووت: حكايوو  السوومك حكايوو  مشووهورل يف اتووب التووواريخ واللاجم،و وو  مووا رواه الوودوري يف  ر ووه قلووت: حكايوو  السوومك حكايوو  مشووهورل يف اتووب التووواريخ واللاجم،و وو  مووا رواه الوودوري يف  ر ووه 
  ((قد اختلفا فشم يده فوجد منها ريل السمكقد اختلفا فشم يده فوجد منها ريل السمك  ::قالواقالوا  السمكالسمك   الوا  الوا   ::فشووه ور ب بغندر النوم فبخ وا من السمك فلطخوا به يديه فلما استيقظ قالفشووه ور ب بغندر النوم فبخ وا من السمك فلطخوا به يديه فلما استيقظ قال
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  (: )رار يندر حكاي  السمك وأنكر ا وقال أما اان يدلين بطين((: )رار يندر حكاي  السمك وأنكر ا وقال أما اان يدلين بطين(9494//66))قال ال  يب يف ا يزان قال ال  يب يف ا يزان 
  الكتاب  الكتاب  ويندر  و حممد بن جعفر ا  يل أوثح النال يف شعب  على اإلطالق، ثق  على يفل  فيه  الزم شعب  عشرين سن ، واان يسميه وايع: الصحيل ويندر  و حممد بن جعفر ا  يل أوثح النال يف شعب  على اإلطالق، ثق  على يفل  فيه  الزم شعب  عشرين سن ، واان يسميه وايع: الصحيل 

  ـ ابب أكل السمك ابلتمر ـ ابب أكل السمك ابلتمر   274274
  مسك فليتمر(مسك فليتمر(أأ)من )من روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:

لكون يف مناقوب الشوافع  للبيهقو  لكون يف مناقوب الشوافع  للبيهقو      ابطولابطول  ::قال احلافظ ابون حلورقال احلافظ ابون حلور  (()من أمسك فليتمر)من أمسك فليتمر: : ( ( 295295//22)) وقال العللوين يف اشف اخلفاء  وقال العللوين يف اشف اخلفاء ((177177صص))راره القاري يف ا صنوع راره القاري يف ا صنوع 
  ((ست ثالا مرام ولقد رأيتين هال السمك ابلتمر ال أجد يبمهاست ثالا مرام ولقد رأيتين هال السمك ابلتمر ال أجد يبمها)لقد أفل)لقد أفل: : عنه أنه قال عنه أنه قال 

  ))لوولووونسوبوه ونسوبوه   ((2337123371بورقم )بورقم )  ((وراروا له لف ا هخر و وو )مون أمسوك فليسوتحلوراروا له لف ا هخر و وو )مون أمسوك فليسوتحل  ((2337023370))واحلديغ راره أصحاب موسوع  اطحاديغ واآلاثر النعيف  وا وضوع  برقم واحلديغ راره أصحاب موسوع  اطحاديغ واآلاثر النعيف  وا وضوع  برقم 
  اسن حممد بن خليل القاوقل  اسن حممد بن خليل القاوقل  ( طي اى( طي اى529529اللؤلؤ ا رصوع فيما ال أصل له أو أبصله موضوع( )اللؤلؤ ا رصوع فيما ال أصل له أو أبصله موضوع( )
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واحلوديغ صووب احلوافظ يف الفوتل واحلوديغ صووب احلوافظ يف الفوتل   )ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلووه وموا موام فيوه فطفوا فوال أتالووه ()ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلووه وموا موام فيوه فطفوا فوال أتالووه (عن جابر مرفوعا عن جابر مرفوعا   ((32473247))وابن ماجه وابن ماجه ( ( 18151815))روى أبو داود روى أبو داود 

  ((18151815)) داود  داود وقفه على جابر وضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف سنن أيوقفه على جابر وضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف سنن أي((619619وو618618//99))
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  ( ( 6060و إمْر ق ال  ُموس ى لمف ت اُه ال أ بْور ُد ح ىَّ أ بْوُلغ  جم ْم ع  اْلب ْحر ْينم أ ْو أ ْمنم   ُحُقباً( )الكهف:و إمْر ق ال  ُموس ى لمف ت اُه ال أ بْور ُد ح ىَّ أ بْوُلغ  جم ْم ع  اْلب ْحر ْينم أ ْو أ ْمنم   ُحُقباً( )الكهف:قال لعاىل: )قال لعاىل: )
  ((بين بين       موسىموسى  للوصخر وصخر   ينا رلينا رل  رلكرلك  وأعالموأعالم  الشامالشام  بسواحلبسواحل  الهاله      ا  ا  ااناانقال ا قدس  يف أحسن التقاسيم:  قال ا قدس  يف أحسن التقاسيم:  

حبر فوارل والوروم وعون الربيوع بون أنوس مثلوه أخرجوه عبود حبر فوارل والوروم وعون الربيوع بون أنوس مثلوه أخرجوه عبود   ::فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادل قالفروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادل قال    ( : )اختلف يف مكان  جممع البحرين( : )اختلف يف مكان  جممع البحرين408408//88))قال احلافظ يف الفتل قال احلافظ يف الفتل 
راع يف أرح فوارل مون جهو  أرربيلوان  ورج راع يف أرح فوارل مون جهو  أرربيلوان  ورج جمموع البحورين  رجمموع البحورين  ر  ::بون عطيو بون عطيو ااقوال قوال   حيوغ يصوبان يف البحورحيوغ يصوبان يف البحور  مهوا الكور والورلمهوا الكور والورل  ::بن محيد وروى بن أي حامت من طريح السدي قالبن محيد وروى بن أي حامت من طريح السدي قال

قوال قوال   ::جمموع البحورين بطنلو  وعون بون ا بوارر قوالجمموع البحورين بطنلو  وعون بون ا بوارر قوال::مها حبر اطردن والقلزم وقال حممد بن اعب القرين  مها حبر اطردن والقلزم وقال حممد بن اعب القرين    ::من البحر اىيه من  اليه إىل جنوبيه وطرفيه مما يل  بر الشام وقيلمن البحر اىيه من  اليه إىل جنوبيه وطرفيه مما يل  بر الشام وقيل
 حامت لكون السوند إىل أي بون اعوب ضوعيف و و ا اخوتالف شوديد وأيورب مون رلوك موا نقلوه القورطيب  حامت لكون السوند إىل أي بون اعوب ضوعيف و و ا اخوتالف شوديد وأيورب مون رلوك موا نقلوه القورطيب إبفريقي  أخرجهما بن أيإبفريقي  أخرجهما بن أي  ::حبر أرميني  وعن أي بن اعب قالحبر أرميني  وعن أي بن اعب قال  ::بعنهمبعنهم

وإمنووا حيسوون أن يوو ار يف مناسووب  اجتماعهمووا روو ا ا كووان وإمنووا حيسوون أن يوو ار يف مناسووب  اجتماعهمووا روو ا ا كووان     ا ووراد مبلمووع البحوورين اجتموواع موسووى واخلنوور ط مووا حبوورا علووم اثبووت وال يقتنوويه اللفووظا ووراد مبلمووع البحوورين اجتموواع موسووى واخلنوور ط مووا حبوورا علووم اثبووت وال يقتنوويه اللفووظ  ::عوون بوون عبووال قووالعوون بوون عبووال قووال
  تمع البحران مبلمع البحرين(تمع البحران مبلمع البحرين(اجاج  ::ا خصوص اما قال السهيل ا خصوص اما قال السهيل 

حممود بون عبود الورحيم حممود بون عبود الورحيم   قوالقوال: ): )  قلت : وقد قيل إن جممع البحرين  و منيح جبل طارق حبغ  تمع حبر الروم وحبر ال لمام )اىيه اطأطلس ( قال القزويين يف هاثر الوبالدقلت : وقد قيل إن جممع البحرين  و منيح جبل طارق حبغ  تمع حبر الروم وحبر ال لمام )اىيه اطأطلس ( قال القزويين يف هاثر الوبالد
ابحللور وفيهوا خلوح اثوب مون أ ول العلوم وعنود ا اانوت ابحللور وفيهوا خلوح اثوب مون أ ول العلوم وعنود ا اانوت    يمو  اثوبل اط ول حصوين  مبنيو  يمو  اثوبل اط ول حصوين  مبنيو مدينو  سوبت  مدينو  عمدينو  سوبت  مدينو  ع  ::و وأيننه أاب حامد اطندلس  صاحب حتف  الغراوب و و وأيننه أاب حامد اطندلس  صاحب حتف  الغراوب و   الغرانط الغرانط 

و وو احلووم الو ي أاوال نصوفه والنصوف اآلخور و وو احلووم الو ي أاوال نصوفه والنصوف اآلخور     علبواً علبواً   أرأيوت إر أوينوا إىل الصوخرل فواين نسويت احلووم واختو  سوبيله يف البحورأرأيوت إر أوينوا إىل الصوخرل فواين نسويت احلووم واختو  سوبيله يف البحور  ::السوالمالسوالم  الصخرل اليت قال يوشع  وسوى عليوهالصخرل اليت قال يوشع  وسوى عليوه
و ا نسل يف رلوك ا وضوع إىل اآلن و و  مسكو  أطوول و ا نسل يف رلوك ا وضوع إىل اآلن و و  مسكو  أطوول     البحر علباً البحر علباً   واخت  سبيله يفواخت  سبيله يف  ::حر وارلفعت ا ياه االقنطرل واحلوم ميش  حتتها فله ا قالحر وارلفعت ا ياه االقنطرل واحلوم ميش  حتتها فله ا قالالبالب  أحياه هللا لعاىل فوثب يفأحياه هللا لعاىل فوثب يف
اموا يكوون اموا يكوون   خور صوحيلخور صوحيلومون ره وا مون رلوك اجلانوب حيسوب ا وا ميتو  مباولو  والنصوف اآلومون ره وا مون رلوك اجلانوب حيسوب ا وا ميتو  مباولو  والنصوف اآل    نصفها ع ام وشور عليها يطواء رقيوح حيفوظ أحشواء انصفها ع ام وشور عليها يطواء رقيوح حيفوظ أحشواء ا  من رراع وعرضها شربمن رراع وعرضها شرب

و وو ا عوروف عنودان بسومك سويدان موسوى و وو ا عوروف عنودان بسومك سويدان موسوى   ((البعيودلالبعيودل  وأموا اليهوود فوا م يشولو ا ويقوددو ا ويهودو ا إىل الوبالدوأموا اليهوود فوا م يشولو ا ويقوددو ا ويهودو ا إىل الوبالد    السمك الصحيل والنال يترباون را ويهدو ا إىل اىتشم السمك الصحيل والنال يترباون را ويهدو ا إىل اىتشم 
  رمال يف قعر البحر  رمال يف قعر البحر  ويسمى ابإلسباني  )الصول( و و مسك مسطل االورق  له عينان يف جانب واحد  تبئ حتت الويسمى ابإلسباني  )الصول( و و مسك مسطل االورق  له عينان يف جانب واحد  تبئ حتت ال
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  ::قال الدمبي يف حيال احليوان قال الدمبي يف حيال احليوان 

يو  بيناء،يسومونه شويخ يو  بيناء،يسومونه شويخ وقال القزويين :وقد جاء شخ  بواحد منها يف زماننا مقدر اما راران، وقيول إن يف حبور الشوام يف بعوض اطوقوام مون شوكله شوكل إنسوان، ولوه حلوقال القزويين :وقد جاء شخ  بواحد منها يف زماننا مقدر اما راران، وقيول إن يف حبور الشوام يف بعوض اطوقوام مون شوكله شوكل إنسوان، ولوه حل
  ابخلصب ابخلصب البحر، فارا رهه النال استبشروا البحر، فارا رهه النال استبشروا 
  راره اطبشيه  يف ا ستطرف راره اطبشيه  يف ا ستطرف 

قوول أبوور؟ قوال: يقوول : أرانب قوول أبوور؟ قوال: يقوول : أرانب وحك  أن بعض ا لور محل إليه إنسان ماء، فبراد ا لك أن يعرف حاله، فزوجه امورأل، فوب ه منهوا ولود يفهوم اوالم أبويوه،فقال للولود: موا يوحك  أن بعض ا لور محل إليه إنسان ماء، فبراد ا لك أن يعرف حاله، فزوجه امورأل، فوب ه منهوا ولود يفهوم اوالم أبويوه،فقال للولود: موا ي  
  ((131131سلول الغريب البن معصوم )صسلول الغريب البن معصوم )ص  وان ر أيناوان ر أينا  ((احليوان الها يف أسفلها، فما ابل  ؤالء أرانرم يف وجو هماحليوان الها يف أسفلها، فما ابل  ؤالء أرانرم يف وجو هم

  ـ طريفة: ـ طريفة: 
ويب ا أنه يسكن البحر ما يشبه إنسان ا واء يسومونه )ْقرميو ور ْع البحور( ،يوزعم بعوض البحوارل ويب ا أنه يسكن البحر ما يشبه إنسان ا واء يسومونه )ْقرميو ور ْع البحور( ،يوزعم بعوض البحوارل   ((لو ْري  لو ْري  ))يزعم أ ل القرى الساحلي  عندان شرق مدين  لطوان اقري  )قاع أْسرال ( ويزعم أ ل القرى الساحلي  عندان شرق مدين  لطوان اقري  )قاع أْسرال ( و

  و   من نوع صدق أو ال لصدققو   من نوع صدق أو ال لصدقق  أنه المهم والموه و لواسام أ ل اخلبل ال لعد وال حتصى أنه المهم والموه و لواسام أ ل اخلبل ال لعد وال حتصى 
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  و اني  السمك أبو سابل اما يف الت ارل احلمدوني  و اني  السمك أبو سابل اما يف الت ارل احلمدوني  
  فاودلفاودل

  و السمك ا مقور  و السمك ا نقوع يف اخلل اما قال القايل يف أماليه و السمك ا مقور  و السمك ا نقوع يف اخلل اما قال القايل يف أماليه 
  فائدة حيانية  ممتعة مؤنسةفائدة حيانية  ممتعة مؤنسة
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مسوتطيل اجلثو  فهوو  صوب مسوتطيل اجلثو  فهوو  صوب   أيوي إىل الشطوو من انحي  الرب أل  مون الو ي أيوي الللوج وموا اوان منهواأيوي إىل الشطوو من انحي  الرب أل  مون الو ي أيوي الللوج وموا اوان منهوا  )السمك ال ي)السمك ال ي: : ((250250//11))و قال أبو حيان يف اإلمتاع وا ؤانس  و قال أبو حيان يف اإلمتاع وا ؤانس    
اجللود  صوب اجللود  صوب   يف الصيف و بوب الشمال؛ والعريض اجلث  على ضد رلك، وأاثر ما يصاد السمك قبول طلووع الشومس لكلبوه علوى الرعو ، وطلوب الطعم والسومك اجلاسو يف الصيف و بوب الشمال؛ والعريض اجلث  على ضد رلك، وأاثر ما يصاد السمك قبول طلووع الشومس لكلبوه علوى الرعو ، وطلوب الطعم والسومك اجلاسو 

    ((ر حيلو فيهار حيلو فيهايف السن  ا طبل، طن ماء البحيف السن  ا طبل، طن ماء البح
  النحال على مسكص مشويص أو مطبو ص حبرارله حدا منه سٌم قالل النحال على مسكص مشويص أو مطبو ص حبرارله حدا منه سٌم قالل   إن أدنيت أواين النحال من السمك  مت  ا راوحً  اريه  وإن ابت هني إن أدنيت أواين النحال من السمك  مت  ا راوحً  اريه  وإن ابت هني وقال: وقال: 

  ذخرية أو بصرية حيانيةذخرية أو بصرية حيانية
يصوب اواجلزاور واجلبوال  وراور أن مون أجنوال يصوب اواجلزاور واجلبوال  وراور أن مون أجنوال   ، ومنه موا يع وم حوى، ومنه موا يع وم حوى)قال أرسطاطاليس يف اتاب احليوان: ليس للسمك نوم وال صوم)قال أرسطاطاليس يف اتاب احليوان: ليس للسمك نوم وال صومو قال أبو حيان يف البصاور وال خاور :و قال أبو حيان يف البصاور وال خاور :

سورهتا إىل فووق سورهتا إىل فووق   وزعوم أن دابو  حبريو  لزمور أصووا ً طيبو  لكواد حبالوهتوا ولو هتا لسولب أفهوام السوامع ، مونوزعوم أن دابو  حبريو  لزمور أصووا ً طيبو  لكواد حبالوهتوا ولو هتا لسولب أفهوام السوامع ، مون  قعور ا واء الود ر الوه قعور ا واء الود ر الوه   السمك وما ال قشوور لوه وال أجنحو ، ال زمو السمك وما ال قشوور لوه وال أجنحو ، ال زمو 
  ((رل رل لشبه اإلنسان، ومن السرل إىل أسفل لشبه الفلشبه اإلنسان، ومن السرل إىل أسفل لشبه الف

  طريف طريف 
  قوال: أ ين عبود هللا بون سوعد فقوال يل: أال لعلوب؟ جواءين رجول فقوال: دلوين علوىقوال: أ ين عبود هللا بون سوعد فقوال يل: أال لعلوب؟ جواءين رجول فقوال: دلوين علوىأنوه أنوه اطعمو  اطعمو  عن  عن  )الفريدل الثانيو  يف الطعوام والشوراب()الفريدل الثانيو  يف الطعوام والشوراب(و نقل ابن عبد ربه يف العقد الفريد و نقل ابن عبد ربه يف العقد الفريد 

استدم النعم ؛ فوان مون شوكر علوى النعمو  امون صورب علوى البليو   فوبحل استدم النعم ؛ فوان مون شوكر علوى النعمو  امون صورب علوى البليو   فوبحل هللا العافي ، و هللا العافي ، و   بطبم العل ، وأحببت أن أعتل فبوجر  فقلت له: سلبطبم العل ، وأحببت أن أعتل فبوجر  فقلت له: سلستستش ء إرا أالته أمرضين، فقد اش ء إرا أالته أمرضين، فقد ا
  قق  شاء هللاشاء هللا  فقلت له: ال السمك، واشرب نبي  الزبيب، ومن يف الشمس، واستمرح هللا ميرضك إنفقلت له: ال السمك، واشرب نبي  الزبيب، ومن يف الشمس، واستمرح هللا ميرضك إن  عل عل 

  فاودل لغوي فاودل لغوي 
بقرينو  أالوت بقرينو  أالوت   حى لالبتداء، واوبن اخلورب حمو وفحى لالبتداء، واوبن اخلورب حمو وف  رفع فببن لكونرفع فببن لكونمسبل : لقول أالت السمك حى رأسها برفع الس ، ونصبها، وجر ا أما المسبل : لقول أالت السمك حى رأسها برفع الس ، ونصبها، وجر ا أما الو يف اشكول البهاء العامل  : )و يف اشكول البهاء العامل  : )

    ((ولنصب وجترولنصب وجتر  ط ا لرفعط ا لرفع  ،،أموم ويف قليب من حىأموم ويف قليب من حى  ::للعطف، و و ينا ر، والثالغ أينهر  واان الفراء يقولللعطف، و و ينا ر، والثالغ أينهر  واان الفراء يقول  و و مباول  وأما النصب فببن لكون حىو و مباول  وأما النصب فببن لكون حى
  طريف طريف 

فتبعوه، فلموا رأى الرجول الطفيلو  ابدر فبدخول اطمو  ودخول فتبعوه، فلموا رأى الرجول الطفيلو  ابدر فبدخول اطمو  ودخول   لوه إىل داره،لوه إىل داره،     مطبوخواً، ومحلوه علوى رأل أمو مطبوخواً، ومحلوه علوى رأل أمو)رأى طفيلو  رجوالً اشولى مسكواً اثوباً )رأى طفيلو  رجوالً اشولى مسكواً اثوباً و قال اليوس  يف اىاضرام : و قال اليوس  يف اىاضرام : 
ووحءص و إم   وأيلووح البوواب، فتسووور الطفيلوو وأيلووح البوواب، فتسووور الطفيلوو  ووْن ح  ووا ل ن ووا يفم بو ن المووك  مم ووْد ع لمْمووت  م  ووحءص و إم فبشوورف علوويهم، فقووال لووه الرجوول: أمووا لتقوو  هللا لطلووع علووى حمووارم النووال؟ فقووال: )ل ق  ووْن ح  ووا ل ن ووا يفم بو ن المووك  مم ووْد ع لمْمووت  م  ووا نَّووك  ل ووتو  نَّووك  ل ووتو  فبشوورف علوويهم، فقووال لووه الرجوول: أمووا لتقوو  هللا لطلووع علووى حمووارم النووال؟ فقووال: )ل ق  ووا ْعل ُم م  ْعل ُم م 

  لووك، فنوزل، فعموود الرجول إىل ابوار السوومك فلعلهوا يف زاويوو  البيوت ولورر الصووغار، فلموا دخووللووك، فنوزل، فعموود الرجول إىل ابوار السوومك فلعلهوا يف زاويوو  البيوت ولورر الصووغار، فلموا دخوول  (( فنوحك الرجول وقووال لوه: انووزل إىل البواب يفوتل(( فنوحك الرجول وقووال لوه: انووزل إىل البواب يفوتل7979نُرميوُد() ود: مون اآليوو نُرميوُد() ود: مون اآليوو 
فلعول أيخو  مون للوك الصوغار السومك  فيقطوع رأسوها لبعنوفل فلعول أيخو  مون للوك الصوغار السومك  فيقطوع رأسوها لبعنوفل أن حاجتوه فيوه، أن حاجتوه فيوه،   الطفيل  وره ا علم القص ، فبجال بصره يف البيت فرأى اإلانء يف زاوي  البيت مغطوى، فعلومالطفيل  وره ا علم القص ، فبجال بصره يف البيت فرأى اإلانء يف زاوي  البيت مغطوى، فعلوم

اوان يسوافر يف البحور، فغورق وأالتوه احليتوان، فقلوت: اليووم أدرر  ري، اوان يسوافر يف البحور، فغورق وأالتوه احليتوان، فقلوت: اليووم أدرر  ري،     أرنه ويصغ  إليه   يطرحه، فقال له الرجل: موا  و ا الو ي لصونع؟ فقوال لوه: اعلوم أن أيأرنه ويصغ  إليه   يطرحه، فقال له الرجل: موا  و ا الو ي لصونع؟ فقوال لوه: اعلوم أن أي  ويقربه منويقربه من
البيوت، فنوحك الرجول واسوت رفه، وه ه ابإلانء الو ي البيوت، فنوحك الرجول واسوت رفه، وه ه ابإلانء الو ي   لقنا بعد، وإن اليت أالت حلوم أبيوك يف اإلانء الو ي يف زاويو لقنا بعد، وإن اليت أالت حلوم أبيوك يف اإلانء الو ي يف زاويو يل: إان عند يرق أبيك   نكن خيل: إان عند يرق أبيك   نكن خ  فارا ر ه احليتان لقولفارا ر ه احليتان لقول

  ((فيه الكبار، فبال حى قنىفيه الكبار، فبال حى قنى
  ـ ابب ذكر السمك اليهودي:ـ ابب ذكر السمك اليهودي:  279279

ولووه ولووه   ده لووه شووعر اشووعر العلوول، ولووه عنووح وصوودر وبطوون،ده لووه شووعر اشووعر العلوول، ولووه عنووح وصوودر وبطوون،العلوول، ولووه أنيوواب ابنيوواب السووباع، وجلووالعلوول، ولووه أنيوواب ابنيوواب السووباع، وجلوو  )يف البحوور أينوواً حيوووان رأسووه يشووبه رأل)يف البحوور أينوواً حيوووان رأسووه يشووبه رألقووال اطبشوويه  يف ا سووتطرف: قووال اطبشوويه  يف ا سووتطرف: 
الشومس ليلو  السوبت  ورج مون البحور، ويلقو  نفسوه يف الورب وال يتحورر، وال أياول، الشومس ليلو  السوبت  ورج مون البحور، ويلقو  نفسوه يف الورب وال يتحورر، وال أياول،   رجالن ارجل النفدع، وليس له يودان يعورف ابلسومك اليهوودي، ورلوك أنوه إرا يابوترجالن ارجل النفدع، وليس له يودان يعورف ابلسومك اليهوودي، ورلوك أنوه إرا يابوت

وقوله وجلده، يتخ  منه نعل لصاحب النقورل، فوال  ود لوه أ واً موا وقوله وجلده، يتخ  منه نعل لصاحب النقورل، فوال  ود لوه أ واً موا   وال للحقه السفن خلفتهوال للحقه السفن خلفته  يدخل البحر حى لغيب الشمس ليل  اطحد، فحينئ  يدخل البحريدخل البحر حى لغيب الشمس ليل  اطحد، فحينئ  يدخل البحر  ولو قتل، والولو قتل، وال
  ((بيناء حلي  له))وزاد يف وصفه وزاد يف وصفه   ومساه القزويين يف علاوب ا خلوقام )الشيخ اليهودي(ومساه القزويين يف علاوب ا خلوقام )الشيخ اليهودي(  من العلاوب،(من العلاوب،(  دام رلك اجللد عليه، و ودام رلك اجللد عليه، و و

  قلت:  ك ا  و اطمر،حدا عن البحر وال حرج قق قلت:  ك ا  و اطمر،حدا عن البحر وال حرج قق 
  ذكر اليوم العاملي للبحرذكر اليوم العاملي للبحرـ ابب يف ـ ابب يف   280280

  شتنربشتنرب  2222اليوم العا   للبحر  و يوم اليوم العا   للبحر  و يوم   
  ـ ابب القضاء يف البحرـ ابب القضاء يف البحر  281281

  ( : روي عن أي برزل اطسلم  أن رجل  اختصما إليه يف فرل بعد ما لبايعا، واانوا يف سفين  فقال: )ال أرااما افلقتما(( : روي عن أي برزل اطسلم  أن رجل  اختصما إليه يف فرل بعد ما لبايعا، واانوا يف سفين  فقال: )ال أرااما افلقتما(أمحد شاارأمحد شاار//2424//33))قال اللم ي يف السننقال اللم ي يف السنن
)يزوان يزول لنا فنزلنا منزال فباع صاحب لنا فرسا بغالم   أقاما بقي  يومهما وليلتهما فلما أصوبحا مون الغود حنور )يزوان يزول لنا فنزلنا منزال فباع صاحب لنا فرسا بغالم   أقاما بقي  يومهما وليلتهما فلما أصوبحا مون الغود حنور عن أي الوض ء بلفظ : عن أي الوض ء بلفظ : ((34573457  ))قلت: رواه أبو داود قلت: رواه أبو داود 

 عليوه وسولم فبليوا أاب بورزل يف انحيو   عليوه وسولم فبليوا أاب بورزل يف انحيو  الرحيل فقام إىل فرسه يسرجه فندم فبلى الرجل وأخ ه ابلبيع فبأ الرجل أن يدفعه إليه فقال بيين وبينوك أبوو بورزل صواحب النويب صولى هللاالرحيل فقام إىل فرسه يسرجه فندم فبلى الرجل وأخ ه ابلبيع فبأ الرجل أن يدفعه إليه فقال بيين وبينوك أبوو بورزل صواحب النويب صولى هللا
مووا مووا ،،يعوان ابخليووار موا   يتفرقوا يعوان ابخليووار موا   يتفرقوا العسوكر فقواال لوه  وو ه القصو  فقوال ألرضوويان أن أقنو  بينكموا بقنواء رسووول هللا صولى هللا عليوه وسوولم قوال رسوول هللا صولى هللا عليووه وسولم البالعسوكر فقواال لوه  وو ه القصو  فقوال ألرضوويان أن أقنو  بينكموا بقنواء رسووول هللا صولى هللا عليوه وسوولم قوال رسوول هللا صولى هللا عليووه وسولم الب

      )واانوا يف سفين ()واانوا يف سفين (  ولكين ال أعرف من أين قال اللم ي:   ولكين ال أعرف من أين قال اللم ي: ( ( 34573457))اود اود ( واحلديغ صححه شيخ شيخنا اطلباين يف صحيل أي د( واحلديغ صححه شيخ شيخنا اطلباين يف صحيل أي دأرااما افلقتما أرااما افلقتما 
  فاقرةفاقرة

مسعوت علو  بون ا وديين مسعوت علو  بون ا وديين   الودارم  قوال:الودارم  قوال:عثموان بون سوعيد عثموان بون سوعيد   أخربان أبو عبد هللا احلوافظ أان أبوو احلسون أمحود بون حممود الطراوفو  قوال مسعوت( ( 272272//55))روى البيهق  يف السنن روى البيهق  يف السنن 
: : فحودثوا بوه أاب حنيفو  فقوال أبوو حنيفو  فحودثوا بوه أاب حنيفو  فقوال أبوو حنيفو    ::قوالقوال( ( ن ابخليار ما   يتفرقا ن ابخليار ما   يتفرقا ااالبيعالبيع))بن عمر عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  بن عمر عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  اافي  حبديغ في  حبديغ يقول عن سفيان بن عيين  أنه حدا الكو يقول عن سفيان بن عيين  أنه حدا الكو 
      ((إن هللا ساوله عما قالإن هللا ساوله عما قال  : : قال عل قال عل     ا ليس بش ء أرأيت إن ااان يف سفين    ا ليس بش ء أرأيت إن ااان يف سفين  

  ((مثل الذكر للقلب كمثل املاء للحوتمثل الذكر للقلب كمثل املاء للحوت))ـ ابب من قال: ـ ابب من قال:   282282
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را را إإالو ار للقلوب مثول ا واء للسومك فكيوف يكوون حوال  السومك الو ار للقلوب مثول ا واء للسومك فكيوف يكوون حوال  السومك ))  ::سوالم ابون ليميو  قودل هللا لعواىل روحوه يقوولسوالم ابون ليميو  قودل هللا لعواىل روحوه يقوولمسعت شويخ اإلمسعت شويخ اإل(: )(: )6363بن القيم يف الوابل الصيب)بن القيم يف الوابل الصيب)و  قال او  قال ا
  ((فارق ا اء فارق ا اء 
  ـ ابب ذكر سفينة تركب سفينة ـ ابب ذكر سفينة تركب سفينة   283283

أسام  بن زيد عن حممد بن ا نكدر عون سوفين  قوال أسام  بن زيد عن حممد بن ا نكدر عون سوفين  قوال   عنعنعبيد هللا بن موسى عبيد هللا بن موسى عن عن   ((363699//11))( وأبو نعيم يف احللي  ( وأبو نعيم يف احللي  662662    والروايين يف مسنده )والروايين يف مسنده )  ((675675//22و روى احلاام )و روى احلاام )
ى هللا عليه وسولم فطبطوب رأسوه ى هللا عليه وسولم فطبطوب رأسوه رابت البحر يف سفين  فانكسرم فرابت لوحا منها فطرحين يف أمج  فيها أسد فلم يرعين إال به فقلت اي أاب احلارا أان موىل رسول هللا صلرابت البحر يف سفين  فانكسرم فرابت لوحا منها فطرحين يف أمج  فيها أسد فلم يرعين إال به فقلت اي أاب احلارا أان موىل رسول هللا صل: ): )

 وو ا حوديغ صووحيل اإلسووناد و   وو ا حوديغ صووحيل اإلسووناد و    ( قووال احلواام: ( قووال احلواام: ين ويهووديين إىل الطريوح حووى وضووعين علوى الطريووح فلموا وضووعين مههوم ف ننووت أنووه يوودعينين ويهووديين إىل الطريوح حووى وضووعين علوى الطريووح فلموا وضووعين مههوم ف ننووت أنووه يوودعينويموز مبنكبووه شوق  فمووا زال يغموز ويموز مبنكبووه شوق  فمووا زال يغموز 
   رجاه رجاه

  رواه البزار والطرباين بنحوه ورجا ما وثقوا(رواه البزار والطرباين بنحوه ورجا ما وثقوا(( : )( : )  366366//99))قال ا يثم  قال ا يثم    و وو و
ين ين إإسبلت سوفين  عون امسوه فقوال أموا سبلت سوفين  عون امسوه فقوال أموا : ): )حشرج بن نبال  قال حشرج بن نبال  قال ( عن عاصم بن عل  االمها عن ( عن عاصم بن عل  االمها عن 369369//11وأبو نعيم يف احللي  )وأبو نعيم يف احللي  )  ،،نعيمنعيم  أيأي(عن (عن 710710//33و وروى احلاام أينا )و وروى احلاام أينا )

    أبسوه اسواءرأبسوه اسواءر  ::خرج ومعوه أصوحابه فثقول علويهم متواعهم فقوالخرج ومعوه أصوحابه فثقول علويهم متواعهم فقوال  ::قالقال؟ ؟   مسار سفين    مسار سفين    ::خمربر ابمس  اان امس  قيسا فسماين رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم سفين   قلتخمربر ابمس  اان امس  قيسا فسماين رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم سفين   قلت
صوحيل صوحيل   ( قوال احلواام:( قوال احلواام:لوو محلوت يومئو  وقور بعوب أو بعوبين أو  سو  أو سوت  موا ثقول علو لوو محلوت يومئو  وقور بعوب أو بعوبين أو  سو  أو سوت  موا ثقول علو   ::محول موا أنوت إال سوفين  فقوالمحول موا أنوت إال سوفين  فقوالام ام   :: محلوه علو  فقوال محلوه علو  فقوالفبسوطته فلعول فيوه متواعهم  فبسوطته فلعول فيوه متواعهم  

    اإلسناد و   رجاهاإلسناد و   رجاه
  ((لويف بعد سن  سبع لويف بعد سن  سبع ،،سفين  لقب له وامسه مهران وقيل رومان وقيل قيسسفين  لقب له وامسه مهران وقيل رومان وقيل قيس( : )( : )173173//33و قال ابن ال  يب يف السب )و قال ابن ال  يب يف السب )

  ر صاحب احلوت ذي النونر صاحب احلوت ذي النونـ ابب ذكـ ابب ذك284284
  ـ ابب ذكر النيل والفرات وسيحون وجيحون.ـ ابب ذكر النيل والفرات وسيحون وجيحون.  285285

ورفعووت يل سوودرل ا نتهووى فووارا نبقهووا ابنووه قووالل  لوور وورقهووا ابنووه هران ورفعووت يل سوودرل ا نتهووى فووارا نبقهووا ابنووه قووالل  لوور وورقهووا ابنووه هران ( عوون أنووس بوون مالووك عوون مالووك بوون صعصووع  يف حووديغ ا عوراج : )   ( عوون أنووس بوون مالووك عوون مالووك بوون صعصووع  يف حووديغ ا عوراج : )   30353035وو روى البخوواري )وو روى البخوواري )
     (   (النيل والفرامالنيل والفرام  ان فسبلت جربيل فقال أما الباطنان فف  اجلن  وأما ال ا رانان فسبلت جربيل فقال أما الباطنان فف  اجلن  وأما ال ا رانالفيول يف أصلها أربع  أ ار  ران ابطنان و ران ينا ر الفيول يف أصلها أربع  أ ار  ران ابطنان و ران ينا ر 

  سيحان وجيحان والفرام والنيل ال من أ ار اجلن (سيحان وجيحان والفرام والنيل ال من أ ار اجلن (: ): )قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    ::عن أي  ريرل قالعن أي  ريرل قال  ((28392839و وروى مسلم )و وروى مسلم )
  ( ( يها ع  جتري يقال  ا السلسبيل فينشح منها  ران أحدمها الكوثر واآلخر يقال له  ر الرمح يها ع  جتري يقال  ا السلسبيل فينشح منها  ران أحدمها الكوثر واآلخر يقال له  ر الرمح فارا ففارا ف))يف حديغ أي سعيد يف حديغ أي سعيد ( : )( : )214214وو213213//77قال احلافظ يف الفتل )قال احلافظ يف الفتل )

  ( ا و( ا ون يفسر رما النهران الباطنان ا  اورانن يفسر رما النهران الباطنان ا  اورانأأفيمكن فيمكن   ::قلتقلت
يف حوديغ ا عوراج يف حوديغ ا عوراج   عبودي عون أي سوعيد اخلودريعبودي عون أي سوعيد اخلودريحدثنا داود بن اىرب ثنوا محواد بون سولم  عون أي  وارون الحدثنا داود بن اىرب ثنوا محواد بون سولم  عون أي  وارون ال( ( 2727قلت: يقصد ما رواه احلارا يف مسنده )زواود ا يثم  /رقمقلت: يقصد ما رواه احلارا يف مسنده )زواود ا يثم  /رقم

سوفلها  وران  ور الرمحو  سوفلها  وران  ور الرمحو  أأم  لغطتهم وإرا السلسبيل قد انفلر من أصلها أو من م  لغطتهم وإرا السلسبيل قد انفلر من أصلها أو من ىل سدرل ا نتهى فارا الورق  من ورقها لو يطيت را   ه اطىل سدرل ا نتهى فارا الورق  من ورقها لو يطيت را   ه اطإإ  ر ب جربيل   ر ب جربيل   طويال وفيه:   طويال وفيه:   
  ((نيب وما أتخر وأعطيت الكوثر فسلكته حى انفلر يف اجلن نيب وما أتخر وأعطيت الكوثر فسلكته حى انفلر يف اجلن و ر الكوثر قال فايتسلت يف  ر الرمح   فغفر يل ما لقدم من رو ر الكوثر قال فايتسلت يف  ر الرمح   فغفر يل ما لقدم من ر

  لكن فيه داود بن اىرب و و ملور وهللا أعلم لكن فيه داود بن اىرب و و ملور وهللا أعلم 
مسلم  بن عل  اخلشين عن مقالل بن حيان عن عكرم  عون بون عبوال عون مسلم  بن عل  اخلشين عن مقالل بن حيان عن عكرم  عون بون عبوال عون ( عن ( عن 12181218//66( والداين يف السنن الواردل يف الفنت )( والداين يف السنن الواردل يف الفنت )315315//66و وروى ابن عدي يف الكامل )و وروى ابن عدي يف الكامل )

أجرى هللا عز وجل من اجلن  إىل اطرح  س  أ ار سيحون و و  ر أ ل ا ند وجيحون و و  ور بلوخ ودجلو  والفورام ومهوا  ور العوراق أجرى هللا عز وجل من اجلن  إىل اطرح  س  أ ار سيحون و و  ر أ ل ا ند وجيحون و و  ور بلوخ ودجلو  والفورام ومهوا  ور العوراق   : ): )يه وسلم  قاليه وسلم  قالالنيب  صلى هللا علالنيب  صلى هللا عل
فاسوتودعها اجلبوال وأجرا وا يف فاسوتودعها اجلبوال وأجرا وا يف   والنيل و و  ر أ ل مصر انز ا من ع  واحدل من عيون أ ل اجلن  من أسفل درجو  مون درجاهتوا علوى جنواح  جربيول  صولى هللا عليوه وسولموالنيل و و  ر أ ل مصر انز ا من ع  واحدل من عيون أ ل اجلن  من أسفل درجو  مون درجاهتوا علوى جنواح  جربيول  صولى هللا عليوه وسولم

  (   ((   (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فبسكناه يف اطرحوأنزلنا من السماء ماء بقدر فبسكناه يف اطرح))اطرح وجعل فيها منافع للنال يف أصناف معايشهم ف لك قوله اطرح وجعل فيها منافع للنال يف أصناف معايشهم ف لك قوله 
  لور احلديغ لور احلديغ واحلديغ منكر،فيه مسلم  بن عل  أبو سعيد اخلشين الشام ،قال فيه ابن مع : ليس بش ء وقال البخاري : منكر احلديغ وقال النساو : مواحلديغ منكر،فيه مسلم  بن عل  أبو سعيد اخلشين الشام ،قال فيه ابن مع : ليس بش ء وقال البخاري : منكر احلديغ وقال النساو : م

  ابب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب  ابب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب  ـ ـ   286286
  ( عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ( عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 28942894( ومسلم )( ومسلم )67026702و روى البخاري )و روى البخاري )

      ((من ر ب فمن حنره فال أيخ  منه شيئامن ر ب فمن حنره فال أيخ  منه شيئا  )ويف رواي  عند مسلم :جبل من ر ب()ويف رواي  عند مسلم :جبل من ر ب(  يوشك الفرام أن  حيسر عن انزيوشك الفرام أن  حيسر عن انز  ))
ال لقوم الساع  حى حيسر الفرام عن جبل من ر ب يقتتل النال عليه فيقتل من اول ماوو  لسوع  ولسوعون ويقوول اول رجول مونهم لعلو  أاوون أان ال لقوم الساع  حى حيسر الفرام عن جبل من ر ب يقتتل النال عليه فيقتل من اول ماوو  لسوع  ولسوعون ويقوول اول رجول مونهم لعلو  أاوون أان رواي  عند مسلم : )رواي  عند مسلم : )  و ويفو ويف

  ((ال ي أبوال ي أبو
  غريبة:غريبة:

دار ابووون دار ابووون //205205سوووف الوابووول يف اتابوووه )أشوووراو السووواع /صسوووف الوابووول يف اتابوووه )أشوووراو السووواع /صراووور حمقوووح ا الحوووم والفووونت البووون اثوووب حممووود فهووويم أبوووو عبيووو  أن ا قصوووود ابلووو  ب  وووو النفه)البووولول( ورده يو راووور حمقوووح ا الحوووم والفووونت البووون اثوووب حممووود فهووويم أبوووو عبيووو  أن ا قصوووود ابلووو  ب  وووو النفه)البووولول( ورده يو 
  اجلوزي( من أربع  وجوه: اجلوزي( من أربع  وجوه: 

  أو ا أن البلول ليسا ر با حقيق  أو ا أن البلول ليسا ر با حقيق  
  اثنيها أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ر ب،والبلول يستخرج من ابطن اطرح اثنيها أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ر ب،والبلول يستخرج من ابطن اطرح 

   ار، والنفه يستخرج من أماان أخرى اثبل ار، والنفه يستخرج من أماان أخرى اثبلاثلثها أن النيب صلى هللا عليه وسلم خ  الفرام ابلاثلثها أن النيب صلى هللا عليه وسلم خ  الفرام ابل
  رابعها أن النال سيقتتلون و  يقتتلوا  رابعها أن النال سيقتتلون و  يقتتلوا  

  ( ا و بتصرف( ا و بتصرف  رار أنه يلزم القاول  بكون ال  ب  و البلول أن يعتقدوا النه  عن أخ  البلول و  يقل ر ا أحد  رار أنه يلزم القاول  بكون ال  ب  و البلول أن يعتقدوا النه  عن أخ  البلول و  يقل ر ا أحد
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  قلت: الوجه الثاين ضعيف فانه ثبت اب عاين  أخ  البلول من برر سطحي  قلت: الوجه الثاين ضعيف فانه ثبت اب عاين  أخ  البلول من برر سطحي  
مكوان إال جمورى الفرام، وو ا مكوان إال جمورى الفرام، وو ا   لك الوجوه الثالوغ والرابووع طنوه قود يقوال: قوود اقتتلوا،وسويقتتلون عنود امسوار الفوورام عنودما جتوف مصوادر الوونفه ا عروفو  اليووم وال يعورف لووهلك الوجوه الثالوغ والرابووع طنوه قود يقوال: قوود اقتتلوا،وسويقتتلون عنود امسوار الفوورام عنودما جتوف مصوادر الوونفه ا عروفو  اليووم وال يعورف لووهواو واو 

  حقا  حقا  على لسليم اون ال  ب  و البلول على ينا ر فعل الوابل ويبقى الوجه اطول ومعه اإللزام، فا ما وجيهان واافيان على لسليم اون ال  ب  و البلول على ينا ر فعل الوابل ويبقى الوجه اطول ومعه اإللزام، فا ما وجيهان واافيان 
  تنبيه:تنبيه:

  ( وجزم أبن ا راد ابل  ب البلول ( وجزم أبن ا راد ابل  ب البلول 2525)ص:)ص:  ((مطابق  االخلاعام العصري   ا أخرب به سيد الربي مطابق  االخلاعام العصري   ا أخرب به سيد الربي ))سبح أمحد بن الصديح الغماري أاب عبي  إىل دعواه للك يف سبح أمحد بن الصديح الغماري أاب عبي  إىل دعواه للك يف   
  طريفةطريفة

عل  بن أي طالب فبلقى رمان  قطعت اجلسور مون ع مهواق فبخو م عل  بن أي طالب فبلقى رمان  قطعت اجلسور مون ع مهواق فبخو م   قال احلموي يف معلم البلدان : ومما يروى عن السدي و وهللا أعلم حبقه من ابطله و مد الفرام يف زمنقال احلموي يف معلم البلدان : ومما يروى عن السدي و وهللا أعلم حبقه من ابطله و مد الفرام يف زمن
، ولووو   أر  وو ا اخلوورب يف عوودل ، ولووو   أر  وو ا اخلوورب يف عوودل فكووان فيهووا اوور حووب ق فووبمر ا سوولم  أن يقتسوومو ا بيوونهم، واووانوا يرو ووا موون اجلن    و وو ا خوورب ابطوول ، طن فوااووه اجلنوو    لوجوود يف الوودنيافكووان فيهووا اوور حووب ق فووبمر ا سوولم  أن يقتسوومو ا بيوونهم، واووانوا يرو ووا موون اجلن    و وو ا خوورب ابطوول ، طن فوااووه اجلنوو    لوجوود يف الوودنيا

  مواضع من اتب العلماء ما استلزم اتابته( مواضع من اتب العلماء ما استلزم اتابته( 
ر رضو  هللا عنوه يف  ر رضو  هللا عنوه يف  ما أان فالطراف  والغراب  من مقاصد اتاي   ا فل لك استلزم رار ا قوقد نسبه العالمو  حمموود شوكري اآللوسو  حفيود صواحب رود ا عواين لعموما أان فالطراف  والغراب  من مقاصد اتاي   ا فل لك استلزم رار ا قوقد نسبه العالمو  حمموود شوكري اآللوسو  حفيود صواحب رود ا عواين لعموقلت: أقلت: أ

  بتحقيح العالم  الشاعر للمي  ا ؤلف حممد رل  اطثري(بتحقيح العالم  الشاعر للمي  ا ؤلف حممد رل  اطثري(//6060وو5959اتابه )ا اء وما ورد يف شربه من اآلداب/صاتابه )ا اء وما ورد يف شربه من اآلداب/ص
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فسوه، وأعود مالوه، فرحول سوبع فسوه، وأعود مالوه، فرحول سوبع أصله من بغداد مدين  السالم،عاصم  بين العبال، ورا من أبيه مواال وفوبا ، فاسوتمتع بوه طوويال،   حدثتوه نفسوه ابلسوفر يف البحور، فلهوز نأصله من بغداد مدين  السالم،عاصم  بين العبال، ورا من أبيه مواال وفوبا ، فاسوتمتع بوه طوويال،   حدثتوه نفسوه ابلسوفر يف البحور، فلهوز ن
لسووع لسووع ))مسووماو  إىل الليلوو  الثامنوو  واخلمسوو  بعوود اخلمسووماو  يف مسووماو  إىل الليلوو  الثامنوو  واخلمسوو  بعوود اخلمسووماو  يف رحوالم،يف اوول رحلوو  موون علاوووب ويراوووب اطحووداا، حكتهووا شووهرزاد لشووهراير مون الليلوو  الثالثوو  بعوود اخلرحوالم،يف اوول رحلوو  موون علاوووب ويراوووب اطحووداا، حكتهووا شووهرزاد لشووهراير مون الليلوو  الثالثوو  بعوود اخل

  ا كتب  الثقافي (  ا كتب  الثقافي (  //136136ليل  اما يف اتاب ألف ليل  وليل   وان ر بدايتها  نار يف اجمللد الثاين صفح  )ليل  اما يف اتاب ألف ليل  وليل   وان ر بدايتها  نار يف اجمللد الثاين صفح  )  ((وعشرينوعشرين
  فائدة: فائدة: 

ن البحووار مصوودرا للقصوو  البحريوو  العربيوو ،و   علووى قلتهووا موون أبوودع ن البحووار مصوودرا للقصوو  البحريوو  العربيوو ،و   علووى قلتهووا موون أبوودع : اووان مووا اتبووه الرحالوو  ا سوولمون عوو: اووان مووا اتبووه الرحالوو  ا سوولمون عوو  ((180180)الرحالوو  ا سوولمون/ص)الرحالوو  ا سوولمون/صقووال الووداتور زاوو  حمموود حسوون يفقووال الووداتور زاوو  حمموود حسوون يف
  القص  البحري  يف هداب العا  على اإلطالق وحسبنا أن نشب  نا إىل قص  السندابد البحري ( القص  البحري  يف هداب العا  على اإلطالق وحسبنا أن نشب  نا إىل قص  السندابد البحري ( 

  وقد أشار إىل   ا الداتور حس  فوزي يف اتاب )حديغ السندابد البحري( وقد أشار إىل   ا الداتور حس  فوزي يف اتاب )حديغ السندابد البحري( 
  له عينانله عينان  ـ ابب من رأى البحر يف املنام يف صورة رأسـ ابب من رأى البحر يف املنام يف صورة رأس288288

الفوتل واووان يوزا بقووزوين أو أقوام بعبوادان رلثووا أاثور موون ثالثو  سوون  قوال أرقووب ليلو  رلثووا الفوتل واووان يوزا بقووزوين أو أقوام بعبوادان رلثووا أاثور موون ثالثو  سوون  قوال أرقووب ليلو  رلثووا   فوورج الوراوي الصووويف أيفوورج الوراوي الصووويف أي( عون  ( عون  103103وو102102روى ابون أي الودنيا يف ا نامووام )صروى ابون أي الودنيا يف ا نامووام )ص
وفوم وأرانن وحليوو  بينواء اب وا الووربد و  أر شويئا قوه وال وجهووا وفوم وأرانن وحليوو  بينواء اب وا الووربد و  أر شويئا قوه وال وجهووا اليمو  فووارا أان بورأل مثول رأل اإلنسوان لووه عينوان اليمو  فووارا أان بورأل مثول رأل اإلنسوان لووه عينوان   فكنوت أاورب فغلبتوين عينوواي يف بعوض الليول ووجهوو  انحيو فكنوت أاورب فغلبتوين عينوواي يف بعوض الليول ووجهوو  انحيو 

 و ا أبوو خالود قلوت مون  و ا أبوو خالود قلوت مون أع م وال أارب منه فكبين اربم وارب مع  فمأل صوله الدنيا فلعلت أعلب منه فقلت لرجل إىل جانيب من   ا قال أال لعورف  و ا قلوت ال قوال أع م وال أارب منه فكبين اربم وارب مع  فمأل صوله الدنيا فلعلت أعلب منه فقلت لرجل إىل جانيب من   ا قال أال لعورف  و ا قلوت ال قوال 
م اربم السموام واطرح وما فيهن من اجلبال والشلر وا ياه والثرى حوى  و ه اطعوواد و و ا الصوخر الو ي فيوه م اربم السموام واطرح وما فيهن من اجلبال والشلر وا ياه والثرى حوى  و ه اطعوواد و و ا الصوخر الو ي فيوه ارب وإرا ارب ارب وإرا ارب     البحر فكبنه يقول إرا اربمالبحر فكبنه يقول إرا اربم: : أبو خالد قال أبو خالد قال 

لووايف القيامو    لكوورب لووايف القيامو    لكوورب  و ه ا نوارل ومجيوع سوااين ضورب مون ضوروب اخللوح فن ورم وراوو  مون  حبوار مون التسوبيل عليهوا مالوكو  يودورون حو وا يكوربون فوال لوزال او لك حوى  و ه ا نوارل ومجيوع سوااين ضورب مون ضوروب اخللوح فن ورم وراوو  مون  حبوار مون التسوبيل عليهوا مالوكو  يودورون حو وا يكوربون فوال لوزال او لك حوى 
  ((ما أجد شيئا مما أرقب له قال فسبلته  ل رأيت له بدان أو حلي  لعرفها قال ال أرار إال وجهه بال بدن وال يد  و هدم شديد اطدم   ما أجد شيئا مما أرقب له قال فسبلته  ل رأيت له بدان أو حلي  لعرفها قال ال أرار إال وجهه بال بدن وال يد  و هدم شديد اطدم   فانتبهت و فانتبهت و 
  ـ ابب يف أن أهل البحر راضون ابلبحر مسكنا فيه معاشهم.ـ ابب يف أن أهل البحر راضون ابلبحر مسكنا فيه معاشهم.  289289

م الورب والبحور فموارا معايشوهم قوال أ ول الورب مون الورب وأ ول  البحور مون م الورب والبحور فموارا معايشوهم قوال أ ول الورب مون الورب وأ ول  البحور مون قوال موسوى لربوه أي رب خلقوت خلقوك فموألقوال موسوى لربوه أي رب خلقوت خلقوك فموألعن أي رر قال: )عن أي رر قال: )((244244صص))و روى يف اتاب القدر و روى يف اتاب القدر 
  ( (  مبسكنه مبسكنهاًل اًل يت اُ يت اُ ضء ضء البحر ور  البحر ور  

  وإسناده ضعيف، فيه ابن  يع  وإسناده ضعيف، فيه ابن  يع  
  ـ ابب ذكر قصة العنقاء !!ـ ابب ذكر قصة العنقاء !!290290

د الو واب بون عمورو قوال حودثين علو  بون د الو واب بون عمورو قوال حودثين علو  بون حدثنا أبوو حفو  عمور بون حممود بون رجواء قوال حودثنا أبوو أيووب عبوحدثنا أبوو حفو  عمور بون حممود بون رجواء قوال حودثنا أبوو أيووب عبو( قال:( قال:  282282وو281281//22))و روى ابن بط  يف اإلابن  الكربى و روى ابن بط  يف اإلابن  الكربى 
اانوت العنقواء عنود سوليمان بون داود عليوه السوالم اانوت العنقواء عنود سوليمان بون داود عليوه السوالم ))  ::احلسن بن  ارون قال حدثين أمحد بن عباد قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن ز ب السلويل عن داود بن أي  نود قوالاحلسن بن  ارون قال حدثين أمحد بن عباد قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن ز ب السلويل عن داود بن أي  نود قوال

القنواء والقودر القنواء والقودر    ء ءده القناء والقدر واانت العنقواء حاضورل فقالوت العنقواء وأي شوده القناء والقدر واانت العنقواء حاضورل فقالوت العنقواء وأي شوواان سليمان قد علم االم الطب وسخرم له الشياط  وأعط  ما   يعه أحد ف ار عنواان سليمان قد علم االم الطب وسخرم له الشياط  وأعط  ما   يعه أحد ف ار عن
فلوور فقالوت العنقواء إن  و ا ال فلوور فقالوت العنقواء إن  و ا ال ما يعين شيئا وقيل لسوليمان بون داود أنوه يولود يف ا شورق جاريو  ويولود يف ا غورب يوالم يف يووم واحود وسواع  واحودل وأ موا  تمعوان علوى الما يعين شيئا وقيل لسوليمان بون داود أنوه يولود يف ا شورق جاريو  ويولود يف ا غورب يوالم يف يووم واحود وسواع  واحودل وأ موا  تمعوان علوى ال

 و ه اب شورق فقوال  وا سوليمان إن رلوك يكووون ابلقنواء والقودر قالوت ال أقبول رلوك أان هخو  اجلاريو  فبصوب ا يف موضوع ال يصول إليهووا  و ه اب شورق فقوال  وا سوليمان إن رلوك يكووون ابلقنواء والقودر قالوت ال أقبول رلوك أان هخو  اجلاريو  فبصوب ا يف موضوع ال يصول إليهووا يكوون وايوف يكوون و و ا اب غورب و يكوون وايوف يكوون و و ا اب غورب و 
ئ ابجلاريو  ئ ابجلاريو  قوت أمورانر أن جتوقوت أمورانر أن جتوخملوق وأحف ها حى يكون رلك الوقت ال ي رارمت أ ما يلتقيان فيه فقال سليمان ار يب فخ ي اجلاري  وحترزي مبوا قودرم فوارا اوان رلوك الو خملوق وأحف ها حى يكون رلك الوقت ال ي رارمت أ ما يلتقيان فيه فقال سليمان ار يب فخ ي اجلاري  وحترزي مبوا قودرم فوارا اوان رلوك الو 
ال يصول إليهوا خملووق يف رلوك ال يصول إليهوا خملووق يف رلوك وبئ من ابلغالم فانطلقوت العنقواء فاحتملوت اجلاريو  حوى صوبهتا يف جزيورل مون جزاوور البحور واوان يف للوك اجلزيورل جبول ع ويم يف رأسوه قلو  وبئ من ابلغالم فانطلقوت العنقواء فاحتملوت اجلاريو  حوى صوبهتا يف جزيورل مون جزاوور البحور واوان يف للوك اجلزيورل جبول ع ويم يف رأسوه قلو  

حى صار رجال فراوب يف البحور يف حى صار رجال فراوب يف البحور يف   ؤؤم   يزل يشب وينشم   يزل يشب وينشختتلف إليها حى اربم وشبت وصارم امرأل   إن الغالختتلف إليها حى اربم وشبت وصارم امرأل   إن الغال  الرأل اهف فصبم اجلاري  يف رلك الكهف   جعلتالرأل اهف فصبم اجلاري  يف رلك الكهف   جعلت
دور يف للوك اجلزيورل إر رفوع رأسوه دور يف للوك اجلزيورل إر رفوع رأسوه سفين  ومعه فرل فلما انتهى إىل للك اجلزيرل اسر به فخرج  و وفرسه إىل للك اجلزيرل ويرقت السفين  فلم يونج منهوا أحود يوبه فبينوا  وو يوسفين  ومعه فرل فلما انتهى إىل للك اجلزيرل اسر به فخرج  و وفرسه إىل للك اجلزيرل ويرقت السفين  فلم يونج منهوا أحود يوبه فبينوا  وو يو

طويالن احليول ليصول اول واحود منهموا إىل صواحبه فقالوت اجلاريو  إن الويت ربتوين طوب طويالن احليول ليصول اول واحود منهموا إىل صواحبه فقالوت اجلاريو  إن الويت ربتوين طوب ييوأخو م لقلبوه فمكثوا وأخو م لقلبوه فمكثوا   يقبلهوايقبلهوا    فبصر ابجلاري  وبصرم به فدان منها فكلمها والمته فبخفبصر ابجلاري  وبصرم به فدان منها فكلمها والمته فبخ
البحور ولودخل أنوت فيوه فا وا إن بصورم بوك قتلتوك فواين سبسوب ا أن حتمول الفورل البحور ولودخل أنوت فيوه فا وا إن بصورم بوك قتلتوك فواين سبسوب ا أن حتمول الفورل   ع يم الشبن وليس لك حيل  لصل را إيل إال أن لو بل فرسوك   لرمو  مبوا يف جوفوه يفع يم الشبن وليس لك حيل  لصل را إيل إال أن لو بل فرسوك   لرمو  مبوا يف جوفوه يف
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 و ا  و ا  ء  ء البحور شويئا علبوا   أر مثلوه قوه وقود اانوت اجلاريو  سوبلت الفوى أي شوالبحور شويئا علبوا   أر مثلوه قوه وقود اانوت اجلاريو  سوبلت الفوى أي شو  فعلت صرم عندي فلما جاءم العنقاء قالت  ا اجلاري  اي أمه لقد رأيوت اليووم يففعلت صرم عندي فلما جاءم العنقاء قالت  ا اجلاري  اي أمه لقد رأيوت اليووم يفإيل فارا إيل فارا 
البحور فبلقواه يف  و ه اجلزيورل فقالوت اي أموه البحور فبلقواه يف  و ه اجلزيورل فقالوت اي أموه   حتتك فقال  ا فرل فقالت  ا العنقاء وما  و اي بني  فقالت رلك ال ي لرين على شه البحر قالت اي بني    ا فرل ميت محلوهحتتك فقال  ا فرل فقالت  ا العنقاء وما  و اي بني  فقالت رلك ال ي لرين على شه البحر قالت اي بني    ا فرل ميت محلوه

نقوواء إىل سووليمان لتخووربه أن نقوواء إىل سووليمان لتخووربه أن فليئيووين بووه حووى أن وور إليووه وأ ووو بووه وأمسووه بيوودي فانطلقووت العنقوواء فاحتملووت الفوورل والفووى فيووه حووى وضووعته بوو  يوودي اجلاريوو    انطلقووت العفليئيووين بووه حووى أن وور إليووه وأ ووو بووه وأمسووه بيوودي فانطلقووت العنقوواء فاحتملووت الفوورل والفووى فيووه حووى وضووعته بوو  يوودي اجلاريوو    انطلقووت الع
در ابطول وأن الفوى خورج مون بطون الفورل فواقوع اجلاريو  فلموا صوارم العنقواء عنود سوليمان واوان در ابطول وأن الفوى خورج مون بطون الفورل فواقوع اجلاريو  فلموا صوارم العنقواء عنود سوليمان واوان وأن القنواء والقووأن القنواء والقو   ء ءالوقت قد منى وأنه   يكن من القناء ال ي راور شوالوقت قد منى وأنه   يكن من القناء ال ي راور شو

ور وقود منوى الوقوت فقوال ور وقود منوى الوقوت فقوال قالت اي سليمان أليس زعمت أن القناء والقدر ينفع وينر ويكون ما قلتم وقد اان الوقت ال ي أخربلين أنه يكون و تمعوان فيوه ويكوون الفلوقالت اي سليمان أليس زعمت أن القناء والقدر ينفع وينر ويكون ما قلتم وقد اان الوقت ال ي أخربلين أنه يكون و تمعوان فيوه ويكوون الفلو
ان ان ا ما أخربلك أنه يكون فقالت العنقاء إمنا جئت من عنود اجلاريو  السواع  وموا وصول إليهوا خلوح فوبين الرجول فقوال سوليمان جيئينوا ابجلاريو  فواا ما أخربلك أنه يكون فقالت العنقاء إمنا جئت من عنود اجلاريو  السواع  وموا وصول إليهوا خلوح فوبين الرجول فقوال سوليمان جيئينوا ابجلاريو  فواسليمان قد اجتمعا واان منهمسليمان قد اجتمعا واان منهم

اوربم وثقلوت وإمنوا محلتوين صوغبل اوربم وثقلوت وإمنوا محلتوين صوغبل فانطلقت العنقاء إىل اجلاري  فقالت إن سليمان أرسلين إليك طمحلك إليه فقالت اجلاري  اي أموه ايوف حتمليوين وأان امورأل قود  فانطلقت العنقاء إىل اجلاري  فقالت إن سليمان أرسلين إليك طمحلك إليه فقالت اجلاري  اي أموه ايوف حتمليوين وأان امورأل قود    بيئك ابلرجلبيئك ابلرجل
العنقاء أمرم الفى ودخول يف جووف  و ا الفورل   قالوت اجلاريو  للعنقواء اي أموه إن انوت ال بود فاعلو  فواين أدخول يف جووف الفورل العنقاء أمرم الفى ودخول يف جووف  و ا الفورل   قالوت اجلاريو  للعنقواء اي أموه إن انوت ال بود فاعلو  فواين أدخول يف جووف الفورل    ء ءوقد اانت اجلاري  ح  أحست مبلوقد اانت اجلاري  ح  أحست مبل
الفورل فاحتملتهوا حوى وضوعتها بو  يودي سوليمان فقالوت  و ه اجلاريو  فوبين الفورل فاحتملتهوا حوى وضوعتها بو  يودي سوليمان فقالوت  و ه اجلاريو  فوبين   فقالت العنقاء صدقت اي بني  فودخلت اجلاريو  يف جووففقالت العنقاء صدقت اي بني  فودخلت اجلاريو  يف جووف   ء ء  حتمليين فان وقعت   ينرين ش  حتمليين فان وقعت   ينرين ش

خرجو  فخرجوت فقوال سوليمان للرجول اخورج فقود جواءم بوك حتملوك علوى ريوم أنفهوا علوى ينهر وا فخورج الفوى خرجو  فخرجوت فقوال سوليمان للرجول اخورج فقود جواءم بوك حتملوك علوى ريوم أنفهوا علوى ينهر وا فخورج الفوى أأقويل لللاريو  ختورج فقالوت لللاريو  قويل لللاريو  ختورج فقالوت لللاريو    ::الرجل فقال سليمانالرجل فقال سليمان
  ((قققق  ((الساع الساع فاستحيت العنقاء فهربت على وجهها فلم ير  ا أثر حى فاستحيت العنقاء فهربت على وجهها فلم ير  ا أثر حى 

  ـ ابب من كان يعيش على صيد السمك ويبيعه من القضاة املالكية رضي هللا عنه.ـ ابب من كان يعيش على صيد السمك ويبيعه من القضاة املالكية رضي هللا عنه.  291291
أصوله مون حووف أصوله مون حووف     شوبيلشوبيلإإاحلوويف احلوويف   محود بون حممود بون خلوف أبوو القاسوممحود بون حممود بون خلوف أبوو القاسوم: )أ: )أاحلوويف احلوويف   ( يف لرمج  أمحد بون حممود بون خلوف( يف لرمج  أمحد بون حممود بون خلوف5454صص))و قال ابن فرحون ا الك  يف الديباج ا   ب و قال ابن فرحون ا الك  يف الديباج ا   ب 

  ،،نوه   أيخو  علوى القنواء أجورانوه   أيخو  علوى القنواء أجوراإإ  ::ويقوالويقوال  ،،واشوتد أبسوه علوى أ ول الشورواشوتد أبسوه علوى أ ول الشور  ،،وسولك سوبيل النزا و  والعودل واجلزالو وسولك سوبيل النزا و  والعودل واجلزالو   ،،رل  فشكرم سبله يف أحكامهرل  فشكرم سبله يف أحكامهشبيلي  مشبيلي  ماستقن  إباستقن  إب        مصرمصر
  ((مثان  و سماو مثان  و سماو لوىف يف شعبان من سن  مثان و لوىف يف شعبان من سن  مثان و   ،،حى خلصه هللا عز وجل من القناءحى خلصه هللا عز وجل من القناء  ،،يبيعه ويقتام مثنهيبيعه ويقتام مثنه  ،،سبوعسبوعنه اان يعي  أايم قناوه من صيد السمك مرل يف اطنه اان يعي  أايم قناوه من صيد السمك مرل يف اطإإو و 

ر ابهلل حوى   يبوح عنودان ثقو  يف ر ابهلل حوى   يبوح عنودان ثقو  يف قلت:  ك ا ينبغ  أن يكون القنال، ال اقنالنا بتطوان ويب ا، ال ين لورو عدد منهم يف جوراوم بيوع ا خودرام والتعواون موع جتار وا والعيواقلت:  ك ا ينبغ  أن يكون القنال، ال اقنالنا بتطوان ويب ا، ال ين لورو عدد منهم يف جوراوم بيوع ا خودرام والتعواون موع جتار وا والعيوا
  أحد وال حول وال قول إال ابهلل أحد وال حول وال قول إال ابهلل 

  فائدةفائدة
أن مون شوروو الكموال يف القاضو  أن ال يكوون فقوبا ، وعللووا رلوك بكوون الفقور مودعال لل لوم، طلبوا للموال أياول أن مون شوروو الكموال يف القاضو  أن ال يكوون فقوبا ، وعللووا رلوك بكوون الفقور مودعال لل لوم، طلبوا للموال أياول   رار أ ل العلوم يف اتوب هداب القنواء وصوفام القنوالرار أ ل العلوم يف اتوب هداب القنواء وصوفام القنوال

  سحتا والعيار ابهلل وهللا أعلم سحتا والعيار ابهلل وهللا أعلم 
  ـ ابب يف استحباب تقدمي الرجل اليمىن ملن دخله للسباحةـ ابب يف استحباب تقدمي الرجل اليمىن ملن دخله للسباحة  292292

   عليه وسلم حيب التيمن يف شبنه اله( عليه وسلم حيب التيمن يف شبنه اله(اان رسول هللا  صلى هللااان رسول هللا  صلى هللا( عن عاوش  قالت : )( عن عاوش  قالت : )268268( مسلم )( مسلم )166166و روى البخاري )و روى البخاري )
  ـ ابب ذكر مثلث برموداـ ابب ذكر مثلث برمودا  293293

ثالثو  ماليو  ولسوعماو  ألوف  ثالثو  ماليو  ولسوعماو  ألوف    أو مثلغ الشيطان اما يسميه بعوض الكتواب الغوربي ،  وو منطقو  حبريو  حمودودل كوزر الببموود وبولوو ريكوو وميلبوورن بفلوريودا ، مسواحتها مووأو مثلغ الشيطان اما يسميه بعوض الكتواب الغوربي ،  وو منطقو  حبريو  حمودودل كوزر الببموود وبولوو ريكوو وميلبوورن بفلوريودا ، مسواحتها موو
االم اختفوواء يريبوو  لسووفن حبريو  وطوواورام حربي ،بوودأم سلسول  االختفوواءام  وو ه يف أواسوه القوورن التاسووع عشوور، االم اختفوواء يريبوو  لسووفن حبريو  وطوواورام حربي ،بوودأم سلسول  االختفوواءام  وو ه يف أواسوه القوورن التاسووع عشوور، ( وقود اانووت مسوورحا حلو( وقود اانووت مسوورحا حلو39000003900000ايلوو موول مربووع )ايلوو موول مربووع )

  19451945دجنورب دجنورب   55، حيوغ انطلقوت أربوع طواورام حربيو  أمريكيو  يووم ، حيوغ انطلقوت أربوع طواورام حربيو  أمريكيو  يووم 1919ومن  رلك احل  اختفت أاثر من  س  سفين  وعشرون طاورل، أشهر ا الطوبان رحلو  الطوبان ومن  رلك احل  اختفت أاثر من  س  سفين  وعشرون طاورل، أشهر ا الطوبان رحلو  الطوبان 
  ت أينا ت أينا ينروف جوي  ممتازل و  لعد منها واحدل بعد عبور ا ا ثلغ،  أرسلت طاورل إنقار للبحغ عنها أو عن ما ميكن أن يكون من خملفاهتا فاختفينروف جوي  ممتازل و  لعد منها واحدل بعد عبور ا ا ثلغ،  أرسلت طاورل إنقار للبحغ عنها أو عن ما ميكن أن يكون من خملفاهتا فاختفمن مطار روديرال يف من مطار روديرال يف 

ا مكوان وجوود عورل إبلويس، وهللا ا مكوان وجوود عورل إبلويس، وهللا وحاول العلماء أن  دوا لل ا رل لفسوبا فتنواربت أقووا م وحاروا وقود زعوم الكالوب الصوحف  عيسوى داود يف بعوض اتبوه ا ثوبل الغريبو  أ ووحاول العلماء أن  دوا لل ا رل لفسوبا فتنواربت أقووا م وحاروا وقود زعوم الكالوب الصوحف  عيسوى داود يف بعوض اتبوه ا ثوبل الغريبو  أ و
  أعلم أعلم 
  ـ ابب ذكر جزيرة أنطلنتيسـ ابب ذكر جزيرة أنطلنتيس  294294

ل ضووررا،ول ار ل ضووررا،ول ار راوور أفالطووون اليوووانين يف بعووض اتبووه قصوو  جزيوورل انويوو  موجووودل يف  اىوويه اططلسوو  امووا يسوومى اليوووم يسووكنها شووعب متحنوور جوودا يرقووت بسووبب زلووزاراوور أفالطووون اليوووانين يف بعووض اتبووه قصوو  جزيوورل انويوو  موجووودل يف  اىوويه اططلسوو  امووا يسوومى اليوووم يسووكنها شووعب متحنوور جوودا يرقووت بسووبب زلووزا
طوبا( اإليريقو  طوبا( اإليريقو  ))رايوا اآلن، وليبيوا جمتمعو ، وقود حواول اثوب مون البواحث  الوقووف عليهوا فوزعم بعنوهم أ وا جزيورل رايوا اآلن، وليبيوا جمتمعو ، وقود حواول اثوب مون البواحث  الوقووف عليهوا فوزعم بعنوهم أ وا جزيورل اطساطب القدمي  أ ا اانت أاورب مون هسويا الصوغرى و و  لاطساطب القدمي  أ ا اانت أاورب مون هسويا الصوغرى و و  ل

انفي  وقيول: بول اانوت مون انفي  وقيول: بول اانوت مون يرقت بسبب انفلار برااين وقوال هخورون:  و  جزيورل مون جمموعو  جوزر الكواانري ا غريبو  اىتلو   وقيول اانوت مون جمموعو  جوزر ا نطقو  اإلسوكنديرقت بسبب انفلار برااين وقوال هخورون:  و  جزيورل مون جمموعو  جوزر الكواانري ا غريبو  اىتلو   وقيول اانوت مون جمموعو  جوزر ا نطقو  اإلسوكند
  ر اطمريكي  ر اطمريكي  اجلز اجلز 

  ـ ابب هل أكل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم السمكـ ابب هل أكل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم السمك  295295
فلما قدمنا ا دين  ألينا رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ف اران رلك لوه فقوال  وو فلما قدمنا ا دين  ألينا رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ف اران رلك لوه فقوال  وو ( واللفظ له عن جابر حديغ العنرب وفيه )   ( واللفظ له عن جابر حديغ العنرب وفيه )   19351935( ومسلم )( ومسلم )41044104روى البخاري )روى البخاري )

  (( ء فتطعموان قال فبرسلنا إىل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم منه فباله ء فتطعموان قال فبرسلنا إىل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم منه فبالهرزق أخرجه هللا لكم فهل معكم من حلمه شرزق أخرجه هللا لكم فهل معكم من حلمه ش
  ابب ذكر خرب صنم سومناة العجيبابب ذكر خرب صنم سومناة العجيبـ ـ   296296

ه ه اوان مون علاوبهوا  يكول فيوه صونم امسواوان مون علاوبهوا  يكول فيوه صونم امسو    بلدل مشهورل من بالد ا ند علوى سواحل البحور حبيوغ لغلبوه أمواجوهبلدل مشهورل من بالد ا ند علوى سواحل البحور حبيوغ لغلبوه أمواجوهو قال القزويين يف هاثر البالد يف حديثه عن مدين  )سومنال(: )و قال القزويين يف هاثر البالد يف حديثه عن مدين  )سومنال(: )
ع يموواً عنود ا نود مون رهه واقفواً يف ا ووواء ع يموواً عنود ا نود مون رهه واقفواً يف ا ووواء   مم و ا البيووت ال بقاومو  مون أسوفله لدعموه وال بعالقو  موون أعواله متسوكه واوان أمور  و ا الصوون و ا البيووت ال بقاومو  مون أسوفله لدعموه وال بعالقو  موون أعواله متسوكه واوان أمور  و ا الصوون  سوومنال واوان الصونم واقفواً يف وسوهسوومنال واوان الصونم واقفواً يف وسوه

اطرواد إرا فارقوت اطجسواد اجتمعوت إليوه اطرواد إرا فارقوت اطجسواد اجتمعوت إليوه   ولزعم ا نود أنولزعم ا نود أنحيلون إليه ال ليل  خسوف  تمع عنده ما يزيد على ماو  ألف إنسان حيلون إليه ال ليل  خسوف  تمع عنده ما يزيد على ماو  ألف إنسان   لعلب مسلماً اان أو اافراً واانت ا ندلعلب مسلماً اان أو اافراً واانت ا ند
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يزيود علوى يزيود علوى   واوانوا حيملوون إليوه مون ا ودااي اول شو ء نفويس واوان لوه مون الوقووف مواواوانوا حيملوون إليوه مون ا ودااي اول شو ء نفويس واوان لوه مون الوقووف موا    التناسوخ وان ا ود واجلوزر عبوادل البحور لوهالتناسوخ وان ا ود واجلوزر عبوادل البحور لوه  و و ينشئها يف من شاء اموا  وو مو  ب أ ولو و ينشئها يف من شاء اموا  وو مو  ب أ ول
  ((    عشرل هالف قري عشرل هالف قري 

  فنسي أكثر ما كان حيفظفنسي أكثر ما كان حيفظ  ـ ابب من ركب البحر من احلفاظـ ابب من ركب البحر من احلفاظ  297297
(: )أخربين عبد ا لك بن طريف و و من أ ل العلم وال ااء، واعتدال اطحوال وصح  البحغ، أنه اان را حوظ مون احلفوظ ع ويم (: )أخربين عبد ا لك بن طريف و و من أ ل العلم وال ااء، واعتدال اطحوال وصح  البحغ، أنه اان را حوظ مون احلفوظ ع ويم 388388//11قال ابن حزم )رساول ابن حزم/قال ابن حزم )رساول ابن حزم/

موا اوان حيفوظ، وأخول بقووول حف وه إخوالال شوديدا   يعواوده رلووك موا اوان حيفوظ، وأخول بقووول حف وه إخوالال شوديدا   يعواوده رلووك   ال يكواد ميور علوى مسعوه شو ء حيتوواج إىل اسوتعادله، وأنوه راوب البحور فموور بوه فيوه  وول شوديد أنسواه أاثوورال يكواد ميور علوى مسعوه شو ء حيتوواج إىل اسوتعادله، وأنوه راوب البحور فموور بوه فيوه  وول شوديد أنسواه أاثوور
  ال ااء بعد(ال ااء بعد(

  ـ ابب ذكر فاجعة كربى ومصيبة عظمى.ـ ابب ذكر فاجعة كربى ومصيبة عظمى.  298298
شوحن شوحن ( أنه بعدما علم السلطان أبو احلسن  أن أاب العبال الفنل احلفصو  يقولب مون لوونس عوزم علوى العوودل إىل ا غورب )( أنه بعدما علم السلطان أبو احلسن  أن أاب العبال الفنل احلفصو  يقولب مون لوونس عوزم علوى العوودل إىل ا غورب )171171وو170170//11رار الناصري يف االستقصا )رار الناصري يف االستقصا )

البحور يف فصول الشوتاء و يلوان البحور والوب البود بعود أن عقود البنوه البحور يف فصول الشوتاء و يلوان البحور والوب البود بعود أن عقود البنوه   ببطقوام وأزاد علل ا سافرين و ا قنوى نسوك عيود الفطور مون سون   سو  وسوبعماو  راوطقوام وأزاد علل ا سافرين و ا قنوى نسوك عيود الفطور مون سون   سو  وسوبعماو  راوأساطيله ابأساطيله اب
السولطان أي احلسون بتوونس سون  ونصوفا السولطان أي احلسون بتوونس سون  ونصوفا أي الفنل على لونس ثق  مبا بينه وبو  عمور بون محوزل م ا صوا رل ولفواداي مبكانوه مون معورل الغويواء وثوورهتم بوه واانوت مودل حماصورل أي الفنل على لونس ثق  مبا بينه وبو  عمور بون محوزل م ا صوا رل ولفواداي مبكانوه مون معورل الغويواء وثوورهتم بوه واانوت مودل حماصورل 

أ ول دولتوه   اقتحمهوا والصولت أ ول دولتوه   اقتحمهوا والصولت والصل خرب رحيله ابلفنل بن أي بكر و و ببالد اجلريد فبي  السب إىل لونس ونزل را على أي الفنل ا ريين ومن اان معه من حاشويته و والصل خرب رحيله ابلفنل بن أي بكر و و ببالد اجلريد فبي  السب إىل لونس ونزل را على أي الفنل ا ريين ومن اان معه من حاشويته و 
ى اطموان فخورج إىل دار أصوهاره مون بوين محوزل فبقو  عنود م حوى أنفو وا معوه مون أوصوله إىل أبيوه ى اطموان فخورج إىل دار أصوهاره مون بوين محوزل فبقو  عنود م حوى أنفو وا معوه مون أوصوله إىل أبيوه يده بيد أ د البلد   أحواطوا ابلقصوب  يووم موىن حوى اسوتنزلوا أاب الفنول علويده بيد أ د البلد   أحواطوا ابلقصوب  يووم موىن حوى اسوتنزلوا أاب الفنول علو

                    فلحح به بثغر اجلزاور فلحح به بثغر اجلزاور 
ايوو  ايوو  س فموونعهم صوواحب كس فموونعهم صوواحب كوأمووا السوولطان أبووو احلسوون وجيشووه الرااووب البحوور معووه فووا م  ووا جللوووا احتوواجوا إىل ا وواء فوودخلوا مرسووى كايوو  خلمووس ليووال موون إقالعهووم عوون لووونوأمووا السوولطان أبووو احلسوون وجيشووه الرااووب البحوور معووه فووا م  ووا جللوووا احتوواجوا إىل ا وواء فوودخلوا مرسووى كايوو  خلمووس ليووال موون إقالعهووم عوون لووون

فزحفوووا إىل السوواحل وقوواللوا موون صوود م عوون ا وواء إىل أن يلبووو م واسووتقوا وأقلعوووا   عصووفت رووم الووريل يف للووك الليلوو  فزحفوووا إىل السوواحل وقوواللوا موون صوود م عوون ا وواء إىل أن يلبووو م واسووتقوا وأقلعوووا   عصووفت رووم الووريل يف للووك الليلوو    احلفصوو  موون الووورود وأوعووز إىل سوواور سووواحله مبوونعهماحلفصوو  موون الووورود وأوعووز إىل سوواور سووواحله مبوونعهم
فبلقوواه علوى حلوور قوورب السواحل موون بووالد زواول فبلقوواه علوى حلوور قوورب السواحل موون بووالد زواول وجواء م ا وووج مون اوول مكووان ولكسورم اطجفووان ويوورق الكثوب موون بطانو  السوولطان وعاموو  النوال وقوو ف ا وووج ابلسولطان وجواء م ا وووج مون اوول مكووان ولكسورم اطجفووان ويوورق الكثوب موون بطانو  السوولطان وعاموو  النوال وقوو ف ا وووج ابلسولطان 

ن فووق الصوخور الويت ن فووق الصوخور الويت عاري اجلسد مباشرا للموم وقد  لك من اان معه مون الفقهواء والعلمواء والكتواب واطشوراف واخلاصو  و وو يشوا د مصوارعهم واختطواف ا ووج  وم موعاري اجلسد مباشرا للموم وقد  لك من اان معه مون الفقهواء والعلمواء والكتواب واطشوراف واخلاصو  و وو يشوا د مصوارعهم واختطواف ا ووج  وم مو
رلوك العاصوف فبوادر أ ول اجلفون إليوه حو  رأوه فواحتملوه وقود لصوايل بوه الرببور مون رلوك العاصوف فبوادر أ ول اجلفون إليوه حو  رأوه فواحتملوه وقود لصوايل بوه الرببور مون   لعلقوا را فمكثوا ليلتهم على رلك وصوبحهم جفون منبقيو  اطسواطيل اوان قود سولم مونلعلقوا را فمكثوا ليلتهم على رلك وصوبحهم جفون منبقيو  اطسواطيل اوان قود سولم مون

  ((  اجلبال ولواثبوا إليه ح  وضل النهار وأبصروه فتداراه هللا ر ا اجلفن فاحتملوه وق فوا به يف مدين  اجلزاوراجلبال ولواثبوا إليه ح  وضل النهار وأبصروه فتداراه هللا ر ا اجلفن فاحتملوه وق فوا به يف مدين  اجلزاور
و وم موو أربعماوو  و وم موو أربعماوو    بببا  وو علوى لوود و لوك مون اوان معوه مون أعوالم ا غور با  وو علوى لوود و لوك مون اوان معوه مون أعوالم ا غور احلسن اانت مو الستماو  فغرقت الها و احلسن اانت مو الستماو  فغرقت الها و   أن أساطيل أيأن أساطيل أي( ( 215215وو214214//66))ويف نفل الطيب ويف نفل الطيب 

أبو عبد هللا حممد بن الصبا  ا كناسو  الو ي أملوى يف جملوس درسوه مبكناسو  علوى حوديغ اي ااب عموب موا أبو عبد هللا حممد بن الصبا  ا كناسو  الو ي أملوى يف جملوس درسوه مبكناسو  علوى حوديغ اي ااب عموب موا ))وو  ((شارد احلويفشارد احلويف    أبو عبد هللا حممد بن سليمان السطأبو عبد هللا حممد بن سليمان السط))عا  منهم عا  منهم 
    ((فعل النغب أربعماو  فاودلفعل النغب أربعماو  فاودل

ويب واحد واان يرق اطسطول على ساحل لدلس ورار الشويخ أبوو عبود هللا اطي يف شورد مسولم االموه علوى أحاديوغ العو  ويب واحد واان يرق اطسطول على ساحل لدلس ورار الشويخ أبوو عبود هللا اطي يف شورد مسولم االموه علوى أحاديوغ العو    ((اطستار الزواوي أبو العبالاطستار الزواوي أبو العبال))  قال الناصري:قال الناصري:
نوت اثوبل موو السوتماو  فن ور إليهوا نوت اثوبل موو السوتماو  فن ور إليهوا ما معناه أن رجال اان بتلوك الوداير معروفوا إبصواب  العو  فسوبل منوه بعوض ا ولوورين للسولطان أي احلسون أن يصويب أسواطيله ابلعو  وااما معناه أن رجال اان بتلوك الوداير معروفوا إبصواب  العو  فسوبل منوه بعوض ا ولوورين للسولطان أي احلسون أن يصويب أسواطيله ابلعو  واا

                ووا ا   ((الرجل العاون فكان يرقها بقدرل هللا ال ي يفعل ما يشاء وبى السلطان بنفسه وجرم عليه حمنالرجل العاون فكان يرقها بقدرل هللا ال ي يفعل ما يشاء وبى السلطان بنفسه وجرم عليه حمن
  ـ ابب فتح األندلسـ ابب فتح األندلس  299299

بحوور وراءاووم والعوودو أمووامكم ولوويس لكووم وهللا إال بحوور وراءاووم والعوودو أمووامكم ولوويس لكووم وهللا إال اشوتهر عنوود ا ووؤرخ  أن طارقووا عنوودما أنووزل جيشووه أموور حبوورق السووفن الوويت عورب رووا فحرقووت،   خطووب يف جيشووه حمرضووا: الاشوتهر عنوود ا ووؤرخ  أن طارقووا عنوودما أنووزل جيشووه أموور حبوورق السووفن الوويت عورب رووا فحرقووت،   خطووب يف جيشووه حمرضووا: ال
  الصرب    الصرب    

  و وقد انت مسعت مرل الشيخ حممود شاار الشام  يرد   ه القص  أبمور و وقد انت مسعت مرل الشيخ حممود شاار الشام  يرد   ه القص  أبمور 
  أو ا: أنه ال  وز لعريض اجلي  للهالر، حبيغ حيرم من فرص  النلال إن  و ا زمأو ا: أنه ال  وز لعريض اجلي  للهالر، حبيغ حيرم من فرص  النلال إن  و ا زم

  اثنيها: أنه ال  وز إضاع  ا ال خصوصا السفن احلربي اثنيها: أنه ال  وز إضاع  ا ال خصوصا السفن احلربي 
  ( يف احللق  الرابع  ما نصه:( يف احللق  الرابع  ما نصه:حى من التاريخحى من التاريخ)أابطيل  ب أن مت)أابطيل  ب أن متلشيخ أبو عبد هللا ال  يب بيان احلح يف   ه القص  بياان شافيا فقال يف اتابهلشيخ أبو عبد هللا ال  يب بيان احلح يف   ه القص  بياان شافيا فقال يف اتابهوقد أحسن اوقد أحسن ا

  --احلمد هلل والصالل والسالم على رسول هللا ،   أما بعد :احلمد هلل والصالل والسالم على رسول هللا ،   أما بعد :))  
اطندلس  ، أال و    قص  حرق طارق بن زايد  راابه بعد عبوره للنف  اطخرى من اطندلس اطندلس  ، أال و    قص  حرق طارق بن زايد  راابه بعد عبوره للنف  اطخرى من اطندلس موعدان اليوم مع قص  منتشرل يف اثب من اتب التاريخ و ابطخ  التاريخ موعدان اليوم مع قص  منتشرل يف اثب من اتب التاريخ و ابطخ  التاريخ 

  و إلقاوه خطب  عصماء على جنوده حيثهم فيها على القتال    و إلقاوه خطب  عصماء على جنوده حيثهم فيها على القتال    
أو االرلداد ، قام و خطب فيهم خطبته أو االرلداد ، قام و خطب فيهم خطبته ل ار الرواايم التار ي  أن طارقاً  ا عرب للنف  اطخرى من الشاطئ اطسباين ، و لك  يقطع على جنوده أي لفكب يف اللاجع ل ار الرواايم التار ي  أن طارقاً  ا عرب للنف  اطخرى من الشاطئ اطسباين ، و لك  يقطع على جنوده أي لفكب يف اللاجع 

موا أنكم يف   ه اجلزيرل أضيع من موا أنكم يف   ه اجلزيرل أضيع من الشهبل اليت يقول يف مطلعها : أاي النال أين ا فر ؟ البحر من وراوكم و العدو من أمامكم و ليس لكم وهللا إال الصدق والصرب ، واعلالشهبل اليت يقول يف مطلعها : أاي النال أين ا فر ؟ البحر من وراوكم و العدو من أمامكم و ليس لكم وهللا إال الصدق والصرب ، واعل
  اطيتام يف مبدب  اللئام    اخل  اطيتام يف مبدب  اللئام    اخل  

إال يف ثالث  مراجع أحد ا : اتاب االاتفاء البن الكردبول ، و الثاين : اتاب نز   إال يف ثالث  مراجع أحد ا : اتاب االاتفاء البن الكردبول ، و الثاين : اتاب نز     ––فيما أعلم فيما أعلم   ––إىل حادث  حرق السفن   لرد إىل حادث  حرق السفن   لرد و الرواايم اإلسالمي  اليت لشب و الرواايم اإلسالمي  اليت لشب 
  ا شتاق للشريف اإلدريس  ، والثالغ : اتاب الروح ا عطار للحمبي  ا شتاق للشريف اإلدريس  ، والثالغ : اتاب الروح ا عطار للحمبي  

مس  ابمسه ، يقول يف اختصار شديد : )   رحل طارق إىل قرطب  بعد أن أحرق مس  ابمسه ، يقول يف اختصار شديد : )   رحل طارق إىل قرطب  بعد أن أحرق فابن الكردبول بعد أن يصف ا عرا  اليت خاضها طارق الحتالل   ا اجلبل ال ي فابن الكردبول بعد أن يصف ا عرا  اليت خاضها طارق الحتالل   ا اجلبل ال ي 
  (  (  4747--4646ا رااب وقال طصحابه : قاللوا أو مولوا (   االاتفاء البن الكردبول )صا رااب وقال طصحابه : قاللوا أو مولوا (   االاتفاء البن الكردبول )ص
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جاز مبن معه من الرببر و حتصنوا ر ا اجلبل ، أحس جاز مبن معه من الرببر و حتصنوا ر ا اجلبل ، أحس أما اإلدريس  فانه يقول يف ش ء من التفصيل : ) وإمنا مس  كبل طارق طنه طارق بن عبد هللا بن ومنو الزانري ،  ا أما اإلدريس  فانه يقول يف ش ء من التفصيل : ) وإمنا مس  كبل طارق طنه طارق بن عبد هللا بن ومنو الزانري ،  ا 
  (  (  3636) ص ) ص   يف نفسه أن العرب ال لثح به ، فبراد أن يزيل رلك عنه ، فبمر إبحراق ا رااب اليت جاز را فتربأ ب لك عما اهتم به (   نز   ا شتاقيف نفسه أن العرب ال لثح به ، فبراد أن يزيل رلك عنه ، فبمر إبحراق ا رااب اليت جاز را فتربأ ب لك عما اهتم به (   نز   ا شتاق

ول : ) و إمنا مس  كبل طارق طن طارق بن عبد هللا  ا جاز ابلرببر ال ين معه ، ول : ) و إمنا مس  كبل طارق طن طارق بن عبد هللا  ا جاز ابلرببر ال ين معه ، و يكرر صاحب الروح ا عطار رواي  اإلدريس  مع اختالف بسيه و لكنه  ام ، فيقو يكرر صاحب الروح ا عطار رواي  اإلدريس  مع اختالف بسيه و لكنه  ام ، فيق
اهتم به (   الروح ا عطار للحمبي اهتم به (   الروح ا عطار للحمبي   حتصن ر ا اجلبل ، و قدر أن العرب ال ينزلونه ، فبراد أن ينف  عن نفسه التهم  فبمر إبحراق ا رااب اليت جاز فيها ، فتربأ ب لك مماحتصن ر ا اجلبل ، و قدر أن العرب ال ينزلونه ، فبراد أن ينف  عن نفسه التهم  فبمر إبحراق ا رااب اليت جاز فيها ، فتربأ ب لك مما

  (  (    7575)ص )ص 
س أبن العرب ال لثح به س أبن العرب ال لثح به م من رواي  ابن الكردبول أن طارق أراد حبرق سفنه أن يشح  مهم ا قالل    أما اإلدريس  واحلمبي فانه يفهم من االمهما أن طارقاً أحم من رواي  ابن الكردبول أن طارق أراد حبرق سفنه أن يشح  مهم ا قالل    أما اإلدريس  واحلمبي فانه يفهم من االمهما أن طارقاً أحو مما يفهو مما يفه

قيادله ، فعمد إىل إيراق سفنه ا  حيول دون قيادله ، فعمد إىل إيراق سفنه ا  حيول دون   ، و قدر أ م قد ال ينزلون معه إىل اجلبل ، و   ا يعين أن خالفاً وقع ب  طارق وب  جنوده العرب ال ين يعملون حتت، و قدر أ م قد ال ينزلون معه إىل اجلبل ، و   ا يعين أن خالفاً وقع ب  طارق وب  جنوده العرب ال ين يعملون حتت
  انسحارم را إىل ا غرب ، فيتخل  ب لك من التهم اليت يوجهو ا ضده عند القاود اطعلى موسى بن نصب  انسحارم را إىل ا غرب ، فيتخل  ب لك من التهم اليت يوجهو ا ضده عند القاود اطعلى موسى بن نصب  

  
من يؤيد وقوع   ه احلادث  خصوصاً وأن من يؤيد وقوع   ه احلادث  خصوصاً وأن و ايفما اان اطمر فان مجهور ا ؤرخ  اىدث  مييلون إىل إنكار صح    ه الرواي  من أساسها احدا  ر   ، يب أن  نار و ايفما اان اطمر فان مجهور ا ؤرخ  اىدث  مييلون إىل إنكار صح    ه الرواي  من أساسها احدا  ر   ، يب أن  نار 

   نار رواايم مشار  وردم يف اتب التاريخ قدمياً و حديثاً لشب إىل وقوع أحدااثً مماثل    نار رواايم مشار  وردم يف اتب التاريخ قدمياً و حديثاً لشب إىل وقوع أحدااثً مماثل   
  و اآلن سبورد أدل  ا ؤرخ  ال ين يثبتون القص  ،   ألبعه أبدل  الناف  و اللجيل بينهما  و اآلن سبورد أدل  ا ؤرخ  ال ين يثبتون القص  ،   ألبعه أبدل  الناف  و اللجيل بينهما  

  أدل  ا ثبت  للقص  :  أدل  ا ثبت  للقص  :    
ه خطب  ه خطب  مي  اليت يستدل را ا ثبتون   ه القص  : مبوقف أرايو احلبش  ال ي عرب البحر إىل اليمن ، حيغ أحرق سفنه و ألقى على جنده خطب  لشبمي  اليت يستدل را ا ثبتون   ه القص  : مبوقف أرايو احلبش  ال ي عرب البحر إىل اليمن ، حيغ أحرق سفنه و ألقى على جنده خطب  لشبفمن اطمثل  القدفمن اطمثل  القد  --11

ناً و قال جلنوده االماً ناً و قال جلنوده االماً طارق يف جنوده ، و موقف القاود الفارس  و رز ال ي بعثه اسرى مع سيف بن ري يزن إىل اليمن لتحرير ا من اطحبال ، و قد أحرق سفنه أيطارق يف جنوده ، و موقف القاود الفارس  و رز ال ي بعثه اسرى مع سيف بن ري يزن إىل اليمن لتحرير ا من اطحبال ، و قد أحرق سفنه أي
  (  (  119119//22مشاراً لكالم طارق   راجع : الطربي )مشاراً لكالم طارق   راجع : الطربي )

 و ( أراد  و اآلخر حرق مراابه  و ( أراد  و اآلخر حرق مراابه 212212و لعل اقرب مثال ل لك  و للك القص  اليت يرويها أبو بكر ا الك  من أن فالل جزيرل صقلي  ا شهور أسد بن الفرام ) م و لعل اقرب مثال ل لك  و للك القص  اليت يرويها أبو بكر ا الك  من أن فالل جزيرل صقلي  ا شهور أسد بن الفرام ) م   ––  22
لبوه ابالنسحاب من اجلزيرل والعودل إىل القبوان   راجع : اتاب رايح النفول يف طبقام علماء القبوان و أفريقي  و ز اد م لبوه ابالنسحاب من اجلزيرل والعودل إىل القبوان   راجع : اتاب رايح النفول يف طبقام علماء القبوان و أفريقي  و ز اد م حينما اثر عليه بعض جنوده و قواده ، و طاحينما اثر عليه بعض جنوده و قواده ، و طا
  (     (     189189--188188//11و نسااهم و سب من أخبار م و فناولهم )و نسااهم و سب من أخبار م و فناولهم )

م ( ، فبوى أن   ا القاود اطسباين ااتشف م ( ، فبوى أن   ا القاود اطسباين ااتشف 15191519ل ا كسيك سن  ) ل ا كسيك سن  ) و  نار قص  مماثل  يقدمها لنا التاريخ اطسباين و بطلها  و القاود أرانن اورلس ال ي فتو  نار قص  مماثل  يقدمها لنا التاريخ اطسباين و بطلها  و القاود أرانن اورلس ال ي فت  ––  33
خرق السفن و أيرقها لياًل ا  خرق السفن و أيرقها لياًل ا    مؤامرل دبر ا مجاع  من قواده للهرب ابلسفن إىل أسبانيا ، عندو  أمر اورلس إبنزال اجلنود و اطمتع  إىل الشاطئ اطمريك  ،   دل منمؤامرل دبر ا مجاع  من قواده للهرب ابلسفن إىل أسبانيا ، عندو  أمر اورلس إبنزال اجلنود و اطمتع  إىل الشاطئ اطمريك  ،   دل من

  (  (  6363--6262يف  ريخ ا غرب و اطندلس طمحد خمتار العبادي )صيف  ريخ ا غرب و اطندلس طمحد خمتار العبادي )ص  حيول دون لنفي    ه ا ؤامرل   راجع : اتابحيول دون لنفي    ه ا ؤامرل   راجع : اتاب
  أدل  الناف  للقص  :  أدل  الناف  للقص  :    
  أن طارق بن زايد ال ميكن أن يقطع وسيل  النلال للعودل ، خاص  وأنه يف أرح جمهول  وال يعلم مصبه و ال مصب جنوده  أن طارق بن زايد ال ميكن أن يقطع وسيل  النلال للعودل ، خاص  وأنه يف أرح جمهول  وال يعلم مصبه و ال مصب جنوده    ––  11
م بعد أن عرب و لواجه مع جي  القوو  نار ، فبرسل له موسى بن نصب  س  هالف مقالل ، م بعد أن عرب و لواجه مع جي  القوو  نار ، فبرسل له موسى بن نصب  س  هالف مقالل ، أن طارق بن زايد أرسل إىل موسى بن نصب يطلب منه اإلمداداأن طارق بن زايد أرسل إىل موسى بن نصب يطلب منه اإلمدادا  ––  22

  والسؤال  نار ايف استطاع موسى أن ينقل ال   ه اطعداد إرا اان طارق قد أحرق السفن ؟قوالسؤال  نار ايف استطاع موسى أن ينقل ال   ه اطعداد إرا اان طارق قد أحرق السفن ؟ق
  للك الفلل الوجيزل ، إن اان طارقاً قد أحرق السفن  للك الفلل الوجيزل ، إن اان طارقاً قد أحرق السفن  و ميكن أن يقال أيناً : و  ل لستطيع ا صانع اإلسالمي  أن لوفر سفن لنقل  س  هالف مقالل يف و ميكن أن يقال أيناً : و  ل لستطيع ا صانع اإلسالمي  أن لوفر سفن لنقل  س  هالف مقالل يف   ––  33
  و لو قلنا مثاًل أن للك السفن اليت أحرقها طارق    مرااب يوليان حاام سبت  ، فببي سلط  يقدم طارق على إحراق سفن الرجل ؟و لو قلنا مثاًل أن للك السفن اليت أحرقها طارق    مرااب يوليان حاام سبت  ، فببي سلط  يقدم طارق على إحراق سفن الرجل ؟  ––  44
ل  على  واه ، بل  ب عليه أن يستبرن اخلليف  يف   ا الصنيع ، وال ل  على  واه ، بل  ب عليه أن يستبرن اخلليف  يف   ا الصنيع ، وال و إن قلنا أبن السفن خت  الدول  اإلسالمي  ، إراً فكيف لطارق أن يتصرف يف أموال الدو و إن قلنا أبن السفن خت  الدول  اإلسالمي  ، إراً فكيف لطارق أن يتصرف يف أموال الدو   ––  55

  يتصرف بنفسه  يتصرف بنفسه  
      إن طارقاً و جيشه يقاللون من أجل عقيدل ، و إ م من ساع  عبور م جاءوا جما دين مستعدين للشهادل ، و طارق متباد من   ه ا عاين   إن طارقاً و جيشه يقاللون من أجل عقيدل ، و إ م من ساع  عبور م جاءوا جما دين مستعدين للشهادل ، و طارق متباد من   ه ا عاين   ––  66

  اللجيل :اللجيل :
كرين للقص  ، يتنل لنا ضعف أدل  ا ثبت  ، طنه ليس ال ما  و مشهور صحيل ، مبعىن أنه ليست ال للك القص  اليت استدل كرين للقص  ، يتنل لنا ضعف أدل  ا ثبت  ، طنه ليس ال ما  و مشهور صحيل ، مبعىن أنه ليست ال للك القص  اليت استدل من خالل الن ر يف أدل  ا ثبت  و ا نمن خالل الن ر يف أدل  ا ثبت  و ا ن

   ه الفعل        ه الفعل       را الفريح اطول صحيح  ، و إن اعتقدان فرضاً بصح  للك القص  ، فال يعين   ا أن يقدم طارق على حرق سفنه طنه قد سبقه أانل هخرون ررا الفريح اطول صحيح  ، و إن اعتقدان فرضاً بصح  للك القص  ، فال يعين   ا أن يقدم طارق على حرق سفنه طنه قد سبقه أانل هخرون ر
  إرا ن ران إىل لعليل ا نكرين للقص  بد ا صحيح  لتمشى مع خطه القاود الفالل ، ال ي يدرر مدى خطورل إقدامه على فعل اه ا  إرا ن ران إىل لعليل ا نكرين للقص  بد ا صحيح  لتمشى مع خطه القاود الفالل ، ال ي يدرر مدى خطورل إقدامه على فعل اه ا  و و 

مي مي معرا  أو لقدمعرا  أو لقد  وإن دوافع ا عاين اإلسالمي  و ا دف ال ي جاء اجلي  من أجله طقوى من االندفاع من أي سبب هخر ، و ما اان ا سلمون يتخلفون عن خوحوإن دوافع ا عاين اإلسالمي  و ا دف ال ي جاء اجلي  من أجله طقوى من االندفاع من أي سبب هخر ، و ما اان ا سلمون يتخلفون عن خوح
  ال لشب إىل قص  حرق السفن اليت ال ختلوا من عالق  وارلباو بقص  اخلطب   ال لشب إىل قص  حرق السفن اليت ال ختلوا من عالق  وارلباو بقص  اخلطب     ––ال سيما اطوىل ال سيما اطوىل   ––أنفسهم إلعالء الم  هللا ، و ا صادر اطندلسي  أنفسهم إلعالء الم  هللا ، و ا صادر اطندلسي  

نفل الطيب للمقري نفل الطيب للمقري   ( ، و اتاب( ، و اتاب222222أما من انحي  اخلطب  اليت ألقا ا طارق على جنوده ، فقد وردم يف عدل مراجع مثل  ريخ عبد  لك بن حبيب ) ص أما من انحي  اخلطب  اليت ألقا ا طارق على جنوده ، فقد وردم يف عدل مراجع مثل  ريخ عبد  لك بن حبيب ) ص   --
  (  (  404404//44( ، و اتاب وفيام اطعيان البن خلكان )( ، و اتاب وفيام اطعيان البن خلكان )117117//22( ، و اتاب اإلمام  و السياسي  ا نسوب البن قتيب  )( ، و اتاب اإلمام  و السياسي  ا نسوب البن قتيب  )225225//11))

  لوا (  لوا (  أو مو أو مو   أما عام  ا راجع اإلسالمي  فا ا متر عليها ابلصمت التام ابستثناء عبارل ابن الكردبول اليت للخ  اخلطب  يف المت  فقه : ) قاللواأما عام  ا راجع اإلسالمي  فا ا متر عليها ابلصمت التام ابستثناء عبارل ابن الكردبول اليت للخ  اخلطب  يف المت  فقه : ) قاللوا
 يقدر جنوده على فهمها  يقدر جنوده على فهمها و قد شك بعض ا ؤرخ  اىدث  يف نسب    ه اخلطب  إىل طارق ، على اعتبار أ ا قطع  أدبي  فريدل ال يقدر طارق على صيايتها ، اما الو قد شك بعض ا ؤرخ  اىدث  يف نسب    ه اخلطب  إىل طارق ، على اعتبار أ ا قطع  أدبي  فريدل ال يقدر طارق على صيايتها ، اما ال

  من الرببر  من الرببر    ––القاود و جنوده القاود و جنوده   ––ط م مجيعاً ط م مجيعاً 
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أنه ال مينع من أن طارقاً قد خطب جنده على عادل القواد الفاحت  يف خمتلف العصور ، وإن انا نعتقد يف   ه أنه ال مينع من أن طارقاً قد خطب جنده على عادل القواد الفاحت  يف خمتلف العصور ، وإن انا نعتقد يف   ه على أن   ا التعليل وإن اان يبدو منطقياً و معقوالً ، إال على أن   ا التعليل وإن اان يبدو منطقياً و معقوالً ، إال 
  احلال  أن اخلطب    لكن ابللغ  العربي  ، وإمنا اانت ابللسان الرببري اما يسميه ا ؤرخون القدامى  احلال  أن اخلطب    لكن ابللغ  العربي  ، وإمنا اانت ابللسان الرببري اما يسميه ا ؤرخون القدامى  

  ثب من اخليال و اإلضاف  والتغيب على عادهتم  ثب من اخليال و اإلضاف  والتغيب على عادهتم    جاء الكتاب العرب بعد رلك ، فنقلو ا إىل العربي  يف ش ء ا  جاء الكتاب العرب بعد رلك ، فنقلو ا إىل العربي  يف ش ء ا
و يف مقام اجلد بلغ    و يف مقام اجلد بلغ      و من   ا نرى أنه ليس بعيداً اب رل أن يكون طارق قد خطب جنوده الرببر بلسا م ، إر أنه من يب ا عقول أن  اطبوا يف ساعام الويىو من   ا نرى أنه ليس بعيداً اب رل أن يكون طارق قد خطب جنوده الرببر بلسا م ، إر أنه من يب ا عقول أن  اطبوا يف ساعام الويى

  قف ضرورل إلحراز التبثب ا طلوب والفاودل العاجل    قف ضرورل إلحراز التبثب ا طلوب والفاودل العاجل    يتعلمو ا أو يفهمو ا ، فكان استعمال اللسان الرببري يف   ا ا و يتعلمو ا أو يفهمو ا ، فكان استعمال اللسان الرببري يف   ا ا و 
ب لك ، و حى ال يقال يف   ه احللق  ما قيل ب لك ، و حى ال يقال يف   ه احللق  ما قيل   و قد لناول الشيخ مشهور   ه القص  ابلنقد يف اتابه : قص  ال لثبت ، وإن انت   أطلع على الكتاب ، لكن مسعتو قد لناول الشيخ مشهور   ه القص  ابلنقد يف اتابه : قص  ال لثبت ، وإن انت   أطلع على الكتاب ، لكن مسعت

  ((يف احللق  اطوىل  يف احللق  اطوىل  
  ربيةربيةـ ابب ذكر خرب ايجوج وماجوج وحبرية طـ ابب ذكر خرب ايجوج وماجوج وحبرية ط  300300

  أيري عيسوى إىل قووم قود عصومهم هللا منوه فيمسول عون وجوو هم   أيري عيسوى إىل قووم قود عصومهم هللا منوه فيمسول عون وجوو هم ( عن النووال بون مسعوان عون النويب صولى هللا عليوه وسولم يف حوديغ طويول وفيوه )   ( عن النووال بون مسعوان عون النويب صولى هللا عليوه وسولم يف حوديغ طويول وفيوه )   29372937روى مسلم )روى مسلم )
عبوادي إىل الطوور ويبعوغ هللا أيجووج وموبجوج ) عبوادي إىل الطوور ويبعوغ هللا أيجووج وموبجوج ) وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلن  فبينما  و ا لك إر أوحى هللا إىل عيسى إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان طحد بقتا م فحورز وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلن  فبينما  و ا لك إر أوحى هللا إىل عيسى إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان طحد بقتا م فحورز 

     (   (و م من ال حدب ينسلون (  فيمر أواولهم على حببل طربي  فيشربون ما فيها ومير هخر م ويقول لقد اان ر ه مرل ماءو م من ال حدب ينسلون (  فيمر أواولهم على حببل طربي  فيشربون ما فيها ومير هخر م ويقول لقد اان ر ه مرل ماء
أوصواف ا هودي، ومون يراووب مزاعموه أنوه أول قولوه أوصواف ا هودي، ومون يراووب مزاعموه أنوه أول قولوه   ومجعين مرل جملس مع دجال يودع  اونوه ا عهودي ا نت ور، واوان رجوال قووي البنيو  أمسور ، يوزعم أن أوصوافه لنطبوح علوىومجعين مرل جملس مع دجال يودع  اونوه ا عهودي ا نت ور، واوان رجوال قووي البنيو  أمسور ، يوزعم أن أوصوافه لنطبوح علوى

ارام ارام ال لقوم الساع  حى خترج انر من أرح احللاز لن ء أعناق اإلبل ببصرى( أبن بصرى من البصور وأن النوار انر البولول واطعنواق أعنواق السويال لقوم الساع  حى خترج انر من أرح احللاز لن ء أعناق اإلبل ببصرى( أبن بصرى من البصور وأن النوار انر البولول واطعنواق أعنواق السويصلى هللا عليه وسلم : )صلى هللا عليه وسلم : )
     أضواى ا اطمامي ق   أضواى ا اطمامي قوعيو ا ا نيئ  وعيو ا ا نيئ  

: :   تلفاز طنه مكتوب ب  عينيه )ر ف ر( و   نفسها أنواع التلفاز ا كتووب عليوه )فيليبس، يتاشو ، سووين  (ق فقلوت لوه : الودجال أعوور   فقوالتلفاز طنه مكتوب ب  عينيه )ر ف ر( و   نفسها أنواع التلفاز ا كتووب عليوه )فيليبس، يتاشو ، سووين  (ق فقلوت لوه : الودجال أعوور   فقوالوزعم أينا الدجال  و الوزعم أينا الدجال  و ال
  حوار فوق طاقتهحوار فوق طاقتهىل ىل وا لك التلفاز أليس له ع  واحدل، مع أمور أخرى لنحك الثكلى، فلما رأيت الرجل على   ه احلال  فحاولت إينهار جهله له  فاستدجدرجته إوا لك التلفاز أليس له ع  واحدل، مع أمور أخرى لنحك الثكلى، فلما رأيت الرجل على   ه احلال  فحاولت إينهار جهله له  فاستدجدرجته إ

  ـ ابب يف الدواب خترج من البحر فتحيا الثالثة األايم وحنوها أتؤكل بغري ذكاهتاـ ابب يف الدواب خترج من البحر فتحيا الثالثة األايم وحنوها أتؤكل بغري ذكاهتا301301
ل: بلغوين أن ل: بلغوين أن دار الكتب العلمي (سئل ابون القاسوم: أرأيوت الودواب الويت ختورج مون البحور، فتحيوا البووم واليووم  والثالثو  واطربعو ، أأتاول بغوب راال؟قوادار الكتب العلمي (سئل ابون القاسوم: أرأيوت الودواب الويت ختورج مون البحور، فتحيوا البووم واليووم  والثالثو  واطربعو ، أأتاول بغوب راال؟قوا  //536536//11يف ا دون  )يف ا دون  )

  ((وإين طع م   ا من قول من يقول ال يؤال إال ب االوإين طع م   ا من قول من يقول ال يؤال إال ب اال))سئل عن لرل البحر أي اى؟ فقال مالك : سئل عن لرل البحر أي اى؟ فقال مالك : مالكا مالكا 
  ـ ابب يف اختصاص املغاربة جبهاد البحر يف بعض األزمنة وتقدمهم على املشارقة فيهـ ابب يف اختصاص املغاربة جبهاد البحر يف بعض األزمنة وتقدمهم على املشارقة فيه  302302

  ثالا ومثوان  و سوماو  و ودم الكنيسو  الويت بنواحيوه وانقنوت   ثالا ومثوان  و سوماو  و ودم الكنيسو  الويت بنواحيوه وانقنوت سنسنبيت ا قدل بيت ا قدل ))أنه  ا افتتل الناصر صالد الدين اطيوي أنه  ا افتتل الناصر صالد الدين اطيوي ((183183وو182182//11))رار الناصري يف االستقصا رار الناصري يف االستقصا 
ين يف البحور و  لقوواومهم ين يف البحور و  لقوواومهم أموم النصووراني  مون اوول جهو  ولتابعووت أسواطيلهم الكفريوو  اب ودد موون اول انحيوو  لتلوك الثغووور القريبو  موون بيوت ا قوودل واعلضووا أسووطول صوالد الوودأموم النصووراني  مون اوول جهو  ولتابعووت أسواطيلهم الكفريوو  اب ودد موون اول انحيوو  لتلوك الثغووور القريبو  موون بيوت ا قوودل واعلضووا أسووطول صوالد الوود

د الدين صرحي  إىل ا نصور سن   س ومثان  و سماو  بطلوب إعانتوه ابطسواطيل  نازلو  عكوا وصوور وطورابلس د الدين صرحي  إىل ا نصور سن   س ومثان  و سماو  بطلوب إعانتوه ابطسواطيل  نازلو  عكوا وصوور وطورابلس أساطيل اإلسكندري  لنعفها يومئ  عن ممانعتهم فبعغ صالأساطيل اإلسكندري  لنعفها يومئ  عن ممانعتهم فبعغ صال
قوى علويهم يف دولتوه فبعوغ قوى علويهم يف دولتوه فبعوغ الشام وأوفد عليه أاب احلارا عبد الرمحن بن منق  من بيت بين منق  ملور شيزر من حصون الشام واان صوالد الودين قود ملكهوا مون أيوديهم وأبالشام وأوفد عليه أاب احلارا عبد الرمحن بن منق  من بيت بين منق  ملور شيزر من حصون الشام واان صوالد الودين قود ملكهوا مون أيوديهم وأب

                      لثغور اليت رارانلثغور اليت رارانن عبد الرمحن   ا إىل يعقوب ا نصور طالبا مدد اطساطيل لتحول يف البحر ب  أساطيل الفرنج وب  أمداد النصراني  ابلشام و نازل  ان عبد الرمحن   ا إىل يعقوب ا نصور طالبا مدد اطساطيل لتحول يف البحر ب  أساطيل الفرنج وب  أمداد النصراني  ابلشام و نازل  اصالد الديصالد الدي
ود وسوتماو  مثقوال مون ا سوك والعنورب و سو  ود وسوتماو  مثقوال مون ا سوك والعنورب و سو  وبعغ معه إىل ا نصور رديو  لشوتمل علوى مصوحف  اورمي  منسووب  وماوو  در وم مون د ون البيلسوان وعشورين رطوال مون العووبعغ معه إىل ا نصور رديو  لشوتمل علوى مصوحف  اورمي  منسووب  وماوو  در وم مون د ون البيلسوان وعشورين رطوال مون العو

لقيووه وأدى الرسووال  وقوودم لقيووه وأدى الرسووال  وقوودم قوسووا عربيوو  أبو ر ووا وعشوورين موون النصووول ا نديوو  وسووروج عوودل مثقلوو  فوصوول إىل ا غوورب فصووادف ا نصووور ابطنوودلس فووانت ره بفووال إىل أن رجووع فقوسووا عربيوو  أبو ر ووا وعشوورين موون النصووول ا نديوو  وسووروج عوودل مثقلوو  فوصوول إىل ا غوورب فصووادف ا نصووور ابطنوودلس فووانت ره بفووال إىل أن رجووع ف
موون صوالد الوودين إىل أمووب موون صوالد الوودين إىل أمووب : : حيم البيسوين ا عووروف ابلقاضوو  الفاضول واووان عنووان الكتوواب حيم البيسوين ا عووروف ابلقاضوو  الفاضول واووان عنووان الكتوواب واووان الكتواب الوو ي بعووغ بوه صووالد الوودين مون إنشوواء اطديوب عبوود الوور واووان الكتواب الوو ي بعووغ بوه صووالد الوودين مون إنشوواء اطديوب عبوود الوور ، ، ا ديو  ا ديو  

 لهوا مون سوبله القورح وأجورى مون  لهوا مون سوبله القورح وأجورى مون ا سلم  ويف أوله الفقب إىل هللا لعاىل يوسف بن أيوب وبعده احلمد هلل ال ي استعمل على ا لو  احلنفيو  مون اسوتعمر اطرح وأيوىن مون أا سلم  ويف أوله الفقب إىل هللا لعاىل يوسف بن أيوب وبعده احلمد هلل ال ي استعمل على ا لو  احلنفيو  مون اسوتعمر اطرح وأيوىن مون أ
ن  ن  رح وزين مساء ا ل  بدراري ال راري اليت بعنها من بعض و و اتواب طويول و وا وقوف عليوه ا نصوور ورأى جتوافيهم فيوه عون خطابوه أبموب ا وؤمرح وزين مساء ا ل  بدراري ال راري اليت بعنها من بعض و و اتواب طويول و وا وقوف عليوه ا نصوور ورأى جتوافيهم فيوه عون خطابوه أبموب ا وؤمأجرى على يده النافل  والفأجرى على يده النافل  والف

ومثوان  أسوطوال ومنوع النصوارى ومثوان  أسوطوال ومنوع النصوارى       علبه رلك وأسر ا يف نفسه ومحل الرسول على منا ج الرب والكرام  ورده إىل مرسله و   به إىل حاجته ويقال إنه جهز لوه بعود رلوك ماوو  علبه رلك وأسر ا يف نفسه ومحل الرسول على منا ج الرب والكرام  ورده إىل مرسله و   به إىل حاجته ويقال إنه جهز لوه بعود رلوك ماوو
  من سواحل الشام وهللا لعاىل أعلممن سواحل الشام وهللا لعاىل أعلم

  ويف   ا دليل على اختصاص ملور ا غرب يومئ  ابطساطيل اجلهادي  وعدم عناي  الدول مبصر والشام ل لك العهد را(ويف   ا دليل على اختصاص ملور ا غرب يومئ  ابطساطيل اجلهادي  وعدم عناي  الدول مبصر والشام ل لك العهد را(  ::قال ابن خلدونقال ابن خلدون
مووب علووى مووؤمين ا شوورق، فكالمهووا أمووب لووبعض ا ووؤمن  ال الهووم إال أن يكووون مووب علووى مووؤمين ا شوورق، فكالمهووا أمووب لووبعض ا ووؤمن  ال الهووم إال أن يكووون قلووت: علبووت موون امتعوواح يعقوووب ا نصووور موون عوودم نعتووه أبمووب ا ووؤمن ، وصووالد الوودين أقلووت: علبووت موون امتعوواح يعقوووب ا نصووور موون عوودم نعتووه أبمووب ا ووؤمن ، وصووالد الوودين أ

  التعريف يف )ا ؤمن ( للعهد ال  ين، أي ا ؤمن  ا غارب  التعريف يف )ا ؤمن ( للعهد ال  ين، أي ا ؤمن  ا غارب  
  )كادس()كادس(ـ ابب ذكر صنم قادس ـ ابب ذكر صنم قادس 303303

ر يف دول  اللمتوني  صنم قوادل وقوادل  و ه  و  ر يف دول  اللمتوني  صنم قوادل وقوادل  و ه  و  البحالبح  يف سن  أربع  و سماو   دم عل  بن عيسى بن ميمون واان من رىساءيف سن  أربع  و سماو   دم عل  بن عيسى بن ميمون واان من رىساء(: )(: )206206//11قال الناصري يف االستقصا )قال الناصري يف االستقصا )
اوان مون خاصويته أن مينوع اوان مون خاصويته أن مينوع     اجلزيرل ا سمال يف لسان العام  اليووم يقوال  واوان روا صونم ع مو  علوى صوورل رجول وبيوده مفتواد يقوال إن حكمواء اليووانن اكو وه طلسوما  نواراجلزيرل ا سمال يف لسان العام  اليووم يقوال  واوان روا صونم ع مو  علوى صوورل رجول وبيوده مفتواد يقوال إن حكمواء اليووانن اكو وه طلسوما  نوار

لى ما قيل فلما اثر ابن ميمون ا  اور ابجلزيورل ا و اورل ينون أن حتوت الصونم مواال فهدموه فلوم  ود لى ما قيل فلما اثر ابن ميمون ا  اور ابجلزيورل ا و اورل ينون أن حتوت الصونم مواال فهدموه فلوم  ود  بوب الريل فيما جاوره من  البحر اىيه فكانت السفن ال جتري  نار ع بوب الريل فيما جاوره من  البحر اىيه فكانت السفن ال جتري  نار ع
  ((167167//11( وان ر نفل الطيب )( وان ر نفل الطيب )شيئا شيئا 
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وفيها هاثر قدمي  يب ا وفيها هاثر قدمي  يب ا    ب  ب را هابر ميا ها عرا هابر ميا ها ع  جزيرل بقرب اطندلس طو ا اثنا عشر ميالً جزيرل بقرب اطندلس طو ا اثنا عشر ميالً قلت: رار قصته القزويين يف هاثر البالد وأخبار العباد يف حديثه عن قادل فقال: )قلت: رار قصته القزويين يف هاثر البالد وأخبار العباد يف حديثه عن قادل فقال: )
له بنت رام له بنت رام   جزيرل اطندلس و و ما حك  أن صاحب   ه اجلزيرل اان من ملور الروم قبل اإلسالم واانتجزيرل اطندلس و و ما حك  أن صاحب   ه اجلزيرل اان من ملور الروم قبل اإلسالم واانت  منها الطلسم ا شهور ال ي عمل لدفع الرببر عنمنها الطلسم ا شهور ال ي عمل لدفع الرببر عن  ::الزمانالزمان

  ققعليهاعليها  مينع الرببر من دخو ا أو يسوق ا اء إليها من الرب حبيغ يدور الرحامينع الرببر من دخو ا أو يسوق ا اء إليها من الرب حبيغ يدور الرحاجزيرري طلسماً جزيرري طلسماً   ال ألزوج إال مبن يعمل يفال ألزوج إال مبن يعمل يف  ::مجال فخطبها ملور للك النواح  فقالت البنتمجال فخطبها ملور للك النواح  فقالت البنت
وسه البحر وسه البحر   أما صاحب ا اء فقد اخت  يفأما صاحب ا اء فقد اخت  يف  ققألزوج ابلسابح منهماألزوج ابلسابح منهما  ::مبن لتزوج  فقالتمبن لتزوج  فقالت  :: ا ا  فشرع ملكان أحدمها يف عمل الطلسم واآلخر يف سوق ا اء إليها من الرب فقيلفشرع ملكان أحدمها يف عمل الطلسم واآلخر يف سوق ا اء إليها من الرب فقيل

لكنه لكنه   ا اء إليه من  ر من الرب حى وصل إىل جزيرل قادل وأثره يف البحر إىل اآلن ينا را اء إليه من  ر من الرب حى وصل إىل جزيرل قادل وأثره يف البحر إىل اآلن ينا ر  ارل والرصاص حبيغ ال يشرب شيئاً من ماء البحر وسردارل والرصاص حبيغ ال يشرب شيئاً من ماء البحر وسردبناء حمكماً وثقه ابحللبناء حمكماً وثقه ابحلل
    ب قد لعلح من منكبه إىل  ب قد لعلح من منكبه إىلابلصفر على صورل رجل بربري له حلي  متلحف بوشاد ورداء مابلصفر على صورل رجل بربري له حلي  متلحف بوشاد ورداء م  وأما صاحب الطلسم فقد اخت  متثاالً من احلديد خملوطاً وأما صاحب الطلسم فقد اخت  متثاالً من احلديد خملوطاً   مهدوم بطول ا دلمهدوم بطول ا دل

و و قاوم على و و قاوم على   ققال عبورال عبور  ::قفل يف يده قابض عليه مشباً إىل البحر ابنه يقولقفل يف يده قابض عليه مشباً إىل البحر ابنه يقول  أنصاف ساقيه وقد مجع فنلتيه بيده اليسرى مننم  إىل صدره ويده اليمىن ممدودل مبفتادأنصاف ساقيه وقد مجع فنلتيه بيده اليسرى مننم  إىل صدره ويده اليمىن ممدودل مبفتاد
وحك  وحك      الصورل ويسمى االبالي    ير سااناً وال جتري فيه السفن بعد رلكالصورل ويسمى االبالي    ير سااناً وال جتري فيه السفن بعد رلك   ي جتاه ي جتاهبناء عال طوله نيف وستون رراعاً وطول الصورل قدر ست  أررع ورار أن البحر البناء عال طوله نيف وستون رراعاً وطول الصورل قدر ست  أررع ورار أن البحر ال  رألرأل

  قققد سبقتقد سبقت  ::فلما فر  الصانع من الطلسم قيل لهفلما فر  الصانع من الطلسم قيل له    ل هروا سبقه حى ال يبطل علينا عمل الطلسمل هروا سبقه حى ال يبطل علينا عمل الطلسم  الال  ::أن صاحب سوق ا اء سبح صاحب الطلسم فقال صاحب اجلزيرلأن صاحب سوق ا اء سبح صاحب الطلسم فقال صاحب اجلزيرل
اان البحر منطرابً واجلزيرل حمفوين  إىل سن  اان البحر منطرابً واجلزيرل حمفوين  إىل سن      فحصل لصاحب اجلزيرل ا اء والطلسم فما زال اطمر على رلكفحصل لصاحب اجلزيرل ا اء والطلسم فما زال اطمر على رلك    ي عليه الطلسم فمامي عليه الطلسم فماما وضع ال ا وضع ال   فالقى نفسه من أعلىفالقى نفسه من أعلى
ن الطلسم  دم يف ن الطلسم  دم يف ورار أيناً أورار أيناً أ    حينئ  وعربم السفن فيهحينئ  وعربم السفن فيه  من يد الصورل فحمل إىل صاحب مدين  سبت  فوزنه فكان فيه ثالث  أرطال فسكن البحرمن يد الصورل فحمل إىل صاحب مدين  سبت  فوزنه فكان فيه ثالث  أرطال فسكن البحر  أربعماو  فوقع ا فتادأربعماو  فوقع ا فتاد

  ((يوجد حتته ش ء من ا ال فلم يوجد ش ء فيهيوجد حتته ش ء من ا ال فلم يوجد ش ء فيه  سن  أربع  و سماو   دموه رجاء أنسن  أربع  و سماو   دموه رجاء أن
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ل او ا ل او ا   جو ء ابلغوالم فقيول لوه ارجوع عون دينوك فوبأ فدفعوه إىل نفور مون أصوحابه فقوال ار بووا بوه إىل جبو  جو ء ابلغوالم فقيول لوه ارجوع عون دينوك فوبأ فدفعوه إىل نفور مون أصوحابه فقوال ار بووا بوه إىل جبوروى مسلم من حديغ صهيب رض  هللا عنه مرفوعا وفيوه : )   روى مسلم من حديغ صهيب رض  هللا عنه مرفوعا وفيوه : )   

فرجوف روم اجلبول فسوقطوا وجواء فرجوف روم اجلبول فسوقطوا وجواء   وا ا فاصعدوا به اجلبل فارا بلغتم به ررولوه فوان رجوع عون دينوه وإال فواطرحوه ؛ فو  بوا بوه فصوعدوا بوه اجلبول فقوال اللهوم اافنويهم مبوا شوئتوا ا فاصعدوا به اجلبل فارا بلغتم به ررولوه فوان رجوع عون دينوه وإال فواطرحوه ؛ فو  بوا بوه فصوعدوا بوه اجلبول فقوال اللهوم اافنويهم مبوا شوئت
بوه فوامحلوه يف قرقوور فتوسوطوا بوه البحور فوان رجوع عون دينوه وإال بوه فوامحلوه يف قرقوور فتوسوطوا بوه البحور فوان رجوع عون دينوه وإال ميش  إىل ا لك فقال له ا لك ما فعل أصحابك فقال افانيهم هللا فدفعه إىل نفور مون أصوحابه فقوال ار بووا ميش  إىل ا لك فقال له ا لك ما فعل أصحابك فقال افانيهم هللا فدفعه إىل نفور مون أصوحابه فقوال ار بووا 

  ((      افانيهم هللا افانيهم هللا فاق فوه ف  بوا به فقال اللهم اافنيهم مبا شئت فانكفبم رم السفين  فغرقوا وجاء ميش  إىل ا لك فقال له ا لك ما فعل أصحابك فقال  فاق فوه ف  بوا به فقال اللهم اافنيهم مبا شئت فانكفبم رم السفين  فغرقوا وجاء ميش  إىل ا لك فقال له ا لك ما فعل أصحابك فقال  
  ـ ابب حبر الظلمات واكتشاف القارة األمريكيةـ ابب حبر الظلمات واكتشاف القارة األمريكية  305305

علوى ختطو  منويح جبول علوى ختطو  منويح جبول حبر ال لمام يف اتب اطدب والتاريخ القودمي وراوره البحوارل والرحالو  العورب يف اتوبهم واصوف  إايه أبنوه هخور العوا ، فلوم يكون أحود  ورى حبر ال لمام يف اتب اطدب والتاريخ القودمي وراوره البحوارل والرحالو  العورب يف اتوبهم واصوف  إايه أبنوه هخور العوا ، فلوم يكون أحود  ورى ورد رار ورد رار 
  طارق قدميا خوفا مما وصف  م ، واان وصفه يف قلورم اامسه حبر ال لمام أي ا هالك وا خاوف طارق قدميا خوفا مما وصف  م ، واان وصفه يف قلورم اامسه حبر ال لمام أي ا هالك وا خاوف 

  يسمى اليوم ابىيه اططلس  ويسمى أينا حبر لبالب يسمى اليوم ابىيه اططلس  ويسمى أينا حبر لبالب   وا قصود ببحر ال لمام ماوا قصود ببحر ال لمام ما
ويغيب، ومون عليوب موا حكو  أن فيوه جزيورل فيهوا ويغيب، ومون عليوب موا حكو  أن فيوه جزيورل فيهوا   إن يف البحر اىيه شيئاً يلاءى ااحلصون، فبلفع على وجه ا اء وي هر منه صور اثبل،إن يف البحر اىيه شيئاً يلاءى ااحلصون، فبلفع على وجه ا اء وي هر منه صور اثبل،قال اطبشيه  يف ا ستطرف: )قال اطبشيه  يف ا ستطرف: )

حولووه النووبان حوى  ووف  وعلاوبووه ال حولووه النووبان حوى  ووف  وعلاوبووه ال   قبوول جفافوه لقلوو  طلووع الشوومس عنوود م و علونوه يف بيووت ويوقودونقبوول جفافوه لقلوو  طلووع الشوومس عنوود م و علونوه يف بيووت ويوقودونوأ لهووا حيصودون زرعهووا وأ لهووا حيصودون زرعهووا   ثوالا موودن عوامرل، و وو  اثووبل اطمطوار،ثوالا موودن عوامرل، و وو  اثووبل اطمطوار،
مثول  وب النوار، وخرجووا إىل مثول  وب النوار، وخرجووا إىل   سار إىل حبور ال لموام مور كزيورل روا أمو  رىوسوهم مثول رىول الكوالب  ورج مون أفووا همسار إىل حبور ال لموام مور كزيورل روا أمو  رىوسوهم مثول رىول الكوالب  ورج مون أفووا هم  حتصى، وال ميكن حصر ا، ويقال: إن اإلسكندر  احتصى، وال ميكن حصر ا، ويقال: إن اإلسكندر  ا

  ((خلقه خلقه   أبلوان شى ومسكاً طوله ماو  رراع، وأاثر، وأقل، فسبحان هللا لعاىل ما أاثر علاوبأبلوان شى ومسكاً طوله ماو  رراع، وأاثر، وأقل، فسبحان هللا لعاىل ما أاثر علاوب  ختل  منهم وسار، فرأى صوراً متلون ختل  منهم وسار، فرأى صوراً متلون   مراابه، وحاربوه،  مراابه، وحاربوه،  
  ::حبار ا عمور من اطرححبار ا عمور من اطرحو وقال النويري يف  اي  اطرب يف فنون اطدب يف حديثه عن و وقال النويري يف  اي  اطرب يف فنون اطدب يف حديثه عن 

موا يتصواعد مون البخوار عنوه ال حتللوه الشومس ط وا ال لطلوع عليوه  فويغلظ موا يتصواعد مون البخوار عنوه ال حتللوه الشومس ط وا ال لطلوع عليوه  فويغلظ     طنطن  يسمى حبر ال لمام، مسو  بو لكيسمى حبر ال لمام، مسو  بو لكفبما البحر اىيه وجزاوره، ويسمى ابليوانني  أوقيانول، و فبما البحر اىيه وجزاوره، ويسمى ابليوانني  أوقيانول، و ))
العوا  مون حالوه إال بعوض سوواحله وجزاووره القريبو  مون ا عموور  والو ي العوا  مون حالوه إال بعوض سوواحله وجزاووره القريبو  مون ا عموور  والو ي   يدرر البصر  يئته  ولع م أمواجه، ولكواثف ينلمتوه، ويلوظ ماووه، واثورل أ واووه،   يعلوميدرر البصر  يئته  ولع م أمواجه، ولكواثف ينلمتوه، ويلوظ ماووه، واثورل أ واووه،   يعلوم  ويتكاثف فالويتكاثف فال

    ست  من جه  ا غرب، لسمى جزاور السعادام، واجلزاور اخلالدام ست  من جه  ا غرب، لسمى جزاور السعادام، واجلزاور اخلالدام   به من اجلزاوربه من اجلزاورعلم علم 
فرطنووالس أي السووعيدل  ومسيووت بوو لك طن يف شووعراوها ويياضووها الهووا فرطنووالس أي السووعيدل  ومسيووت بوو لك طن يف شووعراوها ويياضووها الهووا   ابليواننيوو ،ابليواننيوو ،  قوال أبووو عبيوود البكووري يف اتابووه ا وولجم اب سووالك وا مالووك: وإبزاء طنلوو  اجلزاوور ا سوومالقوال أبووو عبيوود البكووري يف اتابووه ا وولجم اب سووالك وا مالووك: وإبزاء طنلوو  اجلزاوور ا سوومال

ويقووال إن بعووض ا رااووب ويقووال إن بعووض ا رااووب   الوورايح بوودل الشووور  و وو  متفرقوو  متقاربوو  الوورايح بوودل الشووور  و وو  متفرقوو  متقاربوو    يراسووه وال فالحوو ، وأن أرضووها حتموول الووزرع مكووان العشب،وأصوونافيراسووه وال فالحوو ، وأن أرضووها حتموول الووزرع مكووان العشب،وأصووناف  الفوااووه الطيبوو  موون يووبالفوااووه الطيبوو  موون يووب  أصوونافأصووناف
ليواقيووت اوول ليواقيووت اوول اا  فيهووا موون الراوواب إليهووا، فوجوودوا فيهووا موون أنووواع أشوولار الفوااووه وأشوولار اطفاويووه وأنووواعفيهووا موون الراوواب إليهووا، فوجوودوا فيهووا موون أنووواع أشوولار الفوااووه وأشوولار اطفاويووه وأنووواع  عصووفت عليهووا الووريل فبلقتهووا إىل جزيوورل موون  وو ه اجلزاووور، فنووزل موونعصووفت عليهووا الووريل فبلقتهووا إىل جزيوورل موون  وو ه اجلزاووور، فنووزل موون

وعودمت وعودمت   من أين  م   ا  فبخربوه أبمر م  فلهوز مرااوب وسوب ا، فلوم يقفووا علوى جزيورل منهوا من أين  م   ا  فبخربوه أبمر م  فلهوز مرااوب وسوب ا، فلوم يقفووا علوى جزيورل منهوا   مستحسن  فحملوا منه ما أطاقوا ودخلوا به بالد اطندلس  فسب م ملكهامستحسن  فحملوا منه ما أطاقوا ودخلوا به بالد اطندلس  فسب م ملكها
  البحوور عشوورلالبحوور عشوورل  أشووبه موونهم ابلنووال  وبينهووا وبوو  سوواحلأشووبه موونهم ابلنووال  وبينهووا وبوو  سوواحلويقووال إن  وو ه اجلزاووور مسووكون  بقوووم  ووم الوحووول ويقووال إن  وو ه اجلزاووور مسووكون  بقوووم  ووم الوحووول   ا رااوب لع ووم البحوور وشوودل عصووف الووريل فلووم يرجووع منهووا شوو ء ا رااوب لع ووم البحوور وشوودل عصووف الووريل فلووم يرجووع منهووا شوو ء 

  ((أجزاء أجزاء 
  و وقال احلمبي يف الروح ا عطار يف خرب اطقطار : و وقال احلمبي يف الروح ا عطار يف خرب اطقطار : 

ر ر مبقداره وال فيه حيوان، و و ال ي  رج منه البحر الرومو  الو ي  وو حبومبقداره وال فيه حيوان، و و ال ي  رج منه البحر الرومو  الو ي  وو حبو   و اسم لبحر ال لمام ويقال له البحر اطخنر واىيه ال ي ال يدرر له ياي  وال حياو و اسم لبحر ال لمام ويقال له البحر اطخنر واىيه ال ي ال يدرر له ياي  وال حياو  قيانس:قيانس:أأ))
اطنودلس، واوان مون فتيوان قرطبو ، يف مجاعو  مون أحوداثها فرابووا مرااوب اطنودلس، واوان مون فتيوان قرطبو ، يف مجاعو  مون أحوداثها فرابووا مرااوب   وا غرب واطندلس، فانه خليج  ورج مون  و ا البحور وقود خواطر بنفسوه خشوخال مونوا غرب واطندلس، فانه خليج  ورج مون  و ا البحور وقود خواطر بنفسوه خشوخال مون  الشام ومصرالشام ومصر

   غورب والشومال ورلوك مون أقاصو  بوالد السوودان إىل غورب والشومال ورلوك مون أقاصو  بوالد السوودان إىلوإمنوا يراوب مون  و ا البحور موا يلو  اوإمنوا يراوب مون  و ا البحور موا يلو  ا    ا البحر ويابوا فيه مدل   ألوا بغناوم واسع  وأخبار مشهورل   ا البحر ويابوا فيه مدل   ألوا بغناوم واسع  وأخبار مشهورل   استعدو ا ودخلوااستعدو ا ودخلوا
لسوومى اخلالوودام   ال يعوورف أحوود مووا بعوود رلووك، وسووتبري إن شوواء هللا لعوواىل لسوومى اخلالوودام   ال يعوورف أحوود مووا بعوود رلووك، وسووتبري إن شوواء هللا لعوواىل   برطانيوو  و وو  اجلزيوورل الع مووى الوويت يف أقصووى الشوومال، وفيووه سووت جزاووور لقابوول بووالد السووودانبرطانيوو  و وو  اجلزيوورل الع مووى الوويت يف أقصووى الشوومال، وفيووه سووت جزاووور لقابوول بووالد السووودان

  ((ن  ن  عمن دخل   ا البحر أطول من   ه يف موضعها يف رار اطشبو عمن دخل   ا البحر أطول من   ه يف موضعها يف رار اطشبو   حكاي  أخرىحكاي  أخرى
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انتهواىه، و وم ابشووبون  موضوع بقورب احلموو  منسووب إلويهم يعوورف انتهواىه، و وم ابشووبون  موضوع بقورب احلموو  منسووب إلويهم يعوورف   )وموون مدينو  اطشوبون  اووان خوروج ا غوررين يف راوووب حبور ال لموام ليعرفوووا موا فيوه وإىل أيوون)وموون مدينو  اطشوبون  اووان خوروج ا غوررين يف راوووب حبور ال لموام ليعرفوووا موا فيوه وإىل أيوونوو وقوال أينوا : وو وقوال أينوا : 
طشوهر،   دخلووا البحوور يف أول طوارول الوريل الشوورقي  طشوهر،   دخلووا البحوور يف أول طوارول الوريل الشوورقي    موا يكفوويهمموا يكفوويهممثانيو  رجوال الهووم أبنواء عوم اجتمعوووا فوابتنوا مرابواً وادخلوووا فيوه مون ا وواء والوزاد مثانيو  رجوال الهووم أبنواء عوم اجتمعوووا فوابتنوا مرابواً وادخلوووا فيوه مون ا وواء والوزاد   بودرب ا غوررين، ورلووك أنبودرب ا غوررين، ورلووك أن

قلعهوم يف اليود اطخورى وجوروا يف البحور يف انحيو  قلعهوم يف اليود اطخورى وجوروا يف البحور يف انحيو    فوصلوا إىل حبر يليظ ا وج ادر الرواول اثب اللول قليل النوء، فبيقنوا ابلتلف فوردوافوصلوا إىل حبر يليظ ا وج ادر الرواول اثب اللول قليل النوء، فبيقنوا ابلتلف فوردوا  فلروا را مواً من أحد عشر يوماً،فلروا را مواً من أحد عشر يوماً،
راعو  فقصودوا اجلزيورل ونزلو وا فوجودوا عو  مواء راعو  فقصودوا اجلزيورل ونزلو وا فوجودوا عو  مواء   زيرل الغنم، وفيها من الغنم ما ال أيخ ه عد وال حتصويل، و و  سوارح  ال انينور  وا والزيرل الغنم، وفيها من الغنم ما ال أيخ ه عد وال حتصويل، و و  سوارح  ال انينور  وا والجج  اجلنوب اثين عشر يوماً، فخرجوا إىلاجلنوب اثين عشر يوماً، فخرجوا إىل

شور يومواً إىل أن شور يومواً إىل أن وسواروا موع اجلنووب اثوين عوسواروا موع اجلنووب اثوين ع  للك الغنم فو حبو ا فوجودوا حلومهوا مورل ال يقودر أحود علوى أالهوا فبخو وا مون جلود واللك الغنم فو حبو ا فوجودوا حلومهوا مورل ال يقودر أحود علوى أالهوا فبخو وا مون جلود وا  جاري  عليها شلرل ل  بري، فبخ وا منجاري  عليها شلرل ل  بري، فبخ وا من
فبخو وا ومحلووا يف مورابهم إىل مدينو  علوى ضوف  فبخو وا ومحلووا يف مورابهم إىل مدينو  علوى ضوف    وحرا، فقصدوا إليها لبوا ما فيها فما اوان إال يوب بعيود حوى أحويه روم يف زوارقوحرا، فقصدوا إليها لبوا ما فيها فما اوان إال يوب بعيود حوى أحويه روم يف زوارق  الحت  م جزيرل فن روا فيها إىل عمارلالحت  م جزيرل فن روا فيها إىل عمارل
ثالثو  أايم   دخول علويهم يف اليووم الرابوع رجول ثالثو  أايم   دخول علويهم يف اليووم الرابوع رجول   ساوهم مجال عليوب، فواعتقلوا يف بيوتساوهم مجال عليوب، فواعتقلوا يف بيوتشقراً زعراً شعور م سبط  و م طوال القدود، لنشقراً زعراً شعور م سبط  و م طوال القدود، لن  البحر فبنزلوا را يف دار فرأوا را رجاالً البحر فبنزلوا را يف دار فرأوا را رجاالً 

حنوروا حنوروا أأاليوم الثواين مون رلوك اليووم اليوم الثواين مون رلوك اليووم   جاءوا وأين بالد م، فبخربوه بكل خرب م فوعد م خباً وأعلمهم أنه لرمجان، فلما اان يفجاءوا وأين بالد م، فبخربوه بكل خرب م فوعد م خباً وأعلمهم أنه لرمجان، فلما اان يف  يتكلم ابللسان العري، فسب م عن حا م وفيميتكلم ابللسان العري، فسب م عن حا م وفيم
وليقفووا علوى  ايتوه، فلموا علوم ا لوك وليقفووا علوى  ايتوه، فلموا علوم ا لوك   فبخربوه مبوا أخورب بوه اللمجوان ابطموس وأ وم اقتحمووا البحور لوبوا موا فيوه مون العلاووبفبخربوه مبوا أخورب بوه اللمجوان ابطموس وأ وم اقتحمووا البحور لوبوا موا فيوه مون العلاووب  عما سب م عنه اللمجان،عما سب م عنه اللمجان،ب  يدي ا لك فسب م ب  يدي ا لك فسب م 

وانصورفوا مون يوب فاوودل جتودي، وانصورفوا مون يوب فاوودل جتودي،   هم النووءهم النووءمن عبيده يرابون   ا البحر وأ م جروا يف عرضه شهراً إىل أن انقطوع عونمن عبيده يرابون   ا البحر وأ م جروا يف عرضه شهراً إىل أن انقطوع عون  رلك ضحك وقال لللمجان: أخرب القوم أن أي أمر قوماً رلك ضحك وقال لللمجان: أخرب القوم أن أي أمر قوماً 
قوال القووم: قودران أنوه جورى قوال القووم: قودران أنوه جورى   جري الريل الغربي  فعمر رم زورقواً وعصوبت أعيونهم وجورى روم يف البحور بر و  مون الود ر،جري الريل الغربي  فعمر رم زورقواً وعصوبت أعيونهم وجورى روم يف البحور بر و  مون الود ر،    وعد م خباً وصرفوا إىل موضع حبسهم إىل أن بدأ  وعد م خباً وصرفوا إىل موضع حبسهم إىل أن بدأ

مون شودل الكتواف مون شودل الكتواف   ف ولرانا ابلساحل إىل أن لناحى النهار وطلعت الشمس ومن يف ضونك وسووء حوالف ولرانا ابلساحل إىل أن لناحى النهار وطلعت الشمس ومن يف ضونك وسووء حوالخلخل  بنا ثالث  أايم بلياليها حى جاء بنا إىل الرب فبخرجنا واتفنا إىلبنا ثالث  أايم بلياليها حى جاء بنا إىل الرب فبخرجنا واتفنا إىل
أحوود م: أحوود م:   فوجوودوان بتلووك احلوال السوويئ ، فحلوووا واثقنووا وسووبلوان فووبخربان م خبووربان واووانوا برابوور، فقووال لنووافوجوودوان بتلووك احلوال السوويئ ، فحلوووا واثقنووا وسووبلوان فووبخربان م خبووربان واووانوا برابوور، فقووال لنووا  حوى مسعنووا ضوضوواء وأصوووام انل فصووحنا كملتنووا، فبقبوول القوووم إلينوواحوى مسعنووا ضوضوواء وأصوووام انل فصووحنا كملتنووا، فبقبوول القوووم إلينووا

    وب  بلدام؟ فقلنا: ال، فقال: مسبل شهرين، فقال زعيم القوم:وب  بلدام؟ فقلنا: ال، فقال: مسبل شهرين، فقال زعيم القوم:ألعلمون ام بينكم ألعلمون ام بينكم 
  ((واأسف ، فسم  ا كان إىل اليوم اسف ، و و ا رسى ال ي يف أقصى ا غرب واأسف ، فسم  ا كان إىل اليوم اسف ، و و ا رسى ال ي يف أقصى ا غرب 

  قلت: يف   ا اخلرب العليب رار سبب لسمي  هسف  ا غربي  قلت: يف   ا اخلرب العليب رار سبب لسمي  هسف  ا غربي  
يف أخبوار مون ي ورر  وخواطر بنفسوه يف راوبوه، ومون بوا مونهم، يف أخبوار مون ي ورر  وخواطر بنفسوه يف راوبوه، ومون بوا مونهم،   ((أخبوار الزموانأخبوار الزموان)) اتابنوا  اتابنوا ( : )له أخبار عليبو  قود ألينوا علوى رار وا يف( : )له أخبار عليبو  قود ألينوا علوى رار وا يف4545//11))وقال ا سعودي يف مروج ال  ب وقال ا سعودي يف مروج ال  ب 

، ومووا شووا دوا منووه، ومووا ر أْوا، وأن موونهم رجووالً موون أ وول اطنوودلس يُقووال لووه خشووخال، واووان موون فتيووان قرطبوو  وأْحوود اثها فلمووع مجا ، ومووا شووا دوا منووه، ومووا ر أْوا، وأن موونهم رجووالً موون أ وول اطنوودلس يُقووال لووه خشووخال، واووان موون فتيووان قرطبوو  وأْحوود اثها فلمووع مجاوموون ل لمووف  عوو  موون أحوود اثهووا، وراووب رووم عوو  موون أحوود اثهووا، وراووب رووم وموون ل لمووف 
ُه مشهور عند أ ل اطندلس(مرمااب استعد ا يف   ا البحر مرمااب استعد ا يف   ا البحر  ُه مشهور عند أ ل اطندلس(اىيه، فغاب فيه حم    انثىن بغناوم واسع ، وخرب    اىيه، فغاب فيه حم    انثىن بغناوم واسع ، وخرب 

  
  و قال بعض الكتاب يف بعض مواقع شبك  اإلنلنت:و قال بعض الكتاب يف بعض مواقع شبك  اإلنلنت:

سبح سبح : : لس  فيقول لس  فيقول يف اططيف اطط  أن العرب قد وصلوا أمريكا من لشبون  قبل او بول بفنل معرفتهم لتيار اخلليج احلارأن العرب قد وصلوا أمريكا من لشبون  قبل او بول بفنل معرفتهم لتيار اخلليج احلار  ((نستال الكرمل نستال الكرمل )أ)أالعا  ا ؤر  اللغوي اطب العا  ا ؤر  اللغوي اطب ي ار ي ار ))
بعنهم فيها وعاد بعنهم فيها وعاد   رلندا وابلعكس فكانوا يرابونه   فان ينعنوا إىل أماء ا كسيك مكغرلندا وابلعكس فكانوا يرابونه   فان ينعنوا إىل أماء ا كسيك مكغإإمن ا كسيك إىل من ا كسيك إىل   العرب ساور اطمم إىل معرف    ا التيار وخواصه وإىل حراتهالعرب ساور اطمم إىل معرف    ا التيار وخواصه وإىل حراته

لغ  للك البالد لغ  للك البالد   رفت بعد رلك اب كسيك من دخول بعض الكلمام العربي  يفرفت بعد رلك اب كسيك من دخول بعض الكلمام العربي  يفأ م أقاموا يف الداير اليت عأ م أقاموا يف الداير اليت ع  القليلون منهم إىل بالد م رااب  منت رلك التيار ا بارر ونعرفالقليلون منهم إىل بالد م رااب  منت رلك التيار ا بارر ونعرف
اطخبل أتري من أقوال او بس وحبارله واليت ي ارون فيها أنه اان اطخبل أتري من أقوال او بس وحبارله واليت ي ارون فيها أنه اان   إشارلإشارل  وو  ..  الطوفانالطوفان  أصلهاأصلها  TTyypphhoooonn  أصلها ا ومسي  والم أصلها ا ومسي  والم   MMaannssoooonn        ومن للك الكلمامومن للك الكلمام

سبقوه اما قرأ يف ا خطوطام العربي  وقد قامت )اجلمعي  اجلغرافي  سبقوه اما قرأ يف ا خطوطام العربي  وقد قامت )اجلمعي  اجلغرافي    للك اجلزر ال بد أن يكونوا من سالل  العرب ال ينللك اجلزر ال بد أن يكونوا من سالل  العرب ال ينأن ا نود احلمر ال ين ره م يف أن ا نود احلمر ال ين ره م يف   يعتقد أول اطمريعتقد أول اطمر
يعرفون يعرفون   وااتشافاله  و   لب  أن او بول قد اختار أحد رجاله ال ينوااتشافاله  و   لب  أن او بول قد اختار أحد رجاله ال ين  ابنتاج مسلمسل لليفزيوين واثوق  بعنوان )ا كتشفون( وفيه حلق  مستقل  عن او بولابنتاج مسلمسل لليفزيوين واثوق  بعنوان )ا كتشفون( وفيه حلق  مستقل  عن او بول  ((الربيطاني الربيطاني 

فيها : ل اي صاحب اجلالل     إن ا لك  ايزابيال ملك  اسبانيا وقشتال  فيها : ل اي صاحب اجلالل     إن ا لك  ايزابيال ملك  اسبانيا وقشتال    و و مون أصل عري( وبعغ معه برسال  إىل ملك ا نود احلمر اتبت ابللغ  العربي  يقولو و مون أصل عري( وبعغ معه برسال  إىل ملك ا نود احلمر اتبت ابللغ  العربي  يقول  اللغ  العربي اللغ  العربي 
او بول إىل   ا ال ن أينا أنه مسع بعض الكلمام العربي  او بول إىل   ا ال ن أينا أنه مسع بعض الكلمام العربي     ي دعا ي دعاولطمع أن يكون بينها وب  بالدر عالقام صداق     اخل ل ل ويقول ا علح أن الولطمع أن يكون بينها وب  بالدر عالقام صداق     اخل ل ل ويقول ا علح أن ال  هتديك السالمهتديك السالم

  وي اروي ار  ..  احلمر ليسوا من أصل عري وال يعرفون اللغ  العربي احلمر ليسوا من أصل عري وال يعرفون اللغ  العربي   فوجئ بعد أن أخ  يف لالول   ه الرسال  ابللغ  العربي  على ا لك أبن  ؤالء ا نودفوجئ بعد أن أخ  يف لالول   ه الرسال  ابللغ  العربي  على ا لك أبن  ؤالء ا نود  اىرف    ولكن اللمجاناىرف    ولكن اللمجان

لإلعالم احلناري البشري ل أن او بول قد عاد من أمريكا ب  ب خملوو ابلنحال لإلعالم احلناري البشري ل أن او بول قد عاد من أمريكا ب  ب خملوو ابلنحال   هللا صاحب ا وسوع  الغربي هللا صاحب ا وسوع  الغربي   العزيز بن عبدالعزيز بن عبد  عبدعبد((2525ا ؤر  اجلغرايف ا غري ا عاصر)ا ؤر  اجلغرايف ا غري ا عاصر)
عرفتها عرفتها لكون أول خراوه لكون أول خراوه   من علاوب الصدف أنمن علاوب الصدف أنو و   ..  ""عليها نقول عربي عليها نقول عربي   سالمي سالمي إإالطريق  والنسب  اليت حينر را العرب ال  ب وأنه عثر  نار على عمالم ر بي  الطريق  والنسب  اليت حينر را العرب ال  ب وأنه عثر  نار على عمالم ر بي    بنفسبنفس

  ......  الدنيا طمريكا إسالمي  وليست إسباني  وال برلغالي الدنيا طمريكا إسالمي  وليست إسباني  وال برلغالي 

وفيها رسم  نطق  حبر وفيها رسم  نطق  حبر   مم11981198و   من صنع اجلغرايف اإلسالم  ابن الزايم ا توىف سن  و   من صنع اجلغرايف اإلسالم  ابن الزايم ا توىف سن    ......  سكورايل مبدريدسكورايل مبدريداإلاإل  يف مكتب يف مكتب   19521952فاخلريط  اطوىل ااتشفت سن  فاخلريط  اطوىل ااتشفت سن  
    ..  أمريكا وقد ااتشف اخلريط  وحققها الداتور )خوان فرليه( اطستار كامع  برشلون أمريكا وقد ااتشف اخلريط  وحققها الداتور )خوان فرليه( اطستار كامع  برشلون   و  و  ال لمام )أي اىيه اططلس ( ويشمل رسم اجلزر ا ب ول  ال لمام )أي اىيه اططلس ( ويشمل رسم اجلزر ا ب ول  

  م بعد حتقيحم بعد حتقيح19291929ستنبول ونشر ا على العا  سن  ستنبول ونشر ا على العا  سن  عليها يف مكتب  )لوب ااي سراي( إبعليها يف مكتب  )لوب ااي سراي( إب  عندما عثرعندما عثراال( اال( ))( (     KKaahhlleeاخلريط  الثاني  : ااتشفها ا ستشرق اط اين)اخلريط  الثاني  : ااتشفها ا ستشرق اط اين)و و 

اخلريط  من أتليف جغرايف لرا  مسلم  و )ببي ريس( وامسه الكامل )حم  الدين اخلريط  من أتليف جغرايف لرا  مسلم  و )ببي ريس( وامسه الكامل )حم  الدين   ..     فقد أر لت   ه اخلريط  العا  اله وحبم العلماء   فقد أر لت   ه اخلريط  العا  اله وحبم العلماء  علم  دويل استمر عدل سنوامعلم  دويل استمر عدل سنوام
  ..  البحار   و   يف الواقع أاثر من خريط  مفردلالبحار   و   يف الواقع أاثر من خريط  مفردل  ددسطول اللا  ال ي اان سيسطول اللا  ال ي اان سيم واان أحد قادل البحري  يف اطم واان أحد قادل البحري  يف اط15131513الريس( ا توىف سن  الريس( ا توىف سن    ابن حممدابن حممد

ا نود احلمر ال ين ا نود احلمر ال ين   اإلفريق  ويف الغرب القارل اطمريكي  بسواحلها وجزر ا وموانيها وحيواانهتا وسكا ااإلفريق  ويف الغرب القارل اطمريكي  بسواحلها وجزر ا وموانيها وحيواانهتا وسكا ا  واخلريط  لب  اىيه اططلس  : يف الشرق يرى اسبانيا والساحلواخلريط  لب  اىيه اططلس  : يف الشرق يرى اسبانيا والساحل  
اخلريط  أ ا وال بد وأن يكون الريس قد بنا ا اخلريط  أ ا وال بد وأن يكون الريس قد بنا ا   (لعليال   ه(لعليال   ه2727()()ا ستشرق )ارالشوفسك ( يف اتابه ) ريخ اطدب اجلغرايف العريا ستشرق )ارالشوفسك ( يف اتابه ) ريخ اطدب اجلغرايف العري  وي اروي ار  ..  يرمسهم عرال و و يرعون الغنميرمسهم عرال و و يرعون الغنم
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سفنه    إال أن   ا الرأي يلق  سفنه    إال أن   ا الرأي يلق    م وأسر بعضم وأسر بعض14991499سقطت يف يده عندما انتصر اطسطول اللا  على أسطول البندقي  سن  سقطت يف يده عندما انتصر اطسطول اللا  على أسطول البندقي  سن    على أسال خراوه او بو اليت رمبا لكونعلى أسال خراوه او بو اليت رمبا لكون
ف سر   ه ف سر   ه ششبديال يكبديال يك  طماان   يعرفها او بول و  يكن استكشفها ولكن  ؤالء الباحث    يقدموا لعليالطماان   يعرفها او بول و  يكن استكشفها ولكن  ؤالء الباحث    يقدموا لعليال  معارض  من اثب من الباحث  طن اخلريط  فيها لفاصيلمعارض  من اثب من الباحث  طن اخلريط  فيها لفاصيل

بقته يف بقته يف أأالعرب يف اطندلس وعندما  زمته ايزابيال العرب يف اطندلس وعندما  زمته ايزابيال   هللا وال ي اان هخر حكامهللا وال ي اان هخر حكام  عبدعبد  لفسب هخر   ه اخلريط  : أن الريس قد نقلها عن أيلفسب هخر   ه اخلريط  : أن الريس قد نقلها عن أي  و نارو نار  ..  اخلريط  الغامن اخلريط  الغامن 
هللا العري أول من وصل إىل أمريكا بعد  هللا العري أول من وصل إىل أمريكا بعد    أبو عبدأبو عبد  سبانيا مقيدا ابلسالسل وب لك يكونسبانيا مقيدا ابلسالسل وب لك يكونإإحبري  إىل أمريكا العتقال او بول وإرجاعه إىل حبري  إىل أمريكا العتقال او بول وإرجاعه إىل   أمرله بقيادل محل أمرله بقيادل محل   خدمتها  خدمتها  

هللا وا عروف أ ما اان صديق  وأن هللا وا عروف أ ما اان صديق  وأن   عبدعبد   نار خبراوطه اخلاص    ويب بعيد أن يكون الريس قد ر ب إىل أمريكا بنفسه مع أي نار خبراوطه اخلاص    ويب بعيد أن يكون الريس قد ر ب إىل أمريكا بنفسه مع أي  او بول مباشرل وال بد أنه قد عاد مناو بول مباشرل وال بد أنه قد عاد من
  ((قبل سقوو عرشهقبل سقوو عرشه  14901490يزابيال سن  يزابيال سن  إإهللا يف حربه ضد هللا يف حربه ضد   أي عبدأي عبد  السلطان اللا  اان قد أرسل الريس  عاون السلطان اللا  اان قد أرسل الريس  عاون 

  نقلته بطوله  ا فيه من الطراف  والغراب  نقلته بطوله  ا فيه من الطراف  والغراب  
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مولا، طلوو  مولا، طلوو    134134قبول ا ويالد، طو وا قبول ا ويالد، طو وا   280280ولون،لقوع علوى جزيورل قوورب سواحل اإلسوكندري  بنا وا اإلسوكندر ا قودوين سون  ولون،لقوع علوى جزيورل قوورب سواحل اإلسوكندري  بنا وا اإلسوكندر ا قودوين سون  و وو عليبو  مون علاووب الودنيا السوبع اموا يقو وو عليبو  مون علاووب الودنيا السوبع اموا يق  

  جزى ا اطعلى ابل  ب، ودمرم بسبب زلزال يف القرن الرابع عشر ميالدي جزى ا اطعلى ابل  ب، ودمرم بسبب زلزال يف القرن الرابع عشر ميالدي 
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ْوُىود ُل ُسئمل تْ و قال لعاىل : )و قال لعاىل : ) ْوُىود ُل ُسئمل تْ و إمر ا اْلم    ((ر نبص قُتمل تْ ر نبص قُتمل تْ   أبم يءم أبم يءم   ،،و إمر ا اْلم 
و    عو بعو ب  ويف داخلهوا عيوون مواءويف داخلهوا عيوون مواء  مدينو  ع يمو  جوداً علوى طورف البحور اىويهمدينو  ع يمو  جوداً علوى طورف البحور اىويه  ححشلشوويشلشوويوو قوال القوزويين يف هاثر الوبالد وأخبوار العبواد : )وو قوال القوزويين يف هاثر الوبالد وأخبوار العبواد : ) وأ لهوا عبودل الشءم عرى إال قلويالً و وم عرى إال قلويالً و وم أ لهوا عبودل الشءم

والشورب ومون ربول شويئاً مون القوراب  ينصوب علوى ابب داره خشوباً و عول والشورب ومون ربول شويئاً مون القوراب  ينصوب علوى ابب داره خشوباً و عول   اولاول وم عيود اجتمعووا فيوه الهوم لتع ويم ا عبوود واط وم عيود اجتمعووا فيوه الهوم لتع ويم ا عبوود واط  ::حكوى الطرطوشو حكوى الطرطوشو     نصوارى  وم روا انيسو نصوارى  وم روا انيسو 
وإرا ولود وإرا ولود     أاثور موباو م السومك فانوه اثوب رواأاثور موباو م السومك فانوه اثوب روا    وا دينو  قليلو  اخلوب والرباو وا دينو  قليلو  اخلوب والرباو      عبووده عبووده  بقراً اان أو ابشاً أو ليساً أو خنزيراً حوى يعلوم النوال انوه يقورب بوه لع يمواً بقراً اان أو ابشاً أو ليساً أو خنزيراً حوى يعلوم النوال انوه يقورب بوه لع يمواً   القرابن عليهالقرابن عليه

  ((      قيهم يف البحر ليخف عليه نفقتهمقيهم يف البحر ليخف عليه نفقتهمطحد م أوالد يلطحد م أوالد يل
  ((126126)ص)ص( استفدله من زا  حممود حسن من اتابه الرحال  ا سلمون ( استفدله من زا  حممود حسن من اتابه الرحال  ا سلمون sscchhlleesswwiigg))قلت: وشلشويح مدين  أوروبي   وامسها ابلالليني  قلت: وشلشويح مدين  أوروبي   وامسها ابلالليني  

  ابب من كان يسبح ليال.ابب من كان يسبح ليال.ـ ـ   308308
  اطحوص أمحد بن عبد هللا :اطحوص أمحد بن عبد هللا :( يف لرمج  اإلمام الفقيه أي ( يف لرمج  اإلمام الفقيه أي 267267وو266266//33و جاء يف لرليب ا دارر للقاض  عياح )و جاء يف لرليب ا دارر للقاض  عياح )

  قال عبد الو اب الزا د: قمت على برج على شاطئ البحر، فارا أبو اطحوص رمحه هللا لعاىل ب  شرافت  يف سواد الليل يقول:قال عبد الو اب الزا د: قمت على برج على شاطئ البحر، فارا أبو اطحوص رمحه هللا لعاىل ب  شرافت  يف سواد الليل يقول:))  
  فهم هلل قُووَّامفهم هلل قُووَّام    أبوا أن يرقدوا ليالأبوا أن يرقدوا ليال
  فهم هلل ُصوَّامفهم هلل ُصوَّام    أبوا أن يفطروا د راأبوا أن يفطروا د را
  فهم هلل ُخدَّامفهم هلل ُخدَّام    أبوا أن  دموا الدنياأبوا أن  دموا الدنيا

  ال إله إال هللا وهللا أارب، وهلل احلمد ،   اندفع يف السباح  حى مسع حس ،فقال يل: من أنت؟ فقلت : عبد الو ابال إله إال هللا وهللا أارب، وهلل احلمد ،   اندفع يف السباح  حى مسع حس ،فقال يل: من أنت؟ فقلت : عبد الو اب
  م(م(إرا صران إىل دار السالإرا صران إىل دار السال  فقال اي بين: اي أاب القاسم، إمنا نقطع الدنيا اب موم والعلل، واطحزان واطمراح واطعمال، وإمنا نفرد يدا ابلن ر إىل هللا لعاىلفقال اي بين: اي أاب القاسم، إمنا نقطع الدنيا اب موم والعلل، واطحزان واطمراح واطعمال، وإمنا نفرد يدا ابلن ر إىل هللا لعاىل
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يكايوودو م يكايوودو م   اطمووم السووالف  يغووبون علووى أ وول اطنوودلس فينوورون رووم اوول اإلضوورار، وأ وول اطنوودلس أينوواً اطمووم السووالف  يغووبون علووى أ وول اطنوودلس فينوورون رووم اوول اإلضوورار، وأ وول اطنوودلس أينوواً قووال احلمووبي يف الووروح ا عطووار : ) اووان أ وول ا غوورب اطقصووى موون قووال احلمووبي يف الووروح ا عطووار : ) اووان أ وول ا غوورب اطقصووى موون 

  موه مبوا  وم عليوه مون التنواار موع أ ول السوول فبحنور الفعلو  وا هندسو ، وقصود مكوانموه مبوا  وم عليوه مون التنواار موع أ ول السوول فبحنور الفعلو  وا هندسو ، وقصود مكوانفوبعلفوبعل  وحياربو م جهد الطاق ، إىل أن اان زمن االسكندر، ووصل إىل أ ل اطندلسوحياربو م جهد الطاق ، إىل أن اان زمن االسكندر، ووصل إىل أ ل اطندلس
  فوجوودوا البحوور الكبووب يشووف علوووه علووى البحوور الشووام  بيسووب فرفعوووا الووبالد الوويت علووىفوجوودوا البحوور الكبووب يشووف علوووه علووى البحوور الشووام  بيسووب فرفعوووا الووبالد الوويت علووى  الزقوواق، واووان أرضوواً جافوو ، فووبمر ا هندسوو  بوووزن اطرح ووزن سووطود موواء البحوورين،الزقوواق، واووان أرضوواً جافوو ، فووبمر ا هندسوو  بوووزن اطرح ووزن سووطود موواء البحوورين،

وبوالد اطنودلس، فحفورم حوى وصول احلفور إىل اجلبوال الويت يف أسوفل اطرح، وبوالد اطنودلس، فحفورم حوى وصول احلفور إىل اجلبوال الويت يف أسوفل اطرح،   خفوض إىل أرفوع   أمور أن حتفور اطرح الويت بو  طنلو خفوض إىل أرفوع   أمور أن حتفور اطرح الويت بو  طنلو الساحل من حبر الشوام، ونقلهوا مون أالساحل من حبر الشوام، ونقلهوا مون أ
انحيو  أرح طنلو ، انحيو  أرح طنلو ، مون ا سواف  والبعود، وبوىن رصويفاً هخور يقابلوه مون مون ا سواف  والبعود، وبوىن رصويفاً هخور يقابلوه مون   رصيفاً ابحللر واجلب إفراياً واان طول البناء اثوين عشور موياًل، و وو الو ي اوان بو  البحورينرصيفاً ابحللر واجلب إفراياً واان طول البناء اثوين عشور موياًل، و وو الو ي اوان بو  البحورين  وبىن عليهاوبىن عليها

اثوبل اانوت علوى الشوط  معواً، ويورق أ لهوا، وطغوى ا واء اثوبل اانوت علوى الشوط  معواً، ويورق أ لهوا، وطغوى ا واء     سع  سبع  أميال فقه، فلما أامل الرصيف  ودخل البحر الشام  فواح مواىه و لكوت مودنسع  سبع  أميال فقه، فلما أامل الرصيف  ودخل البحر الشام  فواح مواىه و لكوت مودن  واان ب  الرصيف واان ب  الرصيف 
ا وضوع ا سومى ابلصوفيح  ينهووراً بينواً طولوه علوى ا وضوع ا سومى ابلصوفيح  ينهووراً بينواً طولوه علوى   ر مون جهو ر مون جهو قام ، فبما الرصيف ال ي يل  بالد اطندلس فانه ي هر يف أوقام صفاء البحوقام ، فبما الرصيف ال ي يل  بالد اطندلس فانه ي هر يف أوقام صفاء البحو  على الرصيف  مو إحدى عشرلعلى الرصيف  مو إحدى عشرل

بوالد طنلو  فوان ا واء محلوه يف صودره بوالد طنلو  فوان ا واء محلوه يف صودره   وجوروا موع طولوه بطوول الزقواق، وأ ول ا وضوع يسومونه القنطورل، وأموا الرصويف الثواين الو ي يفوجوروا موع طولوه بطوول الزقواق، وأ ول ا وضوع يسومونه القنطورل، وأموا الرصويف الثواين الو ي يف  خه مستقيم، وقود عواين ا سوافرون رلوكخه مستقيم، وقود عواين ا سوافرون رلوك
جهو  ا شورق اجلزيورل اخلنوراء جهو  ا شورق اجلزيورل اخلنوراء   اجلبال من التا الناحيت ، وطوول  و ا الزقواق اثنوا عشور موياًل، وعلوى طرفوه موناجلبال من التا الناحيت ، وطوول  و ا الزقواق اثنوا عشور موياًل، وعلوى طرفوه مون  وصل إىلوصل إىل  واحتفر ما خلفه من اطرح وما استقر رلك منه حىواحتفر ما خلفه من اطرح وما استقر رلك منه حى

داومواً بتقودير العزيوز داومواً بتقودير العزيوز   سوبت  واخلنوراء مثانيو  عشور موياًل، و و ا البحور يف اول يووم وليلو   وزر مورل  وميتلو  مورل سوبت  واخلنوراء مثانيو  عشور موياًل، و و ا البحور يف اول يووم وليلو   وزر مورل  وميتلو  مورل   وعلى طرفه من جه  ا غرب جزيورل طريوف، وعورح البحور بو وعلى طرفه من جه  ا غرب جزيورل طريوف، وعورح البحور بو 
  قيانس أو قيانول قيانس أو قيانول أأكيم و  ا البحر  و ال ي يسمونه حبر كيم و  ا البحر  و ال ي يسمونه حبر احلاحل

ا لوك اجلبوار، وعليوه الكتابو  والتماثيول مشوبل أبيوديها أال طريوح وراوو ، وال مسولك ا لوك اجلبوار، وعليوه الكتابو  والتماثيول مشوبل أبيوديها أال طريوح وراوو ، وال مسولك   قالوا: وعلى احلد ال ي  رج منه اخلليج إىل البحر الروم  ا نارل النحوال الو ي بنواه  رقولقالوا: وعلى احلد ال ي  رج منه اخلليج إىل البحر الروم  ا نارل النحوال الو ي بنواه  رقول
  ((يوان، و  ا اا خالف  ا قدمناه يوان، و  ا اا خالف  ا قدمناه البحر وال جتري فيه جاري  وال فيه حالبحر وال جتري فيه جاري  وال فيه ح  يف   ايف   ا
  ـ ابب ذكر جزيرة سرنديب ـ ابب ذكر جزيرة سرنديب   310310

اإلبول مكو  ومسولدي  و ا وا سولد اطقصوى وجزيورل اإلبول مكو  ومسولدي  و ا وا سولد اطقصوى وجزيورل   خوب بقعو  ضوربت إليهوا هابوخوب بقعو  ضوربت إليهوا هابو  ::أنوه قوال أنوه قوال   عن رسول هللا صلى هللا عليه وسولمعن رسول هللا صلى هللا عليه وسولمرار القزويين يف هاثر البالد وأخبار العباد رار القزويين يف هاثر البالد وأخبار العباد 
وفيه أثر قدم هدم عليوه السوالم و و  قودم وفيه أثر قدم هدم عليوه السوالم و و  قودم   جبل أ به عليه هدم عليه السالم و و را ب يف السماء يراه البحريون من مساف  أايمجبل أ به عليه هدم عليه السالم و و را ب يف السماء يراه البحريون من مساف  أايم  رارا  سرنديب فيها نزل أبوان هدم عليه السالمسرنديب فيها نزل أبوان هدم عليه السالم

    ال يوم من مطر يغسل موضع قدم هدم عليه السالمال يوم من مطر يغسل موضع قدم هدم عليه السالم  ويرى على   ا اجلبل ال ليل  مثل الربق من يب سحاب وييم وال بد لهويرى على   ا اجلبل ال ليل  مثل الربق من يب سحاب وييم وال بد له  ،،واحدل مغموس  يف احللرواحدل مغموس  يف احللر
  ال أن اسم اجلبل واشم و  ا اخلرب   أجد له خربا يف اتب السن  واآلاثرال أن اسم اجلبل واشم و  ا اخلرب   أجد له خربا يف اتب السن  واآلاثرقلت: يققلت: يق
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وا ل وُه ْعضص إمر ا أ ْخر ج  ي  ْعضص إمر ا أ ْخر ج  ي  ْو ا  ُُلم امص يفم حب ْرص جلُّءم ءص يو ْغش اُه م ْوٌج مءمن فو ْوقمهم م ْوٌج مءمن فو ْوقمهم س ح اٌب ينُُلم اٌم بو ْعُنه ا فو ْوق  بو  ْو ا  ُُلم امص يفم حب ْرص جلُّءم ءص يو ْغش اُه م ْوٌج مءمن فو ْوقمهم م ْوٌج مءمن فو ْوقمهم س ح اٌب ينُُلم اٌم بو ْعُنه ا فو ْوق  بو  قال لعاىل : )أقال لعاىل : )أَ  َ   ُ ل ُه نُوراً ف م  ُه   ْ ي ك ْد يو ر ا  ا و م ن  َّْ   ْع لم اّللَّ وا ل وُه د  ُ ل ُه نُوراً ف م  ُه   ْ ي ك ْد يو ر ا  ا و م ن  َّْ   ْع لم اّللَّ د 

  4040النورالنور((ممن نُّورص ممن نُّورص 
  ـ ابب يف أن الكعبة عندما هتدم ترمى يف البحر األمحرـ ابب يف أن الكعبة عندما هتدم ترمى يف البحر األمحر  312312

أفحوج السواق  أزرق العينو  أفطوس اطنوف ابوب أفحوج السواق  أزرق العينو  أفطوس اطنوف ابوب اوبين حببشو  اوبين حببشو  ))يف حوديغ ح يفو  الطويول عنوه صولى هللا عليوه وسولم : يف حوديغ ح يفو  الطويول عنوه صولى هللا عليوه وسولم : )): : ((مكتبو  الصوفامكتبو  الصوفا//554554صص))قال القرطيب يف الت ارل قال القرطيب يف الت ارل 
  ؟؟((راره أبو الفرج بن اجلوزي و و حديغ فيه طولراره أبو الفرج بن اجلوزي و و حديغ فيه طول  (( ا حى يرموا را إىل البحر يعين الكعب  ا حى يرموا را إىل البحر يعين الكعب و و البطن ، و أصحابه ينقنو ا حلراً حلراً و يتناولالبطن ، و أصحابه ينقنو ا حلراً حلراً و يتناول

  ـ ابب يف القرد يركب البحر مع الناس ـ ابب يف القرد يركب البحر مع الناس   313313
أن رجال اان يبيع اخلمر يف سفين  ومعوه قورد فكوان يشووب اخلمور أن رجال اان يبيع اخلمر يف سفين  ومعوه قورد فكوان يشووب اخلمور ))رل عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  فيما حيسب محاد رل عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  فيما حيسب محاد (عن أي  ري(عن أي  ري407407//22))روى اإلمام أمحد يف مسنده روى اإلمام أمحد يف مسنده 

  ::( ( 310310//77))( وعنود الطورباين يف اطوسوه ( وعنود الطورباين يف اطوسوه اب اء قال فبخ  القرد الكيس   صعد به فوق الدور وفتل الكيس فلعل أيخ  دينارا فيلقيه ودينارا يف البحور حوى جعلوه نصوف اب اء قال فبخ  القرد الكيس   صعد به فوق الدور وفتل الكيس فلعل أيخ  دينارا فيلقيه ودينارا يف البحور حوى جعلوه نصوف 
      ((333333//44))واحلديغ رواه أينا البيهق  يف الشعب واحلديغ رواه أينا البيهق  يف الشعب   ((        )ومحل معه قردا فلما اانوا يف البحر أخ  القرد  الكيس)ومحل معه قردا فلما اانوا يف البحر أخ  القرد  الكيس

  ـ ابب من كان يضرب يف املصحف لركوب البحرـ ابب من كان يضرب يف املصحف لركوب البحر  314314
)واوان يستحسون النورب )واوان يستحسون النورب ه هللا يف الصول  : ه هللا يف الصول  : قوال ابون بشوكوال رمحوقوال ابون بشوكوال رمحو  الطليطلو الطليطلو أبو حممد أبو حممد عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أسد اجلهين عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن بن أسد اجلهين  و من ضروب الزجر اان يستحسنه  و من ضروب الزجر اان يستحسنه 

علوى لكوره مون نفسو  ففزعوت إىل النورب يف علوى لكوره مون نفسو  ففزعوت إىل النورب يف   أردم الراووب يف البحور يف بعوض اطسوفارأردم الراووب يف البحور يف بعوض اطسوفار  ::حيكوى عنوه بعوض أصوحابه قوالحيكوى عنوه بعوض أصوحابه قوال    يف ا صوحف التموال الرباو  يف دليول االسوتخارليف ا صوحف التموال الرباو  يف دليول االسوتخارل
  ((  فتخلفت عن راوبه ورابه قوم فغرقوا أبمجعهمفتخلفت عن راوبه ورابه قوم فغرقوا أبمجعهم  اآلي اآلي   ((ر البحر ر وا إ م جنٌد مغرقون ر البحر ر وا إ م جنٌد مغرقون والر والر   ))  ::فوقعت يدي على قوله لعاىلفوقعت يدي على قوله لعاىل  ا صحف عقب لقريب بنافل ص ولقدمي استخارلا صحف عقب لقريب بنافل ص ولقدمي استخارل

  ـ ابب ذكر اإلفطار مباء البحرـ ابب ذكر اإلفطار مباء البحر  315315
ه ه  ا حصور عثموان رضوى هللا عنو ا حصور عثموان رضوى هللا عنو  ::نصاري قالنصاري قالعن أأ سعيد موىل بىن أسيد اطعن أأ سعيد موىل بىن أسيد اط( ( 189189وو188188//22))وأبو نعيم يف رار أخبار أصفهان وأبو نعيم يف رار أخبار أصفهان   ((24932493))و روى ابن خزمي  يف صحيحه و روى ابن خزمي  يف صحيحه 

روا روا   بوابوا  لتسوتعلتسوتع  شوليت بئور رومو  مون موايلشوليت بئور رومو  مون موايلاا   ول لعلموون أين ول لعلموون أين  ::يف القصر فبشرف على النال فقال السالم علويكم فموا علموت أحودا رد السوالم إال أن يورد أحود يف نفسوه فقواليف القصر فبشرف على النال فقال السالم علويكم فموا علموت أحودا رد السوالم إال أن يورد أحود يف نفسوه فقوال
    ررفعالم متنعوين أن أشرب منها حى أفطر على ماء البحفعالم متنعوين أن أشرب منها حى أفطر على ماء البح  ::اللهم نعم قالاللهم نعم قال  ::فقالوافقالوا  ؟؟فيها ارجل من ا سلم فيها ارجل من ا سلم     فلعلت رشاوفلعلت رشاو

  عن مثام  بن حزن القشبي  عن مثام  بن حزن القشبي    اا( ويبمه( ويبمه13051305))ابن أي عاصم يف اتاب السن  ابن أي عاصم يف اتاب السن    ( و( و24922492))ورواه ابن خزمي  ورواه ابن خزمي  
  واطثر صححه الشيخ انصر الدين اطلباين يف صحيل ابن خزمي  واطثر صححه الشيخ انصر الدين اطلباين يف صحيل ابن خزمي  

  أمان من الغرق.أمان من الغرق.  ((قوس قزحقوس قزح))ـ ابب يف أن القوس ـ ابب يف أن القوس 316316
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الرمحن وأبو اجملد الرمحن وأبو اجملد   هللا حممود بن أمحد بن عبدهللا حممود بن أمحد بن عبد  الواحد بن الفاخر القرش  وأبو عبدالواحد بن الفاخر القرش  وأبو عبد   حممد بن معمر بن عبد حممد بن معمر بن عبدهللاهللا  أخربان اإلمام أبو عبدأخربان اإلمام أبو عبد  ((125125//22))و روى النياء يف ا ختارل و روى النياء يف ا ختارل 
بن بن   هللاهللا  الواحد بن أمحد بن حممد البقال أان أبو أمحد عبيدالواحد بن أمحد بن حممد البقال أان أبو أمحد عبيد  زا ر بن أمحد بن حامد الثقفيان أبصبهان أن سعيد بن أي الرجاء الصبيف أخرب م قراءل عليه أان أبو أمحد عبدزا ر بن أمحد بن حامد الثقفيان أبصبهان أن سعيد بن أي الرجاء الصبيف أخرب م قراءل عليه أان أبو أمحد عبد

الرمحن ثنا احللاج بن حممد ثنا ابن جرج  ثنا أبو الرمحن ثنا احللاج بن حممد ثنا ابن جرج  ثنا أبو   يعقوب بن إسحاق أان جدي أبو يعقوب إسحاق بن إبرا يم بن حممد بن مجيل أان أبو جعفر أمحد بن منيع بن عبديعقوب بن إسحاق أان جدي أبو يعقوب إسحاق بن إبرا يم بن حممد بن مجيل أان أبو جعفر أمحد بن منيع بن عبد
 لقل قول قزد فان قزد الشيطان ولكنه  لقل قول قزد فان قزد الشيطان ولكنه الالأن عليا سؤل عن قول قزد فقال: )أن عليا سؤل عن قول قزد فقال: )حرب بن أي اطسود الديل  عن أي اطسود وعن ابن جريج ورجل عن زاران ا ا قاال حرب بن أي اطسود الديل  عن أي اطسود وعن ابن جريج ورجل عن زاران ا ا قاال 

  ((القول و   أمان    من الغرقالقول و   أمان    من الغرق
    موضوعموضوع(:(:872872))و النعيف  و النعيف  

  )اللقولوا قول قزد فان قزد شيطان ولكن قولوا قول هللا عز وجل فهو أمان ط ل اطرح من الغرق   ()اللقولوا قول قزد فان قزد شيطان ولكن قولوا قول هللا عز وجل فهو أمان ط ل اطرح من الغرق   (
  ـ ابب الطواف حول البيت سباحةـ ابب الطواف حول البيت سباحة317317

بن يونس عن رابد بن خالد عن عبد السالم بن حرب عن ليغ عن جما د قال: ما اان بن يونس عن رابد بن خالد عن عبد السالم بن حرب عن ليغ عن جما د قال: ما اان ( حدثنا سريج ( حدثنا سريج 3131))ربق والريل ربق والريل و روى ابن أي الدنيا يف اتاب ا طر والرعد والو روى ابن أي الدنيا يف اتاب ا طر والرعد وال
  ابب من العبادل يعلز عنه النال إال لكلفه عبد هللا عن الزبب ولقد جاءم سيل طبح البيت فلعل ابن الزبب يطوف سباح  ابب من العبادل يعلز عنه النال إال لكلفه عبد هللا عن الزبب ولقد جاءم سيل طبح البيت فلعل ابن الزبب يطوف سباح  

( قال : حدثين مسلم بن احللاج أبو احلس  ثنا سريج بن ( قال : حدثين مسلم بن احللاج أبو احلس  ثنا سريج بن الطواف ابلبيت سباح  يف السيل الع يم ومن فعلهالطواف ابلبيت سباح  يف السيل الع يم ومن فعله  رارراردار خنر/دار خنر///250250//11ورواه الفااه  يف أخبار مك  )ورواه الفااه  يف أخبار مك  )
  يونس  يونس  

: : عبد عبد هللا النيب قال ثنا  الل بن خباب قالعبد عبد هللا النيب قال ثنا  الل بن خباب قال  حدثنا أبو بشر وحيىي بن أي طالب قاال ثنا عبد ا لك بنحدثنا أبو بشر وحيىي بن أي طالب قاال ثنا عبد ا لك بنقال : قال : ((521521وو520520//11))وروى الفااه  أينا يف أخبار مك  وروى الفااه  أينا يف أخبار مك  
            ((وقال أبو بشر اان سعيد بن جبب يطوف ابلبيت زمن ا اء ينا را أيخ ه إىل سرله ومرل إىل ثندوله   ا من حديغ ابن أي طالبوقال أبو بشر اان سعيد بن جبب يطوف ابلبيت زمن ا اء ينا را أيخ ه إىل سرله ومرل إىل ثندوله   ا من حديغ ابن أي طالب، ، ت سعيد بن جبب يطوف ابلبيتت سعيد بن جبب يطوف ابلبيترأيرأي  ))

وأخربين بعض املكيني أنه اتفق  طس لتقبيله ،كلما حاذى احلجر غ سباحة أنه طاف ابلبيت أخربين والدي رمحه هللا  أن والده  رمحه هللا  أخربهو وقال ابن مجاع  : و وقال ابن مجاع  : 
ومن املشهور بني الطائفني حديث من  :قال السخاويفقال: )(مؤسسة الرسالة/2/340)له مثل ذلك.وذكر هذا عن البدر بن مجاعة العجلوين يف كشف اخلفاء 

أصل له يف املرفوع وهو فعل حسن حىت أن البدر بن مجاعة طاف  طاف اسبوعا يف املطر غفر له ما سلف من ذنوبه وحيرصون لذلك على الطواف يف املطر وال
  (ابلبيت سباحة كلما حاذ احلجر غاص لتقبيله واتفق لغريه من املكيني وغريهم

  ـ ابب يف رحيي البحر العاصف والقاصفـ ابب يف رحيي البحر العاصف والقاصف318318
مثان: أربع رمح  وأربع ع اب، الرمح  ا نشرام وا بشرام وا رسالم مثان: أربع رمح  وأربع ع اب، الرمح  ا نشرام وا بشرام وا رسالم ( أخربان ابن إدريس عن أبيه عن و ب بن منبه عن ابن عبال قال: )الرايد ( أخربان ابن إدريس عن أبيه عن و ب بن منبه عن ابن عبال قال: )الرايد 172172))روى ابن أي الدنيا روى ابن أي الدنيا 

  والرخاء والع اب العاصف والقاصف ومها يف البحر والعقيم والصرصر ومها يف الربوالرخاء والع اب العاصف والقاصف ومها يف البحر والعقيم والصرصر ومها يف الرب
  ـ ابب من أغاث غريقاـ ابب من أغاث غريقا319319

ن ا ع ل ى ب ينم إمْسراويل  أ نَُّه م ْن قو ت ل  نو ْفساً بم و قال لعاىل و قال لعاىل  تو بوْ ن ا ع ل ى ب ينم إمْسراويل  أ نَُّه م ْن قو ت ل  نو ْفساً بم )ممْن أ ْجلم ر لمك  ا  تو بوْ  مج ميعاً ()ا اودل:  مج ميعاً ()ا اودل: غ ْبم نو ْفسص أ ْو ف س ادص يفم اْط ْرحم ف ك ب منَّ ا قو ت ل  النَّال  مج ميعاً و م ْن أ ْحي ا  ا ف ك ب منَّ ا أ ْحي ا النَّال  غ ْبم نو ْفسص أ ْو ف س ادص يفم اْط ْرحم ف ك ب منَّ ا قو ت ل  النَّال  مج ميعاً و م ْن أ ْحي ا  ا ف ك ب منَّ ا أ ْحي ا النَّال  )ممْن أ ْجلم ر لمك  ا 
  ((3232من اآلي من اآلي 

      ((وسبعون له درجام يوم القيام  وسبعون له درجام يوم القيام  )من أياا ملهوفا اتب هللا له ثالاث وسبع  مغفرل واحدل فيها صالد أمره اله وثنتان )من أياا ملهوفا اتب هللا له ثالاث وسبع  مغفرل واحدل فيها صالد أمره اله وثنتان و وعن أنس مرفوعا: و وعن أنس مرفوعا: 
)ا سلم أخو ا سلم ال ي لمه وال يسلمه ومن اان يف حاج  أخيه اان هللا يف حاجته )ا سلم أخو ا سلم ال ي لمه وال يسلمه ومن اان يف حاج  أخيه اان هللا يف حاجته احلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف السلسل  النعيف  : موضوع ويغين عنه حديغ: احلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف السلسل  النعيف  : موضوع ويغين عنه حديغ: 
    ( رواه البخاري ومسلم من حديغ ابن عمر ( رواه البخاري ومسلم من حديغ ابن عمر ا سله هللا يوم القيام  ا سله هللا يوم القيام  ومن فرج عن مسلم ارب  فرج هللا عنه را ارب  من ارب يوم القيام  ومن سل مسلمومن فرج عن مسلم ارب  فرج هللا عنه را ارب  من ارب يوم القيام  ومن سل مسلم

ءم و التوَّْقو ى و ال لو ع او نُوا ع ل ى اْطم ْم و اْلُعْدو انم ()ا يف اتاب اللقيه : يف اتاب اللقيه : ((3535//66))قال ابن قدام  يف ا غين قال ابن قدام  يف ا غين  ءم و التوَّْقو ى و ال لو ع او نُوا ع ل ى اْطم ْم و اْلُعْدو انم ()ا )التقاطه واجب لقول هللا لعاىل (و لو ع او نُوا ع ل ى اْلربم ن ن ( وط( وط22اودل: من اآلي اودل: من اآلي )التقاطه واجب لقول هللا لعاىل (و لو ع او نُوا ع ل ى اْلربم
ع  أمثوا الهم إرا علموا فلاوه مع ع  أمثوا الهم إرا علموا فلاوه مع فيه إحياء نفسه فكان واجبا ااطعامه إرا اضطر وإباوه من الغرق  ووجوبه على الكفاي  إرا قام به واحد سقه عن الباق  فان لراه اجلمافيه إحياء نفسه فكان واجبا ااطعامه إرا اضطر وإباوه من الغرق  ووجوبه على الكفاي  إرا قام به واحد سقه عن الباق  فان لراه اجلما

  إمكان أخ ه  (إمكان أخ ه  (
  قاعدة:قاعدة:

حته بتكرره االصلوام اخلمس فان مصلحتها اخلنوع ل ي اجلالل و و متكرر بتكرر حته بتكرره االصلوام اخلمس فان مصلحتها اخلنوع ل ي اجلالل و و متكرر بتكرر الفعل على قسم  منه ما لتكرر مصلالفعل على قسم  منه ما لتكرر مصل  ::قاعدلقاعدل(: )(: )8383//11و قال القرايف يف ال خبل )و قال القرايف يف ال خبل )
  ((الصالل ومنه ما ال لتكرر مصلحته بتكرره اانقار الغريح فان الغريح إرا شيل من البحر فالنازل بعد رلك اىل البحر ال حتصل مصلحتهالصالل ومنه ما ال لتكرر مصلحته بتكرره اانقار الغريح فان الغريح إرا شيل من البحر فالنازل بعد رلك اىل البحر ال حتصل مصلحته

  ـ ابب يف أن النجوم أمان ألهل األرض من الغرقـ ابب يف أن النجوم أمان ألهل األرض من الغرق320320
(  حدثنا مكرم بن أمحد القاض  ثنا أمحد بن عل  اطابر ثنا إسحاق بن سعيد بن أراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج أبو عمرو (  حدثنا مكرم بن أمحد القاض  ثنا أمحد بن عل  اطابر ثنا إسحاق بن سعيد بن أراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج أبو عمرو 162162//33))ا ستدرر ا ستدرر   و روى احلاام يفو روى احلاام يف

غرق وأ ل بييت أمان غرق وأ ل بييت أمان )النلوم أمان ط ل اطرح من ال)النلوم أمان ط ل اطرح من ال: : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    ::السدوس  أيننه عن قتادل عن عطاء عن بن عبال رض  هللا عنهما قالالسدوس  أيننه عن قتادل عن عطاء عن بن عبال رض  هللا عنهما قال
وو اه ابن ال  يب بسعيد بن أراون الدمشق  وو اه ابن ال  يب بسعيد بن أراون الدمشق      ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاه  ا حديغ صحيل اإلسناد و   رجاه  ((طميت من االختالف فارا خالفتها قبيل  من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليسطميت من االختالف فارا خالفتها قبيل  من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس

  وخليد بن دعلج ومها ضعيفانوخليد بن دعلج ومها ضعيفان
  : ضعيف جدا: ضعيف جدا((683683))و النعيف  و النعيف  

  ل اطرح من اآلختالف ا واالل لقري  قري  أ ل هللا فارا خالفتها قبيل  من العرب صاروا حزب إبليس   ل اطرح من اآلختالف ا واالل لقري  قري  أ ل هللا فارا خالفتها قبيل  من العرب صاروا حزب إبليس   أمان ط ل اطرح من الغرق القول وأمان ط أمان ط ل اطرح من الغرق القول وأمان ط 
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حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد ان إسحاق بن سعيد بن اطراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج عن حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد ان إسحاق بن سعيد بن اطراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج عن ((  67096709)  )  ( واطوسه ( واطوسه 1147911479//196196//1111))و الطرباين يف الكببو الطرباين يف الكبب
  مرفوعامرفوعا  عبالعبال  عطاء بن أي رابد عن ابنعطاء بن أي رابد عن ابن

  النعمان ثنا أبو عوان  عن أي بشر عن سعيد بن جبب عن بن عبالالنعمان ثنا أبو عوان  عن أي بشر عن سعيد بن جبب عن بن عبال  عارم أيعارم أيعن عن   ((1059110591  //143143//1010))الطرباين يف الكبب الطرباين يف الكبب ( و ( و 767767))و البخاري يف اطدب ا فرد و البخاري يف اطدب ا فرد   
    ((767767))( وصححه اطلباين يف صحيل اطدب ا فرد ( وصححه اطلباين يف صحيل اطدب ا فرد )إن القول أمان ط ل اطرح من الغرق)إن القول أمان ط ل اطرح من الغرقموقوفا موقوفا 

عن ابن عن ابن برا يم بن شريك اطسدي ثنا عقب  بن مكرم ثنا  شيم عن أي بشر عن سعيد بن جبب برا يم بن شريك اطسدي ثنا عقب  بن مكرم ثنا  شيم عن أي بشر عن سعيد بن جبب إإ( عن حممد بن عل  بن حبي  ثنا ( عن حممد بن عل  بن حبي  ثنا 320320//11)) احللي   احللي  ورواه أبو نعيم يفورواه أبو نعيم يف
  عبالعبال

( عن عبد هللا بن مطيع ( عن عبد هللا بن مطيع 5050//66اما يف متهيد ابن عبد الرب اما يف متهيد ابن عبد الرب ))وأبو العبال السراج يف  ر ه وأبو العبال السراج يف  ر ه عبد الوارا عبد الوارا   عنعناحلسن بن عمر احلسن بن عمر ( عن ( عن 765765))و ورواه البخاري يف اطدب أينا و ورواه البخاري يف اطدب أينا 
اجملرل ابب من أبواب السماء وأما قول قزد فبمان من الغرق بعد قوم نود عليه اجملرل ابب من أبواب السماء وأما قول قزد فبمان من الغرق بعد قوم نود عليه   :):)عل  بن زيد قال حدثين يوسف بن مهران عن بن عبال قال عل  بن زيد قال حدثين يوسف بن مهران عن بن عبال قال   االمها عناالمها عن    عن  شيمعن  شيم

  ((السالمالسالم
  ـ ابب محل الدواب يف البحر مع الناسـ ابب محل الدواب يف البحر مع الناس  321321

ْل فميه ا ممْن ُالءص ز ْوج ْ م اثْون ْ م و أ ْ ل ك  إمالَّ م ْن س ب ح  ع ل ْيهم اْلق ْوُل و  )ح ىَّ إمر ا ج اء  أ ْمُران  )ح ىَّ إمر ا ج اء  أ ْمُران  قال لعاىل : قال لعاىل :  ْل فميه ا ممْن ُالءص ز ْوج ْ م اثْون ْ م و أ ْ ل ك  إمالَّ م ْن س ب ح  ع ل ْيهم اْلق ْوُل و  و ف ار  التوَّنُّوُر قُوْلن ا امحْم   ( ( 4040م ْن هم ن  و م ا هم ن  م ع ُه إمالَّ ق لميٌل( ) ود:م ْن هم ن  و م ا هم ن  م ع ُه إمالَّ ق لميٌل( ) ود:و ف ار  التوَّنُّوُر قُوْلن ا امحْم
  ـ ابب االستعاذة من الغرقـ ابب االستعاذة من الغرق  322322

)اللهم إين أعور بك من ا دم وأعور بك من اللدي وأعور بك من الغرق واحلريح )اللهم إين أعور بك من ا دم وأعور بك من اللدي وأعور بك من الغرق واحلريح يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: عن أي اطسود السلم  عن النعن أي اطسود السلم  عن الن((55335533))روى النساو  روى النساو  
واحلديغ يف صحيح  سنن النساو  لشيخ شيخنا واحلديغ يف صحيح  سنن النساو  لشيخ شيخنا     ((وأعور بك أن يتخبطين الشيطان عند ا وم وأعور بك أن أموم يف سبيلك مدبرا وأعور بك أن أموم لديغا وأعور بك أن يتخبطين الشيطان عند ا وم وأعور بك أن أموم يف سبيلك مدبرا وأعور بك أن أموم لديغا 

  اطلبايناطلباين
  عن النيب صلى هللا عليه وسلمعن النيب صلى هللا عليه وسلم  ( عن أي اليسر( عن أي اليسر55325532( والنساو  )( والنساو  )15521552))بو داود بو داود ورواه أورواه أ
  ((إن طلب الفقه ال حيتاج فيه إىل ركوب البحرإن طلب الفقه ال حيتاج فيه إىل ركوب البحر))ـ ابب من قال : ـ ابب من قال :   323323

زيد ا مداين بعد أن رار له زيد ا مداين بعد أن رار له (  عن البخاري أنه قال طي العبال الوليد بن إاب يم بن (  عن البخاري أنه قال طي العبال الوليد بن إاب يم بن 7272إىل إىل   6969صص))  والغني والغني   ((3434إىل إىل   2929))و روى القاض  عياح ا الك  يف اإل اع و روى القاض  عياح ا الك  يف اإل اع 
أربعا مع أربع ابربع مثل أربع، يف أربعا مع أربع ابربع مثل أربع، يف   صب حمداث اامال يف احلديغ إال بعد أن يكتبصب حمداث اامال يف احلديغ إال بعد أن يكتبييال ال   أن الرجلأن الرجلعلم علم ام ام ))وفيها وفيها شروو صبورل الطالب حمداث يف قص  الرابعيام ا شهورل عنه شروو صبورل الطالب حمداث يف قص  الرابعيام ا شهورل عنه 

إال أبربع مع أربع،فارا متت له الها ،  ان عليه أربع وابتل  أبربع، فارا صرب على رلك إال أبربع مع أربع،فارا متت له الها ،  ان عليه أربع وابتل  أبربع، فارا صرب على رلك   أربع عند أربع، أبربع على أربع، عن أربع طربع، وال   ه الرابعيام ال لتم لهأربع عند أربع، أبربع على أربع، عن أربع طربع، وال   ه الرابعيام ال لتم له
وإن ال لطح احتمال   ه ا شاق الها، فعليك ابلفقه ال ي ميكنك لعلمه وأنت يف بيتك قار ساان، ال حتتاج إىل بعد وإن ال لطح احتمال   ه ا شاق الها، فعليك ابلفقه ال ي ميكنك لعلمه وأنت يف بيتك قار ساان، ال حتتاج إىل بعد (ق : )(ق : )أارمه هللا يف الدنيا أبربع، وأاثبه أبربعأارمه هللا يف الدنيا أبربع، وأاثبه أبربع

  ((راوب البحار،و و مع را مثرل احلديغ    راوب البحار،و و مع را مثرل احلديغ    اطسفار، وووء الداير و اطسفار، وووء الداير و 
  ال يوافح الواقع و  ا يريب مستنكرال يوافح الواقع و  ا يريب مستنكر)وراوب البحار    ( )وراوب البحار    ( قلت: قوله : قلت: قوله : 

( ورار أوجه لنعيفها ورار فيها فواود حيسن جدا مطالعتها ، ( ورار أوجه لنعيفها ورار فيها فواود حيسن جدا مطالعتها ، 151151)قص  ال لثبت ص)قص  ال لثبت صوقد أشار الشيخ مشهور هل سلمان إىل ضعف قص  الرابعيام يف اتابه اجلميلوقد أشار الشيخ مشهور هل سلمان إىل ضعف قص  الرابعيام يف اتابه اجلميل
  تاب اله، فهو حبر من الفواود احلسن  اللطيف  تاب اله، فهو حبر من الفواود احلسن  اللطيف  بل مطالع  الكبل مطالع  الك

  ـ ابب يف ذكر حافظة رمضان من الغرقـ ابب يف ذكر حافظة رمضان من الغرق  324324
  ((اعسهلون وابحلح أنزلناه وابحلح نزلاعسهلون وابحلح أنزلناه وابحلح نزل    ،،هالء إال هالىر اي هللا انك مسيع عليم حميه به علمكهالء إال هالىر اي هللا انك مسيع عليم حميه به علمك  الال))و حديغ : و حديغ : 

وا غرب ومجل  بلدان أ ا حفي   رمنان حتفظ من الغرق والسرق واحلرق وا غرب ومجل  بلدان أ ا حفي   رمنان حتفظ من الغرق والسرق واحلرق   (: )   ه ألفاظ اشتهرم ببالد اليمن ومك  ومصر(: )   ه ألفاظ اشتهرم ببالد اليمن ومك  ومصر12851285)حديغ رقم : )حديغ رقم :   قال يف ا قاصدقال يف ا قاصد  
االم االم     ابر بل أشعرابر بل أشعروساور اآلفام ولكتب يف هخر مجع  منه واخلطيب  طب على ا نرب وبعنهم بعد صالل العصر و   بدع  ال أصل  ا وان وقعت يف واحد من اطاوساور اآلفام ولكتب يف هخر مجع  منه واخلطيب  طب على ا نرب وبعنهم بعد صالل العصر و   بدع  ال أصل  ا وان وقعت يف واحد من اطا

  ((اخلطب  ح  يرى من يكتبها اما بينته يف اجلوا ر والدرراخلطب  ح  يرى من يكتبها اما بينته يف اجلوا ر والدرر  لعاىل ينكر ا جيدا حى و و قاوم على ا نرب يف أثناءلعاىل ينكر ا جيدا حى و و قاوم على ا نرب يف أثناءبعنهم بورود ا يف حديغ ضعيف واان شيخنا رمحه هللا بعنهم بورود ا يف حديغ ضعيف واان شيخنا رمحه هللا 
دار الدعول السلفي ( /210ضمن سلسل  :لقاء العشر اطواخر( وراره الشيخ عل  حمفوظ يف اإلبداع )ص/234و2/233وراره عبد احل  اللكنوي يف )روع اإلخوان /

استماع اخلطب   لبدع ا نكرل بال خالف اتب اطوراق اليت يسمو ا حفاوظ يف هخر مجع  من رمنان اجلمع  اليتيم ، حال اخلطب  ،  ا فيها من اإلعراح عنفقال: ومن ا
ا بتدع ، وقد يكتب فيها المام سرايني   بل والتهوي  على اخلطيب وسامعيه، ورلك ممنوع شرعا اما ال  فى، وال خب فيه وال برا ، فامنا يتقبل هللا من ا تق ،ال من

 يف القرى ا تبخرل  ( قد لكون دال  على ما ال يصل ، و  ينقل عن أحد من أ ل العلم ، وينين أن رلك من بدع الدجال  اليت زينو ا للبسطاء ، ول ا ال لقع إال
:  أحد ا:  لوجوه مينع ورلك اخلطب  حال يف رمنان شهر من مجع  هخر يف احلفاوظ تبهما  عن النال وينهى: )(دار الفكر/2/233)وقال ابن احلاج ا الك  يف ا دخل 

   اطعلم  اللفظ من عليه احتوم  ا
   افر  لعله يدريك وما عنه سئل أن  ا هللا رمحه مالك قال وقد
   اخلطب  حال يف اللغو فيه أن:  الثاين
   اخلطب  مساع عن ابلكتب يشتغل أنه:  الثالغ

   مؤادل سن  أو فرح  و  ل اخلطب  حال يف اإلصغاء من النال فيه اختلف ما ويلر ببدع  يشتغل أنه:  بعالرا
   فاعله ويزجر رلك عن فينهى ا سلد يف وشراوها بيعها عن أحدثوه ما:  اخلامس

This file was downloaded from QuranicThought.com



 اللفظ منها وأسقه اتبها  ولو عنها يشتغل خطب    ليس إنه إر رار ا ا تقدم البدع  من أخف لكنها أينا بدع  ورلك اجلمع  عصر صالل بعد يكتبها النال وبعض
 (  أعلم وهللا جاوزا رلك لكان معلوما وقتا لكتابتها يتخ  و  اطعلم 

      
  أمان من الغرق.أمان من الغرق.  ((قوس قزحقوس قزح))ـ ابب يف أن القوس ـ ابب يف أن القوس 316316

الرمحن وأبو اجملد الرمحن وأبو اجملد   هللا حممود بن أمحد بن عبدهللا حممود بن أمحد بن عبد  احد بن الفاخر القرش  وأبو عبداحد بن الفاخر القرش  وأبو عبدالو الو   هللا حممد بن معمر بن عبدهللا حممد بن معمر بن عبد  أخربان اإلمام أبو عبدأخربان اإلمام أبو عبد  ((125125//22))و روى النياء يف ا ختارل و روى النياء يف ا ختارل 
هللا بن هللا بن   الواحد بن أمحد بن حممد البقال أان أبو أمحد عبيدالواحد بن أمحد بن حممد البقال أان أبو أمحد عبيد  زا ر بن أمحد بن حامد الثقفيان أبصبهان أن سعيد بن أي الرجاء الصبيف أخرب م قراءل عليه أان أبو أمحد عبدزا ر بن أمحد بن حامد الثقفيان أبصبهان أن سعيد بن أي الرجاء الصبيف أخرب م قراءل عليه أان أبو أمحد عبد

الرمحن ثنا احللاج بن حممد ثنا ابن جرج  ثنا أبو الرمحن ثنا احللاج بن حممد ثنا ابن جرج  ثنا أبو   أبو يعقوب إسحاق بن إبرا يم بن حممد بن مجيل أان أبو جعفر أمحد بن منيع بن عبدأبو يعقوب إسحاق بن إبرا يم بن حممد بن مجيل أان أبو جعفر أمحد بن منيع بن عبديعقوب بن إسحاق أان جدي يعقوب بن إسحاق أان جدي 
ان ولكنه ان ولكنه ال لقل قول قزد فان قزد الشيطال لقل قول قزد فان قزد الشيطأن عليا سؤل عن قول قزد فقال: )أن عليا سؤل عن قول قزد فقال: )حرب بن أي اطسود الديل  عن أي اطسود وعن ابن جريج ورجل عن زاران ا ا قاال حرب بن أي اطسود الديل  عن أي اطسود وعن ابن جريج ورجل عن زاران ا ا قاال 

  ((القول و   أمان من الغرقالقول و   أمان من الغرق
  ( ( موضوعموضوع))  (:(:872872))و واحلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف  النعيف  و واحلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف  النعيف  

  لقولوا قول قزد فان قزد شيطان ولكن قولوا قول هللا عز وجل فهو أمان ط ل اطرح من الغرق   (لقولوا قول قزد فان قزد شيطان ولكن قولوا قول هللا عز وجل فهو أمان ط ل اطرح من الغرق   (  )ال)ال
  

  ـ ابب الطواف حول البيت سباحةـ ابب الطواف حول البيت سباحة317317
بن يونس عن رابد بن خالد عن عبد السالم بن حرب عن ليغ  عن جما د قال: ما اان بن يونس عن رابد بن خالد عن عبد السالم بن حرب عن ليغ  عن جما د قال: ما اان ( حدثنا سريج ( حدثنا سريج 3131))لرعد والربق والريل لرعد والربق والريل روى ابن أي الدنيا يف اتاب ا طر واروى ابن أي الدنيا يف اتاب ا طر وا

  ابب من العبادل يعلز عنه النال إال لكلفه عبد هللا عن الزبب ولقد جاءم سيل طبح البيت فلعل ابن الزبب يطوف سباح  ابب من العبادل يعلز عنه النال إال لكلفه عبد هللا عن الزبب ولقد جاءم سيل طبح البيت فلعل ابن الزبب يطوف سباح  
  

  صفصفـ ابب يف رحيي البحر العاصف والقاـ ابب يف رحيي البحر العاصف والقا318318
رسالم رسالم ( أخربان ابن إدريس عن أبيه عن و ب بن منبه عن ابن عبال قال: )الرايد مثان: أربع رمح  وأربع ع اب، الرمح  ا نشرام وا بشرام وا ( أخربان ابن إدريس عن أبيه عن و ب بن منبه عن ابن عبال قال: )الرايد مثان: أربع رمح  وأربع ع اب، الرمح  ا نشرام وا بشرام وا 172172))روى ابن أي الدنيا روى ابن أي الدنيا 

  والرخاء والع اب العاصف والقاصف ومها يف البحر والعقيم والصرصر ومها يف الربوالرخاء والع اب العاصف والقاصف ومها يف البحر والعقيم والصرصر ومها يف الرب
  

  ـ ابب من أغاث غريقاـ ابب من أغاث غريقا319319
ن ا ع ل ى ب ينم إمْسراويل  أ نَُّه م ْن قو ت ل  نو ْفساً بمغ ْبم نو ْفسص أ ْو ف س ادص يفم اْط ْرحم ف  قال لعاىل قال لعاىل   وو تو بوْ ن ا ع ل ى ب ينم إمْسراويل  أ نَُّه م ْن قو ت ل  نو ْفساً بمغ ْبم نو ْفسص أ ْو ف س ادص يفم اْط ْرحم ف  )ممْن أ ْجلم ر لمك  ا  تو بوْ ك ب منَّ ا قو ت ل  النَّال  مج ميعاً و م ْن أ ْحي ا  ا ف ك ب منَّ ا أ ْحي ا النَّال  مج ميعاً ()ا اودل: ك ب منَّ ا قو ت ل  النَّال  مج ميعاً و م ْن أ ْحي ا  ا ف ك ب منَّ ا أ ْحي ا النَّال  مج ميعاً ()ا اودل: )ممْن أ ْجلم ر لمك  ا 

  ((3232من اآلي من اآلي 
  ((من أبا ا من يرق أو حرق فقد أحيا امن أبا ا من يرق أو حرق فقد أحيا ا))عن جما د قال : عن جما د قال : ( (   ))وى ابن أي شيب  يف ا صنف وى ابن أي شيب  يف ا صنف و ر و ر 

      (()من أياا ملهوفا اتب هللا له ثالاث وسبع  مغفرل واحدل فيها صالد أمره اله وثنتان وسبعون له درجام يوم القيام  )من أياا ملهوفا اتب هللا له ثالاث وسبع  مغفرل واحدل فيها صالد أمره اله وثنتان وسبعون له درجام يوم القيام  و وعن أنس مرفوعا: و وعن أنس مرفوعا: 
)ا سلم أخو ا سلم ال ي لمه وال يسلمه ومن اان يف حاج  أخيه اان هللا يف حاجته )ا سلم أخو ا سلم ال ي لمه وال يسلمه ومن اان يف حاج  أخيه اان هللا يف حاجته يف  : موضوع ويغين عنه حديغ: يف  : موضوع ويغين عنه حديغ: احلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف السلسل  النعاحلديغ قال فيه الشيخ اطلباين يف السلسل  النع

  من حديغ ابن عمر من حديغ ابن عمر ((25802580))ومسلم ومسلم   ((23102310))( رواه البخاري( رواه البخاريومن فرج عن مسلم ارب  فرج هللا عنه را ارب  من ارب يوم القيام  ومن سل مسلما سله هللا يوم القيام  ومن فرج عن مسلم ارب  فرج هللا عنه را ارب  من ارب يوم القيام  ومن سل مسلما سله هللا يوم القيام  
  
ءم و التوَّْقو ى و ال لو ع او نُوا ع ل ى اْطم ْم و اْلُعْدو انم ()ا اودل: من اآلي )))التقاطه واجب لقول هللا لعاىل )التقاطه واجب لقول هللا لعاىل يف اتاب اللقيه : يف اتاب اللقيه : ((3535//66))ال ابن قدام  يف ا غين ال ابن قدام  يف ا غين قق ءم و التوَّْقو ى و ال لو ع او نُوا ع ل ى اْطم ْم و اْلُعْدو انم ()ا اودل: من اآلي و لو ع او نُوا ع ل ى اْلربم ( وطن ( وطن 22و لو ع او نُوا ع ل ى اْلربم

ووجوبه على الكفاي  إرا قام به واحد سقه عن الباق  فان لراه اجلماع  أمثوا الهم إرا علموا فلاوه ووجوبه على الكفاي  إرا قام به واحد سقه عن الباق  فان لراه اجلماع  أمثوا الهم إرا علموا فلاوه     ،،فيه إحياء نفسه فكان واجبا ااطعامه إرا اضطر وإباوه من الغرقفيه إحياء نفسه فكان واجبا ااطعامه إرا اضطر وإباوه من الغرق
  مع إمكان أخ ه  (مع إمكان أخ ه  (

ثاين ثاين قال اطول للقال اطول للأن اثن  اصطحبا يف سفين   فقعد أحدمها يف طرفها واآلخر بوسطها فسقه من على الطرف يف البحر فرمى اآلخر نفسه عليه فبخرجا ابحليال فأن اثن  اصطحبا يف سفين   فقعد أحدمها يف طرفها واآلخر بوسطها فسقه من على الطرف يف البحر فرمى اآلخر نفسه عليه فبخرجا ابحليال فو وحك  و وحك  
  أان انت بطرفها فوقعت فما لك أنت قال  ا وقعت أنت يبت بك عين فحسبت أنك أين  أان انت بطرفها فوقعت فما لك أنت قال  ا وقعت أنت يبت بك عين فحسبت أنك أين  

  
  ـ ابب يف أن النجوم أمان ألهل األرض من الغرقـ ابب يف أن النجوم أمان ألهل األرض من الغرق320320

بن دعلج أبو عمرو بن دعلج أبو عمرو (  حدثنا مكرم بن أمحد القاض  ثنا أمحد بن عل  اطابر ثنا إسحاق بن سعيد بن أراون الدمشق  ثنا خليد (  حدثنا مكرم بن أمحد القاض  ثنا أمحد بن عل  اطابر ثنا إسحاق بن سعيد بن أراون الدمشق  ثنا خليد 162162//33))و روى احلاام يف ا ستدرر و روى احلاام يف ا ستدرر 
)النلوم أمان ط ل اطرح من الغرق وأ ل بييت أمان )النلوم أمان ط ل اطرح من الغرق وأ ل بييت أمان : : قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم    ::السدوس  أيننه عن قتادل عن عطاء عن بن عبال رض  هللا عنهما قالالسدوس  أيننه عن قتادل عن عطاء عن بن عبال رض  هللا عنهما قال

وو اه ابن ال  يب بسعيد بن أراون الدمشق  وو اه ابن ال  يب بسعيد بن أراون الدمشق    و   رجاهو   رجاه    ا حديغ صحيل اإلسناد  ا حديغ صحيل اإلسناد  ((طميت من االختالف فارا خالفتها قبيل  من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليسطميت من االختالف فارا خالفتها قبيل  من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس
  وخليد بن دعلج ومها ضعيفانوخليد بن دعلج ومها ضعيفان

  ((ضعيف جداضعيف جدا)): : ((683683))و قال الشيخ اطلباين يف  النعيف  حتت احلديغ رقم و قال الشيخ اطلباين يف  النعيف  حتت احلديغ رقم 
فارا خالفتها قبيل  من العرب صاروا حزب فارا خالفتها قبيل  من العرب صاروا حزب )أمان ط ل اطرح من الغرق القول وأمان ط ل اطرح من اآلختالف ا واالل لقري  قري  أ ل هللا )أمان ط ل اطرح من الغرق القول وأمان ط ل اطرح من اآلختالف ا واالل لقري  قري  أ ل هللا وعن ابن عبال مرفوعا : وعن ابن عبال مرفوعا : 

        ((إبليسإبليس
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حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد ان إسحاق بن سعيد بن اطراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج عن حدثنا حممد بن أمحد بن الوليد ان إسحاق بن سعيد بن اطراون الدمشق  ثنا خليد بن دعلج عن ((  67096709)  )  ( واطوسه ( واطوسه 1147911479//196196//1111))رواه الطرباين يف الكببرواه الطرباين يف الكبب
  مرفوعامرفوعا  عطاء بن أي رابد عن ابن عبالعطاء بن أي رابد عن ابن عبال
  النعمان ثنا أبو عوان  عن أي بشر عن سعيد بن جبب عن بن عبالالنعمان ثنا أبو عوان  عن أي بشر عن سعيد بن جبب عن بن عبال  عارم أيعارم أيعن عن   ((1059110591  //143143//1010))الطرباين يف الكبب الطرباين يف الكبب ( و ( و 767767))ورواه  البخاري يف اطدب ا فرد ورواه  البخاري يف اطدب ا فرد 

    ((767767))( وصححه اطلباين يف صحيل اطدب ا فرد ( وصححه اطلباين يف صحيل اطدب ا فرد )إن القول أمان ط ل اطرح من الغرق)إن القول أمان ط ل اطرح من الغرقموقوفا موقوفا 
عن ابن عن ابن برا يم بن شريك اطسدي ثنا عقب  بن مكرم ثنا  شيم عن أي بشر عن سعيد بن جبب برا يم بن شريك اطسدي ثنا عقب  بن مكرم ثنا  شيم عن أي بشر عن سعيد بن جبب إإنا نا ( عن حممد بن عل  بن حبي  ث( عن حممد بن عل  بن حبي  ث320320//11))ورواه أبو نعيم يف احللي  ورواه أبو نعيم يف احللي  

  عبالعبال
( عن عبد هللا بن مطيع ( عن عبد هللا بن مطيع 5050//66اما يف متهيد ابن عبد الرب اما يف متهيد ابن عبد الرب ))وأبو العبال السراج يف  ر ه وأبو العبال السراج يف  ر ه عبد الوارا عبد الوارا   عنعناحلسن بن عمر احلسن بن عمر ( عن ( عن 765765))و ورواه البخاري يف اطدب أينا و ورواه البخاري يف اطدب أينا 

اجملرل ابب من أبواب السماء وأما قول قزد فبمان من الغرق بعد قوم نود عليه اجملرل ابب من أبواب السماء وأما قول قزد فبمان من الغرق بعد قوم نود عليه   :):)عل  بن زيد قال حدثين يوسف بن مهران عن بن عبال قال عل  بن زيد قال حدثين يوسف بن مهران عن بن عبال قال   االمها عناالمها عن    عن  شيمعن  شيم
  ((السالمالسالم

  
  ـ ابب محل الدواب يف البحر مع الناسـ ابب محل الدواب يف البحر مع الناس  321321

ْل فميه  قال لعاىل : قال لعاىل :  ْل فميه  )ح ىَّ إمر ا ج اء  أ ْمُران  و ف ار  التوَّنُّوُر قُوْلن ا امحْم وفيه رار وفيه رار ( ( 4040لميٌل( ) ود:لميٌل( ) ود:ا ممْن ُالءص ز ْوج ْ م اثْون ْ م و أ ْ ل ك  إمالَّ م ْن س ب ح  ع ل ْيهم اْلق ْوُل و م ْن هم ن  و م ا هم ن  م ع ُه إمالَّ ق  ا ممْن ُالءص ز ْوج ْ م اثْون ْ م و أ ْ ل ك  إمالَّ م ْن س ب ح  ع ل ْيهم اْلق ْوُل و م ْن هم ن  و م ا هم ن  م ع ُه إمالَّ ق  )ح ىَّ إمر ا ج اء  أ ْمُران  و ف ار  التوَّنُّوُر قُوْلن ا امحْم
  محل القرد أينا محل القرد أينا 

  
  ـ ابب االستعاذة من الغرقـ ابب االستعاذة من الغرق  322322

)اللهم إين أعور بك من ا دم وأعور بك من اللدي وأعور بك من الغرق واحلريح )اللهم إين أعور بك من ا دم وأعور بك من اللدي وأعور بك من الغرق واحلريح ه وسلم أنه قال: ه وسلم أنه قال: عن أي اطسود السلم  عن النيب صلى هللا عليعن أي اطسود السلم  عن النيب صلى هللا علي((55335533))روى النساو  روى النساو  
      ((وأعور بك أن يتخبطين الشيطان عند ا وم وأعور بك أن أموم يف سبيلك مدبرا وأعور بك أن أموم لديغا وأعور بك أن يتخبطين الشيطان عند ا وم وأعور بك أن أموم يف سبيلك مدبرا وأعور بك أن أموم لديغا 

  واحلديغ يف صحيل سنن النساو  لشيخ شيخنا اطلباينواحلديغ يف صحيل سنن النساو  لشيخ شيخنا اطلباين
  عن النيب صلى هللا عليه وسلمعن النيب صلى هللا عليه وسلم  ( عن أي اليسر( عن أي اليسر55325532والنساو  )والنساو  )( ( 15521552))ورواه أبو داود ورواه أبو داود 

  
  ((إن طلب الفقه ال حيتاج فيه إىل ركوب البحرإن طلب الفقه ال حيتاج فيه إىل ركوب البحر))ـ ابب من قال : ـ ابب من قال :   323323

عد أن رار له عد أن رار له (  عن البخاري أنه قال طي العبال الوليد بن إاب يم بن زيد ا مداين ب(  عن البخاري أنه قال طي العبال الوليد بن إاب يم بن زيد ا مداين ب7272إىل إىل   6969صص))  والغني والغني   ((3434إىل إىل   2929))و روى القاض  عياح ا الك  يف اإل اع و روى القاض  عياح ا الك  يف اإل اع 
أربعا مع أربع ابربع مثل أربع، يف أربعا مع أربع ابربع مثل أربع، يف   صب حمداث اامال يف احلديغ إال بعد أن يكتبصب حمداث اامال يف احلديغ إال بعد أن يكتبييال ال   أن الرجلأن الرجلعلم علم ام ام ))وفيها وفيها شروو صبورل الطالب حمداث يف قص  الرابعيام ا شهورل عنه شروو صبورل الطالب حمداث يف قص  الرابعيام ا شهورل عنه 

أربع،فارا متت له الها ،  ان عليه أربع وابتل  أبربع، فارا صرب على رلك أربع،فارا متت له الها ،  ان عليه أربع وابتل  أبربع، فارا صرب على رلك أربع عند أربع، أبربع على أربع، عن أربع طربع، وال   ه الرابعيام ال لتم له إال أبربع مع أربع عند أربع، أبربع على أربع، عن أربع طربع، وال   ه الرابعيام ال لتم له إال أبربع مع 
وإن ال لطح احتمال   ه ا شاق الها، فعليك ابلفقه ال ي ميكنك لعلمه وأنت يف بيتك قار ساان، ال حتتاج إىل بعد وإن ال لطح احتمال   ه ا شاق الها، فعليك ابلفقه ال ي ميكنك لعلمه وأنت يف بيتك قار ساان، ال حتتاج إىل بعد (ق : )(ق : )أارمه هللا يف الدنيا أبربع، وأاثبه أبربعأارمه هللا يف الدنيا أبربع، وأاثبه أبربع

  ((و مع را مثرل احلديغ    و مع را مثرل احلديغ    اطسفار، وووء الداير وراوب البحار،و اطسفار، وووء الداير وراوب البحار،و 
  ال يوافح الواقع و  ا يريب مستنكرال يوافح الواقع و  ا يريب مستنكر)وراوب البحار    ( )وراوب البحار    ( قلت: قوله : قلت: قوله : 

( ورار أوجه لنعيفها ورار فيها فواود حيسن جدا مطالعتها ، ( ورار أوجه لنعيفها ورار فيها فواود حيسن جدا مطالعتها ، 151151)قص  ال لثبت ص)قص  ال لثبت صوقد أشار الشيخ مشهور هل سلمان إىل ضعف قص  الرابعيام يف اتابه اجلميلوقد أشار الشيخ مشهور هل سلمان إىل ضعف قص  الرابعيام يف اتابه اجلميل
  ر من الفواود احلسن  اللطيف  ر من الفواود احلسن  اللطيف  بل مطالع  الكتاب اله، فهو حببل مطالع  الكتاب اله، فهو حب

  
  ـ ابب يف ذكر حافظة رمضان من الغرقـ ابب يف ذكر حافظة رمضان من الغرق  324324

  ((وابحلح أنزلناه وابحلح نزلوابحلح أنزلناه وابحلح نزل  اعهون،اعهون،    ،،هالء إال هالىر اي هللا انك مسيع عليم حميه به علمكهالء إال هالىر اي هللا انك مسيع عليم حميه به علمك  الال))و حديغ : و حديغ : 
بلدان أ ا حفي   رمنان حتفظ من الغرق والسرق واحلرق بلدان أ ا حفي   رمنان حتفظ من الغرق والسرق واحلرق   (: )   ه ألفاظ اشتهرم ببالد اليمن ومك  ومصر وا غرب ومجل (: )   ه ألفاظ اشتهرم ببالد اليمن ومك  ومصر وا غرب ومجل 12851285)حديغ رقم : )حديغ رقم :   قال يف ا قاصدقال يف ا قاصد  

االم االم     ابر بل أشعرابر بل أشعروساور اآلفام ولكتب يف هخر مجع  منه واخلطيب  طب على ا نرب وبعنهم بعد صالل العصر و   بدع  ال أصل  ا وان وقعت يف واحد من اطاوساور اآلفام ولكتب يف هخر مجع  منه واخلطيب  طب على ا نرب وبعنهم بعد صالل العصر و   بدع  ال أصل  ا وان وقعت يف واحد من اطا
  ((اخلطب  ح  يرى من يكتبها اما بينته يف اجلوا ر والدرر اخلطب  ح  يرى من يكتبها اما بينته يف اجلوا ر والدرر   يدا حى و و قاوم على ا نرب يف أثناءيدا حى و و قاوم على ا نرب يف أثناءبعنهم بورود ا يف حديغ ضعيف واان شيخنا رمحه هللا لعاىل ينكر ا جبعنهم بورود ا يف حديغ ضعيف واان شيخنا رمحه هللا لعاىل ينكر ا ج

  )ال يعرف   ا يف ا غرب اطقصى()ال يعرف   ا يف ا غرب اطقصى(  )   وا غرب   ( :)   وا غرب   ( :  واتب شيخنا بوخبزل على  ام  نسخته عند قوله:   واتب شيخنا بوخبزل على  ام  نسخته عند قوله: 608608قلت: بينه يف اجلوا ر والدرر يف اجلزء الثاين صفح  قلت: بينه يف اجلوا ر والدرر يف اجلزء الثاين صفح  
  ة ومكة تغزاين من البحرة ومكة تغزاين من البحرـ ابب يف أن جدـ ابب يف أن جد  325325

قال: حدثين إسحاق بن إبرا يم الطربي قال : ثنا إمساعيل بن عيال ، وعل  بن عاصم ، عن ليغ ، عن جما د قال : لقيت  قال: حدثين إسحاق بن إبرا يم الطربي قال : ثنا إمساعيل بن عيال ، وعل  بن عاصم ، عن ليغ ، عن جما د قال : لقيت    ((728728)رقم )رقم روى الفااه  يف  أخبار مك  روى الفااه  يف  أخبار مك  
معار هللا ، ولي هرن على مك  عدو  رج من البحر فيقاللو م معار هللا ، ولي هرن على مك  عدو  رج من البحر فيقاللو م ))ل يل : ل يل : اعبا احلرب ، فقلت له : اي أاب إسحاق  ل لعلم يف اتاب هللا لعاىل بقع  أ ا أفنل من مك  ؟ فقااعبا احلرب ، فقلت له : اي أاب إسحاق  ل لعلم يف اتاب هللا لعاىل بقع  أ ا أفنل من مك  ؟ فقا

ثالا فرق : فرق  ينهزمون إىل ثالا فرق : فرق  ينهزمون إىل   أ ل جدل ثالث  أايم ، فيعقلو م أ ل جدل   يقتلهم العدو حى يبلغ ا ا وا ا ، مساه ف  ب عل  ،   يقبل العدو مو مك  فيفلق أ لهاأ ل جدل ثالث  أايم ، فيعقلو م أ ل جدل   يقتلهم العدو حى يبلغ ا ا وا ا ، مساه ف  ب عل  ،   يقبل العدو مو مك  فيفلق أ لها
لو أدرات رلك الزمان لقاللتهم لو أدرات رلك الزمان لقاللتهم   ))،   قال اعب : ،   قال اعب :   ((يهم  ، وفرق  يقتلون ، وفرق  يرلدون عن اإلسالم ، أولئك  م شرار خلح هللا يهم  ، وفرق  يقتلون ، وفرق  يرلدون عن اإلسالم ، أولئك  م شرار خلح هللا البوادي فيسلمون الكعب  وأ اليهم وررار البوادي فيسلمون الكعب  وأ اليهم وررار 
  ((، ولكنت أقتن  ما فالين من قتال بدر، ولكنت أقتن  ما فالين من قتال بدر
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  يريب :يريب :
ا مسلم بن يونس ، قال : حدثين حممد بن عمر ، عن صو ا مسلم بن يونس ، قال : حدثين حممد بن عمر ، عن صو قال حدثنا حممد بن عل  الصاوغ ، قال : ثنا خليل بن رجاء ، قال : ثنقال حدثنا حممد بن عل  الصاوغ ، قال : ثنا خليل بن رجاء ، قال : ثن( (   17211721م: م: )رق)رقروى الفااه  أينا روى الفااه  أينا 

وأين أنت عن جدل ، الصالل وأين أنت عن جدل ، الصالل   ))بن فخر ، قال : انت جالسا مع عباد بن اثب يف ا سلد احلرام ، فقلت : احلمد هلل ال ي جعلنا يف أفنل اجملالس وأشرفها ، قال : بن فخر ، قال : انت جالسا مع عباد بن اثب يف ا سلد احلرام ، فقلت : احلمد هلل ال ي جعلنا يف أفنل اجملالس وأشرفها ، قال : 
مما مما   ))قال : قلت : رمحك هللا ، مما يل  البحر ؟ قال : قال : قلت : رمحك هللا ، مما يل  البحر ؟ قال :   ((ا بقدر رلك ، يغفر للناينر فيها مد بصره ا بقدر رلك ، يغفر للناينر فيها مد بصره فيها بسبع عشرل ألف ألف صالل ، والدر م فيها ماو  ألف ، وأعما فيها بسبع عشرل ألف ألف صالل ، والدر م فيها ماو  ألف ، وأعما 

  ((يل  البحر يل  البحر 
  ـ ابب اغتسال الرجل من فضل ماء حبر اغتسلت منه امرأةـ ابب اغتسال الرجل من فضل ماء حبر اغتسلت منه امرأة326326

  حديغ ا نع من الوضوء من فنل وضوء ا رأل ووضوء النيب صلى هللا عليه وسلم منهحديغ ا نع من الوضوء من فنل وضوء ا رأل ووضوء النيب صلى هللا عليه وسلم منه
  قال بعنهم : قال بعنهم : 

  إرا    ابلت بلت حيغ لبولإرا    ابلت بلت حيغ لبول    نها حمرما يب أنين نها حمرما يب أنين وما نلت موما نلت م
  ـ ابب يف أن األمة احملمدية معصومة من اإلهالك ابلغرق.ـ ابب يف أن األمة احملمدية معصومة من اإلهالك ابلغرق.327327

سبلت ري ثالاث ، فبعطاين اثنت  و منعين واحدل ، سبلت ري أن ال يهلك أميت ابلسن  ، فبعطانيها و سبلته أن ال سبلت ري ثالاث ، فبعطاين اثنت  و منعين واحدل ، سبلت ري أن ال يهلك أميت ابلسن  ، فبعطانيها و سبلته أن ال   ))و روى مسلم عن سعد بن أي وقاص مرفوعا بلفظ : و روى مسلم عن سعد بن أي وقاص مرفوعا بلفظ : 
  ((لك أميت ابلغرق ، فبعطانيها و سبلته أن ال  عل أبسهم بينهم ، فمنعنيهالك أميت ابلغرق ، فبعطانيها و سبلته أن ال  عل أبسهم بينهم ، فمنعنيهايهيه

صرف قلنا : اي رسول هللا أطلت صرف قلنا : اي رسول هللا أطلت و وروى اإلمام أمحد وابن ماجه ويبمها عن  معار بن جبل قال :  صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما صالل ، فبطال فيها ، فلما انو وروى اإلمام أمحد وابن ماجه ويبمها عن  معار بن جبل قال :  صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما صالل ، فبطال فيها ، فلما ان
ل ريب  و ر ب  ، سبلت هللا عز وجل طميت ثالاث ، فبعطاين اثنت  و رد عل  واحدل ، سبلته أن ال يسله عليهم عدوا من يب م ، ل ريب  و ر ب  ، سبلت هللا عز وجل طميت ثالاث ، فبعطاين اثنت  و رد عل  واحدل ، سبلته أن ال يسله عليهم عدوا من يب م ، إين صليت صالإين صليت صال))اليوم الصالل ؟ قال: اليوم الصالل ؟ قال: 

  ((فبعطانيها، و سبلته أن ال يهلكهم يرقا ، فبعطانيها ، وسبلته أن ال  عل أبسهم بينهم ، فرد ا عل  فبعطانيها، و سبلته أن ال يهلكهم يرقا ، فبعطانيها ، وسبلته أن ال  عل أبسهم بينهم ، فرد ا عل  
  ((17241724))واحلديغ صححه اطلباين يف الصحيح  واحلديغ صححه اطلباين يف الصحيح  

  ـ ابب من قال إن ماء البحر يسبح هلل تعاىلـ ابب من قال إن ماء البحر يسبح هلل تعاىل323288
حدثنا إسحاق بن إمساعيل ، قال : حدثنا أبو معاوي  ، عن اطعم  ، عن عمرو بن مرل ، عن عبد هللا بن احلارا ، حدثنا إسحاق بن إمساعيل ، قال : حدثنا أبو معاوي  ، عن اطعم  ، عن عمرو بن مرل ، عن عبد هللا بن احلارا ، ( : ( : 143143))روى ابن أي الدنيا يف اتاب العقوابم روى ابن أي الدنيا يف اتاب العقوابم 

فقال بعنهم لبعض : إن فيكم لرجال عاصيا ، فاقلعوا ، فمن وقعت عليه القرع  فاطرحوه فقال بعنهم لبعض : إن فيكم لرجال عاصيا ، فاقلعوا ، فمن وقعت عليه القرع  فاطرحوه    ا خرج يونس مغاضبا ، راب السفين  ، فلعلت السفين  ال جتري ، ا خرج يونس مغاضبا ، راب السفين  ، فلعلت السفين  ال جتري ،  ))قال : قال : 
إرا حوم رار قد رفع رأسه إرا حوم رار قد رفع رأسه يف ا اء   قال : فاقلعوا ، فوقعت القرع  على يونس ،   أعادوا ، فوقعت على يونس   فقال يونس : أان صاحبها ، فقام ليطرد نفسه ، و يف ا اء   قال : فاقلعوا ، فوقعت القرع  على يونس ،   أعادوا ، فوقعت على يونس   فقال يونس : أان صاحبها ، فقام ليطرد نفسه ، و 

، فلما رهه حتول إىل جانب هخر ، فارا احلوم أينا قد استقبله ، فتحول إىل جانب هخر ، فارا احلوم قد استقبله ، فعرف أن رلك أمر من ، فلما رهه حتول إىل جانب هخر ، فارا احلوم أينا قد استقبله ، فتحول إىل جانب هخر ، فارا احلوم قد استقبله ، فعرف أن رلك أمر من   من ا اء قدر رراع  وثالث من ا اء قدر رراع  وثالث 
د به احلوم حى ألصقه د به احلوم حى ألصقه : فنه: فنه  هللا عز وجل ، فطرد نفسه ، فالتقمه احلوم ، فبوحى هللا لعاىل : أال هتنم  له ع ما ، وال أتال  له حلما ، حى همرر فيه أبمري   قالهللا عز وجل ، فطرد نفسه ، فالتقمه احلوم ، فبوحى هللا لعاىل : أال هتنم  له ع ما ، وال أتال  له حلما ، حى همرر فيه أبمري   قال
سبحانك إين انت من سبحانك إين انت من ابلط  ؛ فارا الط  يسبل ، وإرا ا اء يسبل ، وإرا ال ش ء يف لسبيل   قال : ف لك ال ي  اجه على التسبيل ، فقال : ال إله إال أنت ابلط  ؛ فارا الط  يسبل ، وإرا ا اء يسبل ، وإرا ال ش ء يف لسبيل   قال : ف لك ال ي  اجه على التسبيل ، فقال : ال إله إال أنت 

  ((ال ا  ال ا  
هللا ومي  ا اء مصا ،   يقطع وحيمد هللا لعاىل ،   يسم  ،   يشرب هللا ومي  ا اء مصا ،   يقطع وحيمد هللا لعاىل ،   يسم  ،   يشرب أن يقول بسم أن يقول بسم : ): )أن من هداب شرب ا اءأن من هداب شرب ا اء( ( يسل اليدين عند اطاليسل اليدين عند اطال))رار ابن احلاج يف ا دخل رار ابن احلاج يف ا دخل 

   اطقل والثاني  أاثر منها    اطقل والثاني  أاثر منها   الثاني  ،   حيمد هللا عقبها ،   يسم  ،   يشرب حى يروى ،   حيمد هللا فه ه ثالا مرام متواليام ويدرج شرب ا اء فتكون اطوىلالثاني  ،   حيمد هللا عقبها ،   يسم  ،   يشرب حى يروى ،   حيمد هللا فه ه ثالا مرام متواليام ويدرج شرب ا اء فتكون اطوىل
  والثالث  يبلغ را افايته  والثالث  يبلغ را افايته  

ورد فيمن شرب ا اء ورد فيمن شرب ا اء ك أن لنياو القلب موضعا رقيقا لطيفا فارا جاء ا اء دفع  واحدل قطعه ، وقد ميوم بسببه فيؤنس اطوىل ابلش ء القليل اما لقدم ، وقد ك أن لنياو القلب موضعا رقيقا لطيفا فارا جاء ا اء دفع  واحدل قطعه ، وقد ميوم بسببه فيؤنس اطوىل ابلش ء القليل اما لقدم ، وقد وحكم  رلوحكم  رل
  ((على   ه الصف  أن ا اء يسبل يف جوفه ما بق  يف جوفه فيبقى يف عبادل وإن اان انوما ، أو يافالعلى   ه الصف  أن ا اء يسبل يف جوفه ما بق  يف جوفه فيبقى يف عبادل وإن اان انوما ، أو يافال

  البحرالبحر  ـ ابب ذكر مهاجراتـ ابب ذكر مهاجرات329329
بينا من جلول إر مرم بينا من جلول إر مرم   جابر قال  ا رجعت مهاجرام البحر إىل رسول هللا قال : ) أال أحتدثون أبعلب ش ء رأيتم أبرح احلبش  ؟ ( فقال فتي  منهم اي رسول هللاجابر قال  ا رجعت مهاجرام البحر إىل رسول هللا قال : ) أال أحتدثون أبعلب ش ء رأيتم أبرح احلبش  ؟ ( فقال فتي  منهم اي رسول هللاعن عن 

فانكسرم قلتها فلما ارلفعت التفتت فقالت سوف فانكسرم قلتها فلما ارلفعت التفتت فقالت سوف علينا علوز من علاوز م حتمل قل  من ماء فمرم بفى منهم فلعل إحدى يديه ب  اتفيها   دفعها على رابتها علينا علوز من علاوز م حتمل قل  من ماء فمرم بفى منهم فلعل إحدى يديه ب  اتفيها   دفعها على رابتها 
سول هللا : ) صدقت ايف سول هللا : ) صدقت ايف لعلم اي يدر إرا وضع هللا الكرس  ومجع اطول  واآلخرين ولكلمت اطيدي واطرجل مبا اانوا يكسبون ألعلم أمري وأمرر عنده يدا فقال ر لعلم اي يدر إرا وضع هللا الكرس  ومجع اطول  واآلخرين ولكلمت اطيدي واطرجل مبا اانوا يكسبون ألعلم أمري وأمرر عنده يدا فقال ر 

  همهميقدل هللا قوما ال يؤخ  لنعيفهم من قويهيقدل هللا قوما ال يؤخ  لنعيفهم من قويه
  غيبة لو مزجت ابلبحر ملزجتهغيبة لو مزجت ابلبحر ملزجتهـ ابب يف أن كلمة من الـ ابب يف أن كلمة من ال330330

سلم : ) لقد قلت الم  لو سلم : ) لقد قلت الم  لو عن عاوش  قالت : قلت للنيب : صلى هللا عليه وسلم حسبك من صفي  زوج النيب ا ا وا ا _ لعين أ ا قصبل _ فقال النيب صلى هللا عليه و عن عاوش  قالت : قلت للنيب : صلى هللا عليه وسلم حسبك من صفي  زوج النيب ا ا وا ا _ لعين أ ا قصبل _ فقال النيب صلى هللا عليه و 
  ((ههمزجت مباء البحر  زجتمزجت مباء البحر  زجت

  ـ ابب يف شد الرحال إىل ساحل من سواحل البحرـ ابب يف شد الرحال إىل ساحل من سواحل البحر331331
والرابو يف الثغور حسن وال حيل الرابو إىل ما ليس ثغرا اان فيما منى ثغرا أو   يكن و و بدع  ع يم ، فتخصي  مكان والرابو يف الثغور حسن وال حيل الرابو إىل ما ليس ثغرا اان فيما منى ثغرا أو   يكن و و بدع  ع يم ، فتخصي  مكان (: )(: )969969مسبل  رقم مسبل  رقم ))م يف اىلى م يف اىلى قال ابن حز قال ابن حز 

النالل لنهى النيب صلى هللا النالل لنهى النيب صلى هللا   من اطرح الها ابلقصد الن العدو ضرب فيه دون ساور اطرح الها ضالل ومحح وإ  وفتن  وبدع ، فان اان  سلد فيه  فه ا أشد يفمن اطرح الها ابلقصد الن العدو ضرب فيه دون ساور اطرح الها ضالل ومحح وإ  وفتن  وبدع ، فان اان  سلد فيه  فه ا أشد يف
اطرح إىل اطرح إىل   عليه وسلم عن السفر إىل شئ من ا ساجد حاشا مسلد مك  ومسلده اب دين  ،ومسلد بيت ا قدل، فان اان ساحل حبر فساحل البحر اله من شرقعليه وسلم عن السفر إىل شئ من ا ساجد حاشا مسلد مك  ومسلده اب دين  ،ومسلد بيت ا قدل، فان اان ساحل حبر فساحل البحر اله من شرق
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اطنبياء فالقصد إليه حسن قد لربر أصحاب النيب صلى هللا اطنبياء فالقصد إليه حسن قد لربر أصحاب النيب صلى هللا يررا سواء، وال  فرق ب  ساحل حبر وساحل  ر يف الدين وال فنل لش  من رلك، فان اان أثر نيب من يررا سواء، وال  فرق ب  ساحل حبر وساحل  ر يف الدين وال فنل لش  من رلك، فان اان أثر نيب من 
  ((عليه وسلم مبوضع مصاله واستدعوه ليصلى يف بيوهتم يف موضع يتخ ونه مصلى فبجاب إىل رلك عليه السالم عليه وسلم مبوضع مصاله واستدعوه ليصلى يف بيوهتم يف موضع يتخ ونه مصلى فبجاب إىل رلك عليه السالم 

   سلد اطقصى ومسلدي   ا( سلد اطقصى ومسلدي   ا()ال لشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد،ا سلد احلرام، وا)ال لشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد،ا سلد احلرام، واقلت: يقصد ابن حزم ما صل عن النيب صلى هللا عليه وسلم : قلت: يقصد ابن حزم ما صل عن النيب صلى هللا عليه وسلم : 
  ـ ابب يف احليتان أيكل بعضه بعضاـ ابب يف احليتان أيكل بعضه بعضا332332

عن زيد بن أسلم عن سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب أنه قال سبلت عبد هللا ابن عمر عن احليتان يقتل بعنها بعنا أو متوم صردا ؟ عن زيد بن أسلم عن سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب أنه قال سبلت عبد هللا ابن عمر عن احليتان يقتل بعنها بعنا أو متوم صردا ؟   ((937937))و روى مالك يف ا وطبو روى مالك يف ا وطب
  رو بن  العاص فقال مثل رلكرو بن  العاص فقال مثل رلكفقال: ليس را أبل، قال سعد:   سبلت عبد هللا بن عمفقال: ليس را أبل، قال سعد:   سبلت عبد هللا بن عم

  يف مراكبهم ويتمون.يف مراكبهم ويتمون.يف املالحني يصلون يف املالحني يصلون ـ ابب ـ ابب 333333
ي العالء قال مسعت عطاء وسئل عن مالد يكون يف سفين  ومعه فيها أ له و   منزله يسافر فيها ي العالء قال مسعت عطاء وسئل عن مالد يكون يف سفين  ومعه فيها أ له و   منزله يسافر فيها أأحدثنا  شيم عن أيوب حدثنا  شيم عن أيوب ( (   65796579  و روى ابن أي شيب  يف ا صنف )و روى ابن أي شيب  يف ا صنف )

  (() يصل  فيها أربعا ) يصل  فيها أربعا : : قالقال
        نعم    مناز م نعم    مناز م : : قال قال   ؟؟  حدثنا حف  عن إمساعيل قال سئل احلسن عن ا الح  يكونون يف أ اليهم يتمون الصاللحدثنا حف  عن إمساعيل قال سئل احلسن عن ا الح  يكونون يف أ اليهم يتمون الصالل( (   66580580))و وروى أينا و وروى أينا 
   م مطمئنون م مطمئنون  ::سبلت عطاء عن الصالل فقالسبلت عطاء عن الصالل فقال  ::ايل بن ديفل قالايل بن ديفل قالإإحدثنا وايع قال حدثنا حدثنا وايع قال حدثنا ( (   65816581))وروى أينا وروى أينا 
السفن يصل  بعض وإمامهم يف إحدى السفاون و م يصلون بصالله و م سفينته قال فان اانت السفن بعنها ( : )وقال مالك يف القوم يكونون يف 1/82)ويف ا دون  

 ا ساجد من بعض فال أبل ب لك(
        

  ـ ابب فيمن كان يرى أن يغوص املدرك اآليب لإلسالم حىت يسلمـ ابب فيمن كان يرى أن يغوص املدرك اآليب لإلسالم حىت يسلم334334
يالم سىب و و صغب فلما أدرر عرح عليه اإلسالم يالم سىب و و صغب فلما أدرر عرح عليه اإلسالم   مسعت أمحد بن حنبل يقول يفمسعت أمحد بن حنبل يقول يف  ال:ال:قق  حيىي بن ا ختارحيىي بن ا ختارعن عن   ((103103//33))و رار بر ان الدين ابن مفلل يف ا قصد اطرشدو رار بر ان الدين ابن مفلل يف ا قصد اطرشد

  فبنكره أمحد إنكارا شديدا  فبنكره أمحد إنكارا شديدا    ((ا اء حى يرجع إىل اإلسالما اء حى يرجع إىل اإلسالم  يفيفيغوص  يغوص  ))  ::قالقال    فحكى مهنا عن اطوزاعفحكى مهنا عن اطوزاع،،فقال ايف يقهر قال ينربفقال ايف يقهر قال ينرب،،فقال أبو عبد هللا يقهر عليه فقال أبو عبد هللا يقهر عليه ، ، أ أ ببفف
  حرحرـ ابب فيمن كان حيب ركوب البـ ابب فيمن كان حيب ركوب الب335335
) من اان حيب اخليل وفد إىل هللا لعاىل ) من اان حيب اخليل وفد إىل هللا لعاىل قال: قال:   ( عن ابن عبال( عن ابن عبال151151//1111))القشبي يف لفسبه  اما عند القرطيب يف التفسب القشبي يف لفسبه  اما عند القرطيب يف التفسب أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكرمي و روى و روى 

الستربق ومن اان حيب راوب االبل فعلى الستربق ومن اان حيب راوب االبل فعلى على خيل ال لروا وال لبول جلمها من الياقوم اطمحر ومن الزبرجد اطخنر ومن الدر اطبيض وسروجها من السندل واعلى خيل ال لروا وال لبول جلمها من الياقوم اطمحر ومن الزبرجد اطخنر ومن الدر اطبيض وسروجها من السندل وا
  ((باوب ال لبعر وال لبول أزمتها من الياقوم والزبرجد ومن اان حيب راوب السفن فعلى سفن من ايقوم قد أمنوا الغرق وأمنوا اط والباوب ال لبعر وال لبول أزمتها من الياقوم والزبرجد ومن اان حيب راوب السفن فعلى سفن من ايقوم قد أمنوا الغرق وأمنوا اط وال

  ـ ابب هل يسقط فرض احلج ابلبحر؟ـ ابب هل يسقط فرض احلج ابلبحر؟336336
( )احلج:و أ رءم و أ رءم يف قوله لعاىل )يف قوله لعاىل )( ( 4040//1212))و قال القرطيب رمحه هللا يف اجلامع و قال القرطيب رمحه هللا يف اجلامع  ْلم   ممْن ُالءم ف جءص ع مميحص ُْلور  رمج االً و ع ل ى ُالءم ض اممرص أي  حلْ جءم أي  ( )احلج:ْن يفم النَّالم ابم ْلم   ممْن ُالءم ف جءص ع مميحص ُْلور  رمج االً و ع ل ى ُالءم ض اممرص أي  حلْ جءم أي  ( : )استدل بعض ( : )استدل بعض 2727ْن يفم النَّالم ابم

سقوو راره سقوو سقوو راره سقوو   م منم منالعلماء بسقوو رار البحر من   ه اآلي  على أن فرح احلج ابلبحر ساقه قال مالك يف ا وازي  ال أمسع للبحر رارا و  ا أتنس ال أنه يلز العلماء بسقوو رار البحر من   ه اآلي  على أن فرح احلج ابلبحر ساقه قال مالك يف ا وازي  ال أمسع للبحر رارا و  ا أتنس ال أنه يلز 
امر فامنا رارم حالتا امر فامنا رارم حالتا الفرح فيه ورلك أن مك  ليست يف ضف  حبر فيبليها النال يف السفن والبد  ن راب البحر من أن يصب يف إليان مك  إما راجال وإما على ضالفرح فيه ورلك أن مك  ليست يف ضف  حبر فيبليها النال يف السفن والبد  ن راب البحر من أن يصب يف إليان مك  إما راجال وإما على ض

  الوصول وإسقاو فرح احلج مبلرد البحر ليس ابلكثب وال ابلقوي(الوصول وإسقاو فرح احلج مبلرد البحر ليس ابلكثب وال ابلقوي(
  ل اجلزر حج وهللا ا ستعان ل اجلزر حج وهللا ا ستعان قلت: وعلى م  ب مالك فانه ال يلزم أ قلت: وعلى م  ب مالك فانه ال يلزم أ 

  ـ ابب يف أن هللا يغرق السفن بذنوب راكبيهاـ ابب يف أن هللا يغرق السفن بذنوب راكبيها337337
  ( ( 3434أ ْو ُيوبمْقُهنَّ مبم ا ا س ُبوا و يو ْعُف ع ْن ا ثمبص( )الشورى:أ ْو ُيوبمْقُهنَّ مبم ا ا س ُبوا و يو ْعُف ع ْن ا ثمبص( )الشورى:قال لعاىل )قال لعاىل )

  ـ ابب صالة اجلنازة يف السفن على املاءـ ابب صالة اجلنازة يف السفن على املاء338338
ابللر عن فتل بن احللاج مسعت يف دار اطمب أي حممد عبد هللا بن طا ر أن اطمب بعغ ابللر عن فتل بن احللاج مسعت يف دار اطمب أي حممد عبد هللا بن طا ر أن اطمب بعغ   )قال جعفر بن حممد بن احلس  ا عروف)قال جعفر بن حممد بن احلس  ا عروفقال ا زي يف هت يب الكمال : قال ا زي يف هت يب الكمال : 

وثالا ماو  ألف سوى من اان يف السفن يف ا اء وقال اإلمام أبو وثالا ماو  ألف سوى من اان يف السفن يف ا اء وقال اإلمام أبو   ::فحزروا فبلغ ألف ألف ومثان  ألفا وقال يبهفحزروا فبلغ ألف ألف ومثان  ألفا وقال يبه  ::عشرين رجال فحزروا ام صلى على أمحد بن حنبل قالعشرين رجال فحزروا ام صلى على أمحد بن حنبل قال
لينا لينا اب عبد الرمحن السلم  يقول عمال جنازل أي الفتل القوال لصاحب مع الشيخ أي احلسن الدارقطين فلما بلغ إىل رلك اجلمع الكبب أقبل عاب عبد الرمحن السلم  يقول عمال جنازل أي الفتل القوال لصاحب مع الشيخ أي احلسن الدارقطين فلما بلغ إىل رلك اجلمع الكبب أقبل ععثمان الصابوين مسعت أعثمان الصابوين مسعت أ

جلناوز قال أبو عبد الرمحن جلناوز قال أبو عبد الرمحن قولوا ط ل البدع بيننا وبينكم يوم اقولوا ط ل البدع بيننا وبينكم يوم ا  ::مسعت أي يقولمسعت أي يقول  ::مسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقولمسعت عبد هللا بن أمحد بن حنبل يقول  ::مسعت أاب سهل بن زايد القطان يقولمسعت أاب سهل بن زايد القطان يقول  ::وقالوقال
  إنه حزر احلزارون ا صل  على جنازل أمحد فبلغ العدد حبزر م ألف ألف وسبع ماو  ألف سوى ال ين اانوا يف السفن(إنه حزر احلزارون ا صل  على جنازل أمحد فبلغ العدد حبزر م ألف ألف وسبع ماو  ألف سوى ال ين اانوا يف السفن(  ::على أثر   ه احلكاي على أثر   ه احلكاي 

  رحم هللا إمام اطم  وعلم السن  رحم هللا إمام اطم  وعلم السن  
  ـ ابب يف كراء السفن ـ ابب يف كراء السفن   339339

اء السفن ابار ا وصغار ا كزء مسمى مما حيمل فيها  مشاع يف اجلميع أو متميز وا لك الدواب والعلل ويستحح اء السفن ابار ا وصغار ا كزء مسمى مما حيمل فيها  مشاع يف اجلميع أو متميز وا لك الدواب والعلل ويستحح وجاوز ار وجاوز ار   ((13201320)))مسبل  )مسبل  قال ابن حزم يف اىلى : قال ابن حزم يف اىلى : 
فس صاحبها  وال فرق فس صاحبها  وال فرق بقدر ما قطع من الطريح عطب أو سلم طنه عمل حمدود وقال مالك ال اراء له إال إن بلغ قال عل  و  ا خطب واستحالل بال أجرل وبال طيب نبقدر ما قطع من الطريح عطب أو سلم طنه عمل حمدود وقال مالك ال اراء له إال إن بلغ قال عل  و  ا خطب واستحالل بال أجرل وبال طيب ن

وال رواي  سقيم  وال قول أحد قبله نعلمه وال قيال وال رأي له وجه وا لك استئلار رمح  ا راب جاوز و م وال رواي  سقيم  وال قول أحد قبله نعلمه وال قيال وال رأي له وجه وا لك استئلار رمح  ا راب جاوز و م   لك وقوله يف   ا قول ال يعنده قرهن وال سن لك وقوله يف   ا قول ال يعنده قرهن وال سن والداب  يف روالداب  يف ر
  من اطجرل بقدر ما عملوا عطب ا راب أو سلم وابهلل لعاىل التوفيح(من اطجرل بقدر ما عملوا عطب ا راب أو سلم وابهلل لعاىل التوفيح(
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  ((تسوانميتسوانمي))ـ ابب يف ذكر ـ ابب يف ذكر 340340
  ج عالي  جدا لنتج وسه البحر بسبب زلزال حبري فتكون صغبل   لنمو إىل أن لصل إىل ارلفاعام ع يم  فتنرب السواحل ولغرق موا من  س ج عالي  جدا لنتج وسه البحر بسبب زلزال حبري فتكون صغبل   لنمو إىل أن لصل إىل ارلفاعام ع يم  فتنرب السواحل ولغرق موا من  س لسوانم  اسم طموا لسوانم  اسم طموا 

)و ا ْم )و ا ْم قرى ال ا   اما قال لعاىل قرى ال ا   اما قال لعاىل ا الا العشر ايلوملا من اطرح   لرجع خملف  وراء ا أضرارا ال حيصيها إال هللا  وال يشك مؤمن أ ا بفعل هللا لعاىل وأن هللا لعاىل يع ب رعشر ايلوملا من اطرح   لرجع خملف  وراء ا أضرارا ال حيصيها إال هللا  وال يشك مؤمن أ ا بفعل هللا لعاىل وأن هللا لعاىل يع ب ر
ا قو ْوماً هخ رمين ( )اط ْبان  بو ْعد    ً  و أ ْنش  ا قو ْوماً هخ رمين ( )اطق ص ْمن ا ممْن قو ْري  ص ا ان ْت ين المم  ْبان  بو ْعد    ً  و أ ْنش  ميالدي، واان ميالدي، واان   20042004وأارب لسوانمس شهدله اطرح اان ال ي يمر شواطئ إندونيسيا عام وأارب لسوانمس شهدله اطرح اان ال ي يمر شواطئ إندونيسيا عام   ( ( 1111نبياء:نبياء:ق ص ْمن ا ممْن قو ْري  ص ا ان ْت ين المم 

  قتيل قتيل   300000300000رقم خميف جدا، ولسبب   ا التسوانم  يف أزيد من رقم خميف جدا، ولسبب   ا التسوانم  يف أزيد من   سببه زلزال قدره لسع درجام على سلم ريشتب ، و وسببه زلزال قدره لسع درجام على سلم ريشتب ، و و

  
  
  و مراز الزلزالو مراز الزلزال  11
  و بداي  لكون اطمواج و بداي  لكون اطمواج   22

  و احلال  النهاوي  لألمواج قرب الساحلو احلال  النهاوي  لألمواج قرب الساحل33  
  

  عليه وسلم يف غزوة بدرعليه وسلم يف غزوة بدر  ـ ابب ذكر حديث عقبة بن انفع مع البحر وذكر قول سعد بن معاذ للنيب صلى هللاـ ابب ذكر حديث عقبة بن انفع مع البحر وذكر قول سعد بن معاذ للنيب صلى هللا341341
اي رب لوال   ا البحر  نيت يف البالد جما داً يف سبيلك  اي رب لوال   ا البحر  نيت يف البالد جما داً يف سبيلك  ))قال: قال: أن عقب  بن انفع الفهري  ا وصل إىل ساحل اىيه اططلس  يف محلته اجلهادي  الثاني  أن عقب  بن انفع الفهري  ا وصل إىل ساحل اىيه اططلس  يف محلته اجلهادي  الثاني    رار أ ل التاريخرار أ ل التاريخ

  وقف ساع    قال طصحابه: ارفعوا   وقف ساع    قال طصحابه: ارفعوا     قال: اللهم أشهد أين قد بلغت اجلهود، ولوال   ا البحر  نيت يف البالد أقالل من افر ابهلل حى ال يعبد أحد من دونك  قال: اللهم أشهد أين قد بلغت اجلهود، ولوال   ا البحر  نيت يف البالد أقالل من افر ابهلل حى ال يعبد أحد من دونك
رر بك ش ء، اللهم إان معاندون رر بك ش ء، اللهم إان معاندون أيديكم، ففعلوا، فقال: اللهم   أخرج بطراً وال أشراً وإنك لتعلم أمنا نطلب السبب ال ي طلبه عبدر رو القرن  و و أن لُعبد وال ُيشأيديكم، ففعلوا، فقال: اللهم   أخرج بطراً وال أشراً وإنك لتعلم أمنا نطلب السبب ال ي طلبه عبدر رو القرن  و و أن لُعبد وال ُيش

  جلالل واإلارام،   انصرف راجعاً(جلالل واإلارام،   انصرف راجعاً(لدين الكفر، ومدافعون عن دين اإلسالم، فكن لنا وال لكن علينا اي را الدين الكفر، ومدافعون عن دين اإلسالم، فكن لنا وال لكن علينا اي را ا
َفدَ ـ ابب يف قوله تعاىل :  )ـ ابب يف قوله تعاىل :  )  342342 َفدَ ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َريبِ  لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ ن ا مبممْثلمهم م د داً( )الكهف:    ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا ِلَكِلَماِت َريبِ  لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ ئوْ ن ا مبممْثلمهم م د داً( )الكهف:ا لمم اُم ر يءم و ل ْو جم ئوْ   ((109109ا لمم اُم ر يءم و ل ْو جم
  ـ ابب يف ارتطام سفينتنيـ ابب يف ارتطام سفينتني  343343
  من رأى أن اختالف العلماء حبر من رأى أن اختالف العلماء حبر   ـ اببـ ابب  344344
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أما بعد فقد انتهى البيان إىل أن   ه اطم  لفلق عل بنع وسبع  فرق ، فرق  انجي  وهللا أعلم أما بعد فقد انتهى البيان إىل أن   ه اطم  لفلق عل بنع وسبع  فرق ، فرق  انجي  وهللا أعلم )): : ((دار الكتب العلمي دار الكتب العلمي //6060وو  5959))و قال احلارا اىاسيب يف الوصااي و قال احلارا اىاسيب يف الوصااي 
والسبيل القاصد، وأطلب العلم والعمل، وأستدل على طريح اآلخرل إبرشاد العلماء، والسبيل القاصد، وأطلب العلم والعمل، وأستدل على طريح اآلخرل إبرشاد العلماء، بساور ا،فلم أزل بر   من عمري أن ر اختالف اطم  ، وألتمس ا نهاج الواضل ، بساور ا،فلم أزل بر   من عمري أن ر اختالف اطم  ، وألتمس ا نهاج الواضل ، 

  ((عصاب  قليل عصاب  قليل وعقلت اثبا من االم هللا عز وجل بتبويل الفقهاء، فعلقت من رلك ما قدر يل، ورأيت اختالفهم حبرا عميقا يرق فيه انل اثب، وسلم منه وعقلت اثبا من االم هللا عز وجل بتبويل الفقهاء، فعلقت من رلك ما قدر يل، ورأيت اختالفهم حبرا عميقا يرق فيه انل اثب، وسلم منه 
  ـ ابب يف امللح البحري هل فيه راب.ـ ابب يف امللح البحري هل فيه راب.345345

لل اب لل  مثال مبثل يدا بيد لل اب لل  مثال مبثل يدا بيد ي سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  ب ابل  ب والفن  ابلفن  والرب ابلرب والشعب ابلشعب والتمر ابلتمر وا ي سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال  ب ابل  ب والفن  ابلفن  والرب ابلرب والشعب ابلشعب والتمر ابلتمر وا ن أن أو عو ع
  فمن زاد أو استزاد فقد أرأ اآلخ  وا عط  فيه سواءفمن زاد أو استزاد فقد أرأ اآلخ  وا عط  فيه سواء

  ني البحر إىل األندلس.ني البحر إىل األندلس.ـ ابب يف ذكر أول عبور ألمري املسلمني يوسف بن اتشفـ ابب يف ذكر أول عبور ألمري املسلمني يوسف بن اتشف346346
  السفن رفع اطمب يديه   السفن رفع اطمب يديه و  ا استلاب أمب ا سلم  يوسف بن  شف  لطلب ا عتمد بن عماد النلدل منه لينصره على النصارى اإلسبان وعندما راب اجلي  ا رابطو  ا استلاب أمب ا سلم  يوسف بن  شف  لطلب ا عتمد بن عماد النلدل منه لينصره على النصارى اإلسبان وعندما راب اجلي  ا رابط

  فسهل هللا   فسهل هللا ((ا   ا البحر حى نعربه، وإن اان يب رلك فصعبه حى ال بوزها   ا البحر حى نعربه، وإن اان يب رلك فصعبه حى ال بوزهاللهم إن انت لعلم أن جوازان   ا إصالد للُمْسلممم  فسهءمل عليناللهم إن انت لعلم أن جوازان   ا إصالد للُمْسلممم  فسهءمل علينمتنرعا إىل هللا وقال: )متنرعا إىل هللا وقال: )
  (( و ، وصلى اطمب يوسف ابجلزيرل اخلنراء صالل ال هر و ، وصلى اطمب يوسف ابجلزيرل اخلنراء صالل ال هر  479479عبور م، واان رلك يوم اخلميس بعد الزوال منتصف ربيع اطول عبور م، واان رلك يوم اخلميس بعد الزوال منتصف ربيع اطول 

  ـ ابب ذكر صاحب الساحلـ ابب ذكر صاحب الساحل  347347
قال: ثنا عل  بن احلسن عن ابن ا بارر عن معمر قال : دفع أ ل عدن أرمااث )أي خشبا يشد بعنه إىل قال: ثنا عل  بن احلسن عن ابن ا بارر عن معمر قال : دفع أ ل عدن أرمااث )أي خشبا يشد بعنه إىل ( ( 12901290رقم:رقم://753753//22روى ابن زبويه يف اتاب اطموال )صروى ابن زبويه يف اتاب اطموال )ص

صيد  فكتب ب لك إىل صيد  فكتب ب لك إىل بعض ويراب ( إىل انل من الصيادين، على أن  م نصف ما أصابوا ، فبصابوا عنربل فيها مال ع يم   فقال الصيادون : إمنا لكم ما اان من بعض ويراب ( إىل انل من الصيادين، على أن  م نصف ما أصابوا ، فبصابوا عنربل فيها مال ع يم   فقال الصيادون : إمنا لكم ما اان من 
ت ت فكتب : ) إين ال أخا ا اانت يف ني  واحد من الفريق ، فاجعلها  ن أصارا، واستعمل على الساحل رجال، واجعل له أجرا، وقال: إين لسفكتب : ) إين ال أخا ا اانت يف ني  واحد من الفريق ، فاجعلها  ن أصارا، واستعمل على الساحل رجال، واجعل له أجرا، وقال: إين لسعمر بن عبد العزيز ، عمر بن عبد العزيز ، 

  أمحيه لنفس ، ولكن أمحيه للمسلم  (أمحيه لنفس ، ولكن أمحيه للمسلم  (
  : مراقبا : مراقبا قلت: إن صل اخلرب علم أن عمر بن عبد العزيز  و أول من جعل لساحل البحر حارسا أو قيما أو قل إن شئتقلت: إن صل اخلرب علم أن عمر بن عبد العزيز  و أول من جعل لساحل البحر حارسا أو قيما أو قل إن شئت

  ـ ابب من شبه السلطان إذا غضب ابلبحر إذا انبثقـ ابب من شبه السلطان إذا غضب ابلبحر إذا انبثق348348
(: )أخربان أبو بكر ا روزي قال: حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا يزيد بن  ارون قيل لسفيان الثوري: )أال أتري (: )أخربان أبو بكر ا روزي قال: حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا يزيد بن  ارون قيل لسفيان الثوري: )أال أتري 2020و روى اخلالل يف )اطمر اب عروف والنه  عن ا نكر /رقم و روى اخلالل يف )اطمر اب عروف والنه  عن ا نكر /رقم 

  سكره(سكره(السلطان فتبمره،قال: إرا انبثح البحر فمن يالسلطان فتبمره،قال: إرا انبثح البحر فمن ي
ال اآلمر له والنا   جاز ال اآلمر له والنا   جاز قلت: فيه إشارل إىل عدم جواز التعرح للسلطان أبمر أو    إن علم أن رلك يتسبب يف ضرر أع م وأشد فان أمن رلك ، أو علم أنه ال ينر إقلت: فيه إشارل إىل عدم جواز التعرح للسلطان أبمر أو    إن علم أن رلك يتسبب يف ضرر أع م وأشد فان أمن رلك ، أو علم أنه ال ينر إ

   ن اان عا ا أ ال لألمر والنه   لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : )أفنل اجلهاد الم  حح عند سلطان جاور( ن اان عا ا أ ال لألمر والنه   لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : )أفنل اجلهاد الم  حح عند سلطان جاور(
  ـ ابب ذكر الربي والبحريـ ابب ذكر الربي والبحري349349

  ( عن ابن جريج عن ابن عبال مرفوعا ) تمع الربي والبحري،إليال واخلنر ال عام مبك ( ( عن ابن جريج عن ابن عبال مرفوعا ) تمع الربي والبحري،إليال واخلنر ال عام مبك ( 196196//11و روى ابن اجلوزي يف ا وضوعام )و روى ابن اجلوزي يف ا وضوعام )
  دار الكتب العلمي (: )واه جدا(دار الكتب العلمي (: )واه جدا(//6262)ص)ص((الز ر الننر يف نبب اخلنر الز ر الننر يف نبب اخلنر ))قال احلافظ يف قال احلافظ يف 

  ر الصوفي ، فان  م فيها مآرب قر الصوفي ، فان  م فيها مآرب قويالب من يروج   ه اخلرافام واطخباويالب من يروج   ه اخلرافام واطخبا
  ـ ابب يف صيد الرب إذا سقط يف البحرـ ابب يف صيد الرب إذا سقط يف البحر350350

عدي بن حامت رض  هللا عنه عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال   إرا أرسلت البك ومسيت عدي بن حامت رض  هللا عنه عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال   إرا أرسلت البك ومسيت   ( واللفظ للبخاري عن( واللفظ للبخاري عن19291929ومسلم )ومسلم )( ( 51675167))و روى  البخاري و روى  البخاري 
وإرا خاله االاب   ي ار اسم هللا عليها فبمسكن وقتلن فال أتال فانك ال لدري أيها قتل وإن رميت وإرا خاله االاب   ي ار اسم هللا عليها فبمسكن وقتلن فال أتال فانك ال لدري أيها قتل وإن رميت   فبمسك وقتل فكل وإن أال فال أتال فامنا أمسك على نفسهفبمسك وقتل فكل وإن أال فال أتال فامنا أمسك على نفسه

   ( (الصيد فوجدله بعد يوم أو يوم  ليس به إال أثر سهمك فكل وإن وقع يف ا اء فال أتالالصيد فوجدله بعد يوم أو يوم  ليس به إال أثر سهمك فكل وإن وقع يف ا اء فال أتال
    )فانك ال لدري ا اء قتله أو سهمك()فانك ال لدري ا اء قتله أو سهمك(ويف رواي   سلم ويف رواي   سلم 
سبب منع أاله من ال ي قبله طنه حينئ  يقع اللدد  ل قتله السهم أو الغرق يف ا اء فلو حتقح أن السهم أصابه فمام فلم يقع يف سبب منع أاله من ال ي قبله طنه حينئ  يقع اللدد  ل قتله السهم أو الغرق يف ا اء فلو حتقح أن السهم أصابه فمام فلم يقع يف يؤخ  يؤخ  ( : )( : )611611//99قال احلافظ يف )قال احلافظ يف )

ما   ينته الصيد بتلك ما   ينته الصيد بتلك وقد صرد الرافع  أبن حمله وقد صرد الرافع  أبن حمله   ووال بعد أن قتله السهم فه ا حيل أاله قال النووي يف شرد مسلم إرا وجد الصيد يف ا اء يريقا حرم اباللفاق ا ال بعد أن قتله السهم فه ا حيل أاله قال النووي يف شرد مسلم إرا وجد الصيد يف ا اء يريقا حرم اباللفاق ا إإا اء ا اء 
  ((اجلراح  إىل حرا  ا  بود فان انتهى إليها فتكون احللقوم مثال فقد متت زااله ويؤيده قوله يف رواي  مسلماجلراح  إىل حرا  ا  بود فان انتهى إليها فتكون احللقوم مثال فقد متت زااله ويؤيده قوله يف رواي  مسلم

  ـ ابب ذكر البحر املنهي عنهـ ابب ذكر البحر املنهي عنه351351
  قال بعنهم )الوافر(:قال بعنهم )الوافر(:

  فال أيليه إال اجملرموانفال أيليه إال اجملرموان    وحبر قد  اان هللا عنهوحبر قد  اان هللا عنه
سفر السعادل وسفب سفر السعادل وسفب ))يبحر ا  إرا شح أر ا قال علم الدين السخاوي ا قرئ النحوي الشافع  ا   ب يف يبحر ا  إرا شح أر ا قال علم الدين السخاوي ا قرئ النحوي الشافع  ا   ب يف ا قصود ابلبحر  نا مصدر حبر الناق  ا قصود ابلبحر  نا مصدر حبر الناق  

  : )واانوا إرا نتلت سبع  أبطن لرات ال لراب وال حيمل عليها، و علون أمارل رلك شح أر ا، و   البحبل قال هللا عز وجل: )ما جعل هللا: )واانوا إرا نتلت سبع  أبطن لرات ال لراب وال حيمل عليها، و علون أمارل رلك شح أر ا، و   البحبل قال هللا عز وجل: )ما جعل هللا((10591059وو10851085//11اإلفادل/اإلفادل/
  من حببل (( من حببل (( 

  ( ( 360360//11))رار معىن البحبل القاض  عياح يف إامال ا علم رار معىن البحبل القاض  عياح يف إامال ا علم و و 
  ـ ابب ما تولد من آدمي ومسك !ـ ابب ما تولد من آدمي ومسك !352352
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دار دار //152152//11))( ( ( : )ويف االم بعنهم أن ا تولد ب  مسك وهدم  له حكم اآلدم ( ا و من اتاب )اتب ح ر منها العلماء( : )ويف االم بعنهم أن ا تولد ب  مسك وهدم  له حكم اآلدم ( ا و من اتاب )اتب ح ر منها العلماء112112//11و قال الكردي  يف احلواش  ا دني  )و قال الكردي  يف احلواش  ا دني  )
  الصميع (  شهور حسن سلمانالصميع (  شهور حسن سلمان

  قلت: يراوب وعلاوب ال لنته  من أمثال  ؤالء الفقهاء وهللا ا ستعان يتكلفون لوليد ا ساول وإن اانت مما ينحك الثكلى قلت: يراوب وعلاوب ال لنته  من أمثال  ؤالء الفقهاء وهللا ا ستعان يتكلفون لوليد ا ساول وإن اانت مما ينحك الثكلى 
  ـ ابب ذكر القنوات الثالثةـ ابب ذكر القنوات الثالثة353353

  قنال بناماقنال بناما
  قنال السويس مبصرقنال السويس مبصر
  قنال البوسفور بلاياقنال البوسفور بلايا

  ـ ابب السمكة اليت كشفت اللصوصـ ابب السمكة اليت كشفت اللصوص  354354
  500500ألف قص  وقص  صألف قص  وقص  ص

  قوله تعاىل )فتبارك هللا أحسن اخلالقني(قوله تعاىل )فتبارك هللا أحسن اخلالقني(ـ ابب يف ـ ابب يف 355355
  دار الوفاء(: )قال بعض ا فسرين : إرا رار ماء البحر يف لفظ القرهن به يف يب موضع    دار الوفاء(: )قال بعض ا فسرين : إرا رار ماء البحر يف لفظ القرهن به يف يب موضع    //1919//22و قال أبو منصور الثعاليب يف اتابه االقتبال من القرهن )و قال أبو منصور الثعاليب يف اتابه االقتبال من القرهن )

  خلالق ((خلالق ((قال: ما يننكم بشراب إرا خبغ وملل أمثر العنرب وولد الدر )فتبارر هللا أحسن اقال: ما يننكم بشراب إرا خبغ وملل أمثر العنرب وولد الدر )فتبارر هللا أحسن ا  
جلاحظ جلاحظ قلت: سبلت شيخنا حممد بوخبزل عن   ا فباد وجود سقه ما ،و أشار حمقح الكتاب إىل أنه   يهتد إىل وجه الصواب يف العبارل  وقد وجدم اقلت: سبلت شيخنا حممد بوخبزل عن   ا فباد وجود سقه ما ،و أشار حمقح الكتاب إىل أنه   يهتد إىل وجه الصواب يف العبارل  وقد وجدم ا

  رار بعنها وا لك الرايب اطصفهاين يف حماضرام اطدابء وحماورام اطدابء والبلغاء         رار بعنها وا لك الرايب اطصفهاين يف حماضرام اطدابء وحماورام اطدابء والبلغاء         
بشراب خبغ وملل فصار ملحا زعاقا وحبرا أجاجا وولد العنرب، وأنسل الدر النفيس، فهل مسعت بنلل أارم ممن بله،ومن نتاج أشرف بشراب خبغ وملل فصار ملحا زعاقا وحبرا أجاجا وولد العنرب، وأنسل الدر النفيس، فهل مسعت بنلل أارم ممن بله،ومن نتاج أشرف   فف  اتاب احليوان : )وما يننكمفف  اتاب احليوان : )وما يننكم

  ممن نسله (ممن نسله (
  ـ ابب ذكر جامع ابب البحرـ ابب ذكر جامع ابب البحر  356356

طب  بتونس     ا اجلامع اان يسمى يف البداي  طب  بتونس     ا اجلامع اان يسمى يف البداي  ( : )خطبته    الرابع  يف سلسل  جوامع اخل( : )خطبته    الرابع  يف سلسل  جوامع اخل125125وو  124124وو  123123 ريخ معا  التوحيد /ص  ريخ معا  التوحيد /ص ))قال حممد بن اخلوج  يف قال حممد بن اخلوج  يف 
فعا لاللتبال كامع الزيتون  اعب  فعا لاللتبال كامع الزيتون  اعب  جامع الزيتون ،ويلب عليه اسم جامع ابب البحر  وقعه على مقرب  من مياه البحبل على مقرب  من مياه البحبل ا تصل  ابلبحر، واينا دجامع الزيتون ،ويلب عليه اسم جامع ابب البحر  وقعه على مقرب  من مياه البحبل على مقرب  من مياه البحبل ا تصل  ابلبحر، واينا د

م( على عهد السلطان احلفص  أي إسحاق إبرا يم بن أي م( على عهد السلطان احلفص  أي إسحاق إبرا يم بن أي   12831283 و ) و )  681681يل  يف حدود سن  يل  يف حدود سن  العلم بتونس، أسسه الدع  أمحد بن زروق بن أي عمارل ا سالعلم بتونس، أسسه الدع  أمحد بن زروق بن أي عمارل ا س
م إىل أن اسلجعه منهم الوزير م إىل أن اسلجعه منهم الوزير زارايء   بين مكان فندق اانت لباع به اخلمور، ويف أثناء االحتالل اإلسباين لتونس ايتصبت عسااره   ا اجلامع فلعلوه مستودعا ل خبهتزارايء   بين مكان فندق اانت لباع به اخلمور، ويف أثناء االحتالل اإلسباين لتونس ايتصبت عسااره   ا اجلامع فلعلوه مستودعا ل خبهت

  رل(رل(سنان ابشا ابلقول القا سنان ابشا ابلقول القا 
  ( يف  ريخ ابب البلر   مساه )ابب البحر(( يف  ريخ ابب البلر   مساه )ابب البحر(388388ص ص //88اجلزءاجلزء//22وان ر حبثا له جيدا أينا يف جمل  ا عهد ا صري للدراسام اإلسالمي  مبدريد )اجمللد وان ر حبثا له جيدا أينا يف جمل  ا عهد ا صري للدراسام اإلسالمي  مبدريد )اجمللد 
( للفقيه داود ( للفقيه داود 313313//1010))   و اما يف  ريخ لطوان و اما يف  ريخ لطوان  13291329مجادى الثاني  عام مجادى الثاني  عام   66قلت: وابب البحر أينا مكان مبدين  طنل  اانت نزلت به العساار اإلسباني  يف قلت: وابب البحر أينا مكان مبدين  طنل  اانت نزلت به العساار اإلسباني  يف 

  التطواين التطواين 
  ـ ابب ذكر طاووس البحرـ ابب ذكر طاووس البحر  357357

: )قال صاحب حتف  الغراوب و وقال اطبشيه : قال صاحب حتف  اطحباب و حدثين الشيخ أبو العبال : )قال صاحب حتف  الغراوب و وقال اطبشيه : قال صاحب حتف  اطحباب و حدثين الشيخ أبو العبال )ابب رار البحار وما فيها()ابب رار البحار وما فيها(و قال اطبشيه  يف ا ستطرف و قال اطبشيه  يف ا ستطرف 
أنه راب سفين  يف حبر ا ند، فرأى طاووسا قد خرج من البحر أحسن من طاوول الرب،وأمجل ألواان ، أنه راب سفين  يف حبر ا ند، فرأى طاووسا قد خرج من البحر أحسن من طاوول الرب،وأمجل ألواان ،   احللازي قال: حدثين رجل يعرف اب اروين من ولد  ارون الرشيداحللازي قال: حدثين رجل يعرف اب اروين من ولد  ارون الرشيد

  قال: فكربان حلسنه،فلعل يسبل وين ر إىل نفسه،ينشر أجنحته وين ر إىل ريله ساع    ياص يف البحر(قال: فكربان حلسنه،فلعل يسبل وين ر إىل نفسه،ينشر أجنحته وين ر إىل ريله ساع    ياص يف البحر(
ـ ابب ما يقال إذا اضطرب البحر! ـ ابب ما يقال إذا اضطرب البحر! 358358   

فاودل:فاودل:))مكتب  النهن  العربي ( : مكتب  النهن  العربي ( : //135135)ص)صو قال ابن معصوم الشيع  يف سلول الغريب و قال ابن معصوم الشيع  يف سلول الغريب    
(قق(ققاسكن بسكين  هللا وقو رَّ بقرار هللا وا دأ إبرن هللا، وال حول وال قول إال ابهلل(اسكن بسكين  هللا وقو رَّ بقرار هللا وا دأ إبرن هللا، وال حول وال قول إال ابهلل())إرا اضطرب البحر يتكئ الرااب على جانبه اطمين ويقول : إرا اضطرب البحر يتكئ الرااب على جانبه اطمين ويقول :    

ـ ابب قوله تعاىل )وعالمات وابلنجم هم يهتدون(ـ ابب قوله تعاىل )وعالمات وابلنجم هم يهتدون(359359   
عنهم أن العالمام حيام أو حيتان طوال رقاق ااحليام يف ألوا ا وحرااهتا مسيت ب لك ط ا عالمام الوصول إىل بالد ا ند، عنهم أن العالمام حيام أو حيتان طوال رقاق ااحليام يف ألوا ا وحرااهتا مسيت ب لك ط ا عالمام الوصول إىل بالد ا ند، و رار الدمبي يف حيال احليوان عن بو رار الدمبي يف حيال احليوان عن ب

  وأمارام النلال من ا هالك لطول   ا البحر وصعوبته ققوأمارام النلال من ا هالك لطول   ا البحر وصعوبته قق
ـ ابب ذكر زبد البحر.ـ ابب ذكر زبد البحر.360360   

َأمَّا الزَّبَُد فـََيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا َما يَ و قال لعاىل : )و قال لعاىل : ) َأمَّا الزَّبَُد فـََيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّا َما يَ ََ ُ اأَلْمثَاَل ََ ُ اأَلْمثَاَل نَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث يف اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اّلل  1717((الرعدالرعد()()نَفُع النَّاَس فـََيْمُكُث يف اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اّلل      

صومون ام نصوم و م فنول أموال يتصدقون را وليس لنا مال نتصدق به فقال صومون ام نصوم و م فنول أموال يتصدقون را وليس لنا مال نتصدق به فقال يياي رسول هللا ر ب أ ل الدثور ابطجور ن يصلون اما نصل  و اي رسول هللا ر ب أ ل الدثور ابطجور ن يصلون اما نصل  و   قال: قال:   رررر  أيأي  و وعن و وعن 
وسلم اي أابرر أال أعلمك المام لدرر رن من سبقك وال يلحقك من خلفك إال من أخ  مبثل عملك لكرب هللا دبر ال صالل ثالاث وثالث  وسلم اي أابرر أال أعلمك المام لدرر رن من سبقك وال يلحقك من خلفك إال من أخ  مبثل عملك لكرب هللا دبر ال صالل ثالاث وثالث    رسول هللا صلى هللا عليهرسول هللا صلى هللا عليه

( وزاد يف هخره يفرم ( وزاد يف هخره يفرم     ) صحيل  ) صحيل  ((الإله إال هللا وحده ال شريك له له ا لك وله احلمد و و على ال ش ء قديرالإله إال هللا وحده ال شريك له له ا لك وله احلمد و و على ال ش ء قدير))وحتمده ثالاث وثالث  ولسبحه ثالاث وثالث  وختتمها بو وحتمده ثالاث وثالث  ولسبحه ثالاث وثالث  وختتمها بو 
  له رنوبه ولو اانت مثل زبد البحر   و  ه الزايدل من حديغ هخر طي  ريرلله رنوبه ولو اانت مثل زبد البحر   و  ه الزايدل من حديغ هخر طي  ريرل
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من سبل هللا يف دبر ال صالل ثالاث وثالث  ومحد هللا ثالاث وثالث  وارب هللا ثالاث وثالث  فتلك لسع  من سبل هللا يف دبر ال صالل ثالاث وثالث  ومحد هللا ثالاث وثالث  وارب هللا ثالاث وثالث  فتلك لسع    لم قال: )لم قال: )عن أي  ريرل عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسعن أي  ريرل عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسو و و و 
( رواه البخاري ( رواه البخاري ل متام ا او  ال إله إال هللا وحده ال شريك له له ا لك وله احلمد و و على ال ش ء قدير يفرم خطاايه وإن اانت مثل زبد البحرل متام ا او  ال إله إال هللا وحده ال شريك له له ا لك وله احلمد و و على ال ش ء قدير يفرم خطاايه وإن اانت مثل زبد البحرولسعون وقاولسعون وقا

((597597ومسلم )ومسلم )((60426042))   
لع يم ال ي ال إله إال  و احل  القيوم وألوب إليه ثالا لع يم ال ي ال إله إال  و احل  القيوم وألوب إليه ثالا من قال ح  أيوي إىل فراشه  أستغفر هللا امن قال ح  أيوي إىل فراشه  أستغفر هللا ا: ): )عن أي سعيد رض  هللا عنه عن النيب  صلى هللا عليه وسلم قال عن أي سعيد رض  هللا عنه عن النيب  صلى هللا عليه وسلم قال و و و و 

( ( 33973397رواه اللم ي )رواه اللم ي )  ((مرام يفر هللا رنوبه وإن اانت مثل زبد البحر وإن اانت عدد ينوي الشلر وإن اانت عدد رمل عاجل وإن اانت عدد أايم الدنيامرام يفر هللا رنوبه وإن اانت مثل زبد البحر وإن اانت عدد ينوي الشلر وإن اانت عدد رمل عاجل وإن اانت عدد أايم الدنيا   
وسلم يف مسلد مىن فب ه رجل من اطنصار ورجل من ثقيف فسلما   قاال اي رسول هللا جئنا وسلم يف مسلد مىن فب ه رجل من اطنصار ورجل من ثقيف فسلما   قاال اي رسول هللا جئنا انت جالسا مع النيب صلى هللا عليه انت جالسا مع النيب صلى هللا عليه     ::ابن عمر رض  هللا عنهما قالابن عمر رض  هللا عنهما قالو وعن و وعن 

لألنصاري سل فقال أخربين لألنصاري سل فقال أخربين   نسبلك فقال إن شئتما أخربلكما مبا جئتما لسبالين عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك ولسبالين فعلت فقاال أخربان اي رسول هللا فقال الثقف نسبلك فقال إن شئتما أخربلكما مبا جئتما لسبالين عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك ولسبالين فعلت فقاال أخربان اي رسول هللا فقال الثقف 
  لسبلين عن خمرجك من بيتك لؤم البيت احلرام وما لك فيه وعن راعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك ب  الصفا وا رول وما لك فيهلسبلين عن خمرجك من بيتك لؤم البيت احلرام وما لك فيه وعن راعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك ب  الصفا وا رول وما لك فيه  اي رسول هللا فقال جئتيناي رسول هللا فقال جئتين

قال فانك إرا قال فانك إرا   بلك بلك وعن وقوفك عشي  عرف  وما لك فيه وعن رميك اجلمار وما لك فيه وعن مرر وما لك فيه مع اإلفاض  فقال وال ي بعثك ابحلح لعن   ا جئت أسوعن وقوفك عشي  عرف  وما لك فيه وعن رميك اجلمار وما لك فيه وعن مرر وما لك فيه مع اإلفاض  فقال وال ي بعثك ابحلح لعن   ا جئت أس
قب  من بين إمساعيل عليه قب  من بين إمساعيل عليه خرجت من بيتك لؤم البيت احلرام ال لنع انقتك خفا وال لرفعه إال اتب هللا لك به حسن  وحما عنك خطيئ  وأما راعتار بعد الطواف اعتح ر خرجت من بيتك لؤم البيت احلرام ال لنع انقتك خفا وال لرفعه إال اتب هللا لك به حسن  وحما عنك خطيئ  وأما راعتار بعد الطواف اعتح ر 

الدنيا فيبا   بكم ا الوك  يقول عبادي جاىوين شعثا من ال فج الدنيا فيبا   بكم ا الوك  يقول عبادي جاىوين شعثا من ال فج السالم وأما طوافك ابلصفا وا رول اعتح سبع  رقب  وأما وقوفك عشي  عرف  فان هللا يهبه إىل مساء السالم وأما طوافك ابلصفا وا رول اعتح سبع  رقب  وأما وقوفك عشي  عرف  فان هللا يهبه إىل مساء 
ك اجلمار فلك بكل حصال ك اجلمار فلك بكل حصال عميح يرجون جنيت فلو اانت رنوبكم اعدد الرمل أو اقطر ا طر أو ازبد البحر لغفرهتا أفينوا عبادي مغفورا لكم و ن شفعتم له وأما رميعميح يرجون جنيت فلو اانت رنوبكم اعدد الرمل أو اقطر ا طر أو ازبد البحر لغفرهتا أفينوا عبادي مغفورا لكم و ن شفعتم له وأما رمي

عند ربك وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرل حلقتها حسن  وميحى عنك را خطيئ  وأما طوافك ابلبيت بعد عند ربك وأما حالقك رأسك فلك بكل شعرل حلقتها حسن  وميحى عنك را خطيئ  وأما طوافك ابلبيت بعد   رميتها لكفب اببل من ا وبقام وأما مرر فم خور لكرميتها لكفب اببل من ا وبقام وأما مرر فم خور لك
رلك فانك لطوف وال رنب لك  أيري ملك حى ينع يديه ب  اتفيك فيقول اعمل فيما لستقبل فقد يفر لك ما منى (رلك فانك لطوف وال رنب لك  أيري ملك حى ينع يديه ب  اتفيك فيقول اعمل فيما لستقبل فقد يفر لك ما منى (   

              ار واللفظ له وقال وقد روي   ا احلديغ من وجوه وال نعلم له أحسن من   ا الطريح ار واللفظ له وقال وقد روي   ا احلديغ من وجوه وال نعلم له أحسن من   ا الطريح رواه الطرباين يف الكبب والبز رواه الطرباين يف الكبب والبز قال ا ن ري يف اللييب والل يب: )قال ا ن ري يف اللييب والل يب: )
واحلديغ حسنه الشيخ اطلباين يف صحيل اللييب والل يب واحلديغ حسنه الشيخ اطلباين يف صحيل اللييب والل يب و   طريح ال أبل را رواهتا الهم موثقون ورواه ابن حبان يف صحيحه (و   طريح ال أبل را رواهتا الهم موثقون ورواه ابن حبان يف صحيحه (  ::قال ا مل  رض  هللا عنهقال ا مل  رض  هللا عنه

((11121112))   
إن ا سلم إرا لق  أخاه فبخ  بيده حتاثت عنهما رنورما اما يتحام إن ا سلم إرا لق  أخاه فبخ  بيده حتاثت عنهما رنورما اما يتحام ))عثمان النهدي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عثمان النهدي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال   (عن أي (عن أي 473473//66))و وروى البيهق  يف الشعب و وروى البيهق  يف الشعب 

((الورق اليابس من الشلر يف يوم عاصف وإال يفر  ما وإن اانت رنورما مثل زبد البحرالورق اليابس من الشلر يف يوم عاصف وإال يفر  ما وإن اانت رنورما مثل زبد البحر   
ـ ابب يف ذكر سبب زرقة البحر وخضرتهـ ابب يف ذكر سبب زرقة البحر وخضرته361361   

نه ليس للماء لون وال طعم وال ريل وماء البحر منه، ودليله أنه لو مألم ابسا من ماء البحر لتب  لك رلك ولفقد زرقته أو خنرله نه ليس للماء لون وال طعم وال ريل وماء البحر منه، ودليله أنه لو مألم ابسا من ماء البحر لتب  لك رلك ولفقد زرقته أو خنرله و من ا علوم أو من ا علوم أ   
ـ ابب يف ذكر حوت عجيب جلدهـ ابب يف ذكر حوت عجيب جلده  362362   

ننوا الحون يغطو وا الحون يغطو يف جلد   ا احلوم علب، و و أن الصاعق  ال لدنو من جلده، يف جلد   ا احلوم علب، و و أن الصاعق  ال لدنو من جلده، ( وقال : )( وقال : )مويفمويفمساه أبو حيان يف اإلمتاع وا ؤانس  )مساه أبو حيان يف اإلمتاع وا ؤانس  ) سفنهم به عندما يتبينون الصواعح سفنهم به عندما يتبينون الصواعح   
السفين ، فمن أخ  من السفين ، فمن أخ  من   فيمسك بطرفه اللطيف، فلو اجتمعت الرايد الها أبشد  بورا   لستطع حتريك للكفيمسك بطرفه اللطيف، فلو اجتمعت الرايد الها أبشد  بورا   لستطع حتريك للك  ووقوع ا طر، ويدنو   ا احلوم إىل طرف مقدم السف ووقوع ا طر، ويدنو   ا احلوم إىل طرف مقدم السف 
((جلد ا ومسر به شراع السفين     ف على سفينته يرقجلد ا ومسر به شراع السفين     ف على سفينته يرق   

املتعمق يف العلم ابلسابح يف البحر املتعمق يف العلم ابلسابح يف البحر ـ ابب من شبه ـ ابب من شبه 363363   
دار إقرا ( : )قال بعض العلماء : ا تعمح يف العلم االسابل يف البحر ليس يرى أرضا وال يعرف طوال وال عرضا دار إقرا ( : )قال بعض العلماء : ا تعمح يف العلم االسابل يف البحر ليس يرى أرضا وال يعرف طوال وال عرضا //3737و قال ا اوردي يف أدب الدنيا والدين )صو قال ا اوردي يف أدب الدنيا والدين )ص   

ـ ابب يف ذكر عجيبة من عجائب البحر !ـ ابب يف ذكر عجيبة من عجائب البحر !364364   
( : )قال أبو احلسن السالم  الشاعر: مدد اخلالداين سيف الدول  ابن محدان بقصيدل أو ا( : )قال أبو احلسن السالم  الشاعر: مدد اخلالداين سيف الدول  ابن محدان بقصيدل أو ا9898ماجن )ماجن )و قال ابن اجلوزي يف أخبار ال راف وا تو قال ابن اجلوزي يف أخبار ال راف وا ت   

  لصد ودار ا صدد           ولوعده وال لعدلصد ودار ا صدد           ولوعده وال لعد
  وقد قتلته ينا           فال عقل وال قودوقد قتلته ينا           فال عقل وال قود

  وقال فيها يف مدحه:وقال فيها يف مدحه:
  فوجه اله قمر           وساور جسمه أسدفوجه اله قمر           وساور جسمه أسد

ن   ا البيت، وجعل يردده ، فدخل عليه الشي م  الشاعر، فقال له امسع   ا البيت، وأنشده فقال الشي م  : امحد ربكقفقد ن   ا البيت، وجعل يردده ، فدخل عليه الشي م  الشاعر، فقال له امسع   ا البيت، وأنشده فقال الشي م  : امحد ربكقفقد فبعلب را سيف الدول  واستحسفبعلب را سيف الدول  واستحس
  جعلك من علاوب البحر( جعلك من علاوب البحر( 

  ـ ابب يف تسمية حبار وحميطات العاملـ ابب يف تسمية حبار وحميطات العامل365365
  و اىيه اططلس  أو اططلنيتو اىيه اططلس  أو اططلنيت

  و اىيه ا اديو اىيه ا ادي
  و اىيه ا نديو اىيه ا ندي
  و حبر الشمالو حبر الشمال
  بيض ا توسهبيض ا توسهو البحر اطو البحر اط

  و البحر اطدرايليك و البحر اطدرايليك 
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  و اىيه ا تلمد اجلنوي و اىيه ا تلمد اجلنوي 
  و اىيه ا تلمد الشمايلو اىيه ا تلمد الشمايل

  و حبر قزوينو حبر قزوين
  و البحر اطمحرو البحر اطمحر
  و البحر اطسودو البحر اطسود
  و البحر ا يتو البحر ا يت

  و حبر فارل أو اخلليج العريو حبر فارل أو اخلليج العري
  ((َمُؤَج املاءَمُؤَج املاء))ـ ابب  يف قوهلم : ـ ابب  يف قوهلم : 366366

علمي ( يف مبحغ النحت: )وقو م : مؤج ا اء ميؤج فهو مبج إرا ملل، فال يكون إال منحو  من )ا اء( علمي ( يف مبحغ النحت: )وقو م : مؤج ا اء ميؤج فهو مبج إرا ملل، فال يكون إال منحو  من )ا اء( دار الكتب الدار الكتب ال//150150//11و قال الرافع  يف  ريخ هداب العرب )و قال الرافع  يف  ريخ هداب العرب )
  و)أجاج(   ورلك ليس بش ء(و)أجاج(   ورلك ليس بش ء(

  ((سيد إدامكم امللحسيد إدامكم امللح))ـ ابب قوله : ـ ابب قوله : 367367
  ((سيد إدامكم ا لل سيد إدامكم ا لل و عن أنس مرفوعا : )و عن أنس مرفوعا : )

  (وضعفه اطلباين يف ضعيف ابن ماجه (وضعفه اطلباين يف ضعيف ابن ماجه 33153315))رواه ابن ماج  رواه ابن ماج  
  هل يستحب البدء يف األكل ابمللحهل يستحب البدء يف األكل ابمللح  ـ ابب :ـ ابب :368368

  ((زاد ا لل زاد ا لل : : قال الشيخ لق  الدين رمحه هللا قال الشيخ لق  الدين رمحه هللا ،،ويستحب أن يبدأ اب لل و تم به(ويستحب أن يبدأ اب لل و تم به(: ): )قال الشيخ عبد القادر قال الشيخ عبد القادر (: )(: )332332//88و قال ا رداوي يف اإلنصاف)و قال ا رداوي يف اإلنصاف)
ولست أعرف مستند م يف رلك إال أن يكون ما رواه ولست أعرف مستند م يف رلك إال أن يكون ما رواه   و تم اب لل(و تم اب لل(  ومن السن  أن يبدأ اب للومن السن  أن يبدأ اب للعن الرب اني  )عن الرب اني  )  ((209209//88))قلت: نقل صاحب البحر الراوح شرد انز الدقاوح قلت: نقل صاحب البحر الراوح شرد انز الدقاوح 

  ::حدثنا عبد الرحيم بن واقد ثنا محاد بن عمر عن السري بن خالد بن شداد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن عل  أنه قالحدثنا عبد الرحيم بن واقد ثنا محاد بن عمر عن السري بن خالد بن شداد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن عل  أنه قال  ((469469احلارا يف مسنده )الزواود/احلارا يف مسنده )الزواود/
ين أسبلك متام الوضوء ومتام الصالل ومتام رضوانك ومتام مغفرلك فه ه زاال الوضوء ين أسبلك متام الوضوء ومتام الصالل ومتام رضوانك ومتام مغفرلك فه ه زاال الوضوء إإضبم فقل بسم هللا اللهم ضبم فقل بسم هللا اللهم اي عل  إرا لو اي عل  إرا لو : ): )قال يل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال يل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم 

  ((ضرال ووجع احللح ووجع البصرضرال ووجع احللح ووجع البصرواختم اب لل فان اب لل شفاء من سبع  داء أو ا اجل ام واجلنون والربص ووجع اطواختم اب لل فان اب لل شفاء من سبع  داء أو ا اجل ام واجلنون والربص ووجع اط  وإرا اختلفا فابدأ اب للوإرا اختلفا فابدأ اب لل
  ابمللحابمللحـ ابب من شبه العلماء ـ ابب من شبه العلماء 369369

  ((را فسد ال يصلحه إال ا للرا فسد ال يصلحه إال ا للإإاي ملل اطرح ال لفسدوا فان الش ء اي ملل اطرح ال لفسدوا فان الش ء   ::قال عيسى عليه السالم للحواري قال عيسى عليه السالم للحواري   ::عن خلف بن حوشب قالعن خلف بن حوشب قال(: )(: )7373//55و روى أبو نعيم يف احللي  )و روى أبو نعيم يف احللي  )
  قال : قال عيسى   قال : قال عيسى     سفيان بن عيين  عن عمران الكويفسفيان بن عيين  عن عمران الكويف( عن ( عن 283283و ورواه ابن ا بارر يف اتاب الز د )و ورواه ابن ا بارر يف اتاب الز د )

)أما بعد أيها النال فان النال )أما بعد أيها النال فان النال ( عن ابن عبال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ( عن ابن عبال عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 34293429  ا ا عىن عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقد  روى البخاري )  ا ا عىن عن النيب صلى هللا عليه وسلم فقد  روى البخاري )  وقد صل مثلوقد صل مثل
        ((ن حمسنهم ويتلاوز عن مسيئهم ن حمسنهم ويتلاوز عن مسيئهم يكثرون ويقل اطنصار حى يكونوا يف النال مبنزل  ا لل يف الطعام فمن ويل منكم أمرا ينر فيه أحدا وينفع فيه أحدا فليقبل ميكثرون ويقل اطنصار حى يكونوا يف النال مبنزل  ا لل يف الطعام فمن ويل منكم أمرا ينر فيه أحدا وينفع فيه أحدا فليقبل م

  ـ ابب دابغ اجللود ابمللحـ ابب دابغ اجللود ابمللح370370
دل قال دل قال أخربان أبو احلسن حممد بن حممد الفقيه أنبب أبو سعيد عبد هللا بن حممد بن عبد الو اب ثنا حممد بن أيوب أنبب مسلم ثنا  شام ثنا قتاأخربان أبو احلسن حممد بن حممد الفقيه أنبب أبو سعيد عبد هللا بن حممد بن عبد الو اب ثنا حممد بن أيوب أنبب مسلم ثنا  شام ثنا قتا  8989((2525//11روى البيهق  )روى البيهق  )

  دابيها طهور ا(دابيها طهور ا(  : ): )لسمور لدبغ اب لل فقاللسمور لدبغ اب لل فقال  سبل داود السراد احلسن عن جلود النمور وا  سبل داود السراد احلسن عن جلود النمور وا
  ـ ابب ذكر من يذوب كما يذوب امللح يف املاءـ ابب ذكر من يذوب كما يذوب امللح يف املاء371371

إين أحرم ما ب  البيت ا دين  أن يقطع عنا ها أو يقتل صيد ا ا دين  خب  م لو  إين أحرم ما ب  البيت ا دين  أن يقطع عنا ها أو يقتل صيد ا ا دين  خب  م لو  ( عن سعد بن أي وقاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) ( عن سعد بن أي وقاص عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ) 13631363و روى مسلم )و روى مسلم )
يد أحد أ ل يد أحد أ ل ا أحد ريب  عنها إال أبدل هللا فيها من  و خب منه وال يثبت أحد على طواوها وجهد ا إال انت له شفيعا أو شهيدا يوم القيام  وال ير ا أحد ريب  عنها إال أبدل هللا فيها من  و خب منه وال يثبت أحد على طواوها وجهد ا إال انت له شفيعا أو شهيدا يوم القيام  وال ير اانوا يعلمون ال يدعهاانوا يعلمون ال يدعه

  ((ا دين  بشر إال أرابه هللا يف النار روب الرصاص أو روب ا لل يف ا اء ا دين  بشر إال أرابه هللا يف النار روب الرصاص أو روب ا لل يف ا اء 
        ((من أراد أ ل   ه البلدل بسوء يعين ا دين  أرابه هللا اما ي وب ا لل  يف ا اءمن أراد أ ل   ه البلدل بسوء يعين ا دين  أرابه هللا اما ي وب ا لل  يف ا اء  : ): )و القاسم صلى هللا عليه وسلم و القاسم صلى هللا عليه وسلم قال أبقال أب  ::أي  ريرل أنه قالأي  ريرل أنه قالعن عن   ( ( 13861386و وروى مسلم )و وروى مسلم )
ن خيار ن خيار ال لقوم الساع  حى ينزل الروم ابطعماق أو بدابح فيخرج إليهم جي  من ا دين  مال لقوم الساع  حى ينزل الروم ابطعماق أو بدابح فيخرج إليهم جي  من ا دين  م( عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : )( عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : )28972897و وروى مسلم )و وروى مسلم )

ننا فيقاللو م فينهزم ثلغ ال يتوب هللا ننا فيقاللو م فينهزم ثلغ ال يتوب هللا أ ل اطرح يومئ  فارا لصافوا قالت الروم خلوا بيننا وب  ال ين سبوا منا نقاللهم فيقول ا سلمون ال وهللا ال كل  بينكم وب  إخواأ ل اطرح يومئ  فارا لصافوا قالت الروم خلوا بيننا وب  ال ين سبوا منا نقاللهم فيقول ا سلمون ال وهللا ال كل  بينكم وب  إخوا
طيني  فبينما  م يقتسمون الغناوم قد علقوا سيوفهم ابلزيتون إر صاد فيهم طيني  فبينما  م يقتسمون الغناوم قد علقوا سيوفهم ابلزيتون إر صاد فيهم عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفنل الشهداء   هللا ويفتتل الثلغ ال يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنعليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفنل الشهداء   هللا ويفتتل الثلغ ال يفتنون أبدا فيفتتحون قسطن

ل فينزل عيسى بن مرمي  ل فينزل عيسى بن مرمي  الشيطان إن ا سيل قد خلفكم يف أ ليكم فيخرجون ورلك ابطل فارا جاىوا الشام خرج فبينما  م يعدون للقتال يسوون الصفوف إر أقيمت الصالالشيطان إن ا سيل قد خلفكم يف أ ليكم فيخرجون ورلك ابطل فارا جاىوا الشام خرج فبينما  م يعدون للقتال يسوون الصفوف إر أقيمت الصال
   راب اما ي وب ا لل  يف ا اء فلو لراه الن اب حى يهلك ولكن يقتله هللا بيده فبيهم دمه يف حربته( راب اما ي وب ا لل  يف ا اء فلو لراه الن اب حى يهلك ولكن يقتله هللا بيده فبيهم دمه يف حربته(صلى هللا عليه وسلم فبمهم فارا رهه عدو هللاصلى هللا عليه وسلم فبمهم فارا رهه عدو هللا

را اان النيب قد أخرب أن ماءه طهور مع   ا التغب اان ما  و أخف ملوح  منه را اان النيب قد أخرب أن ماءه طهور مع   ا التغب اان ما  و أخف ملوح  منه اا(: )والبحر متغب الطعم لغبا شديدا لشدل ملوحته ف(: )والبحر متغب الطعم لغبا شديدا لشدل ملوحته ف2266//2121))و قال ابن ليمي  يف الفتاوى و قال ابن ليمي  يف الفتاوى 
شراء ماء   شراء ماء     سم من جه  اللغ  ور ا ي هر ضعف حل  ا انع  فانه لو استقى ماء أو واله يفسم من جه  اللغ  ور ا ي هر ضعف حل  ا انع  فانه لو استقى ماء أو واله يفاالاال  ىل أن يكون طهورا وإن اان ا لل وضع فيه قصدا إر ال فرق بينهما يفىل أن يكون طهورا وإن اان ا لل وضع فيه قصدا إر ال فرق بينهما يفأو أو 

  الصف ( الصف (   عموم اآلي  فك لك ما اان مثله يفعموم اآلي  فك لك ما اان مثله يف  يتناول رلك ماء البحر ومع   ا فهو داخل يفيتناول رلك ماء البحر ومع   ا فهو داخل يف
  لح.لح.ـ ابب أكل القثاء ابملـ ابب أكل القثاء ابمل372372
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روى عباد بن اثب عن  شام بن عرول عن أبيه عن عاوش  قالت اان أحب الفااه  إىل النيب  صلى هللا عليه روى عباد بن اثب عن  شام بن عرول عن أبيه عن عاوش  قالت اان أحب الفااه  إىل النيب  صلى هللا عليه ( : )( : )167167//22اما يف اجملروح  البن حبان )اما يف اجملروح  البن حبان )قال أبو حامت  قال أبو حامت  و و 
  واان أيال التمر ابجلوز(واان أيال التمر ابجلوز(  وسلم الرطب والبطيخ واان أيال القثاء إرا أاله اب للوسلم الرطب والبطيخ واان أيال القثاء إرا أاله اب لل

  وأما خرب ابن عباد عن عاوش  اان أيال القثاء اب لل  فقال احلافظ   العراق  فيه ملوروأما خرب ابن عباد عن عاوش  اان أيال القثاء اب لل  فقال احلافظ   العراق  فيه ملور: ): )((191955//55))قال ا ناوي يف الفيض قال ا ناوي يف الفيض 
  قلت: عباد بن اثب ملور احلديغ اما قال البخاري والنساو  قلت: عباد بن اثب ملور احلديغ اما قال البخاري والنساو  

  ـ ابب جتارة العبيد ـ ابب جتارة العبيد 373373
  و  ه صورل لب  ايفي  حشر العبيد يف السفن و  ه صورل لب  ايفي  حشر العبيد يف السفن 

  
   ا اطصلي  وأابدو م ولسمى ثورل الزنج واثب من سكان الوالايم ا تحدل اطمريكي   ا اطصلي  وأابدو م ولسمى ثورل الزنج واثب من سكان الوالايم ا تحدل اطمريكي  ومنهم سكان مجايكا اآلن بعد أن اثروا على سكاومنهم سكان مجايكا اآلن بعد أن اثروا على سكا

  
  ـ ابب يف فضل الصحابةـ ابب يف فضل الصحابة374374

مثل مثل   : ): )قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   ::حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو معاوي  عن إمساعيل عن احلسن عن أنس بن مالك قالحدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو معاوي  عن إمساعيل عن احلسن عن أنس بن مالك قال  ((27622762  و روى أبو يعلى )و روى أبو يعلى )
  ل ا لل يف الطعام ال يصلل الطعام إال اب لل(ل ا لل يف الطعام ال يصلل الطعام إال اب لل(أصحاي مثأصحاي مث

  ـ ابب استعمال امللح يف تطهري الثوب من دم احليضـ ابب استعمال امللح يف تطهري الثوب من دم احليض375375
  ::قالتقالت  ؟؟لعلك نفستلعلك نفست  ؟؟ما لكما لك  ::عن امرأل من يفار أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فارا را دم مين فقالعن امرأل من يفار أن النيب صلى هللا عليه وسلم ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فارا را دم مين فقال( ( 313313))روى أبو داود روى أبو داود و و 

  ((من نفسك   خ ي إانء من ماء فاطرح  فيه ملحا   ايسل  ما أصاب احلقيب  من الدم من نفسك   خ ي إانء من ماء فاطرح  فيه ملحا   ايسل  ما أصاب احلقيب  من الدم نعم قال فبصلح  نعم قال فبصلح  
  فيه من الفقه جواز استعمال ا لل و و مطعوم يف يسل الثوب ولنقيته من الدم  (فيه من الفقه جواز استعمال ا لل و و مطعوم يف يسل الثوب ولنقيته من الدم  (  ::قال اخلطابقال اخلطاب(: )(: )4949//11و قال ابن قدام  يف ا غين )و قال ابن قدام  يف ا غين )

  قلت: احلديغ ضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف أي داود ق قلت: احلديغ ضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف أي داود ق 
  ابب االستسقاء يف البحرابب االستسقاء يف البحرـ ـ 376376

  رار يف الشرد الكبب أنه  وز االستسقاء يف السفين  يف البحر إن   ميكنه الوصول إىل ا اءرار يف الشرد الكبب أنه  وز االستسقاء يف السفين  يف البحر إن   ميكنه الوصول إىل ا اء
  ـ ابب اإلحرام ببحر القلزم )حبر السويس(ـ ابب اإلحرام ببحر القلزم )حبر السويس(377377

  و و اىاري لللحف  و و اىاري لللحف  
  يفيف  سافرسافر  ومنومن: :   ونصهونصه  مناسكهمناسكه  يفيف  قالقال  و ك او ك ا  الربالرب  إىلإىل  يؤخريؤخر  والوال  ،،  ا يقاما يقام  حارىحارى  إراإرا  حيرمحيرم  فانهفانه  ،،  البحرالبحر  يفيف  سافرسافر  منمن))و  ا قول مالك ،قال احلطاب يف موا ب اجلليل : و  ا قول مالك ،قال احلطاب يف موا ب اجلليل : 

  ابنابن  ونقلونقل  ،،  ا عىنا عىن  جه جه   منمن  ينا رينا ر  و وو و  ،،  حمرماحمرما  فيبقىفيبقى  الريلالريل  لردهلرده  أنأن  منمن  خوفاخوفا  للربللرب  يؤخريؤخر  إنهإنه: :   قولهقوله  يفيف  لسندلسند  خالفاخالفا  ا   با   ب  ينا رينا ر  علىعلى  حاراهحاراه  إراإرا  البحرالبحر  يفيف  أيناأينا  أحرمأحرم  البحرالبحر
      انتهىانتهى  مالكمالك  عنعن  ورواهورواه  السفنالسفن  يفيف  حيرمحيرم  الال  انفعانفع  ابنابن  وقالوقال: :   للفقافقا  سندسند  قولقول  مثلمثل  انفعانفع  ابنابن  عنعن  احلاجاحلاج
    انتهىانتهى  اجلحف اجلحف   حارىحارى  إراإرا  وشبههموشبههم  مصرمصر  أ لأ ل  منمن  البحرالبحر  يفيف  حجحج  ومنومن: :   مالكمالك  قالقال  حممدحممد  قالقال: :   النوادرالنوادر  يفيف  قالقال: :   ا وازي ا وازي   يفيف  مالكمالك  قولقول  إىلإىل  ا   با   ب  ينا رينا ر  علىعلى: :   بقولهبقوله  ويشبويشب
  الال  حيغحيغ  عي ابعي اب  حبرحبر  ألىألى  منمن: :   يقوليقول  سنداسندا  طنطن  ؛؛  ورلكورلك  ،،  سندسند  عنعن  حكاهحكاه  فيمافيما  --  هللاهللا  رمحهرمحه  --  وأمجلوأمجل  ،،   نا نا   ؤلف ؤلفاا  االماالم    ينا رينا ر  و وو و  ،،  ينا رهينا ره  علىعلى  وأبقوهوأبقوه  ،،  مجاع مجاع   ونقلهونقله
  ،،   دي دي  الربالرب  إىلإىل  اإلحراماإلحرام  بتبخببتبخب  يلزمهيلزمه  والوال  ،،  اليمناليمن  وأ لوأ ل  الشامالشام  أ لأ ل  ميقامميقام  منمن  أبعدأبعد  بربر  علىعلى   رج رج  أنأن  إالإال  الربالرب  إىلإىل  يصليصل  أنأن  إىلإىل  البحرالبحر  يفيف  اإلحراماإلحرام  عليهعليه   ب ب  فالفال  الربالرب  حياريحياري

  يفيف  إحرامهإحرامه  يفيف  اطولاطول  أنأن: :   بينهمابينهما  والفرقوالفرق  ،،  ا ديا دي  ويلزمهويلزمه  ،،  الربالرب  إىلإىل  التبخبالتبخب  لهله  يرخ يرخ   لكنلكن  واجبواجب  البحرالبحر  يفيف  عليهعليه  فاإلحرامفاإلحرام  الربالرب  حياريحياري  حيغحيغ  القلزمالقلزم  حبرحبر  علىعلى  ألىألى  إنإن  ماماأأ
  عليهعليه  لرلبلرلب  اجلوازاجلواز  ثبتثبت  وإراوإرا  ،،  الدينالدين  منمن  ا نف ا نف   احلرجاحلرج  أع مأع م  منمن  و  او  ا: :   قالقال  سا سا   إقالعإقالع  لهله  يتيسريتيسر  حىحى  حمرماحمرما  فيبقىفيبقى  الريلالريل  لردهلرده  أنأن  منمن  خوفاخوفا  خطرخطر  اجلحف اجلحف   حمارالحمارال  علىعلى  البحرالبحر
  رحلهرحله  ومفارق ومفارق   الربالرب  إىلإىل  النزولالنزول  يفيف  ضررضرر  عليهعليه  لكنلكن  فيهفيه  والسبوالسب  اجلحف اجلحف   نفسنفس  منمن  الربالرب  منمن  اإلحراماإلحرام  علىعلى  قادرقادر  فانهفانه  ،،  الثاينالثاين  أماأما  ،،  دليلدليل  والوال  ،،  وجوبهوجوبه  علىعلى  دليلدليل  يدليدل  حىحى  الدمالدم  نف نف 

      ((أعلمأعلم  وهللاوهللا  ،،  الفدي الفدي   وجوبوجوب  معمع  للصرورلللصرورل  اإلحراماإلحرام  ممنوعامممنوعام  استباح استباح   وزوز    امااما    ا ديا دي  إلزامهإلزامه  معمع  رورلرورلننلللل  التبخبالتبخب  لهله  فيلوزفيلوز
  فائدة:فائدة:

  قال ابن حزم يف اىلى : )ومن اان طريقه ال متر بش ء من   ه ا واقيت،فليحرم من حيغ شاء برا أو حبرا(قال ابن حزم يف اىلى : )ومن اان طريقه ال متر بش ء من   ه ا واقيت،فليحرم من حيغ شاء برا أو حبرا(
  ـ ابب رفع حرس البحر صوته ابلتكبري للتحذير ـ ابب رفع حرس البحر صوته ابلتكبري للتحذير 378378

  الشرد الكببالشرد الكبب
  بحربحرـ ابب من سرق كفنا يف الـ ابب من سرق كفنا يف ال379379
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      الال  أمأم  خشب خشب   يفيف  شدشد  سواءسواء  افنهافنه    أخ أخ   منمن  قطعقطع  البحرالبحر  يفيف  وطردوطرد  فكفنفكفن  البحرالبحر  يفيف  ماممام  لولو: :   شالشال  ابنابنقال قال 
    قربهقربه  طنهطنه: :   عرف عرف   ابنابنقال قال 
  ـ ابب من مل يذق امللح حىت لقي هللا تعاىل.ـ ابب من مل يذق امللح حىت لقي هللا تعاىل.380380

رييفا حارا مبلل رييفا حارا مبلل   )الداراين()الداراين(  اشتهى أبو سليماناشتهى أبو سليمان  أنه قال:أنه قال:  أي احلواريأي احلواريأمحد بن أمحد بن   دار ا بمون لللاا( عندار ا بمون لللاا( عن//9595نقل عبد الرمحن العمادي يف الروض  الراي فيمن دفن بداراي )صنقل عبد الرمحن العمادي يف الروض  الراي فيمن دفن بداراي )ص  
  اي رب عللت يل شهوري لقد أطلت جهدي وشقوري فبان  وب فبقبل لوبيت      اي رب عللت يل شهوري لقد أطلت جهدي وشقوري فبان  وب فبقبل لوبيت        ::فلئت به إليه فعض منه عن    طرحه وأقبل يبك  ويقولفلئت به إليه فعض منه عن    طرحه وأقبل يبك  ويقول

  ((و  ي ق ا لل حى حلح ابهلل لعاىلو  ي ق ا لل حى حلح ابهلل لعاىل  : ): )قال أمحدقال أمحد
  يناءيناءـ ابب من سرق سفينة يف املـ ابب من سرق سفينة يف امل

  و و 
  ـ ابب من خاف امليد يف البحر كيف يصليـ ابب من خاف امليد يف البحر كيف يصلي381381

  ((الوقت وال يصليهما يف البحر قاعداالوقت وال يصليهما يف البحر قاعداوقال مالك يف الكتاب لو خاف ا يد يف البحر مجع أول وقال مالك يف الكتاب لو خاف ا يد يف البحر مجع أول : ): )((375375//22))قال القرايف يف ال خبل قال القرايف يف ال خبل 
  ـ ابب صالة اخلوف يف البحر ـ ابب صالة اخلوف يف البحر 382382

مراب واحد فهم اب ل الرب أو يف مراب  صلت واحدل بعد واحدل وقسم امام ال واحدل ا لها مراب واحد فهم اب ل الرب أو يف مراب  صلت واحدل بعد واحدل وقسم امام ال واحدل ا لها فان حنر اخلوف يف البحر و م يف فان حنر اخلوف يف البحر و م يف (: )(: )443443//22ويف ال خبل للقرايف )ويف ال خبل للقرايف )
اآلخر وأما القطع  اليت اآلخر وأما القطع  اليت طاوفت  فان أمنوا ارا صلوا إبمام واحد جاز ويقسم أ ل ال قطع  طاوفت  فان اانت عدل قطاوع جاز ان يقسمهم ويصل  نصف القطاوع وحيرل طاوفت  فان أمنوا ارا صلوا إبمام واحد جاز ويقسم أ ل ال قطع  طاوفت  فان اانت عدل قطاوع جاز ان يقسمهم ويصل  نصف القطاوع وحيرل 

  ((ن قسموا ال قطع  طاوفت  فهو أحسنن قسموا ال قطع  طاوفت  فهو أحسنمع االمام فتقسم طاوفت  وامع االمام فتقسم طاوفت  وا
  ـ ابب من يسرق حبل سفينة فتقطع يدهـ ابب من يسرق حبل سفينة فتقطع يده383383

  عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه سو  قال : لعن هللا السارق يسرق البين  فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده(عن أي  ريرل عن النيب صلى هللا عليه سو  قال : لعن هللا السارق يسرق البين  فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده(((16871687))ومسلم ومسلم   ((64016401))روى البخاريروى البخاري
 له ذلك مثل ألن السفن حبل واحلبل احلديد بيضة البيضة أن ورد ملا يلتفت أن ينبغي الدار الوفاء(: )دار الوفاء(: )//499499//55قال القاض  عياح يف إامال ا علم بفواود مسلم )قال القاض  عياح يف إامال ا علم بفواود مسلم )

 على أتويله والصواب ، أبكثر ال قيمته به تقل مبا نفسه على جىن ما لتعظيم ورد إمنا واخلرب ، الكثري ال القليل أخذ من ذم يقتضي الكالم سياق فإن ، وقدر قيمة
  ((منه أكثر هو ما إىل عادته جرته القدر هذا يف يقطع مل إن وأنه فعله وهتجني أمره تقليل نم تقدم ما

  وسبلت شيخنا أاب أويس عن   ا احلديغ فاختار أن يكون احلبل حبل سفين  والبين  بين  الرأل ق وسبلت شيخنا أاب أويس عن   ا احلديغ فاختار أن يكون احلبل حبل سفين  والبين  بين  الرأل ق 
    مثنها ربع دينارمثنها ربع دينار  أنه قطع يد سارق يف بين  حديدأنه قطع يد سارق يف بين  حديدحدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن عل  حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن عل  (  (  475475//55وروى ابن أي شيب  يف ا صنف  )وروى ابن أي شيب  يف ا صنف  )

  ((انقطاعه مع ثقام رجاله: ): )((دار ا عرف دار ا عرف //8383//1212))قال احلافظ يف الفتلقال احلافظ يف الفتل
  ـ ابب ذكر حارة البحرـ ابب ذكر حارة البحر384384

عل  اطموي أمحد بن عل  اطموي أمحد بن   أمحد بن حممد بنأمحد بن حممد بن  وينسب إليها   وينسب إليها نصر حصن منتمال من شرق  مالق نصر حصن منتمال من شرق  مالق   قري  من وادي طرلقري  من وادي طرلاإلحاط  أبخبار يرانط  ( أ ا اإلحاط  أبخبار يرانط  ( أ ا ))رار ابن اخلطيب يف رار ابن اخلطيب يف 
    اطموي يكىن أاب جعفر ويعرف اببن برطالاطموي يكىن أاب جعفر ويعرف اببن برطال  حممد بن عل  بن أمحد بن عل حممد بن عل  بن أمحد بن عل 

    ::مودًعا يف بعض اطسفارمودًعا يف بعض اطسفارورار من شعره ورار من شعره 
  قليب وروح  إر د  الوداعقليب وروح  إر د  الوداع      من لوداعهم من لوداعهم   هللاهللا  أستودعأستودع

  العزاء وداعالعزاء وداع  ابرص ومسلوبابرص ومسلوب      ابنوا وطريف والفؤاد ومقويلابنوا وطريف والفؤاد ومقويل
    عل لفرقنا فراق وداععل لفرقنا فراق وداعجتجت    فتول اي موالي حف هم وال فتول اي موالي حف هم وال 

التايل ليل  وفاله يف التايل ليل  وفاله يف   مموسبعماو  وخرجت جنازله يف اليو وسبعماو  وخرجت جنازله يف اليو   وعفا عنه أايم الطاعون الغريب مبقال  يف منتصف ليل  اجلمع  خامس صفر عام  س وعفا عنه أايم الطاعون الغريب مبقال  يف منتصف ليل  اجلمع  خامس صفر عام  س   لويف رمحه هللالويف رمحه هللا))    قال:   قال: 
    ((  لعاىللعاىل  ن  وستماو  رمحه هللان  وستماو  رمحه هللاوينيف مباوت  واستمر رلك مدل واان مولده عام لسع  ومثاوينيف مباوت  واستمر رلك مدل واان مولده عام لسع  ومثا  رابص من اطموام ينا ز اطلفرابص من اطموام ينا ز اطلف

  ـ ابب ذكر الرحالة جيمس كوك. وماجيالنـ ابب ذكر الرحالة جيمس كوك. وماجيالن
  و و 

  ـ ابب ذكر متساح البحرـ ابب ذكر متساح البحر385385
  يعي  يف جنوب شرق هسيا و ال أسلاليا وبعض جزر جنوب ا هيه ا ادي ويتغ ى على ال ش ء أمسار وسالحف حبري     يعي  يف جنوب شرق هسيا و ال أسلاليا وبعض جزر جنوب ا هيه ا ادي ويتغ ى على ال ش ء أمسار وسالحف حبري     

  غريبةغريبة
(: اان التمساد يعبد عند قدماء ا صري  ابسم )سبك( و و إله ا اء، وقد حفظ امسه إىل يومنا   ا يف (: اان التمساد يعبد عند قدماء ا صري  ابسم )سبك( و و إله ا اء، وقد حفظ امسه إىل يومنا   ا يف //110110ن  ص ن  ص قال اطستار حسن سعد هللا يف اتاب )أسرار الفراعقال اطستار حسن سعد هللا يف اتاب )أسرار الفراع

  ا يف حببل قارون   (ا يف حببل قارون   (أمساء بعض ا دن مثل )سبك الثالا( و)سبك اطحد( واانت أاثر عباداهتم يف جهام الفيوم واوم أمبو ، وقد اانت لقدم إليه القراب  يوميأمساء بعض ا دن مثل )سبك الثالا( و)سبك اطحد( واانت أاثر عباداهتم يف جهام الفيوم واوم أمبو ، وقد اانت لقدم إليه القراب  يومي

  ب ذكر عنب البحرب ذكر عنب البحراباب  ــ386386
ورار أن راوحته اراوح  السمك،و رج من البحر إرا اان وقت ورار أن راوحته اراوح  السمك،و رج من البحر إرا اان وقت   ((منشورام دار اآلفاق اجلديدل ا غربمنشورام دار اآلفاق اجلديدل ا غرب//123123حتف  اطلباب وكب  اإلعلاب/حتف  اطلباب وكب  اإلعلاب/))راره أبو حامد اطندلس  يف راره أبو حامد اطندلس  يف 

  اخلريف، و اجت الرايد، واضطربت اطمواج فيهاخلريف، و اجت الرايد، واضطربت اطمواج فيه
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  ـ ابب هل يعوم أهل اجلنة ؟ـ ابب هل يعوم أهل اجلنة ؟387387
( اطسلم  من أ ل ا دين  ثنا إايل بن ( اطسلم  من أ ل ا دين  ثنا إايل بن : بن أي حكيم : بن أي حكيم حدثنا أبو خليف  ثنا عل  بن ا ديين ثنا عل  بن يزيد بن حكيم  )الصوابحدثنا أبو خليف  ثنا عل  بن ا ديين ثنا عل  بن يزيد بن حكيم  )الصواب( قال :( قال :66269269//2525//77روى الطرباين )روى الطرباين )

رجتز وهللا لوال هللا ما رجتز وهللا لوال هللا ما سلم  بن اطاوع أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال لعامر بن اطاوع انزل اي عامر فبمسعنا من  نيالك فنزل و و يسلم  بن اطاوع أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال لعامر بن اطاوع انزل اي عامر فبمسعنا من  نيالك فنزل و و يعن عن سلم  بن اطاوع سلم  بن اطاوع 
يه وسلم  يرمحك هللا ربك فقال له عمر يه وسلم  يرمحك هللا ربك فقال له عمر ا تدينا وال لصدقنا وال صلينا فبنزلن سكين  علينا وثبت اطقدام إن القينا إن اطوىل قد بغوا علينا فقال له رسول هللا  صلى هللا علا تدينا وال لصدقنا وال صلينا فبنزلن سكين  علينا وثبت اطقدام إن القينا إن اطوىل قد بغوا علينا فقال له رسول هللا  صلى هللا عل

لغد فكان من خرب عامر أن حال عليه سيفه فقتله فقال النال قتل عامر نفسه ف  ب سلم  لغد فكان من خرب عامر أن حال عليه سيفه فقتله فقال النال قتل عامر نفسه ف  ب سلم  رض  هللا عنه اي نيب هللا أبي أنت  ال متعتنا من بن اطاوع فصبحنا خيرب ارض  هللا عنه اي نيب هللا أبي أنت  ال متعتنا من بن اطاوع فصبحنا خيرب ا
ا بوا وال ي نفس  بيده لكبين أن ر إليه يف ا بوا وال ي نفس  بيده لكبين أن ر إليه يف : ): )إىل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فقال اان من مني  عامر أن حال عليه سيفه فقتله فزعم النال أنه قتل نفسه فقال إىل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فقال اان من مني  عامر أن حال عليه سيفه فقتله فزعم النال أنه قتل نفسه فقال 

  ((اجلن  يعوم عومان الدعموصاجلن  يعوم عومان الدعموص
(: (: 363363//99))ثم  يف اجملمع ثم  يف اجملمع و  ا إسناد جيد أبو خليف  شيخ الطرباين  و الفنل بن احلباب اجلمح  ثق  مبمون ويزيد روى عنه احلميدي وعل  بن ا ديين وقال فيه ا يو  ا إسناد جيد أبو خليف  شيخ الطرباين  و الفنل بن احلباب اجلمح  ثق  مبمون ويزيد روى عنه احلميدي وعل  بن ا ديين وقال فيه ا ي

  ((ثق ثق ))
  مرسال  فاحلديغ صحيل وهللا أعلم مرسال  فاحلديغ صحيل وهللا أعلم    م محدثين حممد بن عبد هللا وموسى بن حممد بن إبرا يم وعبد هللا بن جعفر الز ري ويب حدثين حممد بن عبد هللا وموسى بن حممد بن إبرا يم وعبد هللا بن جعفر الز ري ويب ( : ( : 304304//44ورواه ابن سعد )ورواه ابن سعد )

  والدعموص دويب  أو مسك  صغبل لعوم يف ا اء ال لفارقه والدعموص دويب  أو مسك  صغبل لعوم يف ا اء ال لفارقه 
  ـ ابب من فضل قضم امللح يف اجلماعة على أكل الفالوذج يف الفرقة.ـ ابب من فضل قضم امللح يف اجلماعة على أكل الفالوذج يف الفرقة.388388

هللا الطيالس  ان حممد بن عمران بن أي ليلى هللا الطيالس  ان حممد بن عمران بن أي ليلى   ى بن عبدى بن عبدهللا احلافظ أان أمحد بن عثمان بن حيىي اطدم  ان عيسهللا احلافظ أان أمحد بن عثمان بن حيىي اطدم  ان عيس  أخربان أبو عبدأخربان أبو عبد  قال: قال:     ((6868//66روى البيهق  يف الشعب )روى البيهق  يف الشعب )
عن حممد بن أي ليلى عن أبيه عن حممد بن أي ليلى عن أبيه حدثين ابن أي ليلى د وأخربان عل  بن أمحد بن عبدان أان أمحد بن عبيد الصفار ان ابن أي قمال ان موسى بن إمساعيل اجلبل  عن عمران حدثين ابن أي ليلى د وأخربان عل  بن أمحد بن عبدان أان أمحد بن عبيد الصفار ان ابن أي قمال ان موسى بن إمساعيل اجلبل  عن عمران 

  ماع  أحب إيل من أال الفارلوج يف الفرق (ماع  أحب إيل من أال الفارلوج يف الفرق (يف اجليف اجل  قنم ا للقنم ا لل  :):)عن احلكم عن مقسم عن ابن عبال قالعن احلكم عن مقسم عن ابن عبال قال
  حدثنا حممد بن عل  ثنا أبو العبال بن عطاء ثنا الفنل بن زايد ثنا ابن أي ليلىحدثنا حممد بن عل  ثنا أبو العبال بن عطاء ثنا الفنل بن زايد ثنا ابن أي ليلى((305305//1010ورواه أبو نعيم يف احللي  )ورواه أبو نعيم يف احللي  )

الها ولو أن لعض أبصل شلرل حى يدراك ا وم الها ولو أن لعض أبصل شلرل حى يدراك ا وم فاعتزل للك الفرق  فاعتزل للك الفرق  ؟: )؟: )فان   يكن  م مجاع  وال إمامفان   يكن  م مجاع  وال إمامقلت: قد قال النيب صلى هللا عليه وسلم حل يف  حينما سبله : قلت: قد قال النيب صلى هللا عليه وسلم حل يف  حينما سبله : 
  وأنت على رلك(وأنت على رلك(

  ـ ابب ذكر ست عشرة قريت احتملت يف البحرـ ابب ذكر ست عشرة قريت احتملت يف البحر389389
ويف سن   س وثالث  جاء سيل مهول حى احتمل ربض قنطرل قرطب  واحتمل ست عشرل قري  إىل البحر مبا فيها من النال ويف سن   س وثالث  جاء سيل مهول حى احتمل ربض قنطرل قرطب  واحتمل ست عشرل قري  إىل البحر مبا فيها من النال ( : )( : )261261//88و قال ال  يب يف السب )و قال ال  يب يف السب )
(( يعد وال حيصى فال قول إال ابهلل    يعد وال حيصى فال قول إال ابهلل   وا واش  و لك ما الوا واش  و لك ما ال   

ـ ابب ذكر املماليك البحرية.ـ ابب ذكر املماليك البحرية.  390390   
قال ابن واصل اان ا لك الصاحل قال ابن واصل اان ا لك الصاحل : ): )الفتود أيوب ابن السلطان ا لك الكامل حممد ابن العادلالفتود أيوب ابن السلطان ا لك الكامل حممد ابن العادل  بم الدين أيبم الدين أي( يف لرمج  السلطان ( يف لرمج  السلطان 192192وو191191//22و قال ال  يب يف السب )و قال ال  يب يف السب )

مع م عسكره مع م عسكره   طا ر اللسان وال يل ال يرى ا زل وال العبغ وقورا اثب الصمت اقتىن من اللر ما   يشله ملك حى صارواطا ر اللسان وال يل ال يرى ا زل وال العبغ وقورا اثب الصمت اقتىن من اللر ما   يشله ملك حى صاروا  بم الدين عزيز النفس أبيها عفيفا حييابم الدين عزيز النفس أبيها عفيفا حييا
ورجحهم على اطاراد وأمر منهم وجعلهم بطانته واىيط  بد ليزه ومسا م البحري   ورجحهم على اطاراد وأمر منهم وجعلهم بطانته واىيط  بد ليزه ومسا م البحري      

(ا و(ا ولكون التلار جلبو م يف البحر من بالد القفلاق   لكون التلار جلبو م يف البحر من بالد القفلاق     ::قلتقلت   
  ل يقطع يف سرقة امللحل يقطع يف سرقة امللحـ ابب هـ ابب ه391391

    وقال ابن حزم ال يقطع وقال ابن حزم ال يقطع   ((والصحيل من ا   ب أنه يقطع بسرق  ا للوالصحيل من ا   ب أنه يقطع بسرق  ا لل(: )(: )123123//66و قال ابن مفلل يف الفروع )و قال ابن مفلل يف الفروع )
ـ ابب ذكر مفتاح البحرـ ابب ذكر مفتاح البحر392392     

((السفن ومفتاد اطرح الطرق ومفتاد السماء الدعاءالسفن ومفتاد اطرح الطرق ومفتاد السماء الدعاء  لبحارلبحاراامفتاد مفتاد عن احلسن البصري أنه قال : )عن احلسن البصري أنه قال : )  ((7979//1414و نقل القرطيب )و نقل القرطيب )   
ـ ابب ذكر الزقومـ ابب ذكر الزقوم333939   
ل مرفوعا ل مرفوعا حدثنا شعب  عن اطعم  عن جما د عن ابن عباحدثنا شعب  عن اطعم  عن جما د عن ابن عبا)البا ل ( )البا ل ( حدثنا أي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا أي حدثنا عمرو بن مرزوق ((  ((1212//1414))اما يف لفسب ابن اثباما يف لفسب ابن اثبقال ابن أي حامت رمحه هللا )قال ابن أي حامت رمحه هللا )و و 
طعامه(طعامه(فلو أن قطرل من الزقوم  قطرم يف حبار الدنيا طفسدم على أ ل اطرح معايشهم فكيف مبن يكون فلو أن قطرل من الزقوم  قطرم يف حبار الدنيا طفسدم على أ ل اطرح معايشهم فكيف مبن يكون   :):)   

  وعمرو قال فيه احلافظ : ثق  له أو ام  وعمرو قال فيه احلافظ : ثق  له أو ام  
به به   شعب شعب   ثناثنا  ،،  الطيالس الطيالس   داودداود  أبوأبو  ثناثنا  ،،  يزيديزيد  بنبن  أسدأسد  بنبن  حممدحممد  ثناثنا  قاالقاال  حيانحيان  بنبن  حممدحممد  وأيوأي  ،،  أمحدأمحد  بنبن  سليمانسليمان  ( عن( عن18281828و لكن رواه أبو الشيخ يف  ريخ أصبهان  )و لكن رواه أبو الشيخ يف  ريخ أصبهان  )   

    داود وو ب بن جرير داود وو ب بن جرير   أيأي  عن عن بن مرزوق بن مرزوق إبرا يم إبرا يم   عن عن العبال حممد بن يعقوب العبال حممد بن يعقوب   أيأيعن عن ((322322//22))ورواه احلاام ورواه احلاام 
  ا حديغ صحيل على شرو الشيخ  و    ا حديغ صحيل على شرو الشيخ  و  ثالثتهم عن شعب  وقال : )ثالثتهم عن شعب  وقال : )  هدم بن أي إايلهدم بن أي إايل  عن عن إبرا يم بن احلس  إبرا يم بن احلس    عن عن عبد الرمحن بن احلسن القاض  رمدان عبد الرمحن بن احلسن القاض  رمدان وعن وعن 
(( رجاه رجاه   

    فاحلديغ صحيل مبلموع طرقه وهللا أعلم فاحلديغ صحيل مبلموع طرقه وهللا أعلم 

الطيالس  بلفظ )يف دار الدنيا( عوضا عن )حبار الدنيا ( وضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف سنن اللم ي بعد أن صححه يف الطيالس  بلفظ )يف دار الدنيا( عوضا عن )حبار الدنيا ( وضعفه الشيخ اطلباين يف ضعيف سنن اللم ي بعد أن صححه يف ويبه من طريح ويبه من طريح   ((25852585))ورواه اللم ي ورواه اللم ي 
( ( 52505250صحيل اجلامع )صحيل اجلامع )   

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـ ابب ذكر رؤاي منصورـ ابب ذكر رؤاي منصور394394   

بُ   م ار ام ار ا  نو ْفسٌ نو ْفسٌ   ل ْدرميل ْدرمي  و م او م ا  اْط ْرح امم اْط ْرح امم   يفم يفم   م ام ا  و يو ْعل مُ و يو ْعل مُ   غ ْيغ  غ ْيغ  الْ الْ   و يُونو زءملُ و يُونو زءملُ   السَّاع  م السَّاع  م   عمْلمُ عمْلمُ   عمْند هُ عمْند هُ   اّللَّ  اّللَّ    إمنَّ إمنَّ و قال الزخمشري يف الكشاف  يف لفسب قوله لعال : )و قال الزخمشري يف الكشاف  يف لفسب قوله لعال : ) بُ ل ْكسم   أبم يءم أبم يءم   نو ْفسٌ نو ْفسٌ   ل ْدرميل ْدرمي  و م او م ا  ي ًداي ًدا  ل ْكسم
ُومُ   أ ْرحص أ ْرحص  ُومُ مت  ::((((3434))  خ بمبٌ خ بمبٌ   ع لميمٌ ع لميمٌ   اّللَّ  اّللَّ    إمنَّ إمنَّ   مت    

  خبمسخبمس  فتبوءلو افتبوءلو ا  ،،  رلكرلك  يفيف  العلماءالعلماء  فاستفىفاستفى  ،،  اخلمساخلمس  ابألصابعابألصابع  يهيهإلإل  وأشاروأشار  البحرالبحر  منمن  يدهيده  أخرجأخرج  خياالً خياالً   كأنكأن    منامهمنامه  يفيف  فرأىفرأى  ،،  عمرهعمره  مدءلمدءل  معرف معرف   أمههأمهه  أنهأنه  ا نصورا نصور  وعنوعن))  
قق((  إليهإليه  لكلك  سبيلسبيل  الال  معرفتهمعرفته  طلبتطلبت  ماما  وأنوأن  ،،  هللاهللا  إالإال  يعلمهايعلمها  الال   س س  الغيبالغيب  مفاللمفالل  أنء أنء   أتويلهاأتويلها: :   هللاهللا  رمحهرمحه  حنيف حنيف   أبوأبو  قالقال  حىحى  ،،  رلكرلك  وبغبوبغب  ،،  أشهرأشهر  وخبمس وخبمس   ،،  سن سن    

ـ ابب مثل الذي يؤم الناس بغري علمـ ابب مثل الذي يؤم الناس بغري علم395395   

((نقصانهنقصانه  منمن  زايدلهزايدله  يدرييدري  الال  البحرالبحر  يفيف  ا اءا اء  يكيليكيل  ال يال ي  مثلمثل  علمعلم  بغببغب  النالالنال  يؤميؤم  ال يال ي  مثلمثل: : النخع النخع   وقالوقال: ): )( ( 148148//11))يل يف إحياء علوم الدين يل يف إحياء علوم الدين قال الغزاقال الغزا   
ـ ابب معرفة معاجلة القلوبـ ابب معرفة معاجلة القلوب396396   

  عندعند  الشتاءالشتاء  يفيف  البحرالبحر  يرابيراب  فكانفكان  الشلاع الشلاع   لحلحخخ  لنفسهلنفسه  حيصلحيصل  أنأن  فبرادفبراد  القلبالقلب  وضعفوضعف  اجلنباجلنب  نفسهنفسه  يفيف  يستشعريستشعر  ااناان    وبعنهموبعنهم( : )( : )6262//33قال الغزايل يف اإلحياء )قال الغزايل يف اإلحياء )
  لعرفكلعرفك  اطمثل اطمثل   ابلب ل فه هابلب ل فه ه  والرايءوالرايء  اجلوداجلود  رعون رعون   النالالنال  علىعلى  لفرقتهلفرقته  منمن  خابخاب  إرإر  ققققالبحرالبحر  يفيف  بهبه  ورمىورمى  مالهماله  مجيعمجيع  ابعابع  أبنأبن  ا الا ال  حبحب  بعنهمبعنهم  وعاجلوعاجل        قققق  اطمواجاطمواج  اضطراباضطراب

((ببالقلو القلو   معاجل معاجل   طريحطريح   
فلما عمل اإلحياء عمد فلما عمل اإلحياء عمد   )  )  ام أبو بكر الطرطوش  رمحه هللا لعاىل ح  سبله ابن ا  فر عن أي حامد الغزايل فقال: ام أبو بكر الطرطوش  رمحه هللا لعاىل ح  سبله ابن ا  فر عن أي حامد الغزايل فقال: قلت: أي نوع من اخلبل واحلمح   ا ، وصدق اإلمقلت: أي نوع من اخلبل واحلمح   ا ، وصدق اإلم

  (قق وقد صدق وهللا (قق وقد صدق وهللا فسقط على أم رأسهفسقط على أم رأسه      يتكلم يف علوم اطحوال ومرامز الصوفي  يتكلم يف علوم اطحوال ومرامز الصوفي  
  ابب يف ذكر امللك ومسكة اليهودي ابب يف ذكر امللك ومسكة اليهودي ـ ـ 397397

  لعاىللعاىل  هللاهللا  منعمنع  ورأواورأوا  الشقاول،الشقاول،  عالم عالم   رلكرلك  أنأن  ورأواورأوا  عليهاعليها  النفسالنفس  ومترينومترين  اططعم اططعم   ل ي ل ي   لناوللناول  منمن  السلفالسلف  خوفخوف  اشتداشتد  وقدوقد: ): )((9292//33))و قال أبو حامد الغزايل يف اإلحياء  و قال أبو حامد الغزايل يف اإلحياء  
  فالنفالن  اشتهاهاشتهاه  البحرالبحر  منمن  حومحوم  قم قم وْ وْ بس  بس    أمرمأمرم: : قالقال  أين؟أين؟  منمن: : لآلخرلآلخر  أحدمهاأحدمها  فقالفقال  الرابع الرابع   السماءالسماء  يفيف  ملكانملكان  التقىالتقى: : قالقال  منبهمنبه  بنبن  و بو ب  أنأن  روىروى  حىحى  السعادل،السعادل،  ياي ياي   منهمنه

  هللاهللا  رض رض   عمرعمر  امتنعامتنع  و  او  ا    اخلباخلب  عالمامعالمام  منمن  ليسليس  الشهوامالشهوام  أسبابأسباب  ليسبليسب  أنأن  علىعلى  لنبيهلنبيه  فه افه ا    العابدالعابد  فالنفالن  اشتهاهاشتهاه  زيتزيت  إب راقإب راق  أمرمأمرم: : اآلخراآلخر  وقالوقال  هللا،هللا،  لعنهلعنه  اليهودياليهودي
  ((  حساراحسارا  عينعين  اعزلوااعزلوا: : وقالوقال  بعسلبعسل  ابردابرد  ماءماء  شرب شرب   عنعن  عنهعنه

  حول وال قول إال ابهلل ولست أفوهتا على أي حامد ، فاين راار   ا اطثر ال ي ساقه حمتفيا به مستشهدا  حول وال قول إال ابهلل ولست أفوهتا على أي حامد ، فاين راار   ا اطثر ال ي ساقه حمتفيا به مستشهدا    قلت: مارا أقول يف أي حامد  يفر هللا يل وله والقلت: مارا أقول يف أي حامد  يفر هللا يل وله وال
)بن سليمان )بن سليمان حدثنا جعفر حدثنا جعفر )بن حامت العنزي، صدوق له أو ام()بن حامت العنزي، صدوق له أو ام(ي حدثنا سيار ي حدثنا سيار أأحدثنا حدثنا   حدثنا عبد هللاحدثنا عبد هللا( : قال : ( : قال : 119119فقد رواه ابن أي عاصم يف اتاب الز د )صفقد رواه ابن أي عاصم يف اتاب الز د )ص

  اعزلوا عين حسارا  اعزلوا عين مؤ ا(اعزلوا عين حسارا  اعزلوا عين مؤ ا(  : ): )ن عمر أري بشرب  عسل ف اقها فارا ماء وعسل فقالن عمر أري بشرب  عسل ف اقها فارا ماء وعسل فقالأأعن احلسن عن احلسن )بن مسلم الثقف ،صدوق( )بن مسلم الثقف ،صدوق( نا حوشب نا حوشب حدثحدثالنبع ،صدوق( النبع ،صدوق( 
لسنت  بقيتا لسنت  بقيتا   ه ولده ولدسيار  و بن حامت العنزي صودق له أو ام وجعفر  و بن سليمان النبع  وحوشب  و بن مسلم الثقف  ومها صدوقان  واحلسن   يدرر من عمر فانسيار  و بن حامت العنزي صودق له أو ام وجعفر  و بن سليمان النبع  وحوشب  و بن مسلم الثقف  ومها صدوقان  واحلسن   يدرر من عمر فان

  اليت أخرجها لعباده اليت أخرجها لعباده من خالفته فاإلسناد منقطع وا نت منكر ، يكف  دليال على رلك أمر هللا لعاىل طولياوه ابطال من الطيبام وأنكاره على من حرم زينته من خالفته فاإلسناد منقطع وا نت منكر ، يكف  دليال على رلك أمر هللا لعاىل طولياوه ابطال من الطيبام وأنكاره على من حرم زينته 
  فائدة حديثيةفائدة حديثية

صره لكن ليس مثله ممن يتحمل احلديغ لصغر سنه اما    حال احلسن مع صره لكن ليس مثله ممن يتحمل احلديغ لصغر سنه اما    حال احلسن مع أحد صورل ، إما أنه   يعاصره، أو عاأحد صورل ، إما أنه   يعاصره، أو عا  ((فالن   يدرر فالانفالن   يدرر فالان))يقصد علماء احلديغ بقو م : يقصد علماء احلديغ بقو م : 
  عمر  نا فقد رار احلافظ أنه   يدرر عمر مع أنه عاصره  دل سنت  بعد والدله قعمر  نا فقد رار احلافظ أنه   يدرر عمر مع أنه عاصره  دل سنت  بعد والدله ق

  ـ ابب من نذر يف موج هائج إن جناه هللا أن يتصدق على أول من يلقاه!!ـ ابب من نذر يف موج هائج إن جناه هللا أن يتصدق على أول من يلقاه!!398398
  إىلإىل  فخرجتفخرجت  ابخلروجابخلروج  نفس نفس   فحدثتينفحدثتين  ضعفاً،ضعفاً،  فوجدمفوجدم  أايمأايم  عشرلعشرل  ابحلرمابحلرم  مرلمرل  مجعتمجعت: : البصريالبصري  اطقطعاطقطع  يعقوبيعقوب  أبوأبو  الالقق  :):)((دار ا عرف دار ا عرف //271271//44))و قال الغزايل يف اإلحياء و قال الغزايل يف اإلحياء 

  ح كح ك  يكونيكون  وهخرهوهخره  أايمأايم  عشرلعشرل  جعتجعت: : يليل  يقوليقول  قاوالً قاوالً   وابنوابن  وحش وحش   منهامنها  قليبقليب  يفيف  فوجدمفوجدم  فبخ هتا،فبخ هتا،  مطروح مطروح   سللم سللم   فرأيتفرأيت  ضعف ،ضعف ،  يسكنيسكن  شيئاً شيئاً   أجدأجد  لعل لعل   الواديالوادي
  ؟؟  رارا  خصصتينخصصتين  ايفايف:  :  فقلتفقلت  لك،لك،    ه  ه: : وقالوقال  قمطرلقمطرل  ووضعووضع  يدييدي  ب ب   جلسجلس  حىحى  أقبلأقبل  قدقد  أعلم أعلم   برجلبرجل  أانأان  فارافارا  وقعدم،وقعدم،  ا سلدا سلد  ودخلتودخلت  رارا  فرميتفرميت  متغبل،متغبل،  سللم سللم 

  وأنتوأنت  ن،ن،اجملاورياجملاوري  منمن  بصريبصري  عليهعليه  يقعيقع  منمن  أولأول  علىعلى  ر هر ه  ألصدقألصدق  أنأن  لعاىللعاىل  هللاهللا  خلصينخلصين  إنإن  فن رمفن رم  الغرق،الغرق،  علىعلى  السفين السفين   وأشرفتوأشرفت  أايمأايم  عشرلعشرل  من من   البحرالبحر  يفيف  اناانا    أانأان  اعلماعلم: : قالقال
  مينمين   دي  دي   أصحابكأصحابك  إىلإىل  الباق الباق   ردرد: : وقلتوقلت  رارا  منمن  وقبن وقبن   رارا  منمن  قبن قبن   فقبنتفقبنت  اعاب،اعاب،    وسكروسكر  مقشورمقشور  ولوزولوز  مصريمصري  مسيدمسيد  فيهافيها  فارافارا  ففتحهاففتحها  افتحها،افتحها،: : فقلتفقلت  لقيته،لقيته،  منمن  أولأول

  قق((  الواديالوادي  منمن  لطلبهلطلبه  وأنتوأنت  أايمأايم  عشرلعشرل  منمن  إليكإليك  يسبيسب  رزقكرزقك: : نفس نفس   يفيف  قلتقلت      قبلتها،قبلتها،  وقدوقد  إليكم،إليكم،
  ا خاف الغرقا خاف الغرقـ ابب ما يقول إذـ ابب ما يقول إذ399399

  احلافظاحلافظ  سليمانسليمان  بنبن  حممدحممد  بنبن  أمحدأمحد  بنبن  حممدحممد  أخربانأخربان  الدربنديالدربندي  حممدحممد  بنبن  احلسناحلسن  الوليدالوليد  أبوأبو  أخربينأخربيندار الكتب العلمي ( قال :دار الكتب العلمي ( قال ://984984و روى اخلطيب البغدادي يف  ر ه )و روى اخلطيب البغدادي يف  ر ه )
  عثمانعثمان  أبوأبو  حدثناحدثنا  ا روزيا روزي  القيس القيس   عبادعباد  بنبن  السريالسري  مدمدحمحم  أبوأبو  حدثناحدثنا  العلل العلل   حف حف   بنبن  سهلسهل  بنبن  هللاهللا  عبدعبد  بنبن  حممدحممد  سهلسهل  أبوأبو  حدثناحدثنا  ردامردام  بنبن  يوسفيوسف  بنبن  حممدحممد  حدثناحدثنا  ببخارىببخارى
ومن يتق هللا جيعل ومن يتق هللا جيعل )))يعين قوله لعاىل : )يعين قوله لعاىل :   اآلي اآلي     ه  ه  قرأقرأ  منمنابن عبال أنه قال )ابن عبال أنه قال )  عنعن  النحارالنحار  عنعن  جويربجويرب  عنعن  السكوينالسكوين  زايدزايد  أيأي  بنبن  إمساعيلإمساعيل  حدثناحدثنا  البغداديالبغدادي  القاسمالقاسم  بنبن  سعيدسعيد

    رلكرلك  منمن  ش ءش ء  ينرهينره      سبعسبع  عندعند  أوأو  الغرقالغرق   اف اف  موجموج  عندعند  أوأو  ههيشميشم   اف اف  سلطانسلطان  عندعند((        له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسبله خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب
  ـ ابب ذكر دابة عجيبة ظهرت من حبر  النيلـ ابب ذكر دابة عجيبة ظهرت من حبر  النيل400400

  صورلهصورله  ماما  ل ارلهل ارله  منمن  والثالث والثالث   الثامنالثامن  اجلزءاجلزء  منمن  الصفديالصفدي  الدينالدين  صالدصالد  الشيخالشيخ  خهخه  منمن  نقلتنقلتو قال ابن حل  احلموي يف مثرام اطوراق )فصل : الوليد ومسامرل اخللفاء(: )و قال ابن حل  احلموي يف مثرام اطوراق )فصل : الوليد ومسامرل اخللفاء(: )
  اخلميساخلميس  يوميوم  بتاريخبتاريخ  ااناان     ا ا  أنهأنه  اىروس اىروس   القا رلالقا رل  منمن  الواردلالواردل  الكتبالكتب  بعضبعض  يفيف  قرأمقرأم  صورلهصورله  ماما  لعاىللعاىل  هللاهللا  رمحهرمحه  الربزيلالربزيل  الدينالدين  علمعلم  احلافظاحلافظ  اإلماماإلمام  الشيخالشيخ  شيخناشيخنا  خهخه  منمن  نقلتنقلت
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  مثلمثل  وفرجهاوفرجها  وعينا اوعينا ا  اجلمالاجلمال  اآراناآران    وهرا اوهرا ا  شعرشعر  بالبال  اجلامولاجلامول  لونلون  لو الو ا  صف صف   ا نوفي ا نوفي   ارحارح  إىلإىل  النيلالنيل  حبرحبر  منمن  عليب عليب   داب داب   ينهرمينهرم  وسبعماو وسبعماو   اثن اثن   سن سن   يفيف  اآلخرلاآلخرل  مجاديمجادي  رابعرابع
  واثنانواثنان  فوقفوق  منمن  اثناناثنان  أنيابأنياب  أربع أربع   و او ا  الكرابلالكرابل  مثلمثل  وشفتا اوشفتا ا  وفمهاوفمها  لبناً لبناً   اىشواىشو  التيسالتيس  يلظيلظ  مثلمثل  ورقبتهاورقبتها  السمك السمك   ا نبا نب    طرفهطرفه  ونصفونصف  شربشرب  طولهطوله  رنبرنب  فرجهافرجها  يغط يغط   الناق الناق 
  اىلاىل  راتبهاراتبها  ومنومن  ونصفونصف  شربانشربان  االرحاالرح  اىلاىل  ابطنهاابطنها  منمن  يد ايد ا  وطولوطول  الشطرنجالشطرنج  بيادقبيادق  مثلمثل  وسناً وسناً   ضرساً ضرساً   ربعونربعونواوا  مثاني مثاني   فمهافمها  ويفويف  أصبع أصبع   وعرضهنوعرضهن  الشربالشرب  دوندون  طو نطو ن  أسفلأسفل  منمن

   س  س   رنبهارنبها  إىلإىل  فمهافمها  منمن  وطو اوطو ا  ونصفونصف  رراع رراع   مقدارمقدار  ينا ر اينا ر ا  وعرحوعرح  اجلملاجلمل  أينافبأينافب  مثلمثل  أينافبأينافب  أبربع أبربع   السكرج السكرج   مثلمثل  حافر احافر ا  ودورودور  جمعدجمعد  أصغرأصغر  الثعبانالثعبان  بطنبطن  مثلمثل  حافر احافر ا
  مجالمجال   س  س   علىعلى  جلد اجلد ا  ومحلومحل  السيوفالسيوف  فيهفيه  لعمللعمل  ماما  أصابعأصابع  أربع أربع   جلد اجلد ا  ويلظويلظ  اجلملاجلمل  اطعماطعم    وطعمهوطعمه  السمكالسمك  مثلمثل  زفرلهزفرله  أمحرأمحر  وحلمهاوحلمها  ارولارول    ثالاثالا  هاهابطنبطن  ويفويف  قدماقدما  عشرعشر
    ((يديهيديه  ب ب   وأقاموهوأقاموه  لبنالبنا  وحشوهوحشوه  السلطانالسلطان  حبنرلحبنرل  ا عمورلا عمورل  القلع القلع   إىلإىل  وأحنروهوأحنروه  مجلمجل  بعدبعد  مجلمجل  علىعلى  ثقلهثقله  منمن  ساع ساع   مقدارمقدار  يفيف
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