
 فوائد وملح ونواد من كتاب التراتيب اإلدارية 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 فوائد وملح ونواد من كتاب التراتيب اإلدارية

 للكتاني 

 " الحلقة األولى " :  

 والصالة والسالم على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وأشكال متعددة من ذلك التأليف ابتداًء ، والشروح ، واالختصار ،  من المعلوم أن التأليف والتصنيف له أنواع

وجمع الفوائد و الملح في صعيد واحد بين دفتي كتاب ، أو استخراج فواد وملح ونوادر كتاب معين ، ومنه هذه 

س الكتاني األسطر التي بين يديك الموسومة بـ " فوائد وملح ونواد من كتاب التراتيب االدارية " لعبد الحي بن شم

 الفاسي. 

وهذا الكتاب أكثر مما عني به من التصنيف ـ وهو تسطير أسس وخطط ، والطرق التي سير عليه في الدولة  

اإلسالمية في العهد النبوي ـ فقد احتوى على فوائد ونوادر قّل أن تجدها في كتاب آخر ، الذي يظهر من خالله  

 ن ينفون أن يكون لإلسالم حضارة ، ومدنية تذكر. على الحضارة اإلسالمية ، مما فيه رد على الذي

فهذا الكتاب فيه جملة من المعارف والفوائد والملح تشرئب إلى معرفتها أنفس الطالبين ، وترتاح بمذاكرتها قلوب 

 المتأدبين .. 

فنون العلم ومما يدل على أهمية الكتاب غزارة المراجع التي رجع إليها في جمع مادة هذا الكتاب وتنوعها فشملت 

" التفسير ، الحديث ، والفقه ، واألدب ، والتاريخ ، واللغة ...... بل إن بعض هذه المراجع نادرة وغير متوفرة 

 (. 32ـ 21م/1بين أيدي الناس )

ومما يقوي أهمية هذا الكتاب الكتب والرسائل واألجزاء التي يذكرها عندما يتكلم على بعض المسائل واألبواب 

ثرة وقيمتها العلمية ، وبعضها يُظن أنها من ضمن ما فقدم من تراث هذه األمة ، فقد وقف عليها جمعة بين الك

ونقل منها ، ويذكر مكانها ؛ حتى أن كاتب هذه األسطر ندم على عدم تقيدها ؛ فحبذا لو انتدب أحد الطالبين للعلم ،  

 والبحث عن الكتب النادرة لجمعها وترتيبها . 

في الوقوف على ما كتبه علماء هذه األمة وجمعها ؛ حتى اجتمع لديه الشيء الكثير من فهذا المصنف مشغوف 

 المصنفات في شتى العلوم ، حتى أن مما ذكره من هذه الكتب لم يسبق لك الوقوف عليها بل السماع بها 

األعالم ثم ذكر هؤالء ( : وقد أفرد ما يتعلق بالنعال النبوية بالتأليف جماعة من 1/36على سبيل المثال حيث قال )

 ( .1/211) األعالم ومؤلفاتهم ، وذكر ما طبع منها . ، وكذا ما يتعلق الشعر والشعراء زمن النبي 

أنه يتوسع في الكالم على بعض المسائل ، بذكر األقوال ، ومن قال بها ، والكتب ، واألجزاء في ذلك ، على سبيل 

أم  ، متى البداية بهذا التاريخ ، وهل أول من بدأ به هل هو النبي المثال ، تكلمه على بداية التاريخ الهجري 

 ( . 308ـ 1/301( ، وكالمه على أحكام الهجر ، والعزلة )1/180؟) عمر 

وهذا الكتاب كثير ما ينقل منه فضيلة الشيخ العالمة الدكتور بكر بن عبد هللا أبو زيد ـ ألبسه هللا لباس الصحة  

 الكتاب .  والعافية ـ ويشيد بهذا

فإلى هذه الفوائد والملح مراعياً في ذلك االختصار ، واألكثر فائدة مما تجذب القارئ إلى قراءة هذا الكتاب المرة 

 بعد المرة ، فقد جمع بين غزارة المسائل والفوائد العلمية ، والمتعة واألنس . 

 • اسم الكتاب كامالً : 

صناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية " كتاب التراتيب اإلدارية ، والعماالت وال

 اإلسالمية في المدينة المنورة العلية " . 

من الحرف والصنائع  المرجع األساس لهذا الكتاب " تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول هللا 

 مد بن أحمد الخزاعي . العماالت الشرعية " ألبي الحسن علي بن ذي الوزارتين مح

 مع أهمية هذا الكتاب حافظ عليه المؤلف فدونه في كتاب ، وجعله بخط أسود وتحته خط . 

 • المؤلف :  

 عبد الحي بن شمس الكتاني الفاسي . 

 في طرة الكتاب اهداء الكتاب إلى شيخه والده بأبيات البن طباطبا العلوي يقول فيها : 

 نك استفدنا حسنه ونظامه ال تنكرن اهداءنا لك منطقاً م

 فاهلل عز وجل يشكر فعل من يتلو عليه وحيهُ وكالمه 

 وبأبيات البن حجر يقول فيها : هنيئا ألصحاب خير الورى وطوبى ألصحاب أخباره 

 .... ..... 

( مقدمة نافعة بين فيها عن الحضارة اإلسالمية ، ورد فيها على الذين ينفون أن يكون لإلسالم 16،  10م/1)

 حضارة ، ومدنية تذكر . 
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( : إن الملة في أولها لم يكن فيها علم 349( ناقشة ابن خلدون على قوله في " مقدمة العبر " )ص 11م/ 1وفي )

وال صناعة، لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة، وإنما أحكام الشريعة التي هي أوامر هللا ونواهيه، كان الرجال  

أخذها من الكتاب والسنة، بما تلقوة من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم  ينقلونها في صدورهم، وقد عرفوا م

يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتآليف والتدوين ، وال رجعوا إليه وال دعتهم حاجة ، وجرى األمر على ذلك  

 زمن الصحاية والتابعين ، ناقشه بكالم ماتن مفيد .

ومولده ونشأته ، ..... وغير ذلك من المعارف التي  النبي  ( ذكر الخالف في حكم معرفة وتعلم نسب15م/1)

 .   تخصه 

 نقل عن ابن فارس أنه قال بالوجوب ، وبين الحد من سيرته التي يجب معرفتها ... 

( : وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى هللا  68/ 1وذكر كالم ابن القيم في " زاد المعاد " )

لم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عليه وس

عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل  

 بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم .  

 ( : 16م/ 1عمارة الدنيا والعمل لآلخرة ) • من غايات مجيء محمد 

جاء بعمارة الدنيا والعمل لآلخرة ، ال  قال : وال شك أن المسلم إذا تتبع السيرة لم يبق له شك في أن نبيه 

بعتم تعمير القلب بالدنيا تعميراً يغفل به المسلم عن ربه   بخراب العالم واالنقطاع عن العمل حاشا وكالّ نعم جاء 

ة ، وال كن أمرك أن تجد وتجهد حتى تمال منها يدك ، وتترك قلبك هلل وما يرضيه منك من وجوه مبرات وتوحيد

 وحسنات .... 

 (: 21م/ 1• حكم طلب الرئاسة والمراتب العالية كالوالية والقضاء )

 العالية . : " وجعلنا للمتقين إماماً " أن اإلنسان يجوز أن يطلب المراتب  استدل بعض أهل العلم بقوله 

: " اجعلني على خزائن األرض ... " جواز طلب الوالية ونحوه لمن وثق من  وقال السيوطي على قول يوسف 

 نفسه القيام بحقوقه وجواز التولية عند الكافر والظالم .  

 (:79م/ 1• نقد مقولة : ما ترك األول لآلخر من شيء)

م وبالعلماء وبالمتعلمين من هذه المقولة ، وقال عن كلمة علي بن  نقل عن ابن عبد البر أنه قال : ما كان أضر بالعل

 أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه : قال لم يسبق إليه بهذه المقولة ، وأي كلمة أحض على طلب العلم منها . 

ماضي ،  • مكان المتقدمين عند الناس ، وتقديمهم على المتأخرين في العلوم وغيرها ، وأن من عادة الناس مدح ال

 (: 21م/ 1وذم الباقي في هذا الشأن )

( أنه قال : ونحن وإن كان عصرنا متأخراً عن عصر  30/ 1نقل كالم المسعودي في كتابه " التنبيه واإلشراف " )

من كان قبلنا من المؤلفين ، وأيامنا بعيدة عن أيامهم فلنرجو أن ال نقصر عنهم في تصنيف نقصده وغرض نؤمه، 

ق االبتداء فلنا فضيلة اإلقتداء ، وقد تشترك الخواطر، وتتفق الضمائر، وربما كان اآلخر أحسن  وإن كان لهم سب

تأليفاً، وأمتن تصنيفاً ، لحكمة التجارب ، وخشية التتبع ، واالحتراس من مواقع الخطأ . ومن هاهنا صارت العلوم  

غاية محصورة ، وال نهاية محدودة ، وقد  نامية، غير متناهية، لوجود اآلخر ما ال يجده األول ، وذلك إلى غير

أخبر هللا عز وجل بذلك فقال " وفوق كل ذي علم عليم " على أن من شيم كثير من الناس إطراء المتقدمين، 

وتعظيم كتب السالفين، ومدح الماضي، وذم الباقي، وإن كان في كتب المحدثين ما هو أعظم فائدة، وأكثر عائدة . 

أنه قال: كنت أؤلف الكتاب الكثير المعاني، الحسن النظم، وأنسبه إلى نفسي  -جاللة قدره  على -فقد حكى الجاحظ 

فال أرى األسماع تصغي إليه وال اإلردادات تتيم نحوه، ثم أؤلف ما هو أنقص منه رتبة، وأقل فائدة، ثم ينحله عبد 

سماؤهم في المصنفين، فيقبلون على هللا بن المقفع، أو سهل بن هارون، أو غيرهما من المتقدمين، ممن صارت أ

كتبها، ويسارعون إلى نسخها، ال لشيء إال لنسبتها للمتقدمين، ولما يداخل أهل هذا العصر من حسد من هو في 

عصرهم، ومنافسته على المناقب التي عني بتشيدها ، وهذه طائفة ال يعبأ بها كبار الناس، وإنما العمل على أهل  

وا كل شيء حقه من القول، ووفوه قسطه من الحق، فلم يرفعوا المتقدم إذا كان ناقصاً، النظر والتأمل الذين أعط

/  5)ج  -ولم ينقصوا المتأخر إذا كان زائداً؛ فلمثل هؤالء تصنف العلوم، وتدون الكتب. وانظر صبح األعشى 

484 . ) 

لعلم ورجحان أهله بالمدارك  علق الكتاني على هذا بقوله : وإذا كان هذا في ذلك الزمن زمن نفاق أسواق ا

والغايات فكيف بزماننا هذا زمن التأخر واالنحطاط والتقليد األعمى لكل مستهجن وغلبة األعراض السافلة  

 والمقاومة للكمال والكاملين والتشبت بأذيال الناقصين والساقطين سخطاً على الفضيلة ومقاومة لها . 

ال : وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر " أزهد  ثم ذكر كالم ابن حزم في هذا الباب ؛ حيث ق

الناس في عالٍم أهله " ، وقرأت في اإلنجيل أن عيسى عليه السالم قال: " ال يفقد النبي حرمته إال في بلده " وقد 

وأشدهم تثبتاً، وهم أوفر الناس أحالماً وأصحهم عقوالً  -تيقنا ذلك بما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من قريش 

حتى خص هللا تعالى األوس والخزرج  -مع ما خصوا به من سكناهم أفضل البقاع، وتغذيتهم بأكرم المياه 

بالفضيلة التي أبانهم بها على جميع الناس، وهللا يؤتي فضله من يشاء، وال سيما أندلسنا فإنها خصت من حسد 

كثير ما يأتي به، واستهجانهم حسناته، وتتبعهم سقطاته  أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم، واستقاللهم
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وعثراته، وأكثر ذلك مدة حياته، بأضعافما في سائر البالد، إن أجاد قالوا: سارق مغير ومنتحل مدع، وإن توسط 

قالوا: غث بارد وضعيف ساقط، وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا: متى كان هذا ومتى تعلم وفي أي زمان  

مه الهبل! وبعد ذلك إن ولجت به األقدار أحد طريقين إما شفوفاً بائناً يعليه على نظرائه أو سلوكاً في غير قرأ وأل

السبيل التي عهدوها فهنالك حمي الوطيس على البائس، وصار غرضاً لألقوال وهدفاً للمطالب ونصباً للتسبب إليه 

نقل وطوق ما لم يتقلد وألحق به ما لم يفه به وال  ونهباً لأللسنة وعرضة للتطرق إلى عرضه، وربما نحل ما لم

اعتقده قلبه، وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ أن يسلم من المتالف وينجو من المخالف،  

فإن تعرض لتأليف غمز ولمز وتعرض وهمز واشتط عليه، وعظم يسير خطبه واستشنع هين سقطه وذهبت 

وهتف ونودي بما أغفل، فتنكس لذلك همته وتكل نفسه وتبرد حميته، وهكذا عندنا  محاسنه وسترت فضائله

نصيب من ابتدأ يحوك شعراً أو يعمل رسالة، فإنه ال يفلت من هذه الحبائل، وال يتخلص من هذا النصب إال 

 ( .166/  3الناهض الفائت والمطفف المستولي على األمد . وانظر " نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب " ) 

علق الكتاني على هذا بقوله : فليت شعري ما يقال بعد خراب األندلس وضعف اإلسالم في القرن الرابع عشر .  

 وجماع القول أن من جهل شيئاً عاداه ، والمزكوم ال يجد رائحة العطر بل يأباه . 

 ( :  1/2• المراد بالخالفة )

الجامعة القائمة بحراسة الدين والدنيا ، والقائم بها يسمى الخليفة الخالفة هي : الرياسة العظمى والوالية العامة 

 . ، وأول خليفة هو أبي بكر الصديق  ألنه خليفة رسول هللا 

 ( : 1/5• أول من اتخذ بيتاً للمال ، وأول من لقب بشيخ اإلسالم )

 شيخ اإلسالم . قال : أبو بكر هو أول من اتخذ بيت المال ، وقال السخاوي : وهو أول من لقب ب

 ( : 17ـ  6/ 1• المراحل التي مر عليها لقب " أمير المنؤمنين " وأول من لقب به )

 أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء عمر بن الخطاب اتفاقاً .  

 وأول من أطلق عليه هذا االسم عبد هللا بن جحش . 

أحد ، وتنافسوا فيها خصوصاً ملوك بني أمية ثم بني  ثم قال : ثم توارث الخلفاء هذا اللقب سمة ال يشاركهم فيها

 العباس ببغداد إال من راء أنه أحق منهم بالخالفة . 

 ( : 1/7• تقديم محمد النفس الزكية بالخالفة على بني العباس )

ا مالك محمد النفس الزكية بويع بالخالفة في المدينة قبل بيعة أبي جعفر المنصور فكان هو الخليفة الشرعي ، ولهذ

وأبو حنيفة يجنحان إليه ويرجحان أمامته على بني العباس ويريان أن إمامته أصح من إمامة أبي جعفر ألنقاد هذه 

 البيعة من قبل . 

 ( :  1/8• سبب انتشار مذهب مالك في المغرب )

حن أحق بإتباع ألن إدريس بن عبد هللا أمير المغرب أخ محمد النفس الزكية أمر أتباعه بإتباع مالك ، وقال ن

 مذهب وقراءة الموطأ مالك . 

سُ  وَل َوأُْولِي • فائدة من عدم إعادة الفعل عند ذكر أولي األمر في قوله }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا هللّاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهلّلِ َواْليَْوِم اآلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن  األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى هللّاِ َوال رَّ

 ( . 1/17")59تَأِْويالً { " النساء : 

قال الطيبي : أعاد الفعل في قوله أطيعوا الرسول إشارة إلى استقالل الرسول بالطاعة ، ولم يعده في أولي األمر 

 تجب طاعته ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل : فإن لم يعملوا إشارة إلى أنه يوجد فيهم من ال

 بالحق فال تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم هللا ورسوله .  

، وذكر أحاديث الوزارة ، والرد على   • بيان أن لفظة الوزارة ، ومزاولة أعمالها كانت معروفة في عهد النبي 

 ( :20ـ 1/17خذت من كسرى )من قال أن الوزارة أ

قال : إذا أراد هللا باألمير خيراً جعل هللا له وزير صدق ...... "  من أحاديث الوزارة حديث عائشة أن النبي 

 أخرجه أبو داود . 

 ( : 1/33ال يردها) • نظم األشياء التي كان النبي 

 قال بعدما تكلم ونقل كالم أهل الحديث على األحاديث فذلك :  

 د بعضهم : قد كان من سيرة خير الورى * صلى عليه هللا طول الزمن  وأنش

 أن ال يرد الطيب والمتكأ * والتمر واللحم معاً واللبن  

 وأوصلها السيوطي إلى سبع : 

 عن المصطفى سبع يسن قبولها * إذا ما بها قد أتحف المرء خالن  

 فحلو وألبان ودهن وسادة * ورزق لمحتاج وطيب وريحان 

 ( . 1/34في ) نظم ألصحاب نعلي النبي وذكر 

 ( : 1/40• ضابط من يصلح للمناصب الدينية من الموظفين )

This file was downloaded from QuranicThought.com



قال : هاهنا قاعدة في الموظفين الشرعيين يصلح للمناصب الدينية كما في " الفوائد " كل وضيع وشريف إذا كان  

اجتمعا في شخص وانفرد اآلخر فيما سوى ذا دين وعلم وال يصلح لها فاسق وإن كان قرشياً نعم يقع الترجيح إذا 

 النسب . 

 ( : 1/42• نقده للمصنفين الذين يعزو الحديث لمسلم وحده مع أن الحديث عند البخاري )

نقد الخزاعي صاحب " التخريج " بقوله : استفتح الخزاعي فصل الفقه في الدين في الحض على التفقه في الدين  

راً يفقه في الدين " مقتصراً على عزوه لمسلم مع أنه في البخاري وهذا معيب بحديث معاوية " من يرد هللا به خي

 منه رحمه هللا لما تقرر أن الحديث إذا كان في البخاري ال يعزى إلى غيره .  

لم يكن حافظاً للقرآن   ، والرد على من قال إن أبا بكر الصديق  • ذكر من كان يحفظ القرآن على عهد النبي 

( .1/44. ) 

في   " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا " وقد قدمه النبي  مما يدل على إن أبا بكر كان حافظاً للقرآن قوله و

 مرضه إماماً للمهاجرين واألنصار ..... 

 ( : 1/50• حكم تعلم المرأة للكتابة والقراءة )

نه قال : كان في عهده بدمشق تكلم عن هذا المسألة بإسهاب وماتع ، ومما قاله أن في كتاب " نور النبراس " أ

فقيها سئل هل يجوز أن يتعلم النساء الكتابة فأجابه : ال يجوز تعليمهن الكتابة . قال الحافظ برهان الدين الحلي  

( عن الشفاء بنت عبد هللا قالت : دخل علّي رسول   3887وغفل هذا المفتي عن الحديث الذي عند أبي داود ) ح 

 وأنا عند حفصة ، فقال لي " أال تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟ " .  هللا صلى هللا عليه وسلم 

وذكر كالم فيه نوع من الطرافة ، وأن ما كان يخشاه بعض المجتمعات من تعلم النساء للكتابة والقراءة قد سبقهم 

 لذلك أجيال بعد أجيال .  

 المصري المشهور وهو الشيخ مصطفى الرافعي : ومما قاله : يعجبني أن أثبت هنا قول عصرينا الشاعر  

 ياقوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس وقال وقيل 

 لنا علوم ولها غيرها فعلموها كيف نشر الغسيل 

 والثوب واإلبرة في كفها طرس عليه كل خط جميل 

 ( :  1/63• الرد على من قال إن اتخاذ المنير بدعة )

ن اتخاذ المحاريب في المساجد لوقوف األئمة بدعة ، وأفرد ذلك الحافظ السيوطي قال اشتهر في كتب المتأخرين أ

، وفيه نظر ألن وجود  بمؤلف ، وفي " عون المعبود " ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده 

[ ، عن   30صفحة  - 2يثبت من بعض الروايات ، أخرج البيهقي في السنن الكبرى ] جزء  المحراب في زمنه 

وائل بن حجر قال : حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أو حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ... " 

.  وقال ابن الهمام ال يخفى أن امتياز اإلمام مقرر شرعاً وثبتت المحاريب في المسجد من لدن رسول هللا 

 ............. 

======================== 

 ( فإذا لم ينسخ فحبذا لو انتدب أحد األخوة لنسخهcdتاب التراتيب اإلدارية نسخ في )تنبيه : هل ك

 

 الحلقة الثانية : 

 ( : 1/60• من هو أعبر هذه األمة ؟ )

الرؤيا ،وقد قال محمد بن سيرين وهو المقدم في   كان أبو بكر غاية في تعبير الرؤيا وكان يعبر في زمن النبي 

 .  هذا العلم باالتفاق كان أبو بكر أعبر هذه األمة بعد رسول هللا 

 ( : 1/60• الشروط الواجب توفرها في المعبر )

قال وفي " الرسالة " وال ينبغي أن يعبر الرؤيا من ال علم له بها ، وقال التادلي : إال إذا كان عالماً بأصول  

التفسير ، وهي الكتاب والسنة وكالم العرب وأشعارها وأمثالها ، وكان له فضل وصالح وفراسة وال يعبرها 

بالنظر في كتب العبارات ، ويعني بذلك على جهة التقليد لذلك فإن ذلك ال يجوز ألنها تختلف باختالف األشخاص 

 واألزمان واألحوال . 

رين في علم تعبير الرؤيا من أهجن ما كذب على السلف وال يتصور من وقال تنبيه : الكتب المنسوبه إلى ابن سي

 التابعين أن يكون هذا أول ما ألفوا فيه من أبواب العلم ، والتصنيف إنما شاع بعد ذلك . 

( : لما تكلم على الذين أنكروا من السلف التدوين ما نصه :  256وقال ابن القيم في " الطرق الحكمية " )ص 

 ين وأصحابه ال يكتبون الحديث فكيف بالرؤيا . ............ وذكر كالم ماتع في بابه . وكان ابن سير

 ( : 1/66• صالة الجماعة من خصائص هذه األمة )

 قال فائدة : صالة الجماعة من خصائص هذه األمة . 

 ( : 240، 109،  1/66• من حج بالمسلمين في السنة الثامنة )

This file was downloaded from QuranicThought.com



بعدما رجع إلى   اب بن أسيد سنه ثمان للهجرة ؛ ألنه أمير على مكة ، أمره النبي أول من أقام للناس الحج َعتّ 

المدينة بعد الفتح ، وكان عمره إذ ذاك قريباً من العشرين سنه ، وأقره أبو بكر إال أن مات عتاب في يوم مات أبو 

 بكر . 

 ( : 1/69• العلة من تسمية األسبوع جمعة )

للسيوطي كان اليهود يسمون األسبوع كله سبتاً وقد وقع ذلك في حديث أنس في قال : فائدة في " التوشيح " 

 االستسقاء فحدث في اإلسالم تسميته جمعة نظراً لليوم األشرف . 

 ( : 1/72إرسال براءة مع علي ) أفضل من أبي بكر  • الرد على من استدل على أن علي بن أبي طالب 

ألنها تتضمن نقض العهد ، فأراد قطع ألسنة العرب بأن يرسل ابن عمه من  قال بعض العلماء : إنما أرسل علياً 

بيته لينقض العهد ، وقال الجاحظ : ال يؤخذ من تفضيل علي على أبي بكر وإنما عامل العرب بما يتعارفونه بينهم 

 أن السيد الكريم إذا عقد لقوم عهد فإنه ال يحل ذلك األمر إال رجل من أقاربه المقربين .... 

 ( : 101/ 1• الروايات في نقل ماء زمزم إلى المدينة )

أنه أمر أن يرسل إليه في المدينة من ماء زمزم نقالً من كتاب " اإلصابة " البن حجر  ذكر روايات عن النبي 

كتب إلى سهيل بن عمرو إن جاءك كتابي ليالً فال تصبحن أو نهارا فال تمسين حتى تبعث  ، من ذلك أن النبي 

 من ماء زمزم . إلى 

 ( : 1/111• حكم أخذ األجرة على دخول الكعبة )

 قال المحب الطبري : ال خالف في تحريم أخذ األجرة على دخول الكعبة ، وأنه من أشنع البدع .....

 ( :1/182• لماذا اختيرت الهجرة لالبتداء بها في التاريخ دون وقت الوالدة ، أو البعثة )

فهم فما دونها ، ووقت الوفاة ، وإن شارك الهجرة في االتفاق ال يحسن االبتداء بها قال اختيرت الهجرة الختال

عقال لما ينشأ عنه من تهيج الحزن واالسف بخالف وقت الهجرة وقت استقامة ملة اإلسالم ، واختير الفتتاح السنة 

 .   المحرم دون غيره لكونه شهر هللا ، وأحد األشهر الحرم وفيه تنصر الناس من الحج

 ( :1/168، وذكر كالم أهل العلم عليه ) • أصح الكتب التي أمر بكتابتها النبي 

لعمر بن حزم فيه من أنواع الفقه ، وعمرو كان أميراً  أجمع وأوعب وأطول كتاب حفظ التاريخ نصه كتابه 

بين أئمة اإلسالم  على نجران ، وذكر طرقه ابن كثير في " إرشاده " قال : وعلى كل تقدير فهذا كتاب متداول

قديماً وحديثاً يعتمدون عليه يرجعون في مهمات هذا الباب إليه ، كما قال يعقوب بن سفيان ال أعلم في جميع 

الكتاب كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم .... وصح أن عمر ترك رأيه ورجع إليه .......... ثم ذكر من نقل 

 ام الوجادة ............  اإلجماع على العمل بما فيه ، وتكلم عن أحك

 ( :1/191• ما معنى البريد ، ومن هو أول من اتخذه )

البريد اسم للمسافة التي بين كل محطة وأُخرى من محطات البريد ، وهي أربعة فراسخ ، أو اثنا عشر ميالً ثم 

رس ثم استعمل في أطلق على حامل الرسائل ، وتوسعوا فيه اآلن فأطلقوه على أكياس البريد وأصله من وضع الف

اإلسالم وأقيم له عامل مخصوص يسمى عامل البريد ينقل أخبار الوالة والبالد لدار الخالفة والعكس ، والمشهور 

أن أول من وضعه في اإلسالم معاوية بن أبي سفيان ، ولعل أول من رتبه على طرق ومناهج مخصوصة رتب له  

 ن قبله من الخلفاء ، واشتهر أمره في زمن عمر بن الخطاب . الميل ، والمحطات ، و إال فالبريد معروف عند م

 ( : 1/203• فوائد ونوادر في تعلم اللغة غير العربية )

يوماً . وفي " صبح  17أن يتعلم لغة اليهود ، فتعلم السريانية في  تكلم على حديث زيد بن ثابت حينما أمره النبي 

أنه ينبغي للكاتب أن يتعلم لغة من يحتاج إلى مخاطبته أو مكاتبته من  [ : مما يحتاج إليه الكاتب 7/  3األعشى " ] 

اللغات غير العربية فكذلك ينبغي أن يتعلم من الخطوط غير العربية ما يحتاج إليه من ذلك فقد قال محمد بن عمر 

 ية . المدائني في كتاب " القلم والدواة " إنه يجب عليه أن يتعلم الهندية وغيرها من الخطوط العجم

أما نهي عمر عن رطانة االعاجم ، حمل النهي عن التكلم بها في المساجد ، وقيل إن النهي إذا تكلم بها بحضرة 

 من ال يفهماه فيكون من تناجي االثنين دون واحد ، والتأويل الثاني أسعد ...........

 وللشيخ صفي الدين الحلي ، وهو ممن كان يحفظ عدة لغات : 

 يكثر نفعهُ وتلك له عند الملمات أعوان   بقدر لغات المرء

 فبادر إلى حفظ اللغات مسارعاً فكل لسان في الحقيقة إنسان  

وقال من أغرب ما قرأته في " مرآة الزمان " لسبط ابن الجوزي حين تكلم عن موالي عبد هللا بن الزبير قال كان 

حد بلغته ، وما ذكره ابن عساكر عن عمر بن قيس له مائه غالم كل غالم يتكلم بلغة ، وكان ابن الزبير يكلم كل أ

فهذا أعجب ما سمعت في معرفة اللغات وتعداها عن الصحابة ، وتابعيهم . راجع تأليف ابن خالنا العالمة المحدث 

 أبي عبد هللا بن جعفر الكتاني " المطالب العزيزة في تكلمه عليه السالم بغير اللغة العربية " . 

 يعرف لغة غير العربية ، وهل تكلم بكلمات غير عربية ... ع عن هل النبي وتكلم بكالم في توس

 ( : 1/211• فوائد في الشعر في العصر األول )

كانت عائشة رضي هللا عنها تروي كالم الشعراء ما ال يحفظه الرجال فضالً عن النساء ، وكانت أشعر من 

 الخنساء . 
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مد لسانه بلغ أرنفه ، وكان يحلف باهلل أنه لو أمره على شعر لحرقه  حسان بن ثابت كان إذا  ومن شعراء النبي 

 ، أو صخر لخرقه .  

، ومقدار ما أجازه  كالم جميل حول قصيدة كعب بن زهير " بانت سعاد " . مناسبة هذه القصيدة ، حقن دمه 

 عليه .  

، وقال أن   نام حيث رأى النبي وذكر أن بعض العلماء كان ال يفتتح مجلسه إال بهذه القصيدة ، لرؤيا في الم

 أحبها , وأحب من يحبها . 

 بعد موته ، أبي بكر ، وعلية ، وأم حكيم ............. من الشعراء الذين رثوا النبي 

 ( : 219/ 1• خطبة الجمعة بلغة غير العربية )

طب الخلفاء الراشدين  مع أنه كان يحضر خطبه ، وخ لم يرد أن ترجمة الخطبة لغير العربية في زمن النبي 

.  رجال من الفرس والروم ، والحبش ... مع أن من الصحابة من كان يعلم اللسان العجمي والرومي ، كزيد 

 ولم ينقل شيئاً من وقوع ترجمة لخطب الجمعة في القرون الثالثة األولى .

   ومن النوادر أن الدولة الموحدية كان خطباؤها بفاس يخطبون باللسان البربري .

 ( : 1/225• المراد بالديوان ، وأول من وضعه )

الديوان دفتر يكتب فيه أسماء أهل العطاء ، والعساكر على القبائل والبطون ، وأول من وضعه عمر بن الخطاب 

. بسبب أن الناس كثروا في عهده ، وجبيت األموال ، وتأكدت الحاجة إلى ضبهم ، على ترتيب األنساب  

 األقرب فاألقرب . 

 ( : 1/269• السر في أن عمر بن الخطاب ال يرغب أن يلي العامل له أكثر من عامين )

روي أن عمر أوصى حين كتب عهده أن ال يولي العامل أكثر من عامين ، قال : وكان من عادة الموحدين قديماً 

مدة قضائه أكثر  في تونس أنهم كانوا ال يولون القضاء أكثر من عامين ، وكانوا يرون أن القاضي إذا طالت

األصحاب واألخدان ، وإذا كان بمظنة العزل ال يغتر ، وأيضاً فإن الحال إذا كان هكذا ظهرت مخايل المعرفة بين  

 األقران ، وكثر فيهم القضاة بتدربهم على الواقع فيبقى الحال محفوظاً بخالف ما إذا استبد الواحد ... 

 ( : 1/278" بهذا االسم )• لماذا سميت المسألة الفرضية " االكدرية 

قال عن االكيدر بن حمام اللخمي : ذكر أن له إدراكاً ، وكان ذا دين وفضل وفقه ، وهو صاحب الفريضة التي  

تسمى االكدرية ، وقد قيل لالعمش لم سميت الفريضة االكدرية ، فقال : طرحها عبدالملك بن مروان على رجل  

 فأخطأ فيها ، وقيل : إن زيد بن ثابت تكدر فيها .  يقال له االكدر ، وكان ينظر في الفرائض

 ( : 1/295) • المراد بالحبس الشرعي ، وحال السجن في عهد عمر بن الخطاب 

قال الماوردي : الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف  

 س الخصم أو وكيله عليه ومالزمته له ولهذا سماه النبي بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد ، وكان يتولى نف

،  أسيراً في حديث بني تميم " يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك " ، وكان هذا هو السجن في زمن النبي 

 وأبي بكر . 

 ( . 148وكذا قال ابن القيم في " الطرق الحكمية " ) ص 

، وقد حبس عمر الحطيئة في بئر ، وبعد   فلم يكن إال في زمن عمر أما اتخاذ محالً معين بني لذلك خصيصاً 

 ذلك اشترى عمر دار صفوان بن أمية ، ومن ثم سميت دار السجن . 

 وقال العيني : وكانت السجون آبارا فأول من بنى السجن علي بن أبي طالب باتخاذه مقصوداً لهذا الغرض . 

 

ن فإنه ال يجوز عند أحد من المسلمين وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في وقال الماوردي : أم الحبس الذي هو اآل

 موضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصالة وقد يرى بعضهم عورة بعض ويؤذيهم الحر والصيف .  

 ( : 304/ 1• من الذي يهجر في الدين ؟ )

وا أصل في هجر أهل البدع ومن أحدث قال ابن زرقون في " شرح الموطأ " : حديث كعب بن مالك في الذين خلف

في الدين ما ال يرضى ومن خشي من مجالسته الضرر في الدين أو في الدنيا في العدواة والبغضاء فهجرته والبعد 

 عنه خير من قربه ألنه يحفظ عليك زالتك ويماريك في صوابك ، وربما صرم جميل خير من مخالطة موذيه .

 حمق قربة إلى هللا فإن ذلك يدوم إلى الموت إذ الحماقة ال ينتظر عالجها . وقال الحسن البصري : هجران األ

 ( .1/307• فوائد في تخصيص بعض اآليات بالقراءة في الصالة )

قال في كتاب السماع من " اإلحياء " لدى الكالم على قوله تعالى : }َوِمَن النَّاِس َمن يَْشتَِري لَْهَو اْلَحِديِث لِيُِضلَّ 

ِهيٌن {" لقمان : َعن َسبِ  ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذهَا هُُزواً أُولَئَِك لَهُْم َعَذاٌب مُّ " .لو قرئي ليضل به عن سبيل هللا  6يِل هللاَّ

كان حراماً كما حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس وال يقرأ إال سورة عبس لما فيها من العتاب مع 

 رأى فعله حراماً لما فيه من االضالل . فهم عمر بقتله و رسول هللا 

 ( : 1/308• فائدة في التشهير بالخطاء )

" ما بال أقوام " ، وقوله ألبي ذر : إن فيك خصلة من خصال الجاهلية " ، قال : كان الشيخ   الجمع بين قوله 

يكره في وجهه ، الوالد عاتب مرة بعض مواريده في وجهه فعرض له بأن المصطفى كان ال يواجه أحداً بما 
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كان يختلف حاله باختالف الناس بين راسخ الود ثابت  فأجبته بقوه ألبي ذر ، و جماع القول في الباب أن 

 االعتقاد وبين غيره من المذبذبين فكان يخاطب كل واحد على حسب منزلته وإيمانه . 

له : " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " . • الجمع بين قوله تعالى : " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور " ، وقو

(1/312 . ) 

قال في شرحي " الشفا " للخفاجي ، وابن عبد السالم الفاسي ، سئل العتبي أي مناسبة بين ذلك وبين الحديد ، وما  

هو إال كما يجمع بين الضب والنون ، فأجاب بأن ملك الملوك سبحانه أرسل رسوله الجراء أوامره ونواهيه بين 

ده وهما قسمان عقالء ذوو بصيرة ، وإرشادهم بالكتب االالهية وما حوته من األدلة القطعية ، وجهلة عبا

وتسخيرهم بالقهر واإلرهاب بالسيف والسنان ، فصار المعنى أرسلناهم لضبط العامة والخاصة وأي مناسبة أتم 

 من هذه . 

" وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم [ :  264/ 28أقول : قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ] 

هللا من ينصره ورسله بالغيب " فمن عدل عن الكتاب قّوم بالحديد ، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف ، 

وقد روى عن جابر بن عبد هللا ـ رضى هللا عنهما ـ قال : أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نضرب بهذا 

 السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف " .  يعنى 

 • أبيات ألحمد شوقي في هذا المعنى : 

 قالوا َغَزوَت َوُرسُل هللَاِ ما بُِعثوا ِلقَتِل نَفٍس َوال جاؤوا لَِسفِك َدمِ 

 َجهٌل َوتَضليُل أَحالٍم َوَسفَسطَةٌ فَتَحَت بِالَسيِف َبعَد الفَتحِ بِالقَلَمِ 

  ذي َحَسٍب تََكفََّل الَسيُف بِالُجهّاِل َوالَعَممِ لَّما أَتى لََك َعفواً ُكلُّ 

 َوالَشرُّ إِن تَلقَهُ بِالَخيِر ِضقَت بِِه َذرعاً َوإِن تَلقَهُ بِالَشرِّ يَنَحِسمِ 

 ( : 1/320• الرد على من قال إن رسم الهالل على المنارات من البدع المحدثة )

( : لسعد بن مالك األزدي ، فنقل عن ابن يونس ، وفد على   72/ 3قال ترجم في " اإلصابة في تمييز الصحابة " )

النبي صلى هللا عليه وسلم وعقد له راية على قومه سوداء فيها هالل أبيض . فيؤخذ من هذا أصل رسم صورة 

( : إن  380الهالل في الراية اإلسالمية ، وبذلك تعلم ما وقع لصاحب " وفيات األسالف " فإنه قال في ) ص 

صورة الهالل على رءوس منارات المساجد بدعة ، وإنما يتداول ملوك الدولة العثمانية رسم الهالل   وضع رسم

عالمة رسمية أخذاً من القياصرة وأصله أن فيلبش المقدوني والد االسكندر األكبر لما هاجم بعسكره على  

ف ذلك وقت السحر ، فتفاؤلوا به القسطنطينية في بعض الليالي دافعه أهلها وغلبوا عليه وطردوه عن البلد وصاد

واتخذوا رسم الهالل في علمهم الرسمي تذكيراً للحادثة ، وورث ذلك منهم القياصرة ثم العثمانية لما غلبوا عليها 

 ثم حدث ذلك في بالد قازان .  

 ( : 1/333وأصحابه كانوا ال يركبون إال الفحلولة من الخيل ) • نادرة : أن النبي 

 ( على باب الفحولة من الخيل .  85/ 9" شرحه للبخاري " ) ذكر ابن بطال في

 وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة؛ ألنها أجرأ وأجسر. 

ال فقه في هذا الباب ، وإنما فيه أن فحول الخيل أفضل للركوب من اإلناث لشدتها وجرأتها ، ومعلوم أن المدينة لم  

وال جملة أصحابه ركبوا غير الفحول، ولم يكن  -صلى هللا عليه وسلم  -النبى  تخل من إناث الخيل ، ولم ينقل أن

 ذلك إال لفضلها على اإلناث، إال ما ذكر عن سعد بن أبى وقاص أنه كان له فرس أنثى بلقاء. 

 ( : 1/333• أعجوبة في ترجمة الصحابي بدر بن امرئ القيس التميمي السعدي الزبرقان )

( أنه وفد على عبد الملك ، وقاد إليه خمسة وعشرين فرساً ونسب كل  551/ 2صابة " )قال ابن حجر في " اإل

فرس إلى آبائه وأمهاته ، وحلف على كل فرس منا يمينا غير التي حلف بها على غيرها فقال عبد الملك عجبي 

 من اختالف أيمانه أشد من عجبي بمعرفته بأنساب الخيل . 

 هو من أسماء القمر . ولُقب بالزبرقان لحسن وجهه ، و

 ( : 1/342) • دليل على أن الصحابة ال يحبون أحداً ينازع الُمكلف بشؤون النبي 

( تدل عل أن الصحابة كانوا ال يحبون أحداً ينازع المكلف بشؤون  678/ 1قال وجدت قصة في " أسد الغابة " )

كلف به ، وذلك في ترجمة سعد بن ، بل كان المصطفى ، وهم يحبون اختصاص كل مكلف بما  رسول هللا 

، وأريد أن أسأله فقيل هو بعرفة ، فاستقبلته فأخذت بزمام ناقته ، فصاح بي الناس  األخرم ، قال : أتيت النبي 

 .... وفي آخر القصة قول المصطفى له : دع الناقة .  

 ( : 1/345• من لطائف التأليف )

الة في المفاخرة بين السيف والرمح ، وألبي حفص أحمد ( رس717قال للشيخ عالء الدين على السعدي )ت 

الكاتب األندلسي " مفاخرة بين السيف والقلم " ولعلي بن هبة هللا بن ماكوال " المفاخرة بين السيف والقلم والدينا "  

 ، وألبي نباته ـ أيضاً ـ وغيرهم .

 ( :1/353• السبب في تسمية عائلة المؤلف " الكتاني " بهذا االسم )
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قال : الخباء تسمى في المغرب " الخزانة " ، وكانت في القديم تستعمل من جلد أو صوف أو شعر ، وأول من 

عملها من كتان أحد أسالفنا وهو يحيى بن عمران ، ومن هنا جرى على عائلتنا الكتانية اللقب بالكتاني ، وذكر في 

 ذلك أبيات جميلة في ذلك .... 

 ( :1/355عد وفات النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ )• حكم سفر أمهاته المؤمنين ب

قال وفي " التوشيح " للسيوطي كان عمر بن الخطاب يتوقف أوالً في اإلذن ألمهات المؤمنين بالحج اعتماداً على  

قوله " وقرن في بيوتكن " يرى تحريم السفر عليهن فظهر له جوازه فأذن لهن في آخر خالفته فكان عثمان يحج 

فته ـ أيضاً ـ ووقف بعضهن عند ظاهر اآلية ، وهي زينب وسودة فقالتا ال تحركهما دابة بعد سول هللا بهن في خال

ـ صلى هللا عليه وسلم ـ . وذكر قبل ذلك قصص تدل على شدة عناية الصحابة بحفظ أمهات المؤمنين ، حتى أنهم 

 يمنعون الغير من القرب منهن . 

== ==============================  

 وإلى الحلقة الثالثة إن شاء هللا
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