
الثا�يا�جــزء 

من تفسيــر القــرآن الكر�ـــم

األسرارمقاصــد 
وال�املة املرضية وجواهر وا�خفــى

األخفى��اية �� 

مة 
ّ
الزمان قطب مركز دائرة العرفانلعال

األحسنع�� موالنا ا�حاج أ�ي 

بن محّمد بن أ�ي جماعة البعقي��

االسو��ي
ً
 البيضاوي وطن

ً
أصال

ع هللا �علومھ اإلسالم واملسلم�ن آميـــن
ّ
مت

هـ1442طبعة تو�س جمادى اآلخرة 
افق لـ فيفري  م2021املو



ا�يا�جــزء 
ّ
 الث

 من تفسيــر القــرآن الكر�ـــم

 مقاصــد األسرار وا�خفــى
 وجواهر المرضية وال�املة �� ��اية األخفى

مة الزمان قطب مركز دائرة العرفان
ّ
 لعال

 

 أ�ي ع�� موالنا ا�حاج األحسن بن محّمد بن أ�ي جماعة البعقي��

ا
ً
 البيضاوي وطن

ً
 السو��ي أصال

ع اللھ �علومھ 
ّ
آميـــن اإلسالم والمسلم�نمت  

 

 

 هـ 1442طبعة تو�س جمادى اآلخرة 

افق لـ فيفري   م2021المو

1 
 



  

2 
 



 إهـــــداء

إ�� روح سندنا وقدوتنا أ�جو�ة دهره ح�� األمة مجدد الدين ما�� 

الظلمات من ا�جهل إ�� حق اليق�ن ومحيي القلوب المو�ى والغافل�ن هو من 

سيدنا ا�حاج األحسن بن أ�ي جماعة كتبھ �غ�ي عن �ل تراجم المؤلف�ن 

 البعقي�� السو��ي ر��ي اللھ عنھ وأرضاه.

ذي انكب قرابة نصف قرن و�خر حياتھ ثم إ�� روح خليفتھ األول ال

�خدمة المسلم�ن عامة والمنتسب�ن التجاني�ن خاصة بإفشاء العلم النافع 

عتماد، اال  رشاد و�ال��بية الرشيقة والذي اعتمد كتب والده وموّرثھ تمامو�اإل 

قطب أك�� من أولياء الدنيا، عارف مر�ي ال يدل إال ع�� اللھ �عا�� سيدنا محمد 

 ا�حبيب البعقي�� ر��ي اللھ عنھ وأرضاه ونفعنا بھ آم�ن.

ثم إ�� روح تلميذه األبر النا�ح القدوة الهمام المعّمر الظاهر �� 

ر�وع  قي�� ��الظواهر والمنام من �ان سببا �� �شر علوم وأسرار شيخھ البع

تو�س ا�خضراء أع�ي شيخنا ومر�ينا وسندنا القطب الر�ا�ي والعارف 

 الصمدا�ي سيدي ا�حاج محمد بن إبراهيم القماري البعقي��.

ثم إ�� روح شيخنا �عد شيخنا قّرة أعيننا ا�جاهد �� سبيل اللھ �عا�� 

نا ر با�حال الصادق والمقال الوا�ح من اكتملت فيھ صفات العالم الذي أم

ّلِ َعاِلٍم ، ِإال 
ُ
ْجِلُسوا َمَع �

َ
رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم أن نتبعھ بقولھ " ال ت

 �
َ
َعَداَوِة ِإ�

ْ
َيِق�ِن، َوِمَن ال

ْ
� ال

َ
ّكِ ِإ� ْمٍس : ِمَن الشَّ

َ
� خ

َ
ْمٍس ِإ�

َ
ْم ِمْن خ

ُ
َمَع َعاِلٍم َيْدُعوك

َواُضِع، َوِمَن  � التَّ
َ
ِكْ�ِ� ِإ�

ْ
ِصيَحِة، َوِمَن ال �  النَّ

َ
َبِة ِإ�

ْ
غ الِص، َوِمَن الرَّ

ْ
� اِإلخ

َ
َ�اِء ِإ� الّرِ
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ْهَبِة" أع�ي بھ سيدنا ا�حاج محمد الكب�� البعقي�� فاللھ هو الذي يجاز�ھ بما  الرَّ

هو أهلھ ر��ي اللھ عنھ وأرضاه نزلنا ب�ن أهلھ وعش��تھ من�لة األوالد والحظتنا 

 عيون محبتھ بالتبجيل واإلكرام فضال منھ وتكرما. 

اللهم بارك لنا �� علومهم وأسرارهم ح�ى نلقاك ال مبدل�ن وال مغ��ين بل 

 مقبل�ن ثابت�ن مقتدين بأحسن وأصدق االقتداء وا�حمد للھ رب العالم�ن.

 الحاج الحبیب بن حامد

 مقّدم الزاو�ة التجان�ة �اب الخضراء تونس
 لطف الله �ه في الدار�ن آمین               
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 الرحيــم الرحمن�ســم اللھ 

 منؤ ھ وع�� �ل متوص�� اللھ ع�� سيدنا محمد الفاتح ا�خاتم وع�� آلھ وأم

أن  شهد، و�األح��دي أصفيائھ كالمھ ي، الذي أنزل ع�� أاألع��ا�حمد للھ الع�� 

 ذنھ�و  ليھ إال هو. و�عد فإ�ي �عون اللھال عالم إال هو وال مب�ن ل�حقائق ع�� ما �� ع

 أبحرلمكنون ا ي �� تبي�ن حقائق مدلوالت القرآنالثا�و�عليمھ و�عر�فھ أشرع �� ا�جزء 

ائس فإنما �� عر  لھ باب ديار مخدرات جواهر حقائقھمعانيھ ع�� غ�� من لم يفتح لھ ال

ة ا�جرم�ن اجنع�� ا� اإللهيةلباس للمقر��ن المعتن�ن وحرمت باأل أهديتو�نما  نالرحم

 أعماهمن والال�س�ن حلل م الناقل�ن األف�ارشبھ ظالم �ا�حاول�ن بزعمهم تأو�ل كالمھ 

ص دي��م الغيبة والتفكھ والتنقي كفرة ال��ود الذين جعلوامن صمهم أو  اللھ عن ا�حق

ن الذين حرفوا و�حرفون ما ب� ياءاألولو  نبياءاأل من  وأمنائھلسفراء اللھ من المالئكة 

دي��م  فجعلوا م�ن األصفياء�عا��  خاصتھ أيديمباشر وراض كتب اللھ المن�لة ع�� 

م بزعمهم ور��ي بھ خلفهم فحقت عل�� �غض ج��يل وعزرائيل وعي��ى فقتلھ سلفهم

غض وسليمان و� وداودإل��م بنص القرآن و�غض عزرائيل  أرسل�لمة الكفر وهو ن�ي 

 وَ ﴿ خالف رأ��م ي وو���ل ن�
َ
� 
َ
  ْن مِ  ْن يِّ أ

َ
  يٍء ِ� ن

ُ
فعبدوا عز�ًرا وال�جل  ع�� أيد��م 1﴾َل تِ ق

ن يف يتصور �� عقل �ل مكك�ل ملة كفر�ة ف ل شيطان مر�د فهم كفار وال محالةو� 

يروي عن الكفرة الفسقة ا�حسدة المردة الكذبة  نأ إيمانمرتبة  ىد�أو عقل  ىد�ألھ 

 بمن جحد لةرواية العدالة فأ�ى تطوف العداالالفجرة الصم البكم الع�ي فشرط 

تاللھ إنھ لمن الهذيان فال ت�ح الرواية عن الكتب السالفة والتوار�خ القديمة  نبياءاأل 

حدثك أقال عمران بن حص�ن ر��ي اللھ عنھ  �� يد رسولنا ص�� اللھ عليھ وسلمإال ع
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ن يذكر بلسانھ أن�اًرا عليھ فال يحل لمسلم إ ،2ل اللھ وتحدث�ي عن �حفكعن رسو 

 ن الرسول ص�� اللھ عليھعرواية �حيحة  ال إن ثبتإن يفسر بھ كالم اللھ أفضال 

محرف بنص الرسول ص�� اللھ عليھ  اإلنجيلفالتوراة محرفة بنص القرآن و وسلم 

 ع�راموص��وهم  نبياءمرهم ع�� �غض األ أفكيف يوثق بأعداء اللھ الذين بنوا وسلم 

 غنية و�� ا�حديث غنية عن التوار�خ ف�ل ما لم يبينھ ا�حق غيب��م وتنقيصهم فالقرآن

�ود ال� أحبارمن ينقل عن  ولھ ف�لسال باللھ من ر إاه فال ندرك ا�حق �عا�� أهملن

حيث يقول ي�ن والطبائعي�ن بشراقواإل  واإللهي�نوالقسيس�ن والرهباني�ن والفالسفة 

ح وغ��ه من أيمة الكفر الذين فت ا�أرسطو مذهب الطبائعي�ن كذا والمنجم�ن والكهان 

يل شر�� من غ�� دل اإللهية األ�وانبلهم �� أبواب الشياط�ن من علوم الظالم المتعلقة 

من من باللھ وأي فطنة لؤ عقل لمن ال ي ع��م بنص القرآن فأي يل عق�� منفبل بدلي

اللھ بآراء ا�جاحدين كالم يفسر  العصر أهلبوءة كبعض نحد الجهل الر�و�ية وج

سب فلسفة ابن سينا وغ��ه و�نإ��  صم البكم وس�ى نفسھ فلسفًيا يدعوال 3ق�نر امال

لوم غزر من عأوذكر بأن علم فرعون  ��ا علومالنفسھ إمامها وذكر بأ��ا أدركت الكفار 

كالم اللھ قول ا�جاحد الفال�ي أخ���ي  دل دليل ع�� �حةأن وغ��هم و�قول المسلم�

 ألوائلاذلك شاهًدا ع�� كتاب اللھ وترك كالم  �ا و�جعلرؤ رأت  فالنةبكذا وامرأة جاحد 

نھ مسلم أ ذن بتفسيقھ وتكف��ه وهو يزعمو فالقرآن ي صمھأعماه اللھ و أوأيد بكالم من 

جحود �و�نصر أيمة ا سالماإل يمة أالقرآن بضاللھ و�وهن  �ستحسن ما عليھ من حكم

ون اللهم إ�ي �حلعلكم تفمنون ؤ ��ا المأاللھ جميعا إ��  فتو�وا راجعون إليھ  نا�فإنا للھ و 

ل�افر�ن ادخل كالم ال��ود أإليك مما فعلھ من  أبر أ�ي إمما فعلھ من ال يتقيك اللهم  أبر أ

 البخاري ومسلم عن عمران بن ا�حص�ن ر��ي اللھ عنھ 2
 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة الرامق�ن 3
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م ثم كوسط جواهر حقائق كالم اللھ �عا�� و�ياكم ثم إيا المبغض�ن للھ ولرسلھ ��

�� اللھ صال��هات الباطلة و�� �ل ما لم يثبت عن الرسول  من سالماإل إياكم يا علماء 

اٌن َعِظيٌم ﴿ 4ن يحدث ب�ل ما سمعأثًما إ : كفى بالمرءعليھ وسلم
َ
ا ُ�ْ�ت

َ
َك َهذ

َ
. 5﴾ُسْبَحان

ومون والعلو�ة معص لعلم بأن أجناس المالئكة السفلية�ل ا منؤ ن �علم أ��ا المأيليھ 

ال حسد وال و معصية وال ك��  مفال تتصور ف�� المؤمن�نوأوليائھ  نبيائھأإ��  سفراء اللھ

��اًضا ع�� عيفد كالم اللھ استكبارهم ع�� ر��م وال ع�� نبيھ وال ا أنانية عن الغ�� فلم

ما أفاد عصم��م وقيامهم بو�نما  وال معرفة وال �سبيح وال تقد�س وال ادعاء علم ر��م

ال ا وال علًوا و رحمة فال ير�دون فسادً فهم سهم  ملكھ ال غ�� أحوالخلقوا لھ من حفظ 

ن فهم �لهم معصومو  والمرسل�ن من اإل�س نبياءل��م من األ إاللھ  سيما من أرسلهم

 أو  عمًدااألو��  ممنوعون من اقتحام مخالفة بأي نوع من حرام ومكروه وخالف
ً
 جهال

م فإ��ا �هالنبوءة و�عدها �سيوف المعاينة فهم �� مقامها ال يدركهم غ� سهًوا قبلأو 

فال ضاءة صية �� قرص الشمس ال�ي �� اإل ذاتية فالعصمة ركن من أر�ان ذوا��م �ا�خا

ظلمة أبدا بأي نوع �انت فال تقبل ذوا��م كدر ا�خالفات ال ظاهًرا وال  اإلضاءةتقبل 

ازت ا�خالفة ف��م وهذا بأدلة قاطعة شرعية وعقلية فلو جمناء اللھ أ فهمباطًنا 

انقلبت مروا باتباع المالئكة فأ�ي أمًرا فإننا أمرنا باتباعهم كما نم��ًيا وال األمرالنقلب 

فيما هو  ��مناهمانقلب الشرع باطال والباطل حًقا فلو ا��مناهم �� تينة الو ا�حقائق 

�� قضية  نالمؤمن�اللھ و  أنبياءفسر بھ �عض النقلة عن المس��زئ�ن ب ك�� فلو جاز ماأ

خلق نھ أل  ا�خالفة من آدمحق بأا �شاء فلن يخلق مثلنا ونحن يخلق م المالئكة دع اللھ

إن ف إبليسوالشرور ونحن خلقنا للتسبيح والتقد�س ل�انوا شًرا من  للمعا��ي

 مسلم وأبو داوود عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 4
 16النور  5
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 ألمةافراد أميع ب عن جئ�ي ناإالمعصية �عظم بحسب الزمان والم�ان والفاعل اللهم 

دنا باللھ وخاصتھ فشه ھحيمناء و أع�ي وع��م بما وصموا بھ سفراء اللھ و  ا�ختارة فأبرءُ 

 وأبًدا و  نبياءبأن المالئكة واأل 
ً
حقهم  ذكره ر�نا ��ما  ن �لأمعصومون �� علم اللھ أزال

ون أهلت��م مأوال عيًبا وال مخالفة وال غفلة عن ر�نا البتة نفًسا واحًدا و  ال يفيد وصًما

بمراحل  ةمن المالئك أعظم نبياءمامها فال يدركهم غ��هم أبًدا فاأل تلمطالعة المعاينة 

من معاينة ومشاهدة ومراقبة فليس لهم مقام غ��  حساناإل �� جوهرة  �فهم أبًدا غر�

 قصًدا وال غ�� صدر م��م صغ��ة خسة وغ��ها ال عمًدا وال سهًوا والتفال  حساناإل 

جواز الصغ��ة بال قصد قوالن وقد حكمنا بالقول الذي منعها  شعري ��قصد فلأل 

ن تفوه بھ أ شاعرةبطلناه وجعلناه مما �ست�� األ أبل هدرنا الثا�ي فال ع��ة بھ أمطلًقا و 

ال ���يء فضاءة وهو ليس �عت�� فلو جازت �جازت ظلمة اإل  نأسب لھ و نن يأفضال 

ا أل �� دين اللھ أيجوز ا�خط
ً
تح �ي الفأاالسفراي�ي و إ�حاق  �يف��م قطعا وفاق

ية باطيل كقضما األ والقا��ي عياض فعياض روح العارف�ن ينكر دائ يالشهرستا�

إ��  وأهدرها عياض وهو شمس ا�حق فمل اإلمام ب��ا ابن حجرأثهاروت وماروت 

 من فكره ف�ي قضية باطلة وما اللھ عليھ وسلم ال عياض فإنھ �شرب من ذاتھ ص��

ُھ مُ ﴿ور اللھ طفاء نإال��ود الذين ير�دون  ف��ا باطل مختلق ع�� أيدي يرو 
َّ
وِرِه َوالل

ُ
ِتمُّ ن

 
َ

اِفُرون
َ
�

ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
طفاء الدين فاللھ يتم نيق الباطلة المدسوسة إل ار الغ كقضية 6﴾َول

مام إ ي الدين السب�ي فهوقوالشيخ ت مھ.ال يدي ا�جددين نوره والمؤ�دين أعنوره ع�� أ

م نوره �� كشفنا ووجداننا وغ��ه ذواقنا و�شاهدأفقولھ دائما هو الذي يناسب  سالماإل 

لو جاز لينا فإفإ��م رسل  نبياء�� عصم��م المالئكة واأل  ا�خالف جراءُ إ �ب�نيفال 

وقوعهم �� معصية �جاز �شريعهم للمعا��ي وهو ال �عقل وال قائل بھ فإنھ ظهر ما 

 8الصف  6
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 بَ ﴿الشرعية فهو واجب عل��م  ح�امن األ ��سميھ مكروها فلبيان ا�جواز وتبي
ْ

غ ِ
ّ
ِزَل ل

ْ
ن

ُ
َما أ

ْيَك 
َ
 ��م مرتبةفالمالئكة دو  ولألمةلل���� �� المقامات  فاستغفارهم سبع�ن فأك�� 7﴾ِإل

ْرِض ﴿من�ن ؤ �ستغفرون للمإنما 
َ ْ
 ِلَمْن ِ�� األ

َ
ِفُرون

ْ
غ

َ
فالغ�ن ع�� قلو��م غ�ن  8﴾َوَيْست

ومعاينة سيوف ا�جالل وصواعق بروق  وهو اال�غماس �� مشاهدة ا�حقائق نواراأل 

غ�� ر�ي. تطحن مراسمهم وتدق با�جمال  ا: �� ساعة ال �سع�ي ف��جمال فهوود ا�ورع

 عن 
ً
غفر عند تسيھ الت�ليفية �ل ذلك لم يكن فأفعالح�ى ال �ستحضر نفسھ فضال

بًدا فإن أحقا �� حضرة الفناء الصرف فال يقع  ن يضيعأة الم�� مخافة حضر إ��  العود

متھ أن ما ينصدر موهو �علق القلب باللھ فيعاين  لفناء هو ع�ن ما شرعت لھ الشرائعا

 الغفر لهم ودعاؤه �المالئكة مستجاب وال سيما �� ظهر الغيب و تسيجابة فاإل  أهل

رها ن استغفأمتھ �عد فال تبقى سيئات أل  ر��ي اللھ ع��م والده فإن ر��يب أل أسيما من 

ا الذين لم يرسلو  نبياءاأل  األصول قال جماعة من علماء  �� دائرة المعاينة وا�خالفة.

للھ ا ومن قال غ��ه فعليھ ا�خروج �� عهدتھ ب�ن يدي معصومون قطًعا من غ�� خالف

 عمن ف ياءاألول النبوة �عد ان��اء الوالية فال يتعقل �م فبداية�عز وجل و��ن يد
ً
ضال

 نبياءوأجب عن األ األدب  برار سيئات المقر��ن فالزماأل  ناتفحس نبياءدو��م ذنوب األ 

والمعاينة الك��ى وأبطل ��مة من من تمام العصمة  بمدحهم بما طبعهم عليھ ر��م

لشمس القول ا حجب عنھ �� مقامهم فأي فائدة �� تجر�ح من عدلھ اللھ فأي فائدة ��

 ثم ف�ل من��م فال واللھ ليس لھ فيھ إال اإلاب من استنقص مراتثسوداء وكحالء فهل ي

يحل لھ أن يت�لم �� مرات��م إال بتصديق ما ذكره  لم يصل درجة الصديقية العظ�ى ال

فراد فنحن معشر المقر��ن الصديق�ن لنا واأل  األقطابو  نبياءالصديقون من األ 

 67المائدة  7
 5الشورى  8
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ھُ ﴿ اتصال بمرات��م لالش��اك �� مطلق الصديقية
َّ
ا ِإن

ً
يق  ِصّدِ

َ
ان

َ
ُھ ﴿، 9﴾� مُّ

ُ
َوأ

 
ٌ
ة

َ
يق  �اتصال ا�حدقة بقرص 10﴾ِصّدِ

ً
كن ا ل�عد مرات��م عنأالشمس فما  لكن اتصاال

يجب  :عظيمهم. القزو��ي �� سراج العقول فيھ � فيما ي نت�لم ع�� قدر الوسع البشر 

اهم فإن فهامنا من ذكر خطايأإ��  عل��م الصالة والسالم عن �ل ما يتبادر نبياءتن�يھ األ 

داء أنبوة و �� سابق علمھ بال نبياءلما اصطفى األ  �ن اللھ �عا��خطاياهم ال ذوق لنا ف��ا و 

من م�ايد الشيطان وصفى سرائرهم  مورهم وحماهمأالرسالة ر�حهم لذلك �� مبادي 

هم عن الرجس ا�جميلة وطهر  خالقباأل  لكدورات وشرح صدرهم بنوره وز���ممن ا

لعب مع ي الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم وهو  �إ� أن ج��يل أ�ى: والرذائل. �� ال�حيح

ه وصرعھ وشق عن قلبھ فاستخرج منھ شبھ علقة وقال هذا حظ الصبيان فأخذ

مھ وعاد كما �ان �� زمزم ثم أل  من ماء شيطان منك ثم غسلھ �� طست من ذهبال

عن غفلة البتة فالشق تصر�ف اللھ  ] يلعب �شب فال يتصور منھ لعبقلت[ 11م�انھ

بود الهوى الذي هو معمنھ �� علم ر�ھ  خرجأأنھ إ��  شارةإخراج لم فاإل أ�غ�� سك�ن وال 

مھ نھ معصوم ��يء مما يصأعلم اللھ  �عده �عدإليھ  الهاو�ن المبطل�ن فأ�ى يتطرق 

اللھ ع�� ظهر آدم قبل وجوده فأخرج  قو�اء فهو قر�ب من م�حاأل نبياءكغ��ه من األ 

 حاألرواو  األجسامالذي هو الن�خ من  الذر يوم القيامة وهو عالمإ��  منھ �سم بنيھ

لوفات أيتعذر ع��م ولهم ا�خروج عن الم األف�ارف األف�ارال مقام  يماناإل قام فالمقام م

م العقل فالعقل ال يدرك �� اظنوفساد  كرساال عقلًيا وهو حلوف مأفيص�� غ�� م

�ي فتصرف العقل الر�ا�ي علمھ با�حال الذا كھ ما �شاءلن اللھ يفعل �� مأ�� غ اإلم�ان

مثلھ ووجود شر�ك لھ وأن القدرة ال تنفذ ��  وجود للھ والواجب الذا�ي للھ وهوعن ا

 41مر�م  9
 75المائدة  10
 اللھ عنھمسلم �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي  11
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ع�� جواز �وجوب وجود  ىل الذا�ي فا�حال العر��ي ما انب�الواجب الذا�ي وا�حا

العقول  ه مما تحيلھع�� مقت��ى العلم وغ��  عد نفوذ القدرة ا�خصصة باإلرادةالملك �

ْم ﴿ فعادي ال غ��
َ
ل

َ
َك َصْدَرَك  أ

َ
رَْح ل

ْ
ش

َ
هوى نصيب وال فلم يكن �عده فيھ لل 12﴾�

 للشيطان عليھ سبيل.

ةتالكالم فیما یجب اع لرسل في فھم آیات قرآنی  قاده ل

اللھ عنھ ال يجوز قطًعا �سبة  در��ي ر��يقال الشيخ السيد عبد العز�ز ال

ن أل سماه اللھ �� حقهم خطيئة ومعصية و�نما  الذنوب ع�� حد ما نتعقلھإ��  نبياءاأل 

 عن غ��ه من أمثالنا فإ��م  عترفع ال ذوق لو�� فيھ ولو ارتفأمقامهم 
ً
درجتھ فضال

فظة لأو  مباحإ��  �� مثل نظرهإنما  خطاياهم ومون من الوقوع �� ذنو�نا. وغايةمعص

ومھ قامة ا�حجة ع�� قإ��  إبراهيموصالح مثل قول  ائح��ا رعونة ومكروه و�اط��ا علمر 

﴿ 
َ

ُھ ك
َ
َعل

َ
اَبْل ف

َ
وُهْم  ِب�ُ�ُهْم َهذ

ُ
ل

َ
اْسأ

َ
ي َسِقيٌم ﴿اللھ �عا�� وقولھ أو  �ع�ي نفسھ 13﴾ف ِ

ّ
 14﴾ِإ�

 ذاتال هذه وانفقاءال �عد الموت إفال �حة  م العمر �� نظر العارف سقم و�الءياأف

ما �سبھ ع نبياء�الدملة فيجب أن تن�ه ساحات األ  وع��ا بالموت فا�جسد للروح وخروج

�� كتاب وال سنة �حيحة وهم  �ما لم ي�ممات الك��ى طالهم �عض المفسر�ن من ال

يزعمون أ��م يحسنون صنًعا وأ��م فسروا قصصهم فكذبوا واللھ �� ذلك وجاءوا فيھ 

معناه  براهيمإو�� بالشك من أفلم �عت��وا فنحن  براهيمبأك�� الكبائر كنسبة الشك إل 

و�نما  ىلمو�ا حياء اللھإال يتصور م�ي شك ��  صور فيھ كما علمتم بأ�ي ن�ي اللھفال يت

 حياء طر ن لإل أعلم 
ً
حياء للموت وهو مجبول ع�� وجھ ي�ون اإل  يأا متعددة لم يدر بق

ْل ﴿ طلب ز�ادة من العلم
ُ
ًما َوق

ْ
رب زد�ي فيك تح�ً�ا فب�ن لھ مواله الوجھ  15﴾َرّبِ ِزْدِ�ي ِعل

 1الشرح  12
 63األنبياء  13
 89الصافات  14
 114طھ  15
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كما ع�ن الفعل و  عن معرفة الكيف ف�ي حالة ال لأسو�نما  ال غ�� فسكن وعلم طر�قھ

ل نق�نما و  ت بھ حديثيأقالوه �� قصة سليمان والملك�ن ببابيل هاروت وماروت فلم 

ى ﴿والمالئكة  نبياءاأل  إعراضعن ال��ود الذين استحلوا  ْوا ُمو��َ
َ
ذ

َ
ِذيَن آ

َّ
ال

َ
وا �

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
ال

 
َ
أ َّ��َ

َ
واف

ُ
ال

َ
ا ق ُھ ِممَّ

َّ
فيجب ع�� الواعظ أن يجتنب  الفضول  فنعوذ باللھ من 16﴾ُه الل

من  نبياءالك��ى �� وعظھ �القول ع�� ذات اللھ بالفكر والكالم �� مقامات األ  امةالط

ا �المالئكة فال يت�لم أصال ��غ�� أن ي�ون وار 
ً
ع�� زالت  بياءاألغزال��م ال�ي يقيسها  ث

اللھ عل��م �عد أن اصطفاهم من جميع خلقھ فكيف �ستحل  أث�ىنفوسهم فقد 

ا هأعظمفرة فعن ال��ود عن ألسنة ا�حاطب�ن المؤرخ�ن عن الك يهم بما رو عراضإ

صيبة جعلها تفس�ً�ا كقولهم قال المفسرون �� قضية داوود فلم �علموا أن معتقد م

عي��ى وسموه ولد  باًرا وسليمان وسموه ساحًرا و�غضض داوود وسموه جغال��ود �

ل��م ھ م��م ومن كفر�ا��م ومن نقل أباطفاعلة و�غض ج��يل وسموه شيطاًنا فنعوذ بالل

 عن مجلس القرآن باللھ إنھ مما يط�� وي�خط ر�نا �عوذ باللھ 
ً
�� مجلس ا�جون فضال

نَّ إِ ﴿من موجبات �خطھ 
َّ
 الظ

َّ
 ِإال

َ
ِبُعون

َّ
 َيت

ْ
وانحرفوا عن  ھ حرفوابوهو الهوى ف 17﴾ن

خذها أيموت فيل �� غزاةور�ا فأ�جبتھ فأرسلھ أامرأة إ��  نھ نظرإا�حق فقالت ال��ود 

لم �عصموا  نبياءن األ �و  الوقرن يوسف هم بالز�ى ��ا فصب �� آذا��م أ� وكقول ال��ود �

ِديٍد ﴿� مثلھ وكقولهم �� لوط �� �
َ

ٍن ش
ْ

� ُرك
َ
ِوي ِإ�

َ
ْو آ

َ
و�الت أال�جز والتحري ف�لها ت 18﴾أ

� ورد مثلھ �أوال الذوق والكشف ف�ل من  األصول حاديث �اذبة ال تقبلها أفاسدة و 

ال يمة الدين فيا أاللھ  هجا المؤمنون والمالئكة و  نبياءمجلس وعظھ مقتھ اللھ واأل 

عة بھ م إال �خط اللھ والقطيتقبلوا أباطيل الم�حدين فمن قبل مثلھ ليس لھ من العل

 69األحزاب  16
 116األ�عام  17
 80هود  18
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ن رادوا إال محو الديأفإ��م ما  ثبتتراجيف بال واحد خ�� من آالف ممن ينقل األ  يفعام

ھُ ﴿ا�حق 
ْ
َبَل ِمن

ْ
ْن ُيق

َ
ل

َ
ا ف

ً
ِم ِدين

َ
ْسال ِ

ْ
ْ�َ� اإل

َ
ِغ غ

َ
االستسالم لمراتب  سالماإل ف 19﴾َوَمْن َيْبت

مل من �غ��ه فإنھ رجس من عؤ اد ف��م فال �غ�� المبتعظيمهم وحسن االعتق نبياءاأل 

رت�اب اإ��  الشيطان فالواعظ بمثلھ جعل دهل�ً�ا ومهاًدا لمن �� قلبھ زيغ يدخل منھ

�ون أمن ف وقعوا نبياء�ان األ إذا  فيقول  نبياءما سمعھ منھ �� حق األ ب�حتج المعا��ي و 

اِن ﴿عنھ فإنھ  نبياءنا فحاشا األ أ
َ
ْيط

َّ
هذا  فسدأنھ قد إ ھلفوال 20﴾ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش

عد يص غوائھ فورد: ال تقوم الساعة ح�ىإوعليھ وزر �ل من �سبب ��  األمةالواعظ 

 ءهم هو ال غ�� �عوذ باللھ.ويعظ الناس فهؤالالشيطان ع�� كر��ي الوعظ 

ظ عصمة والحف  الفرق بین ال

 نأن الن�ي من حيث هو عصم من المباح من أب�ن العصمة وا�حفظ  فالفرق 

يباشره لهوى نفسھ فيباشره �شريًعا فهو واجب عل��م. بخالف الو�� فإنھ ر�ما �عملھ 

ا و إلنفسھ فقط 
ً
لعصمة فا رث ال لذاتھبحسب اإل ال فهو �عصم �ن لم يكن مقرً�ا وارث

نما هو �� خارج ذات و�� فقط فيتصور منھ ما يتصور �� إ ذاتية لن�ي وملك وا�حفظ

ما المعصوم فال يتصور منھ المعصية أو إليھ  حفظھ اللھ وآواه ال أنھإغ��ه من العامة 

َج ﴿( قطًعا فقول اللھ �عا��
ْ

ْوُجَك ا�
َ

 َوز
َ

ت
ْ
ن

َ
ْن أ

ُ
َدُم اْسك

َ
ا َيا آ

َ
ن

ْ
ل

ُ
 َوق

َ
ة

َّ
ًنا اتخذ ا�جنة مسك )﴾ن

 
ً
بنية أنھ كتسب متالوطن موضع ا�خالفة الذي إ��  ��ايتھ بالرجوع إ�� لالستقرار حاال

رًها كأو  والبيعة طوًعالشرعية ا ح�امومراتب األ  داألوال  وثواب يماناإل  ا�جنان وغالت

لھ من ھ القبتة ال حور ف��ا وال ��يء مما يخل�� حال سكناه أرض مسورة من ا�جنة و�ن

 نيھعمال بأعمالھ و أوصفاء النيات فلو بقي آدم ف��ا �حرم ما يوجده اللھ من  األعمال

 بنيكعمال أك و �يمانو عمالك أحضرة حسنات إ��  ��ايتھ بالرجوعإ��  خالصهم�و 

 85آل عمران  19
 90المائدة  20
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يكمل  دبا فالأنت فقط وزوجك تبعا لك �� �ل ��يء ��يء علما وعمال ودينا و أونيا��م 

غ��ه و  رحامة مما ال تصلھ الرجال من األ ال للضرور إ�� جميع النساء رجل �� الشهادة 

م اللھ �ع كم فليعرفھ �ل زوج فإن الزوجة منف�ي شهادة ضرور�ة وهو المقصود با�ح

لمل�وت عالم اإ��  فنقل األرضا�جنة فإنھ خلق �� إ��  منھ قبل الدخول  لقتعليھ فخ

فال  فوقھ خصائص ما تحت مقعر القمر فا�جنة ن النوم مننبينا فإ إسراءمع زوجھ � 

ھ موضع حساس فمألإ�سر من غ�� نة فإنھ نوع موت خلقت من ضلعھ األنوم �� ا�ج

البياض وا�حسن �حًما فصار ساللة ل�ل رجل وامرأة ف�ي حواء �حوة ف��ا و�� تمام 

ا وعمال يوم القيامة علمإ��  بنائھأوالوسيلة فهو وسيلة  سوةإل دمة افا�حوة البياض واأل 

ا وتواضًعا و�عشًقا وتذلال وتواضًعاأو 
ً
تب مرا آخرإ��  دًبا وتو�ة واجتباء ولغة وحرف

ب العالم�ن ر  وروح الملك وخليفة ياءاألولو  نبياءاأل  نموذجأب المقر��ن و أالمقر��ن فهو 

ليات فالس مستلزمة العلو�ة فهو ا�خليفة ��لهية اللم اإلارض �ل عالم من العو أ�� 

 كمل ا�خالئق سيدنا محمد ولده ص�� اللھ عليھ وسلمأوسماوا��ا بما لبسھ من حلة 

�ح فلم ي ةوقبل ا�جنة ف�ي رواية مضطر� .ا�جنة��ا خلقت �� أعن ابن عباس وروي 

ٍس َواِح ﴿��ا خلقت منھ أتفيد نصوص القرآن أ��ا حواء و  زوجا ��يء فال�م�
ْ

ف
َ
ٍة َد ِمْن ن

َق ِمْ�َ�ا 
َ
ل

َ
ْوَجَهاَوخ َ

 ھجزئإ��  نفليس نقص الضلع منھ نقصا بل هو كمال ليسك 21﴾ز

و�نما  األ�وان ومخلوق مثلھ فلوال مشاهدة فعل اللھ الذي هو رحمتھ الضمحلت

�� بركة ظلية فعل اللھ الذي هو ا�حقيقة ا�حمدية وما تنسل م��ا ففي  األ�وانعاشت 

من  اللھ ف��ما فلم يذكر أح�امالزوجية منافع كث��ة التناسل لعمارة الدار�ن لظهور 

حصر نفسھ مع قدرتھ ع�� الباءة �حال و�نما  ال المزدوج�ن فيحيا م��وجإ نبياءاأل 

ل ب��ك  ينب�� التبتذوقھ �� شريعتھ فالمقامھ فمدحھ ر�ھ ب�ونھ حصوًرا ع�� حسب 

 1النساء  21
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ن من سن�ي إ، 22سالماإل : ال رهبانية �� عل��ا من غ�� ما�ع شر�� القدرة �عم اللھ مع

جنة دائمتان �� الدنيا وا� باللھ فهما سنتان يماناإل من سن الن�اح � أول  فهو 23الن�اح

 لفسنة �عد األ �� أم�ي مائة وثمانون عأ�ى إذا  :ن �حإص�� اللھ عليھ وسلم  فقولھ

انقالب  إ�� شارةإهو إنما  .فقد حلت العزو�ة والعزلة وال��هب ع�� رؤوس ا�جبال

تمرار االس متھ شرًعا لم يرده اللھ و�مكن �� أي وقت فال يفيدنھ شرع أل أال  األحوال

ولهم ف��بية ق خالفة سنتھ تاللھ إنھ من الهذيانمإ��  فكيف يرشد ص�� اللھ عليھ وسلم

ية دالصورة ا�حم ية ولد باطل من �ل وجھ فكيف تقاسحينئذ خ�� من تر�ا�جرو 

مد ولًدا فنحن اآلن للھ ا�ح ن تلدأن تلد امرأة حية خ�� من اآلدمية ع�� غ��ها فهو لغو أل 

االستقامة وكمال  كمال لف معأوتمام الشكر �� ثالث وخمس�ن سنة وثالث مائة و 

 و�سقت سالماإل وكمال رونقھ فاشتدت وقو�ت ملة  وشبابھوتھ امتداد الدين وق

لهذيان مثلھ لمن ا نإبدوام الشريعة ا�حمدية فتاللھ  ينعت ثمارها ا�خالدةأعراجي��ا و 

 ﴿(م�ان  اللھ من عبادتھ �� �ل وقت و�� �لمره أما إ��  يرشدإنما  فالرسول 
ُ

 ِمْ�َ�اَوك
َ

 )﴾ال

 
ً
ًدا﴿(أكال

َ
�ا��ا س�زوجھ و  سك�ى ا�جنة والس�ون بن�احمع ب�ن ن يجأمره أ اواسعً  )﴾َرغ

لعيش اع سا�ا ةباحإ لذي ال �غص فيھ وال نكد فأخذ منھالرغد ا األ�لمعھ �� داره و��ن 

حواج من اللھ إمع مراقبة النعم من المنعم حيث ال �غفل عن اللھ وعن �عمھ فهو 

تھ �حظا وراقبھ �عا�� ��ن عاينھ من المنعم إ�عا�� إليھ  حواج منھإ�عمھ فهو إ��  لعبده

��اية فيجمع العبد ب�ن لذة النعم ولذة إ��  مقام عال وفال غ�ى �� عن بركتك يا رب وه

ر�ھ  يدي يقف ��ا وعل��ا العبد ب�ن ةن النعم درجالشهود فيشهد ا�جنة وما دو��ا م

معون فخ�� جأم لتالشت ا�خالئق سبب وقوفھ وسبب بقائھ فلوال النعفيعظمها فإنھ 

 أبو داوود �� المراسيل عن طاووس اليما�ي 22
 ابن ماجھ والديل�ي عن عائشة ر��ي اللھ ع��ا مع اختالف �� اللفظ 23
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القلب يدي ر�ھ و��ن يدي �عمھ ف نب� ان القلب فس�ي قلًبا لتقلبھاإل�ساتب �� المر 

 ن الحظ��ا من اللھ حقإال�امل ال �شغلھ ا�حق عن ا�خلق وال ا�خلق عن ا�حق فالنعم 

 ائقما النعم ف�ي حقأن انقطعت ��ا فرجس باطل باعتبار من انقطع ال غ�� و و�شريعة 

عيشھ  رغدأوسع اللھ عليھ و أن أال ا�حمد لر��ا فمن ضيق ع�� نفسھ �عد إال ثمن لها 

 ىن ��ذيًبا وهضًما فمن المر���ظلم نفسھ و�خسها ومنعها حقها فإن �حا فحرام و 

� آالئھ ن �شاهد ر�ك �أالذين تضرهم النعم فال ع��ة بحالھ عند المقر��ن فالمطلوب 

 طراًراواضإليھ  �� ر�ك معرفة واحتياًجادلة لك عأفراد وجود �عم اللھ إحقيقة من  ف�ل

�� ع اب بحروف ف�ل حرف بمع�ى فال يضيقليل لها ع�� ر��ا فال�ون كتذفأنت  خومشائ

لھ الكتاب � جزاءخلق لمع�ى نافع إل  معناه ف�ل حرف ي عضده و�قو �و�نما  حرف آخر

َما﴿(فافهمھ 
ُ
ت

ْ
 ِشئ

ُ
لقت خ إنما ا�جنةن أباح لهما ووسع ا�جال فهو دليل ع�� أ )﴾َحْيث

متدت ا ألجلھ و�� مباحة �لها فإن ا�جنة دار إ�عام ال دار ت�ليف فأح�ام الشريعة إنما

 من سرائھ وعروجھإ�� محل و�نما  األرضاره �� دفهو �� ا�جنة و  األرضعروقها من 

عروق � فام��جت األرضامتدت �جرة الت�ن من  األرضفمن خالفتھ ��  األرضصلھ أ

 شقوق حب وطنھ مظهر جثتھ ف�ي �جرة مغناطيسية طلبت جذبھ خالفتھ فدخلت ��

 يْ َح ﴿(سرائھ إصل وكره وعزه كمكة لرسولنا �� أإ�� 
ُ

لهما  ي م�ان شئتما فجعلأ��  )﴾ث

لة �� والمز�ل للعجھ هو العذر آلدم و�نيھ ولز  اإلطالقطلق لهما فيھ فهذا أالمشيئة و 

 تناول �ل �جرة.

ا مرهأآدم عن الشجرة ظاھرًا و ىنھ  باطن

فلتعلم هنا أ��ا الراغب �� سالمة نفسھ وسالمة صفوة اللھ منھ أنھ �عا�� ق��ى 

�جنة دار اإ��  تباعھ فأطلعهماأو  إبليس�� سابق علمھ �سعادة آدم واتباعھ و�شقاوة 

م حجة اللھ عليھ فيخرج خروج ن�ال وهو لتقو  إبليسن يقيم ا�حجة ع�� أد اوأر  قر�ھ

اطنا ب إبليس�جاد اللھ ا�خالئق �لهم آلدم وتجليھ �� إدخالهما ا�جنة �عد إحكمة 
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ليفتھ خ كرًها ومبا�عةأو  طوًعا األ�وانواالستكبار عليھ لتظهر مبا�عة اللھ من  باءباإل 

ھ لمرجت وفسدت لعدم ظهور جمالھ وجالكرها فإن لم تجتمع المبا�عة عل��ا أو  طوعا

�ل أن يأسرت آلدم ألية فا�جاللية ا�جمالية وا�جال األسماءفأسر اللھ آلدم الذي علمھ 

دار إ��  �لها و�توب م��ا ليخرجأع��ا لعلة اإلسهال فقط ال لتحر�م أن ي يال�جرة ال�ي ن�

ا �� ال�ي ال�ي علمه األسماء�� دار ا�جمالية فقط فإنما  �لها فا�جنة األسماءتظهر ف��ا 

ن إ سماءاأل  �لها فيھ فقالت لھ ألسنة األسماءمر أمره و أقر�ھ وأ�لھ ليتم إ��  أرشدتھ

بًبا لتعطيل �لها فال تكن س األسماءللھ تظهر �سببك ا �ل ف�ل فإنك رسول أقلنا لك ال ت

ًرا ظاه إبليسن نقيم عليك ا�حجة ظاهًرا فقط وع�� أا�جاللية فإنا أردنا  األسماء

ر من اتباع افمن و� ؤ نھ مأ�� علمنا ن ينسل منك جميع من سبق أو�اطًنا في��تب عليھ 

�من ا�خبيث و  إبليسن ��يتك ظاهًرا مكًرا ب�مرتك باطًنا و أوال بد فافعل ما  إبليس

خليف�ي بين��ا للمالئكة قبل وجودك فال تتبدل ا�حقائق عندي  اس��واهم بمكره فإنك

ر�ھ  عليھ ثم اجتباهردف أف�ل ال�جرة فإ�ي مناد عليك بأنھ ع��ى آدم ر�ھ فغوى ثم 

اطنا ف�لها ب �ل ال�جرةأفكمال سعادتك واجتبائك متوقف ع��  ديفتاب عليھ وه

جنوده لظهور و  إبليسفإنھ سياسة م�ي ع�� إ�عاد  األ�ل�عدم  راد�ي فال �عص�ي�بإذ�ي و 

اء قبضة الشقنت وفاتح أمن فاتح قبضة السعادة وهو  جال�� ف��م فال بد أسماء

ن ألھ  نھ بقضائھ وقدره و��نن اللھ �عا�� ب�ن لصفيھ آدم جميع ما يصدر مأفا�حاصل 

ها �امأحها والنار و أح�ام�ي عليھ ا�جنة و تنبال�ي  دار ا�خالفةإ��  ن يرجعأمقصوده 

�لھ أمن  ر�ع�ن سنة فال بدأمسهلة معرضة لھ بتار�خ  فإنھ رآ �جرة األ�لفتج�� فيھ ب

�� التو�ة و أيضا لبنيھ ما يتخلصون بھ من عقو�ة ا�خالفة  مره بالتو�ة ليعلمأم��ا ليتم 

ُهْم ﴿ن �ان ال�ل من اللھ �والندم و�سبة الظلم لنفسھ و 
َ
ٍة َعَمل مَّ

ُ
ّلِ أ

ُ
ا ِل�

َّ
ن َّ� َ

ِلَك ز
َ

ذ
َ

 24﴾ك

 108األ�عام  24
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علماه فوسوس ��� صورة نا�ح ولم  إبليسا�جنة فتمثل لهما  وآدم �� األرض��  إبليسف

�� ظاهر  األسماءة بصورة آدم شفافة تحضر �� ملك اللھ �لھ بمرت لهما من الدنيا فإن

ِ ﴿أتاه �� صورة برزخية و�نما  صدر��ما فإنھ معصوم أبدا��ما ال ��
ّ
اَسَمُهَما ِإ�

َ
َما َوق

ُ
ك

َ
ي ل

 
َ

اِ�ِح�ن
َّ
ِمَن الن

َ
ُرورٍ  *ل

ُ
ُهَما ِ�غ

َّ
َدال

َ
ظاهًرا وهو  قسم ع�� باطلأزخرفة كالمھ فقد  25﴾ف

 ﴿� قصد تمام الن�ح من غ�إ��  مرهأقصد الصدق فآل  بار �� يمينھ من غ��
َّ

 ِإال
ْ

ن
َ
 أ

ْ�ِن 
َ

ك
َ
ا َمل

َ
ون

ُ
ك

َ
اِلِديَن ملك�ن  فهما ت

َ
خ

ْ
ا ِمَن ا�

َ
ون

ُ
ك

َ
ْو ت

َ
�� ا�جنة �عد الرجوع إل��ما فمن  26﴾أ

 صف بتقدم وال تأخر �علمتسمع اللھ الذي ال ي�وهو �ل من �سمع  ھحضر لسماع الل

ا رجنأحخرجنا آدم و أغ�� عاص بل ممتثل فمن لم �علم ولم �سمع يقل  م معذور آدن أ

فحج آدم مو��ى عليھ السالم با�حجة وهو دليل ع�� ما قلناه فهكذا جميع ما انصدر 

ف �� التصر�من اللھ كملك يميت بإذن اللھ وليس بظالم و�و  فبإذن نبياءمن األ 

فهم آالت  ھفهو ممتثل ب يظالم بل ممتثل كمو��ى �� القبط �ا�خضر �� الغالم غ��

 تصر�فھ �عا��

ي "آدم ربھعصى "ال یحل االشتقاق من  ربان  ألنھ ظرف 

قتصر فيجب أن ي �عصيان و�لفظ عاص نبياءمن باللھ أن يصف األ ؤ لم فال يحل

ھُ ﴿اللھ قال �� كتابھ  بأن ع�� ما ورد آمنا َدُم َر�َّ
َ
ى آ آمنا بلفظ الما��ي هكذا و  27﴾َوَع��َ

ظرف  ى عندنار�نا فع��إ��  مرهاأمنھ معصية �عرفها فن�ل  بأنھ معصوم ال تنصدر

ْم ﴿ال ع�� وجھ االصطالح كقولھ إوليس فعال  جامد ال يتصرفر�ا�ي 
ُ

فال  28﴾َوُهَو َمَعك

دنيا ل�جرة الت�ن النابتة من ا اإلسهالنا مع اللھ فامتثل آدم فأ�ل ال�جرة �جرة أتقل 

ن�ي ره �الوكإ��  من غ�� عصيان وال إغضاب ر�ھ بل رده اللھ فجذبتھ إل��ا بإذن من اللھ

 22و 21األعراف  25
 20األعراف  26
 121طھ  27
 4ا�حديد  28
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ذن ا�حضرة و�� �ساط ظاهر الشريعة اإل واحد �� �ساط  األمرو ذن رجع لمكة فاإل لما 

 ورآ معصية موقتة عإذا  عليھ فالمفتوح اإلرادةغ��  األمرو 
ً
ليھ مقدرة عاين اللوح مثال

مر أة �� ا�حقيق اإلرادةفإن  رادةوجب عليھ فعلها ممتثال لإل  من غ�� شرط وال �عليق

 هائًبا من مخال دون الشرع باكيا خائفا
ً
فة الشريعة مع تمام علمھ أنھ مستوجب وجال

ن لم يرحمھ باعتبار ظاهر الشرع وهو ا�حكم الذي حكم بھ الرب إغضب وعتاب ر�ھ 

اللھ  حيث أطلعھ �� وهو عليھ ليس لعاص �� باطن األمر فإنھ إذن �� باطن األمر�عا

إنھ ما ذن الباطن فن يمتنع منھ فإنھ عصيان لإل أعليھ باطًنا  معاينة فيحرم ه� قدر ع�

 لمحجوبن اأده بعلم هنا وجھ أخذ اللھ عفا .مقدره ن يمتثلأال إأطلعھ اللھ عليھ 

الوقوع  ال �عدإا�حقيقة فال �علم مراد اللھ  مل�علم  نھم�لف بظاهر الشريعة فقط أل 

 يلم تدر مراد نتأباطنا فيقول لسان ر�ھ لم فعلتھ و  راد اللھنھ مأ�� من�ي فيتب�ن لھ 

لو علمھ ي وعليھ فأح�امع�� و �ي ياسر ع�� ر�و�جإال الت عد الوقوع فما حملك عليھال �إ

ًنا لكن باط األمرعلمھ بمراده قبل فعلھ والمراد هو أفإنھ  خذإليھ األ  �المعارف ما توجھ

ما  نھ مستحقأواعتقاد  لب�اء �خالفتھ الشريعة فأزال قشرها والندمايجب عليھ 

 مم ل��أ�ستحقھ العامة فافهمھ فهذه حقائق معا��ي المقر��ن فإن علمتھ علمت 

مر واجب محافظة ع�� ألباس الشريعة فهذا هو فص أهو إنما  ظهروهأ�عصوا فما 

باع ة م�اشفة و�� م�لفة باتلمقام �� سيدنا آدم وغ��ه ومن العارف�ن. فحواء صديقيا

 ألف�اراصدر من المقر��ن فاسلكھ مسلكھ �س��ح من  ما آدم نب��ا قوال وفعال ف�ل

ء والمالئكة فقد با نبياءوغ��ه من األ  لعقول فمن جوز صدور معصية �� آدموشبھ ا

ومالئكتھ فال يحب من �ستنقص  نبياء�خط األ ���خط اللھ بتنقيص خاصتھ و 

نزل أما بما ذكر اللھ بال�لية كفر  ىخاصتھ العليا حفظنا اللھ من شرور ا�جهل فمن نف

للھ أي بإرادتھ ففي ب�اء آدم ا ذنإال بإفسلم للعارف�ن فإن قال عارف ما فعلت كذا 

إن  من�ن و�عليم بالفعل فالعارفؤ ه وتو�تھ ظاهًرا مص�حة عظيمة للموندمھ واستغفار 
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مھ علأوال أدب فبأدبھ أ علم قدًرا يفعل ما فعل فال يقول أنت قدرت ع�� فإنھ سوءُ 

وره فالعامي من ال يتعدى ط ر�ھ وهداه �أبيھبمراده حقيقة و�أدبھ �عد الوقوع اجتباه 

إن  ال استوجب حقيقة ن�ال ر�ھ�نھ لم �علمھ ر�ھ بمراده فال يحل لھ اقتحام من�ي و إف

عا�� ع�� ا�حق � ىو�نما ناد ثماإل ال �عد استحقاقهمإلم يتفضل عليھ فال �عرف المراد 

ا فقط للعارف�ن �رشادالعامة و  ا لغ��ه�رشادسيلة مقتدى زجًرا و وو  إسوةألنھ  آدم

رثتھ فلھ ب�ى آدم وغ��ه من و  ابدأل فال �ستحسن مخالفة الشرع المقر��ن وع�� �ل حا

تح آدم فو�نما  شر الشريعةق ن وحقيقي باعتبارذه �شريع وصوري باعتبار اإل ؤ فب�ا

 ذن باطًنا ولم يفتحها بمحضاإل  األمرقبضة السعادة بمخالفة الن�ي ظاهًرا مع موافقة 

ھ ع�� حلم ة�� مثلھ وسع نھ يقعأالطاعةليظهر سعة فضل اللھ لمن سبق �� علمھ 

اذ لوازم نف�حضرة خالفتھ و إ��  ة اللھ عليھ ليخرجھ من حضرة قدسھعباده ولتقع حج

مھ دم اساللھ �لها �� آ أسماء وليطرد بھ اللع�ن من حضرتھ لتظهرمبا�عتھ �� الدنيا 

. فهو لسان االسم الغافر 29بكم : لو لم تذنبوا لذهب اللھمن�نؤ للمالغافر والستار لھ و 

ف ا�جالل الصر  أسماءال لمنعهما و �فهو عليھ ظاهًرا دولة اسمھ الغافر الستار و  سوق

 من �سل من �سراه منمصلبھ  باعھ ممن �ش وهش بطلب المعصية ���� عدوه وات

�م نظر إل�إذا  سودة عن يمنيھ هم ا�خلوقون من يمينھال اجهة حواء عل��ا السالم ف

 رذالمنسلون �� عالم ال م�ساره هم ا�خلوقون من �ساره وه �حك واالسودة عن

 ﴿(كرًها أو  جابوا طوًعاأو 
َ
َجَرة

َّ
َرَ�ا َهِذِه ال�

ْ
ق

َ
 ت

َ
لم يرد نص ع�� التعي�ن فأدرك  )﴾َوال

 إلسهالارضية ف�ي ال�ي �سهل و أو�� �جرة  إيمانعلق بمعرف��ا تالكشف الت�ن ولم ي

 األ�لرث يو  للورع فإن القرب إرشادعن القرب  �غ�� وال �غ�� لنعيم ا�جنة أبًدا فالن�ي

ح�ى حول ا� اللھ محارمھ فمن ر�ع ن ح�ىإال أملك ح�ى  لن ل�إ. أال األ�لفالمن�ي عنھ 

 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 29
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 ا�جنة لطاف ن �عمأن اللھ ب�ن آلدم أن يقع فيھ فالورع عدم القرب. فاعلم أ كوشي

والزم  اإلسهالفإ��ا خلقت ل�خلود معناه ال �سهل فهذه ال�جرة غليظة فالزم الغلظ 

 األرضر �جاأمن  �جار ا�جنة بلأ��ا ليست من إا�خروج من حضرة ا�جنة ف اإلسهال

 إلسهالاال التحر�م و  فقط اإلسهالفعلة الن�ي الالزمى  األرض أهلال�ي تتغ�� بتغ�� 

 و��ىأ الشرع ولقد عهد أي م القول �عد قوال �� لسانهو الز إنما  فالن�يوكره إ��  يرده

عداوة سيف ا�حسد وال إبليس ل عليھسو  األرضو�ويع ��  األرضدم با�خالفة �� آإ�� 

دخلھ ع�� ولم ياأل  ليكرم بھ المأل ا�جنةإ��  سرى بھ ا�حق مع زوجھأفاستك�� عليھ و 

 ﴿بل ز�ارة ومع�ى  ا�جنة خلوًدا
َ
ْن أ

ُ
ْوُجَك اْسك

َ
 َوز

َ
ت

ْ
افرح بنعيم ر�ك �شكرها  30﴾ن

ة �� ملك نھ خليفأإ��  شارةإ�لها وهو  سرى بك ليتحفك �� العوالمأبر�ك الذي  نواطمأ

نھ رسول أ يالنبوة فن���� للقرب الدائم  ھ االستيطان �� ا�جنة طلباعماللھ فن��ي بط

� ف��ى ن يبقيھ ف��ا فإنھ زائر ال غ�أ ن يتم�ى ع�� ر�ھأفال ينب�� لھ  األرضخليفة �� 

حمد مب�ن اللھ و��ن عباده سيدنا  وصاه ر�ھ أال �غفل عن الواسطةأخزائن ر�ھ وقد 

ئرة معھ �ل ال�جرة الدنيا الزاأرادتھ وتجليھ �� إذنھ ر�ھ بأاللھ عليھ وسلم فلما  �ص�

ا أ�ل فغاية مقرب ر�ھ الذي هو النبوءة  �� حب وطنھ قبل مشاهدة ما رآ من الصاعدة

نما إ الرسالة الشاقة فما روي عنھ أنھ �ابده إ�� �ان أنھ أنزلھ �عا�� من درجة النبوءة

ع طمو�نما  قربأو  أعظمشق و أهو أعباء الرسالة فمقام النبوءة أح�� ومقام الرسالة 

الدنيا  ��كھ لاأل�ل سياسة لكمال مر�ھ ب مر بينھ و��نأ�� جوار ر�ھ وال سيما وقد 

��ى آدم والن�ي فما ع األمربظهور حضرة  تھ�سببھ لتكمل مرتب إبليسولطرد واآلخرة 

الستحالة وقوع المن�ي منھ فهذه القصة ال  األ�لب مرهأذن لھ و أال ظاهًرا وما أ�ل ح�ى إ

 ن تلقبھ بالعصيان فليس هو �عاص وال صدر منھأ ياك�و  إبليستدل إال ع�� مكر اللھ ب

 35البقرة  30
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 ال من الرب �عا�� فهو صفيھ ونبيھإھ فال علم لنا ع��ى ر�ھ كما قال ر�و�نما  عصيان

ورسولھ فحج آدم مو��ى فالعذر للعلماء �� مثلھ فقد وقع ما ظنوا �� شأن مو��ى حيث 

اء مسأبوه ف��ا لما وجد مو��ى ولما �ان نبًيا ولبقيت أفلو بقي عتب ع�� أبيھ فحجھ 

غنم ولما ظهر  ةب�بناء كزر يت ا�جنة سوًرا فقط بال كمالھ �عا�� ا�جاللية بال ظهور ولبق

 ﴿فضل مراتب الرجال ولبطل قولھ �عا�� 
ً
ة

َ
ِليف

َ
ْرِض خ

َ ْ
ي َجاِعٌل ِ�� األ ِ

ّ
إبليس ولبقي  31﴾ِإ�

شقى وال�افرون �� حضرة القدس ولبقيت الناس �� صلبھ مكمونة ولنقصت مراتب األ 

 الار و لنال باإالرجال ولصارت ا�جنة كال ��يء بحيث لم �عرف قيم��ا فال �عرف ا�جنة 

ال بأضدادها فيا سبحان اللھ كيف �عاتب إن ا�حقائق ال �عرف إال بالكفر فإ يماناإل 

سمع من حضرات الشيوخ أبلغية آدم فال زلت أن يظهر حجة أال إباه فما ذلك أمو��ى 

ليف ظلم يظنون أن الت� بحان اللھ �أ��مس�عبنا بالت�ليف فيا أأشقانا آدم وأوقد ناًرا و 

ھ هلأ�شر�ف اللھ عبده حيث  الإلزام ما فيھ �لفة فهل الت�ليف إومشقة ح�ى حدوه ب

عطك كذا من النعيم أكذا  ن فعلتإك�� شأنھ بيا عبدي وأ�خطابھ وآ�سھ بكالمھ 

تھ ب�ن يديھ ومساررة ر�ھ لھ �� صال ال خدمة العبد ر�ھ ووقوفھإوالز�ادة وهل الت�ليف 

وتقر�ب  وسماع منھنظر إليھ  ةالصال  نإلنظر �� وجھ ر�نا ولو اعتقاًدا ففأي �لفة �� ا

و�عظيم لھ بفتح أبواب رحمتھ و�عد  ھ ع�� ظهره ورأسھ بالرحمة كيتيموم�ح الل

سمع ممن تظن فيھ المعرفة أزلت  فال أعظمحر�اتھ وسكناتھ �جزائھ عليھ بما هو 

جرة وعروقها �لت ال�أل نبياءم�ي األ  س�� واستحساًنا لو عرفت أ�ي تخرجو�كتب �� التف

أ�ل بر�ھ فلو فرضنا أنھ قال لك ال ت لغو و��افت فإنھ يؤذن باالستخفاففهو سقط و 

�حدود بقاء عند ااأل�ل فاإل ال يحسن  �لتھ رضيت عنكأفإن حرم��ا هذه ال�جرة فإ�ي 

سم  �لها ولو ترتب عل��ا �ل ما تمنيتھ فإنھأت نأ كو�� من التعرض للمراتب فال يحل لأ

 30البقرة  31
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هور قامة ا�حجة وظإو��ن لھ مقصوده وهو  ليھإأ�لها منھ بمره أن اللھ أذن لھ و أفلوال 

 ا�لهأكماالتھ ما 

ا من الظالمین قولھ تعالى فتكون  تفسیر 

ا﴿(
َ
ون

ُ
ك

َ
ت

َ
 ﴿(فبسبب ذلك تص��ا  )﴾ف

َ
اِلِم�ن

َّ
ف�ن العار  األمر�� ظاهر  )﴾ِمَن الظ

ل�جناة  مملك�ي ال�ي �� ا�خالفة المستلزمة علم��م ب��تيبأالذين  اإلرادةمر أالممتثل�ن 

�� قوة  األرضي �� أر��ي فءالر�و�ية الشريعة ع�� يد خلفا أح�امالذين تظهر عل��م 

ن�ي �ستلزم فال األرضنظري �� خالف�ي ��  لها فمحل فوت صد��وت وا�ج�ال�ون فالمل

 زائر ال غ�� فإن أ�ل��ا تكن منألنھ  محل شريعة ن ا�جنة ليست محل ن�ي والإاأل�ل ف

فيذ م فت�ون خليف�ي عل��م �� تناح�واأل دولة الشريعة  أهلجنس الظالم�ن نفوسهم 

وحدك �� وسط سور ا�جنة �الوحش بال ر�اسة وال امتياز  32ىفإن لم تأ�لها تبق ح�اماأل 

هر فيك لتظالظالم�ن تزجرهم وتردهم إ�� با�حجة والسيف  ع�� �مرتبة فأنت الكب�

ة �ون خليفش فمرادي فيك أن تالعفو والمغفرة والبط ف��م صولة أسمائنا منو 

نصدر الم�ن فما ليس بن�ي ظالم فإنھ تتظهر خالفتك �� الظ عينتك قبل وجودك فإنما

اء و�سبة �بامتثل ظاهًرا بالتو�ة والندم والمنھ المظالم ليحكم صاحب المظالم فآدم 

ا لأل  انً مرت�ي باطأنت أالمن�ي لنفسھ فلم يقل 
ً
و��ن ر�ھ  سرار بينھدب وس�ً�ا لأل حفظ

روًرا الباط�ي مس األمرنفسھ بھ من حيث موافقة  مًرا باطنيا بالفعل طيبةأوامتثل 

ل وهو قدير ع�� �  جائز من اللھ وواقع فإنھ ��يءٌ  األمر�ن فاجتمع فيھ الضدان وهوب

�� ليھ إ الذي �ش��ون�� ��يھ وهو ��� أمر اللھ و �و  نفسھعلمھ �� إ��  فاستند ��يٍء 

�ل �� ا�جنة ؤ عم الدنيا ال ت�فإن  اإلسهالرآ ��يا الزميا وهو  األمراج��اده فباعتبار ظاهر 

لكن ضا أي صرف ف��ا �غ�� �عيمها وهو وجھ الظلمتا�جنة حيث  األ�لال فقد ظلم ب�و 

ُهَما﴿(�ا بھ ف��تب ع�� ما تقدم أنھ غل�لما �انت ملكھ 
َّ
ل َ
ز

َ
 )﴾َعْ�َ�ا﴿(ا مذه��أزلقهما و أ )﴾أ

 وردت �� الطبعة األو�� بدبر غلف بصيغة تبق 32
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 ﴿(عن ا�جنة 
ُ

ان
َ
ْيط

َّ
رة ع�� صو  شاط �شيط اح��ق بنار غضب اللھ وم�خھ من )﴾الش

د قبح من صورتھ �عأر فلم يخلق اللھ صورة أوذنب �الف خن�ير لھ خرطوم �الفيل

ِو�ٍم ﴿كمل من صورة آدم و�نيھ أنھ لم يخلق اللھ صورة أالم�خ كما 
ْ

ق
َ
ْحَسِن ت

َ
، 33﴾ِ�� أ

ْد ﴿
َ

ق
َ
َدمَ َول

َ
ا َبِ�ي آ

َ
ْمن رَّ

َ
�عد من رحمة اللھ بمع�ى حكم اللھ عليھ بالكفر  من شطنأو  34﴾ك

بھ وعليھ بالوسوسة لهما خارجا ال صدًرا وال  بًدا فال يبدل خلق اللھ وال حكمھأأزال و 

ومن سمع �سماع اللھ الذي هو ��  إبليستبعا  ا��مأفعلهما ظهر لھ إ��  قلبا فمن نظر

الباط�ي ومن لم يفتح لھ يخبط خبط  األمر��  إنما تبعا ر��ما ��ماأمقام كنتھ علم 

عشواء و�حتطب حطب ليل ف��لك بجهلھ فيقول مثال كما سمعنا �� مجالس الوعظ 

ال نبينا سيدنا محمد ص�� اللھ عليھ وسلم فهو جهل وتنقيص إ�ل ن�ي لھ زلة وخطيئة 

 ﴿با�جهل خاصة اللھ و
َ
ُھ َما ت

َّ
َك الل

َ
ِفَر ل

ْ
َر ِلَيغ

َّ
خ

َ
أ

َ
ِبَك َوَما ت

ْ
ن

َ
َم ِمْن ذ دَّ

َ
ن �ل أمعناه  35﴾ق

نيا واآلخرة غ�� نبينا عصمھ دلھ �� ال راده وضيق عليھ تمحيصا وتقر�باأخذه بما أن�ي 

ق لما ضي إبراهيم�� الدنيا و�� اآلخرة �  �اطنا من الناس ومن التضييق عليھاللھ ظاهًرا و 

فمثل هذا هو الذي عصم منھ نبينا ال غ��  كمال عز وظهور إ��  مرهأبالمنجنيق ليص�� 

فليس �� حقهم ذنبا وال خطيئة كما تتوهمھ ا�جهال فكتاب اللھ سالم من تنقيص 

ممهم أع��  نبياء�� شاهدة لأل  األمةأصفيائھ بل جاء بتشر�فهم جميعا وعصم��م فهذه 

�� صفمن جوز ف��م عيبا ومخالفة فال �ستحق العدالة وا�خ��ة فال يرتضيھ المز�ى 

خوذ عن أيا أ�� بالعلم الم ن ي�ون وارثا فعليكأاللھ عليھ وسلم للشهادة فضال 

ن يروى عن المهتدين أ وا�ج��دين فال يمكن نبياءثبات �� أوصاف األ العدول األ

ان قال الشيطو�نما  نھ رجس من عمل الشيطانإف نبياءالوارث�ن �سبة المعا��ي لأل 

 4الت�ن  33
 70اإلسراء  34
 2الفتح  35
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ھُ ﴿
َ
ت َّ� ّرِ

ُ
نَّ ذ

َ
ِنك

َ
ْحت

َ َ
 ﴿ثم قال  36﴾أل

َ
ِص�ن

َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
 ِعَباَدَك ِمْ�ُ�ُم ا�

َّ
ومن �حت  نبياءوهم األ  37﴾ِإال

هو و�� ف نبيائھأفراد أعقيدتھ ف��م ف�ل من �حت عقيدتھ �� اللھ و�� �ل فرد من 

بما قلناه  تفز وال ا�خالفة فانظر شهادة خز�مة نبياءثر الكذب عن األ أصديق بأنھ ال ي

َك ﴿فإزاللھ قولھ 
ُّ
ُدل

َ
� َهْل أ

َ
 َيْب�

َ
ٍك ال

ْ
ِد َوُمل

ْ
ل

ُ
خ

ْ
َجَرِة ا�

َ
� �

َ
َما َعْن ﴿ ،38﴾َع�

ُ
ك َما َر�ُّ

ُ
َ�اك

َ
َما �

َجَرةِ 
َّ

 ﴿ا�خ  39﴾َهِذِه ال�
َ

اِ�ِح�ن
َّ
ِمَن الن

َ
َما ل

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
اَسَمُهَما ِإ�

َ
 األمرلموافقة قولھ  40﴾َوق

م ن قصد الصدق فإنھ عال�قسامھ عن حق لكن لم يقصد ن�حھ و إالر�ا�ي الباط�ي ف

 ﴿(لسابقة لھ حبسھ حكم اللھ �شقائھ بال�لمة او�نما  و�شرائعھ باللھ
ْ

خ
َ
أ

َ
 )﴾َرَجُهَماف

ا ِفيِھ ﴿( اللھ حقيقة
َ
ان

َ
ا � رادهما لدار أعلمهما أنھ أمن حب االستبطان بأن  )﴾ِممَّ

ا�خالفة والكرامة فالكرامة من الدنيا ت��ء فال بد لكما من عمل بت�ليف ت��تب عليھ 

ا ﴿(هذه 
َ
ن

ْ
ل

ُ
واَوق

ُ
محل �� إ فالضم�� لهما ولمن يتنسل من ذر���ما انزلوا برفق )﴾اْهِبط

دولتكما وتكتسبان شرفكما بالطاعات ع�� وجھ الت�ليف فقد صرت حكما  تظهر فيھ

 بالفعل بالطمأنينة فهذا ��اية األدبب�ن عبادي فامتثالكما ظاهًرا بالتو�ة و�اطًنا 

ة المتثال وكيفية التخلص وكيفيكيفية اتباعك فقد علمتك أومن  المطلوب منكما

لم عليك م�ي فتوجتك تاج التو�ة والقبول وجعلتك سأاألدب عند ا�خطاب فأص�� و 

من�ن وقدوة للمتق�ن وطردت عدوك �سببك وجعلتھ آلة منتظرة الختبار ؤ للم إسوة

عبادي فمن اس�ن �سنتك اجتبيتھ ومن اس�ن �سنتھ لعنتھ �شر�فا لمنصبك فا�جنة 

شقيتھ أدخلتھ ا�جنة ال�ي زر��ا وعلم��ا و�ل من خالفك أطاعك أار لك ف�ل من لك والن

 62اإلسراء  36
 83ا�حجر  37
 120طھ  38
 20األعراف  39
 21األعراف  40
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ة الذي ي والواسط�جل منك الشتمالك ع�� مجالأاآلن  خلقأبالنار ف�لھ �سببك فلم 

فصل عليھ وسلم فإنھ السبب �� وجودك فأنت نائب عنھ  هو ع�ن محل نظري �� مل�ي

فأنت  اراألف�فأنت أبوه واس��ح من روعة  �� الرسالة وا�خالفة فلوال محمد ما خلقتك

ْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ﴿(صفي 
ُ

� جدتھ من يمينك �و أ�عض الذر�ة عدو للبعض فما ) ﴾َ�ْعُضك

اوجدتھ من عالم الذر �� �سارك شقي سعيًدا �� عالم الظهور منك وما  عالم الذر ي�ون 

ي فعليھ تنب�ا ا فالشقي عدو للسعيد دينً أح�امفالشقاوة والسعادة متنافرتان 

بار ظاهر يوم القيامة فباعتإ��  �� ذا�ي فمن ذر�تك تنشأ البغضاء التشاجر والتباغض

و�اعتبار ا تائبً منھ عامًيا  ئ��أ�و�ة تمنھ �افًرا و�اعتبار ال ئ��أ�الن�ي واقتحامھ ظاهًرا 

ا مفتوًحا عليھ و�اعتبار ا�جمع ب�ن المقام�ن  ئ��أ�الباط�ي  األمر
ً
مقرً�ا نبًيا  ئ��أ�عارف

و أ �� ذا�ي �افًرا منكمن �عادي ؤ يوم القيامة فالمإ��  والدكأبرزخ  ديًبا فأنتأوصديقا 

بليس إنما إف إبليسمًنا �� ذات ؤ جعلھ من خاص�ي فال�افر �عادي مأو  ثيبھأمن غ��ك ف

تسبب يو�نما  خاص�يإ��  جعل لھ سبيالأمن غفل عن ذكري فلم  �ع� سلطھأهو �ل�ي 

ن يز�د �� أ�� غ المؤمن�ندب فليس لھ �� �� االجتباء بالتو�ة المشو�ة باأل �� خاص�ي 

من سعيد مقرب فأنت ؤ � ب�ن مرات��م السنية عندي ف�ل مو�م� �مإيما�مراتب 

إنكم ي فءسماأجلكم فتحصنوا بطاع�ي و أج�� ال من أمن  إبليس ن �عادو  المؤمنون و 

اا المؤمن�نصيد بھ أي �ال ترونھ فال تضر�ونھ بالسيف واتر�وه فإنھ �ل
ً

�� �و  �إ� نحياش

وال ز الملوك لفلوال القهر ما ظهر ع ي دولة قهر إ��  بھ ال�افر�ن صيدأجما�� و  أسماء

الملوك جيوشهم وال استعدوا عدة فكن خ�� بص�� فأنت الذي  المعاندون ما رتبت

ي �مل ر�انأ طا لتفهم ف��ا سياسة مملك�ي وضوابحروف الم�جم �سره ودعت عندكأ

ن نزلتم نزول تكرمة فال �م�ي والرحمة وال��كة وتمام العز والهناء و  عليك السالمف

ْرِض وَ ﴿( ضياعا بل تظنوا
َ ْ
ْم ِ�� األ

ُ
ك

َ
رض أرض ا�خالفة والنبوة والرسالة والوالدة و أ )﴾ل

اب �ل سنة الكتس ن تزورها ��أال�ي حكمت ع�� جميع مالئك�ي  ات وال���اتا�خ�� 
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ع�� األ  المأل هلورها محمد خليف�ي ولدك �شر�ًفا أل وكما يز ي �ج��و  بر�ا��ا كما زرت

 لمتكع �� �ل سنة فمن علمك يقتبس �ل علم فإ�ي األرضإ��  سرا��مإو� سرائ�نباإل 

رٌّ ُمْس ﴿(ي ء�� أرض مل�ي وسما كراماإل برمتھ لكما منأي فهنيئا لكما بما ءسماأ
َ

ق
َ
 )﴾ت

اعٌ ﴿(محل قرار �عز وتمام هناء 
َ
قتار عليكما فالدنيا إما تتمتعون بھ من غ��  )﴾َوَمت

نموذج أ سر�تكما �� مل�ي �لھ فأنتأواآلخرة فقد  �األو� ف��ا لكما فاحمدا�ي �� �لها وما

� ِح�ٍن ﴿( وعز الناسوت والمل�وت وا�ج��وت مل�ي
َ
 نوقت انقضاء ما كتبتھ م )﴾ِإ�

عند لتتم ا�جنة بأعمالكم ف ي���أحضرة قد��ي و إ��  الدنيا ل��جعوا �املھ آجالكم ��

اللھ �عا�� فأول راحة إ��  زورتكم فارغة من حسن أعمالكم فالموت الرجوع الك��

مشقة يذوقها ال�افر برسالتك  الموت فما �عده أهون وأهون فأول  منؤ يجدها الم

ع فاحمد ر�ك فبسبب ظا �عده أشق وأفي من أوالدك الموت فمءلة أنبيااسو�ر 

َدُم ِمْن ﴿(األمر�ن امتثال  واستتمام آدابھاستسالم آدم 
َ
ى آ

َّ
ق

َ
ل

َ
ت

َ
ِھ ﴿(اسم  )﴾ف َرّ�ِ

ِلَماٍت 
َ
�� اللھ سيدنا محمد صإ��  والفرج بانتسابھ من ا�حنان واللطف واالستبشار )﴾�

مره يتم بظهور محمد ص�� اللھ أن أو إليھ  ضافتھ�علمھ بمقامھ و أعليھ وسلم حيث 

ر�ھ �� إ من فتوسل بولدهلھ األ  وفاطمة فاستبشر وحصل هفأراه خلفاءعليھ وسلم 

ا﴿فقالهن 
َ
َسن

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ْمن

َ
ل
َ
ا ظ

َ
ن حيث لم يقل اللهم أنت قدرت  اآلية و�� �لمة أدب 41﴾َر�َّ

ْيِھ ﴿(
َ
اَب َعل

َ
ت

َ
 إلصراراقالع ونية عدم الستجماعها شروطها من الندم واإل قبل تو�تھ )﴾ف

ال نواه واستغفر لهم فيقال �و  عمع الوس داء ا�حقوق ل�خلقأواالستغفار مع وجوب 

ھ ال ومع�ى التواب استمرار قبول تو�ت وتواب فاللھ تواب فال يقال تائب اب فهو تائبت

 والأفعالكث�� القبول ف
ً
م فاعل �� صورة هو اسإنما  ك��ة فاللھ أك�� ھ ال تقت��ي تفضيال

ھُ ﴿(المبالغة وهو الدوام ال غ��  لتفضيل �التواب اسم فاعل �� صورةا
َّ
ُهَو ﴿(لھ ال )﴾ِإن

 23األعراف  41
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اُب  وَّ
َّ
ِحيُم ﴿( ال غ�� ال غ��ه فال يقبل التو�ة من العبد إال سيده )﴾الت تج�� الم )﴾الرَّ

فر ولو �� الغرغرة وتو�ة ال�ا منؤ من قبول تو�ة الم المؤمن�نبصفة الرحمة ا�خاصة ب

ر�� السالمة مع أسباب  هالكھ فإن اة أسباب الهالك متحقًق �� الدنيا قبل معاين

أحب اللھ عبًدا إذا  :مرحومھ يم هو الذي يخلق داعية التو�ة ��الهالك قبلت فالرح

سم الر�انية فيندم و�توب و�قبل اال  األوامر والزواجر بالهواتف، م��اأقام �� قلبھ المز 

ا﴿(ا�حمد  ھاللھ و�مده االسم الرب بمحو ظالم المعصية بنور التو�ة فلل
َ
ن

ْ
ل

ُ
 )﴾ق

وا﴿(بمحض فضلنا 
ُ
�ليف مقام ت�ليف فالت إ�� نزول �شر�ف )﴾ِمْ�َ�ا﴿(انزلوا  )﴾اْهِبط

رمت والفطرة فما حالغفلة  ��ال عوتب ع�ن بلغ وعقل و إلزام اللھ عبده معانقة طاعتھ إ

جد �� تو و�نما  بمباحالغفلة  ا�حرمات إال لوجھ واحد وهو الغفلة عن اللھ فال تحصل

لتكتسبوا بالطاعات ما تب�ى بھ مراتبكم وما �ع�� بھ وتحلوا  )﴾يًعامِ َج ﴿(محرم لغفلة 

مرا�عكم وتح��ى بھ مراقبكم و�شرف بھ أقداركم فا�جنة اآلن فارغة من إخالصكم 

 درجة معاين�ي فافهموا ع�ي و�علموا م�ي فمنإ��  رددتكم لتتوقواو�نما  واب أعمالكمثو 

ا فاتبعوا �لها وعلومه األسماءاهتدى ن�� و�ال هلك فال تلوموا إال أنفسكم فإ�ي علمتكم 

متھ تحققت سال  فيصآباءكم �� التو�ة والضراعة وال تجسروا عن حدود ر�كم فإنھ 

وا بر�كم فقد لقفيتھ فتعطتھ واصين بينت لھ بأ�ي اجتبإفلم تحقق سالمة لغ��ه إال 

ْم ﴿(ت بأبيكم و�أ�ي أبيكم محمد ص�� اللھ عليھ وسلم �سر أ
ُ

ك
َّ
ِتَين

ْ
ا َيأ ِإمَّ

َ
فما لفظ  )﴾ف

 كد الكالم تمامھأيد الفعل بالنون فلوالها ما كن الشرطية الموجبة تو امركب مع 

ِ مِ ﴿(
ّ
 فإن التوحيد الذي هو أصل السعادة األف�ارال من غ��ي قالھ طرًدا للعقول و  )﴾ي�

لعقائد او  اء بھ الرسلال �علم إال بالو�� فوجود اللھ ضروري ل�ل مخلوق فالتوحيد ج

فم�ي  بالو�� جهل العقائد مع �حة التوحيد يماناإل الشرع فقط فال يضر ب أهلعلوم 
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 ﴿إهمالھ وهو نص  شعر�ة فال ينب�� لهمأدل دليل لأل 
َ

ِب�ن ِ
ّ

ا ُمَعذ
َّ
ن

ُ
ظاهر  42﴾َوَما ك

ورسول  رشد بيان رسول وكتاب )﴾ًدىُه ﴿(يصال االست الحتمال عذاب الدنيا عذاب

 قع بھ العملي فال يتصور موت رسول ح�ى يب�ن ما ف�ل من أتاه م�ي كتاب مب�ن بالرسل

 ألمةاتقع شهادة  جماعمروا بھ ف��ذا اإل أع�� وجوب تبليغ ما  جماعآخر ا�حكم فاإل إ�� 

َيا ﴿ جماعتب�ن فقد خارق اإل نبيا��م فمن زعم بجهلھ أنھ بقيت مسألة لم مم أل ع�� األ 

ْيَك 
َ
ِزَل ِإل

ْ
ن

ُ
 َما أ

ْ
غ ِ

ّ
ُسوُل َبل َ�ا الرَّ ُّ�

َ
 ﴿(ف�ل فرد فرد  43﴾أ

َ
  ْن مَ ف

َ
ورسو��  كتا�ي )﴾اَي َد ُه  َع بِ ت

 ا�حصر منف ضاف الهدي لھ تفخيما لھأ�سنتھ بأن آمن �ي وعمل بطاع�ي ف المب�ن لھ

ْ�ِ�ْم ﴿(األول 
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
ال

َ
من  ع�� �ل أن يحل ��م مكروه فال يخاف عاقل فضال من )﴾ف

. 44موتاكم بخ�� اذكرواال يخاف عليھ:  يماناإل ن مات ع�� إمن ؤ اتبع هدى اللھ فالم

آمن  ف�ل من يماناإل  ن مات ع��أان ب�ن العبد و��ن ر�ھ �عد اإل�سن يدخل أفال يحل 

� و�أالظن فحسن الظن  ��مھ �سوءنمن مغفور لھ فال ؤ نھ مأيجب علينا اعتقاد 

بأنھ وقف بالموقف �عرفة  ن �عض من ال يتقي اللھ بأنھ �وشفوجب فما يذكر عأو 

رآ صاحب الروضة أو  عدًدا قليال ال كذاإكذا وهو عدد كب�� فلم يقبل اللھ م��م 

كذا من الغضب  األمة ين�ل ع�� نھأو  األمةنھ غضب اللھ عن هذه أالشر�فة رؤ�ا 

هو ا إنم آخر مثلھإ��  الدعاء فهو �افر دعية من لم يصدق ��ذاكقولهم �� �عض األ 

��  �نالمؤمنوجنوده وصواعق الكفار يفشلون ��ا عز�مة  إبليسرجاف من الكفار من ا

��  اإل�سلھ جنود يملون مثلھ مع جنس  إبليسالكفر فإ��  دي��م طمعا �� أن يردوهم

ف ستميلها االرجافات فا�خو �ال مغفور لها ف محسودة األمة مثلھ فاللھ اعرفوا فهذه

ع�� النفس فهو خوف العامة  وهو ا�خوف كھهالإع�� العبد هو ما يفزعھ بخوف 

 15اإلسراء  42
 67المائدة  43
 أبو داوود وال��مذي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 44
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 ان استغناء ر�ھ عنھ وافتقارهاإل�س�علم  ف من مقام اللھ هو حالة �� النفسفا�خو 

فا فهم أك�� خو  نبياءفال يدرك أحد فيھ األ  هذا العلم هو ا�خوف من مقام اللھفإليھ 

ننا و��ن اسبة بينفال مإليھ  ع��م واحتياجهم باستغناء ر��م امقام ر��م معناه علًم من 

علم ر�نا  نا ��ال ع�� اللھ ما اعتمدت عليھ حقائقإفال �عتمد  اإلفضالاللھ إال مناسبة 

�� العلم  صلية الثابتةاآلن تا�عة لذواتنا األ  فذواتنا اإلم�انذ القدرة �� ذرات قبل نفو 

والصفات فعلم اللھ متعلق بالثابت ع�� ما هو عليھ قبل  األسماءب بل التجلياتق

 
ً
وجوده فحالتنا ثمھ �� حالتنا معشر العارف�ن اآلن فإننا ما طلبناه ثمھ وال عملنا عمال

رفناه منھ لواله ما ع يماناإل منھ و  اإلمدادمنھ وعليھ و  اإليجاديوجب ثواًبا فال�ل منھ ف

 
ً
ائنا مهاتنا وأصالب آبأعليھ �� بطون  عقل �عقل وكما كناوال �ان لنا  وال عرفنا رسال

صفتنا وحلينا وا�خوف ع�� النفس  �ون عليھ �عد مماتنا فا�خوف من مقامھنوكما 

 ﴿(ذهبتھ فينا المعاينة والعلم �شريعة ر�نا أ
َ

ون
ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
و بفوات محبوب وه )﴾َوال

قرآن بوجهھ فوجهھ هو ع�ن صفتھ فالنورهم ي ھوجهھ �عا�� فكما نورهم ��ديإ��  نظرال

ھ ھ ومنھ ننظر وجھ ر�نا فكما �علم من لفظھ كالمبتھ أكرمنا اللھ بمعاينة القرآن فصف

�عقولنا مع نطقنا بھ و�سمع منھ صفة ر�نا مع أصواتنا بھ كذلك نراه و�راه �ل موقن 

ا بما بينتھ فمن يقول لفظ
ً
كالم  عفمن استحال سما القرآن حادث فال يرى إال حادث

بو�ة رى ووقع وراثة ني�ح أن ي ا �� الدنيا واآلخرة فاللھ موجودالرب ورؤ�ة وجهھ حرمهم

مع عبده ال غ�� فصفة القرآن  فوجھ المنع أال يتساوى علم اللھ حاطةفالممنوع اإل 

 اللھ ال يدخل تحت الضوابط �سمع وقد وقع وراثة وكرامة ففضل موجودة ي�ح أن

لنظر احسما لدعوى المبطل�ن ال للمحق�ن بل يتنعمون ب جعل ا�جمهور ضوابطو�نما 

ھ متع بالهدي و�النظر �� وجعوا بكالمھ وهديھ فالتت�� حقيقة ر��م ا�حق كما تم

دي ر�نا بھ العبد ب�ن ي �سأ� فالدنيا فعل �ستهم والمقصود ال غ��عا�� هو األ  ىالمهد

�� نطم�ن �غ��ه أبًدا فالص ن �شاهدها �� جمال ر�نا فالأنحب إنما  خالصناإفثمرات 
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ن �ان لهوى فقط إغ��ه واجب  هد فيھ حرام والسلو عنھ حرام وعنعليھ حرام والز 

علينا الزهد �� مقام�ن فقلو�نا مع ر��ى  ه من يد ر�نا حرم وهو مقامنا حرمن �ان نرا�و 

قدر يما نطلب ال��كة فو�نما  ينقص ما علمھ نأعلمھ وال ر�نا فال نتم�ى عليھ أن يز�د ما 

من الطمع �� ا�حال ومن تحصيل ا�حاصل  لطف فيما قدره علينا آمن�ن باللھلنا وال

 ﴿(ومن العبث فللھ ا�حمد الذي هدانا لهذا وما كنا ل��تدي لوال أن هدانا اللھ 
َّ
ِذيَن َوال

ُروا
َ

ف
َ

ما تب�ن لهم �� عقولهم و�ال لم يكفروا فإن  وجحدوا ا�حق وس��وه من �عد )﴾ك

ُبوا﴿(الكفر علم وجوده 
َّ

ذ
َ

 اتِ آيَ ﴿( بكتبنا )﴾َوك
َ
م�جزاتنا الدالة ع�� صدق رسلنا  )﴾ان

ْ�َحاُب ﴿(
َ
ِئَك أ

َ
ول

ُ
 ﴿(مالزموا  )﴾أ

َّ
�� اآلخرة ونار معنو�ة و��  نار محسوسة )﴾ارِ الن

 ﴿(القطيعة �� الدنيا واآلخرة 
َ

اِلُدون
َ

ال ف��ا أبًدا ال يخرجون م��ا و  اكثون م )﴾ُهْم ِف�َ�ا خ

ْصَ�َ�ُهْم عَ ﴿معذبة  ذوا��م بل �ستتم ذوا��م وصفا��م يموتون فال تف�ى
َ
َما أ

َ
� ف

َ
�

ارِ 
َّ
ْ�َ�َها﴿فال يح��قون بال�لية بل  45﴾الن

َ
وًدا غ

ُ
اُهْم ُجل

َ
ن

ْ
ل وُدُهْم َبدَّ

ُ
 ُجل

ْ
ِ�َجت

َ
َما ن

َّ
ل

ُ
�﴾46 

اُب ﴿فمع�ى ا�خلود بقاء حقائقهم أبد اآلبدين 
َ

َعذ
ْ
 َعْ�ُ�ُم ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 ُيخ

َ
ال

َ
وال تقبل فيھ  47﴾ف

ض ذكر عن �ع تتبدل فهم مهانون ف��ا أبًدا فماشفاعة الشافع�ن فإن ا�حقائق ال 

ع��م فهو  يآخر ما رو  إ�� التخفيف و��� أ��م تخلق لهم ف��ا درةإ��  العارف�ن مما �ش��

لية فهو ا�جالاألسماء دولة  كماالت اللھ ف��م حيث جعلهمإ��  رمز فيما بي��م �ش��ون

علمهم �� إ شارةإتفضل عل��م بمالزمة العذاب والن�ال فالدرة و�نما  �عا�� ال يتشفى

اُب ﴿بأنھ 
َ

َعذ
ْ
 َعْ�ُ�ُم ال

ُ
ف

َّ
ف

َ
 ُيخ

َ
علمهم بأن ما فعلھ  ���فاس��احوا من الفزع و  48﴾ال

النار عل��م خلوًدا  فلما علموا با�سداد أبواب األمرا�حبوب محبوب فخف عل��م 

 175البقرة  45
 56النساء  46
 86البقرة  47
 86البقرة  48
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ا ﴿
َ
ْين

َ
اَسَواٌء َعل

َ
ْم َصَ�ْ�ن

َ
ا أ

َ
َجِزْعن

َ
ق أشد من ح�ى دال مر الفرغ فح�ىأخف عل��م  49﴾أ

�ن ر األمو  إبليسفعمت  عمت هانتإذا  فخف أمرها فالمصيبةال أ��ا دامت إالنافضة 

ت ا�خروج هانت �النار طلب لهم ا�حق �عدم السؤال وآ�سهم من لهم فهانت فلما تج��

مة اللھ ال�ي �� فامتألت برح قط �عزتك سك��ا بقدمھ �عا�� قالت قطألمز�د فلما 

ا فلما أهالوال أطلبت  اسكنت صول��أكناية عن قدمھ ف
ً
هره ن ملكھ تحت قألمها أع�

� طبعها ال من حيث التشفي � إال من حيث فساد��ا مقهورة فال ينب�� لها طلب اإل أو 

 ا�جاللية فقط  األسماء آلة ومحل دولة ي�ل�ي فمر اإلأذعنت لأل ملك اللھ ف

صیل ما  ء علیھم السالمأفذلكة في تف  جمل ترشد إلى عذر األنبیا

صهم مما ينق ��مءو�را نبياءعذر األ إ��  [فلنذكر هنا] إن شاء اللھ فذلكة ترشد

المركز �آدم  ن شاء اللھ �� �ل موضع لي�ون هناقدارهم و�ن كنت أذكرها إأو�حط 

إنھ ال ھ فتبين بما ت قبل وصول آيات قصصهم فاعلقصفياء و�خوف الفو مركز األ 

 ﴿ نبياءمحيد عنھ فهو مدح األ 
َ

ُمْرَسِل�ن
ْ
� ال

َ
ٌم َع�

َ
مان اللھ ع�� المبلغ�ن من أ 50﴾َوَسال

 صفياء.لوه �� سالمة الصدور كغ��ه من األ ن ينقص اللھ أقدارهم وسلموا اجعأ

رْ ﴿سالم يوم القيامة من قولھ فاعتذار نوح عليھ ال
َ ْ
� األ

َ
ْر َع�

َ
ذ

َ
 ت

َ
افِ ِض َرّبِ ال

َ
�

ْ
ِر�َن ِمَن ال

اًرا اًرا﴿، 51﴾َديَّ
َّ

ف
َ

اِجًرا ك
َ
 ف

َّ
 َيِلُدوا ِإال

َ
أحد وال  من م��مؤ فقد أعلمھ ر�ھ بأنھ ال ي 52﴾َوال

ن لھ فقد أذ لباس الشريعةأل اخاف وأظهره يوم القيامة س��ً و�نما  منؤ ينصدر م��م م

التولية  لھ يوم جعلفقد  ك القر�ة وتخر���اأهالذن قائده �� أإذا  �� قولھ لكن الملك

فإذا تحيل وساسهم ولو  فسادالسياسة مع الضوابط فمقصود الملك الطاعة ال اإل 

 نھ مفوضأل  كرمهم بكذا لزمت الضمانات الملكأالملك إن اطاعوا  �بالضمانات ع�

 21الرعد  49
 181الصافات  50
 26نوح  51
 27نوح  52
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و�فرح بالص�ح والتو�ة والطاعة ويعد ذلك من كمال عقلھ وشهامة مخ��ه فمثلھ 

ولنا ملك كرسلما علم من وفور سياستھ وعلم مقاصد اليحكمھ ع�� غ��ه و�طلق لھ 

 ﴿ص�� اللھ عليھ وسلم 
َ

ِم�ن
َ
َعال

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

َّ
اَك ِإال

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
قطع المعذرة ع�� تفال  53﴾َوَما أ

ھ عمت بف يعلمتك بجميع سياسة مل�أفليس مقامك كغ��ك فأنت ع�ن الرحمة  متكأ

نھ ويعده ال باط األمرفسد القر�ة امتثل ظاهر أرسالتھ فلو ات�ل ع�� ظاهر الضوابط و 

قر�ة مفسدة علم بأنھ ال خ��ة لھ إ��  تھ ومعرفة مقاصده ف�لما نظرقلة سياس من

وح وقتل فهذا هو ع�ن ما استحضره ن إفسادطاعوا بال رسلت فالًنا أل أبتمام قصده فلو 

 هم اللھكأهلفاجًرا كفاًرا فال إعلمھ بأنھ ال يلدوا أعل��م و  ذن لھ ر�ھ ظاهًرا بالدعاءأ ن�و 

ن لھ ظاهًرا ذأ�� ذمتھ وع�� رقبتھ و�سببھ فلم يتحكم ع�� اللھ كما قال البعض بل 

 يوبأ ية فال يتصور التشفي �� ن�ي فقول نحيث لم �ستعمل السياسة الباط فخاف

ال ينقص  ءنبيا�األ  األولياء�� عن بركتك يا رب ف ىيا رب ولكن ال غ� �عليھ السالم ب�

ها سعة وقلة �ل األحوالمساكها فان المطلوب �علق العبد باللھ �� �الدنيا و  خذأت��م مرا

ب والفضة لتعظيم ر�ھ الذه أيوب �� لسان العرب السؤال فقط فجمع فالقناعة

راد أفالدنان�� طوا�ع اللھ �� أرضھ فمثل الدرهم كمثل طا�ع الملك لمن  بتعظيم �عمھ

�ش��ي سلعة فإن وجدت عنده أر�ان دولتھ طا�ع الملك أو  أو يخرج أن يدخل قر�تھ

ال ا��موه بمثل السرقة وا�خيانة واالستخفاف بالملك حيث لم �و  علموه ولم ي��موه

 ر�ان والقر�ة من غ�� ��مةطلب طا�ع الملك خدمتھ األ إ��  ي�يء طا�عھ فمن �سارع

كثار مق فاالستحأنھ أغفل بمثل أ�م فإن عذر با�جهل ا�و  ال �جن�فتق��ى حوائجھ و 

: هع�ن غ�� ين من اللھ و امن ضمانات الملك ا�حق �عا�� فيع من الدنان�� استكثار

 107األنبياء  53
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. كعثمان لما جهز العسرة وغ��ها من 54الضعيف منؤ من القوي خ�� من المؤ الم

مناقبھ فليست القناعة عند العارف�ن بر��م االكتفاء بالموجود من غ�� طلب المز�د 

من علم وفتوحات وقسم األموال وغ��ه  �� �ل حقيقة متھولنا يطلب لنفسھ وأل سفر 

رهبانية وال فيقتدى بھ قطعا لمادة تبتل اللھإ��  ة العظيمة�إال القر  أيوب فما فعل

�� اللھ رسولنا ص مرأممن هدى اللھ ��م و  العظيم للمقر��ن فهو سوةمتھ فهو اإل أ هلأل 

ِده﴿تداء بھ قعليھ وسلم باال
َ
ت

ْ
ِ�ُ�َداُهُم اق

َ
ِھ ﴿و( ،55﴾ف

َّ
ْم ِ�� َرُسوِل الل

ُ
ك

َ
 إل

ٌ
ْسَوة

 
ٌ
ة

َ
ِنِ�� مُ ﴿�� كتاب اللھ  ن غ��ه فهو القا�عل من اللھ ال ما�ع هو السائقفال 56﴾َحَسن

ْ
ق

ھ باب نأن �عتقد أال إاللھ �سئلونھ المغفرة فمن سأل غ�� ر�ھ ظالم إ��  57﴾ُرُءوِسِهْم 

� ﴿بواب اللھ من غ�� وقوف معھ أمن 
َ
وا ِإ�

ُ
ن

َ
ْرك

َ
 ت

َ
ُمواَوال

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
وا من ظالم قخل 58﴾ال

 ﴿ظالم إ��  فقد ركنأو جنسھ نفسھ إ��  عدم فمن ركن
ً

وًما َجُهوال
ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
ُھ �

َّ
فما  59﴾ِإن

مساك من اإل عشقهم ��  نتج لهم ماأال باطالع عرفا�ي إالدنيا  نبياءواأل  األولياء مسكأ

وقات مخصوصة فما أ�ا �� �حا�قوات ال�ي قدر اللھ وصولها ألنفس باألنفع األ 

�� ثو�ھ  وثوب المقتدى بھ يحيبخل وال ضعف يق�ن حاشاهم منھ فأ س�وا الدنيا عنأم

لھ  ن قالأ�عد  مطر عليھ وهو ينا�� ر�ھ و�قول ال غ�ى �� عن بركتكأمن الذهب لما 

�� مر اتفا�� ال غأ �خ فما �ان زمن المهاجر�نإقال ب�� ولكن ال غ�ى  أيوب غنك ياألم أ

االتفا��  األمرباتباع كمل عثمان فاضطر أبو ذر وعليھ عاتبھ ا�خليفة األ ھ تمسكبف

ذا وسع اللھ عليكم إ مام الزاهدين قال عمرإ خرج وسط الناس ومات بالرندة وهوأح�ى 

 مسلم وابن ماجھ والنسائي عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 54
 90األ�عام  55
 21األحزاب  56
 43الرعد  57
 113هود  58
 72األحزاب  59
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مرتبتھ فأزهد  ملتنھ ليس بأمر مطلوب لذاتھ لمن كأإ��  منھ إرشادفأوسعوا. 

 ولدهن. افتضأ كرام وسبعة عشر جار�ةر�ع �سوة ألھ بن أ�ي طالب  ال�حابة ع��ّ 

ما  مام مالكجار�ة ولإل ألف  مام عطاءجار�ة �ا�حسن المثلث. ولإل ألف  ا�حسن المث�ى

�خدم ا�حرائر وا مر كب�� منأبيھ ة جار�ة ولسليمان عليھ السالم وأل يناهز الثالثمائ

 فالمقصود �� العدد الك��ة وسيدنا محمد ص�� اللھ عليھ وسلم اثنا عشر من

ِده﴿المدخول ��ن دون غ��هن 
َ
ت

ْ
ِ�ُ�َداُهُم اق

َ
 األمةن يضيق ع�� أفال ينب�� لواحد  60﴾ف

 د من حيث هو:اضعف العبإ��  رشدأسلم و أو  أعظمفمقام عثمان وابن عوف والز��� 

نھ تضره أ. فمن علم من نفسھ 61إن اللھ تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقة اللھ

السياسة سنة رسول اللھ ص�� اللھ عليھ  أعظمغيھ ساسها بما أمكن و طالنعم وت

 شارةإهو إنما  �خإ 62ن تفتح عليكم كنوز الدنياأخوف ما أخاف عليكم أن إوسلم. 

الرعية بالتعفف عن الهلع  مرأعطاء �ل ذي حق حقھ و إمر ا�خلفاء بأما يقع وهو إ�� 

تجرد من ح�ى ينا بل الطمع فيما بأيدي الملوك فإن ما بأيد��م ال يوصل بالهو�وك��ة 

 لھ ال أن بالمعروف والن�ي عن المنكر غالًبا والنادر ال حكم األمرهو  عز دينھ الذي

ي يرده يد ر��م فالذ�ابر فإ��م �شاهدو��ا من خرو�ة �عافها األ�عم اللھ الدنيو�ة واأل 

حد أمن �ل ملك خلقھ اللھ فلم �عتق  أعظمال فهو �و  �الملك المط� رسول اللھ هو

�� إ متھ فهو ملكأحد مل�ا بمثل ما عظمھ أغلب مثل غلبتھ وال عظم  ق والعتأمثل ما 

وابھ والعلماء و�ثتھ فمن اتصف بحالة لم يخل صاحبوه م��ا فنحن ن اآلن فالملوك

ا ﴿حمد لك فللھ ا�تمنوا رؤ�تھ مناًما بما نمناللھ ص�� اللھ عليھ وسلم  ب رسول حباأ
َ

َهذ

 90األ�عام  60
 �حيح ابن حبان عن عمر بن ا�خطاب ر��ي اللھ عنھ 61
 البخاري ومسلم عن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي اللھ عنھ 62
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ْمِسْك 
َ
ْو أ

َ
 أ

ْ
ن

ُ
اْمن

َ
ا ف

َ
ن

ُ
اؤ

َ
ْ�ِ� ِحَساٍب  َعط

َ
ِده﴿لداوود وغ��ه  63﴾ِ�غ

َ
ت

ْ
ِ�ُ�َداُهُم اق

َ
ما أو  64﴾ف

وِن ﴿ قضية يو�س عليھ السالم
ُّ
ا الن

َ
احب قصة ص �واذكر يا محمد يا رسو� 65﴾َوذ

اِضًبا﴿النون 
َ
َهَب ُمغ

َ
 ذ

ْ
ِدَر ﴿ال ر�ھ  قومھ 66﴾ِإذ

ْ
ق

َ
ْن ن

َ
 ل

ْ
ن

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
عليھ لما  قضيّ ن 67﴾ف

ب ن ين�ل عل��م عذاأن لم �سلموا إقومھ  حيث عاهدمن سعة رحمة اللھ بھ إليھ  دناست

 مسال اإل ع�� رؤوس قومھ تاجا لهم �عزة  ددؤ ر��م فن�لت ظلمة و�� رحمة من السمن 

باق من والية عمل سيده فأيقن من اإل  ��ا موقتة برجوعھإن تن�ل عل��م فأفامتنعت 

 ففر م��م بال إذن فلوط عليھ السالم وغ��ه تأخرت برحمة اللھإنما  ��اأأ��ا عذاب فظن 

ذًنا �� ا�خروج وسطهم فشاهد رحمة إال بإذن فظن التأخر إكغ��ه ما انتقلوا عن قومهم 

ن لن نضيق عليھ فقط و�ضيق ع�� أوهو فظن  للھ معھ وشاهد غضب اللھ ع�� قومھا

مات اه �� ظلفألقعذاب فضيق اللھ عليھ بالظن  ��اأظًنا  68شاهده من الظلمةمتھ لما أ

ذن إن يتحمل ع�� قومھ ��رو�ھ من قومھ من غ�� أ ث �عليًما لھ بالفعل لي��تب عليھثال 

ورحمة اللھ معھ �� الما�عة  ذن فهم أن بركتھإ ن التأخر للعذابأن ظن �صر�ح و 

�� علمھ  ن العلم �لھ للھ فإنھ سبقألھ و�عليًما لھ  فعصره ا�حق �شر�فا م�ولها عل��نل

��م سعداء مسلمون فآمنوا بھ وراءه فتحملوه وتحملهم باطنا �أ�ي سفيان وخالد بن أ

ح�ى يفتح قرب فتح مكة  األمةهم وحجبھ ع�� إسالمحد وهند علم اللھ أالوليد �� 

 اه اللھر أو�نما  وهو غ�� مخطىء وال عاص يو�س فوقع �� تر�ية اللھ وكالءتھفاج��د 

ياك إيا ع�ن الرحمة ومن ورثھ فهو ز�دة القصة  من قومك بطفھ فقط فال ��ر لأسرار 

 39ص  63
 90األ�عام  64
 87األنبياء  65
 87األنبياء  66
 87األنبياء  67
 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة الظلة. 68
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ٌم ﴿شرع لكن  فالظنجارة ك�ل قصة يا ع�ي أ
ْ
ّنِ ِإث

َّ
الذي لم يوافق وهو  69﴾ِإنَّ َ�ْعَض الظ

غم ع�� من ال هاينجنال فاالج��اد �لھ ظن �� ظن ف�بالوهم و  يالظن المرجوح الذي س�

 ﴿هم إسالمبالغھ إقومھ ب
َ

ت
ْ
ن

َ
 أ

َّ
َھ ِإال

َ
 ِإل

َ
ت عن الظلم فإنك ال أنت تن�هإم ال عال 70﴾ال

سكرة لوهالكهم نجا�ي بت لهم فغرت لك فطإسالم صرف �� ملكك فحجبت ع�يتت

 ﴿علم بما �� نفسك أمرك ولم أ حال الغ��ة ع�� عدم قبولهم
َ
 أ

َ
ي َوال ِ��

ْ
ف

َ
ُم َما ِ�� ن

َ
ْعل

َ
ُم �

َ
ْعل

ِسَك 
ْ

ف
َ
عن جيشھ فإنھ فساد لوال  أم��للمتق�ن أال يفر  إسوةفجعلت�ي  71﴾َما ِ�� ن

حفظت قلو��م ور�طت عل��م بمحب�ي ومحبتك  نت ا�حفيظ �� ولهمأرحمتك لكن 

دت هاتك فشالف�عليمك وكإ��  حوج�يأفما  وا �ي ور�حت ��م فر�يت�ي وعلمت�يفر�ح

�ي كص�ي نزلتأك و تالبحر فتجليت �� ف��ن فسبح معاء ا�حوت والنون وظلمةأنا �� أو 

في ععن نف��ي ذبابا وال ثوب فغطيت�ي �سبب ض دفعأرمق وال أ نظر الأنا كب�� أو 

د �علمك ال حأسعد��م فلم يحط أقومي فوجد��م إ��  فرجعت�ي ببتش ىباليقط�ن ح�

 ألمران امتثلت �ال ما علمتنا فأنا من جنس القوم الظالم�ن قشر الشريعة و إعلم لنا 

ي مظنون و�ظ�ي �إذن��م فأما اع��لوا ح�ى  قب�� نبياءالباط�ي لكن �لفت بالشريعة فاأل 

ظيمھ ال ما يدل ع�� �عإيكن �� كتاب اللھ فلم  واآلخرة.األو��  خذت�ي فلك ا�حمد ��أ

و��  ملك تم�ى العزل مغاضب قومھ فل��ض �ل الملوك التائب�ن ف�ل إسوةوتر�يتھ فهو 

�� إ رسلھ اللھأ. طات األعمالبالمن ع�� العيال من مح بما طوقھ بھ مواله ك�ل معلم:

��م أح�ن م��م لم �عينھ اللھ فيحتمل إ��  فأسلموا فأبقاهم اللھألف  ما يز�د ع�� مائة

جزائر ملك اللھ وليس ببعيد كما قيل بھ وا�جمهور ع��  غيبوا عنا ��و�نما  عائشون 

باقھ فأما حالتھ �� بطن إقومھ الذي هو سبب  إسالم هو عدمإنما  خالفھ فالغم

 12ا�حجرات  69
 87األنبياء  70
 116المائدة  71
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�ھ كب�ً�ا مثل ما وقع لھ صغ�ً�ا فآ�سھ ا�حق ر  ال غم فإنھ �شاهد تر�يةحوت فجنة ا�

�ن حال تبليغ الرسالة والتعص�� جنة العارف ھ و�عليمھ فأ�س أك�� مما عليھ ��بلطف

اهًرا أخذهم اللھ ظ نبياءعل��م فأك�� خاصة األ  فإ��م �شاهدون لطف ر��م و�د ر��م

م ال سيدنا محمد ص�� اللھ عليھ وسلإ�جهد م�ي ا �� وجھ التعليم وال��بية ح�ى بلغع

تواله فأسلم قومھ باللھ وهو غائب فال تظن غ��ه و�نما  فليس لمغاضبتھ ظلمة البتة

 فمن ت�لم ت�لم با�حكمة

قول سیدنا موسى ف فتكم على ما یجب حملھ علیھفتفسیر   ررت منكم لما خ

ْم ﴿فقول مو��ى 
ُ

ك
ُ
ت

ْ
ا ِخف مَّ

َ
ْم ل

ُ
ك

ْ
 ِمن

ُ
َرْرت

َ
ن العارف �سمع من اللھ هذا أاعلم  72﴾ف

�ي منھ ر فخف�شال إتج�� لك فيھ أال بخ�� فاحمد�ي فيھ وهذا ال إال أتج�� لك فيھ 

ْم ﴿
ُ

َرك
ْ

وا ِحذ
ُ

ذ
ُ

فإذا غرر فهو �� ذمة الشيطان  ر لم �غر  من �� ذمة اللھ ماؤ فالم 73﴾خ

 قوى لھ ال�املما ال يميقوى صاحب ا�حال  خاف من اللھ ال م��م فر�ماإنما  فعليھ

نزل  ن�ع�� الماء والقطب �� المركب و  يم��ي ياءاألول ضعفأ�آصف مع سليمان و� 

 ﴿ األسبابغرق و�� ا�خوف عدم �عطيل 
ً
ة

َ
ِسِھ ِخيف

ْ
ف

َ
ْوَجَس ِ�� ن

َ
أ

َ
خوفا من مقام  74﴾ف

يمان الن�ي سللھ شك �� نبوتھ وأما  سھ فإنھ ن�ي فلو خاف حصلاللھ ال ع�� نف

وِق ﴿ ِفَق َمْ�ًحا ِبالسُّ
َ
ط

َ
اِق ف

َ
ْعن

َ ْ
بأمر ا�جهاد لت�ون �لمة اللھ  نھ اشتغلأقصتھ  75﴾َواأل

�� العليا فأعد ما استطاع من ا�خيل والقوة ففرح باللھ فشرع يم�ح �سوق ا�خيل 

ْ��ِ ﴿عناقها �عظيًما لنعم اللھ أو 
َ

خ
ْ

 ُحبَّ ا�
ُ

ْحَبْبت
َ
ي أ ِ

ّ
من خيل وغ��ه من �ل �عمة  76﴾ِإ�

ھ بحب �عمھ لذات اللھ ال لذات النعم ا�حب �� ياي �� كتبإحبا ناشئا عن تذك�� اللھ 

 21الشعراء  72
 71النساء  73
 67طھ  74
 33ص  75
 32ص  76
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نا اللھ ببغضھ مر أاللھ ال �� النفس �ل �عمة من اللھ والبغض �� اللھ ال �� النفس �ل ما 

 ىح� ھفإ��م محل النفع ب خيارال لأل إوال لذات طبعھ فا�خ�� ال يحب  يماناإل من كمال 

لدينھ  وتنسما ف��ا نصرة اللھ�ي�ا ف��ا ات با�حجاب فقال ردوها ع�� ت�نتوارت الصاف

يل للشمس قطعا فال دل إفسادشريعة ب� �عم اللھ فلم ت� إفسادال يوصفون ب نبياءفاأل 

 يرونھ ال ال��ود ومن ظن ظ��م فإ��م مندون وسع ف��ا الم�حو�نما  هنا فالقصة سالمة

ف�ي صر الع نبيا بل ساحرا فنتوب إ�� اللھ من شرورنا وال دليل للصالة فقالوا صالة

 ﴿ األمةمن خصائص هذه 
َ

ْيَمان
َ
ا ُسل

َّ
ن

َ
ت

َ
ْد ف

َ
ق

َ
هل يحب �عم  ظهاًرا لغ��ناإاخت��ناه  77﴾َول

ْ��ِ ﴿لذاتنا فقال أو  ملكھ لذا��ا
َ

خ
ْ

 ُحبَّ ا�
ُ

ْحَبْبت
َ
ي أ ِ

ّ
بإذن ر�ي فب�ن  الصادر عن ر�ي 78﴾ِإ�

سليمان فقو�اء الذين تنفعهم النعم فال تضرهم صفياء األح��ا للھ ال لذا��ا �األ أنھ أ

ِھ ﴿�عم اللھ شاكر أل ْرِسّيِ
ُ

� ك
َ

ا َع�
َ
ْين

َ
ق

ْ
ل

َ
فلم  اناإل�سمن الذهب ع�� صورة  79﴾َسًداَج  َوأ

مَّ ﴿ ن يقابل ر�ھ بالقوةأنھ مخت�� فخاف أ�شغلھ وال قطعھ عن مراقبة ر�ھ فعلم 
ُ
ث

اَب 
َ
ن

َ
ِفْر ِ�� َوَهْب ِ��﴿ فزاد فقال 80﴾أ

ْ
 ﴿لمغفرة ا مع 81﴾َرّبِ اغ

َ
ا ال

ً
�

ْ
َحٍد ِمْن ُمل

َ
َبِ�� ِأل

ْ
َين

ي��ما ب فإن النبوة �� سبط والملك �� سبط فجمع إسرائيل�ع�ي من ب�ي  82﴾َ�ْعِدي

 النبوءة ن ال تجتمعأبيھ وطلب أن يجمع لھ ب�ن الملك والنبوءة � أداوود فطلب من اللھ 

 يحسنوا ف��ما �سبب ما رآ من ورعھال أمخافة  إسرائيلحد �عده من ب�ي أوالملك �� 

 و لذات اللھأ يقانھ وثباتھ ومعھ فتنھ ر�ھ �� شأن النعم والملك هل أح��ا لذا��اإوقوة 

د راأأو  حسد غ��هأو  العز لنفسھ أسبابمع يج نأفخاف ع�� من �عده ال أنھ طلب 

 34ص  77
 32ص  78
 34ص  79
 34ص  80
 35ص  81
 35ص  82
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رة ال��ود جما نقل عن الفإ��  نبذ غ��ه وال تلتفتا�� اللھ ع�� هواه فهذا لم �عقل فتحج

ت راجيف الصم البكم فما ثبأدخلوا فيھ ألم يؤلف فلھ ألول ا فالتفس�� �� الصدر

بتھ التواتر ثأو�� وجوب العصمة فما  قبلناه و�ال اتبعنا األصول  نبياءبتواتر �� حق األ 

كروه �� و�يو��م فما ذ نبياءبما يليق فاالعتماد ع�� عصمة األ األصول أول  واستحالتھ

� �� محلھ وهو �س� إبليسن �سمعھ بأن سليمان عزل وجلس أ مؤمنا�جسد �ست�� 

 نيدخل ع�� �سائھ يجامعه إبليسن أنا سليمان بن داوود فكذبوه و أبال��اري و�قول 

وجسارة  نھ ليس هو فهذا ��تان عظيمأت��ن �� ا�حيض فعلمن أ��ن يأتفطن بھ �� و�نما 

ه �� ن يمكن اللھ عدو أ ل يتصور �� العقلسليمان وعدد كث�� من �سائھ فه ذفع�� ق

ن أباطيل الم�حدين فإن لم يجدوا إال أباللھ من  ذيھ فال قذف �عده فنعو صف زواجأ

 اهرمثلھ فا�حق ظ من ابن عباس ر��ي اللھ ع��ما وهو بريءٌ  عن ترجمان القرآن يكذبوا

 فإنھ ال �شغلھ الملك عنزال عنھ ا�حرج أظاهر فأجابھ اللھ ب�ل ما طلبھ و  والباطل

� سار�ة � إبليسر�ط  إرادةاللھ فاستحياء رسولنا ص�� اللھ عليھ وسلم �� قضية 

دبھ ولعلو مقامھ عن مثلھ وو�ل يظهر عليھ مثل ما أظهره سليمان أل أن  الم�جد من

 يديھ يتناولون ما ال يناسب علو مقامھ ف�لأمتھ فهم أمن  األحوال أهلضعفة إ��  ذلك

باعھ تأن �ان معنوً�ا ظهر ع�� يد الرسول وع�� يد كمال إ نبياءع�� األ  اللھ ظهرهأما 

� � إبليسمتھ فر�ط أمن  األحوال أهليد الضعفة من  �ن �ان محسوًسا ظهر ع��و 

ث إن الشيطان من حياالستن�االت والعزائم ف أهلالسار�ة و�جنھ بمثل قصبة شأن 

سم قسام بنور اال اللھ فال تتخلف فإن اإل أسماءبأنوار االقسامات ب اهم تقهر وجو�ً 

 الكن بًدا بالشروط لأيحيط بالروح المقسم عليھ �البحر فيذل و�خضع وال يتعا��ى 

لھ  زن ��تبلوا بمثلھ فإنھ ليس عبادة ففي حق سليمان جاأ األمةينب�� لل�امل�ن من 

نا بصفة بينفم�جزاتھ غالبا �� ا�حيوانات فم�جزات ن لالستعانة بھ ع�� نصر الدي

ل رسأالقرآن و�� م�جزة ثابتة دائمة غالبة عالية قاهرة فليس فوقها م�جزة فإنھ 
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ٍة ﴿لمقر��ن الذين ورثوا الرسل ل مَّ
ُ
ْ�َ� أ

َ
ْم خ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ى َوُحْسَن ﴿، 83﴾ك

َ
ف

ْ
ُزل

َ
ا ل

َ
َدن

ْ
ُھ ِعن

َ
َوِ�نَّ ل

ٍب 
َ
ك فما لاآلخرة فإنھ مقرب باللھ ال بالم ينقص لھ هذا الملك شيًئا من ملك فلم 84﴾َمآ

ا ع�� �ابر الذين تر�و أل�حيح �� غ�� ا من تنعم �� الدنيا نقص �� اآلخرةن �ل أورد 

ن والز��� ، وعبد الرحم85�عد هذا اليوم عثمان: ما ضر عثمان ما فعلما هم كأالكمال و 

 عنب و��ن لذة النعم فيدرك �� حبة الشهود فإ��م يجمعون ب�ن لذة األمةوا�خلفاء ون�ي 

مثال �� الدينا ما ال يدركھ عوام اآلخرة �� جن��م فال تنقص �عيم دنياهم �عيم آخر��م 

مما  بو فقراء القل غنياءا�جنة قبل األ  بدا فهو عام مقيد بھ فالفقراء الذين يدخلون أ

عن الهوى فال يحبون وال يبغضون لهوى  اللھ المقبلون ع�� ر��م المدبرونسوى 

ا ف�تجرد قلبھ مما سوى ر�ھ و  �� فالفق�� منبل لذات اللھ ال غ نفوسهم
ً
الغ�ي من ن مل�

لدنيا فهو فق�� فافهمھ فالمقر�ون ال �شغلهم ا ما من استغ�ى باللھأاستغ�ى �غ�� اللھ و 

 التوسع لنفوسهم ولمن يمونونھ فلھ طلبوا ها وال اآلخرة بحذافرها ع�� ر��مبتمام

 عطاءً إنواع السبيل أحبا��م العارف�ن فيوسعوا ��ا ع�� الفقراء والمصا�ح �� وأل 

ا بفيض قول اللھ لنفوسهم ولمعار 
ً
ا﴿فهم حقهم وتلذذ

ً
ْرًضا َحَسن

َ
َھ ق

َّ
ِرُضوا الل

ْ
ق

َ
 86﴾أ

واع يتنعموا بھ بأنلتحصيلھ  ذة خطابھ سارعوا ��لال��وة فل أهلال إفإنھ ما خطب 

فمن ال مال لھ حرم من هذا ا�خطاب فلم يقدح �� كمال التجارة والم�اسب ا�حاللية 

سليمان سؤال الملك لفقد العلة ال�ي كرهت الدنيا لها و�� الشغل عن اللھ فمال 

�م و�ميلهم ر�إ��  يميلهم ملعون ومال العقالءالهوى فهو الإ��  �ن يميلهم عن اللھجاهلا�

ف لملك يجتمع أنملة لھ  . قالتمؤمنمن حيث هو  مؤمنبًدا مطية الأعن الهوى فهو 

 110آل عمران  83
 40ص  84
 الط��ا�ي عن عبد الرحمان بن سمرة ر��ي اللھ عنھ 85
 20المزمل  86
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ث ال�ون من حي يالذات ��� حب الذات فمن شم رائحة حبإ��  �� خاتم ترقية من اللھ

ھ �� اللھ فيالموت فمات لما تم مراد  طلبثم �� حب ذاتھ ومن إهو فأرقاه ر�ھ وأسراه 

يف لما تلف خيلھ بالسأن سليمان إ لشب�� ثو�ھ لما شغلھ بالنار وقالا إحراقالدنيا. ف

وكيف �عاب من سأل اللھ أقل من  أ من تقليد المو�قات فالكمال للھغلھ خطأ �شش

 ذنإهو نظرة ع�ن بال إنما  جناح �عوضة. فالذي استغفر منھ داوود عليھ السالم

نادى  ذناستحضار النية واإل  ال بنية فلما رمش بالإن يتحرك أفالمعاين ال يجوز لھ 

اخذون ع�� ؤ تنب�ً�ا للمقر��ن أ��م ي قيام الساعةإ��  اللھ عليھ �� كتابھ وصار يت�� �عده

 الذر فليس
ً
��ه بمحضره غ ذكرتأو  ن نظرت لغ��هإ وا كغ��هم فالزوجة ا�حظية مثال

ْم ﴿ن زواجهأفمدح اللھ القاصرات الطرف عن  ساءتأقبح أو  �سوءأو  بحسن
َ
ل

 َجانٌّ 
َ

ُهْم َوال
َ
ْبل

َ
ٌس ق

ْ
ُ�نَّ ِإ�

ْ
ِم�

ْ
م طرف ع�� ر�نا فلو�� فلھ قصرنا الأفالمقرب مع ر�ھ  87﴾َيط

�� غ وال برزخ وال جنة وال نار وال مرتبة وال عبودة وال ��يءٌ  اني�س وال جان وال دإيطمثنا 

خطر يكيف نا فأف�ار نرى غ�� ر�نا فآمنا باللھ وكذبنا حواسنا و  محبو�نا اللھ �عا�� وال

يطمثنا  والتعليم إال منھ فلم يماناإل و  نر اإليجاد إال منھ واإلمداد مول غ�� ر�نا �� قلو�نا

 نھ نظرأفما ذكروه عن التوار�خ الباطلة  نبياءمة اتباع لأل أنحن إنما  ذلك عمغ�� ر�نا و 

أور�ا ف��تان فقصد بھ ال��ود هضم وتجر�ح ن�ي اللھ فنعوذ باللھ من فت��م  امرأةإ�� 

من سامع  و��أال ما بينھ اللھ ع�� لسان نبيھ فرب مبلغ إقبل نة وسطية فال مأفنحن 

ذ الغاية بال شذو إ��  فإن الرواية شرطها العدالةروي  ن�نقصهم ليس بواع و  ف�ل من

ب ث�� والكسأذن من ر�ھ فإنھ �شاهد التإعينھ من غ�� أو  صبعھإحرك المقرب  فلو

 لمويسلم و�فوض لع هو ظرف ر�ا�ي لم يدل ع�� حدث و زمن فيقرءُ ر�ھ ع��ى و  لسماه

 56الرحمن  87
42 

 

                                                             



�﴿المقر��ن 
َ
�

َ
َبَصُر َوَما ط

ْ
 ال

َ
اغ َ

 ط��أو  فھ من ال�ون لما أإ��  فلو التفت بصره 88﴾َما ز

قالم األ ح�ن شاهد تأث�� اللھ وهو صر�فقلبھ باستعالئھ ع�� ذرة من ذرات الوجود 

ن يؤدبھ بھ فهذا شأن المقر��ن مع ر��م أحب أوشاهد الكسب لنادى عليھ بما 

 هما رجالن من مملكتھ ال غ�� لكنإنما  فالسائالن عن �سعة و�سع�ن ��جة و��جة

خاص  تحيث سئل �� وق نھ ف�نأال ر�ھ ك�ل عارف فظن إسأاله �� ساعة ال �سعھ ف��ا 

ضرة الصالة عند العامة فإ��ا حضرة حرمت ف��ا العوائد ولم حبوقت حضوره بر�ھ ك

ِلَك ﴿كمال فنائھ فعد ذلك الظن معصية  دهش ��و�نما  يف�ن
َ
ُھ ذ

َ
ا ل

َ
ْرن

َ
ف

َ
غ

َ
الظن  89﴾ف

ن أ اتحيعلم فاسأواللھ ولم ي�ح لنا �� حديث غ�� هذا  يواصطف يف�جد لر�ھ واجت�

 ﴿�� يوسف عليھ السالم  يرو  ما ماأالسماء ح�ى مات و إ��  يرفع بصره
ْ

ت ْد َهمَّ
َ

ق
َ
 َول

ا ﴿ �غلبتھ ع�� ما أرادت وهو 90﴾ِبِھ 
َ
ن

َ
ھُ أ

ُ
بدفعها وغلبتھ عل��ا  92﴾َوَهمَّ ِ�َ�ا﴿، 91﴾َراَوْدت

 فإنھ  أرادلما 
ً
 لعلمھ ر�ھ بأ��ا معذورة لكماأمن السالمة من عي��ا ح�ى ت�ون حالال

عليھ  ظهر �� مصر براءتھ لي��تبتسلطها عليھ لإنما  نھأوأنھ ست�ون لھ زوجة و  ھحسن

 امصر ع�� يديھ جميعً  أهل �سالممصر من غ�� حرب و �سبھ الملك والرسالة ودخول 

ا﴿فـ(
َ
ْعُيِنن

َ
َك ِبأ

َّ
ِإن

َ
َك ف ِم َرّ�ِ

ْ
فنحن �عصرك تمحيًضا لك فلم يرو أنھ  93)﴾اْصِ�ْ� ِ�ُحك

ى﴿ راودها
َ
 َرأ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ْوال

َ
 َه رْ بُ ﴿علم من نفسھ  94﴾ل

َ
عصمة ر�ھ وأنھ ن�ي فال تؤثر فيھ  95﴾ان

 17النجم  88
 25ص  89
 24يوسف  90
 51يوسف  91
 24يوسف  92
 48الطور  93
 24يوسف  94
 24يوسف  95
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 قبلتھ وفعلت ما أحبت فإنھ تحت قهرها ر  داعية للعصمة ولو
ً
 قظاهًرا فأرشده ا�حا ق

القول الل�ن فبھ اندفعت وس��ت القضية فسسها وال �عسف عل��ا فإ��ا ملكة إ�� 

ِ�ي﴿ إبراهيموضعيفة. وأما قول 
َ
ِطيئ

َ
ِفَر ِ�� خ

ْ
 َ�غ

ْ
ن

َ
َمُع أ

ْ
ط

َ
ِذي أ

َّ
إ��  فنسبة المرض 96﴾َوال

 ﴿نفسھ �� قولھ 
ُ

ا َمِرْضت
َ
فنادتھ ا�حضرة ألك وجود وفعل و�سبتھ لك  97﴾َوِ�ذ

ذاتًيا فمشاهدة المقرب وجوده مع وجود غ��ه  لفرض أال وجود لغ��ي �ع�ي وجوًداوا

ط يفهمون فهو وجھ عذره �� �سا خطاب قومھ بما ال �� �ساطإذنب عظيم لكن ما قالھ 

�نما و  خوفھ منھ ولو دخل ا�جنة وطلب المغفرة أدًبا �ابر لكنھ لعظم مقامھ ال يزالاأل

ُھ ِ�� ﴿خصھ باآلخرة 
َّ
ِ�ن  َو

َ
اِ�ِح�ن ِمَن الصَّ

َ
ِخَرِة ل

َ ْ
فإن الصا�ح من لم ينسب لنفسھ  98﴾اآل

 ﴿ما لم ينسبھ اللھ لها فقولھ 
ُ

ا َمِرْضت
َ
ي َسِقيٌم ﴿، 99﴾َوِ�ذ ِ

ّ
ُھ ﴿، 100﴾ِإ�

َ
َعل

َ
َبْل ف

ِب�ُ�ُهْم 
َ

ِب�ُ�ُهْم ﴿ذن خاص فأدبھ فقولھ إ�سبتھ لنفسھ من غ��  101﴾ك
َ

ُھ ك
َ
َعل

َ
 102﴾َبْل ف

كب�ً�ا  ً�ان عل��م ر أر�اًبا صغاًرا ويعتقدون أصناًما فسموهم أر�ابا أفالمشر�ون �عبدون 

نَّ ﴿المميت  يعل��م وهو ا�خالق الرازق ا�حي
ُ
ول

ُ
َيق

َ
ْرَض ل

َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل

َ
َمْن خ

ھُ 
َّ
ي خسروا فقال كب��هم �ع�ھ كفروا و بر�اب الصغار مع الكب�� فشر�وا األ أف 103﴾الل

 � خلق زمانھ فلم �عبدوا إال نمرو نفسھ فهو كب�أو  للھ شر�اءأن بزعمهم  وهو اللھ
ً
ا ذ

َ�ُ� ﴿فقولھ  األك��لھ نھ هو اإلأفإ��م اعتقدوا 
ْ

ك
َ
ا أ

َ
ي َهذ ا َرّ�ِ

َ
ليقيم ا�حجة ع��  104﴾َهذ

 82الشعراء  96
 80الشعراء  97
 130البقرة  98
 80الشعراء  99

 89الصافات  100
 63األنبياء  101
 63األنبياء  102
 25لقمان  103
 78األ�عام  104
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ھ �ستدل لنفسھ ولقومھ �� مدة اث�ي عشر سنة من نمكن أأن �قومھ بأدلة التغ�� و 

 ﴿بطال إال فال �عمره فيجب زمن االستدالل تصو�ر ا�حال ليبطلھ و 
ُ
ت َك ُحجَّ

ْ
ا َوِتل

َ
ن

ْوِمِھ 
َ
� ق

َ
اَها ِإْبَراِهيَم َع�

َ
ْين

َ
ت

َ
 �ال بالو�إفا�حجة لنفسھ فإن التوحيد ال �عمل قطًعا  105﴾آ

ٌھ َواِحٌد ﴿
َ
ْم ِإل

ُ
ُهك

َ
َما ِإل

َّ
ن

َ
�َّ أ

َ
َما ُيوَ�� ِإ�

َّ
ْل ِإن

ُ
 ﴿ال من اللھ إفال سبيل لعلم التوحيد  106﴾ق

َّ
 ِإال

ا
َ
ن

َ
ْمت

َّ
 �� عباد��م فال األصنامإ��  يرجعون و�نما  نوار آله��مفلم تكن األ  107﴾َما َعل

 يتحي ماألصنان أأن يقول  و�ميت لم يتجرأ يفلما قال ر�ي الذي يحي ذنمرو إ��  يرجعون 

 ﴿فـ(حياء واإل  ةتمارجع اإل تلھ الكب�� الذي وتميت لئال يفت�ح فهو اإل
َ
ن

َ
اَل أ

َ
ْحِيي ق

ُ
ا أ

 
ُ

ِميت
ُ
 و�� بھ ال همأفأنا  كب�� األمرر�اب صغار فهذا أفإنما هم  األصنامما أو  108)﴾َوأ

�جلس ا�حجج لطال ا تبعتبأقرب حجة لينفصل ا�جلس بالقرب فلو ت إبراهيمفأ�ى 

ِرِب ﴿فهامهم أيضا لقصور أو 
ْ
َمغ

ْ
ِت ِ�َ�ا ِمَن ال

ْ
أ

َ
ِرِق ف

ْ
َمش

ْ
ْمِس ِمَن ال

َّ
ِ�ي ِبالش

ْ
َھ َيأ

َّ
ِإنَّ الل

َر 
َ

ف
َ

ِذي ك
َّ
 ال

َ
ُ�ِ�ت

َ
� اللھ �يتص ةللھ ��ج�ً�ا لهم من اللھ فالم�جز �ل �افر �� علم ا 109﴾ف

سباب عاديات فإن اللھ قادر أن هنما إ�ن فالم�جز هو اللھ ال القضايا فالناس عاجز 

�جزه عنھ فداللة المقدمات ع�� أتيا��ا من المغرب لكن إن يقدره مثال ع�� أع�� 

رار بن ي��م بھ فإن حسنات األ أعليھ السالم سالم مما ر�ما  إبراهيمالنتيجة عادية ف

 :لباءألدباء الھ األ  يتفطنو�نما  �� أن مرضت مغمز يسيئات المقر��ن فال يفهم عام

يب فلھ لسان صدق �� اآلخر�ن . فهو اللب110لباباأل �و�ھ وعليون أل لبا�جنة ال أهلك�� أ

ما خاف من كالمھ فالمرض مف براهيممرض�ي وهو الذي فات إل أبو بكر الطبيب أ فقال

 83األ�عام  105
 108األنبياء  106
 32البقرة  107
 258البقرة  108
 258البقرة  109
 ذكره الغزا�� �� اإلحياء وأخرجھ ال��ار من حديث أ�س ر��ي اللھ عنھ 110
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لباء فال يكرهونھ فإن البالء جن��م فال تمل لغ��ه فإ�ي غر�لت لك ا�حقائق تحبھ األ

ك يمانإلباس ليتم زلت لك �عض األأبأدلة العيان والكشف من الدليل الشر�� فقد 

در صفال تك ممن �عظمهم و�نقصهم فال مغمز �� أي ن�ي وال مخالفة ت نبياء�عصمة األ 

 نبياءاأل � إ� م��م البتة فسيدنا محمد ص�� اللھ عليھ وسلم عصمتھ ذاتية سار�ة منھ

 : ح�ىخرى أعصم��م من الكفر ومن أي نوع من أنواع ا�خالفات فهو حام��م دنيا و 

لب ال اتبا��. فقد تبعھ حيث طإمو��ى ما وسعھ  يفلو حي شفاع�يإ��  يحتاج إبراهيم

 سراءب محاال فأحياهم اللھ لھ ليلة اإل إن الن�ي ال يطلم��ا ف متھ ف�انأن ي�ون من أ

نھ إولهم فدهم ورسنھ ممأح�ى آمنوا بھ واقتدوا بھ وصلوا معھ بالمقدس تنب��ا لهم ع�� 

ب ا�حق نفسھ وغ��ه فال ��ن �� طل نبياءاأل إ��  رسلأ�� نفسھ فهو رسول �ل��م و إرسل أ

 ا��ي ع�� أ��االكفر ومن قصد المعمتھ عصم��م من أ جزاءأإ��  فهو عينھ وسار�ة

ء ع�� كب��ة يميت ع�� سوء ا�خاتمة فسو فإن اإلصرار معصية اللھ وع�� اإلصرار عل��ا

أبًدا  سالماإل حد �خطھ لدين أا�خاتمة ا�حزن عند مالقات ر�ھ بأي نوع �ان فال يكفر 

ما ع وأمالطأو  دخلھ السيفأو�نما  لم يدخلاألول   يرتد أحد فمن ارتد �� الصدروال

ِر َصْدًرا﴿بًدا أدخولھ فيھ  �عده فال يكفر أحد ممن �ح
ْ

ف
ُ

ك
ْ
رََح ِبال

َ
ِكْن َمْن ش

َ
 111﴾َول

القلوب فمن قتل بالضوابط ا�جمهور�ة ال يلزمھ  ح�ن تخالط �شاشتھ يماناإل وكذلك 

 فال أظنھ يإفال ي�ون أبًدا اللهم  شرح صدره بالكفر�ال إن اإالكفر 
ً
وجد ن لم يدخل أوال

دة نحو مإ��  أخيھ الرسول هارون خليفتھ وخليفة اللھ مو��ى تركهم نب��م معمة أف

ثمانية عشر يوما ح�ى عبدوا ال�جل فما جفت أرجلهم ��  ر�ع�ن يوما فما استتمواأ

ن﴿قضية غرق فرعون ح�ى قالوا لنب��م اجعل لنا إلًها كما لهم آلهة وقالوا 
َ
َهْب أ

ْ
 اذ

َ
ت

 106النحل  111
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ا 
َّ
 ِإن

َ
اِتال

َ
ق

َ
َك ف  َوَر�ُّ

َ
اِعُدون

َ
ا ق

َ
فهم لم �عصموا من الكفر زمن نب��م فما أ�ح  112﴾َهاُهن

مة مذنبة ورب غفور من قال هلكت الناس أا�ختارة الوسطية  األمةدين واعتقاد هذه 

 ماءٌ أسياكم من ال��هات �كرمهم ع�� ر��م و أفما  األمةفهو الهالك. فال عيوب لهذه 

مدرسة ش�ل مر�ع �سكنھ شياط�ن �� ثياب، ال شر�فة ع�� مسميات خسيسة، ذياب

 ال رسمھإال اسمھ وال من العلم إ ، لم يبق من الديناإل�سا�جن و 

 فإ��م ع�� سبيل الشيطان*  ون القرآنما الذين يقرءُ أ

نصب م رجس فالفتوى والقضاء ألفاظثالها تلك وأمفقاضًيا.  وال تك مفتًيا وال تك

ھ وسلم اللھ علي الشارع هذيان ف�ان ص��فكالم غ�� فال يحذر الشارع م��ما  نبياءاأل 

يان ليلهو لهو الصب ن يدخل مكةأمكة ف�ان ��م  هلأل  طبالقرار� اير�� الغنم صغ��ً 

ھ دخل صب اللھ علي فإذاعراس ثم قط �األ إثم ولم يقصد ما فيھ إمن غ�� معصية وال 

فهو  مھغنإ��  بغض لھ ذلك فينام ف��جعيالنوم أن اللھ  بسبفالنوم ح�ى يفوتھ 

ى وَ ﴿جد وهو علم ا�حاصل �� ع�ن الفائت تال اعصمة اللھ و�� المثل من العصمة  َع��َ

ْم 
ُ

ك
َ
رٌّ ل

َ
ْيًئا َوُهَو ش

َ
وا ش ِحبُّ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ى أ ْم َوَع��َ

ُ
ك

َ
ْ�ٌ� ل

َ
ْيًئا َوُهَو خ

َ
َرُهوا ش

ْ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
الفائت  ففي 113﴾أ

مرتبة  ل� ما �� ال���� فيستغفر اللھ من سعادة العبد وفضل ع�� ا�حاصل ف�ان دائ

ان إل�ساخرج م��ا فإنھ ثم مقام رفيع وأرفع أبد األبدين فال ��اية لكماالت اللھ فإذا �ان 

مناجيا ر�ھ فليفرغ مما علمھ ر�ھ قبل وقتھ فإنھ تضيع الوقت بتحصيل ا�حاصل 

 ﴿مًرا جديًدا أفليطلب أبًدا 
َّ

خ
َ
أ

َ
ِبَك َوَما ت

ْ
ن

َ
َم ِمْن ذ دَّ

َ
ق

َ
ُھ َما ت

َّ
َك الل

َ
ِفَر ل

ْ
 ليغفر 114﴾َر ِلَيغ

لن�ي ا آمنوا بك واستغفرت لهم فاستغفارإذا  متكأ لك ما تقدم وما تأخر من ذنوبجأل 

 24المائدة  112
 216البقرة  113
 2الفتح  114
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َسُهْم َجاُءوَك ﴿مستجاب 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ُموا أ

َ
ل
َ
 ظ

ْ
ُ�ْم ِإذ َّ�

َ
ْو أ

َ
ُروا ﴿�ع�ي آمنوا  115﴾َول

َ
ف

ْ
غ

َ
اْست

َ
ف

ھَ 
َّ
ُسوُل ﴿ يماناإل نفسهم ولمن سبقهم بأل  116﴾الل ُهُم الرَّ

َ
َر ل

َ
ف

ْ
غ

َ
 َواْست

َ
َھ ت

َّ
َوَجُدوا الل

َ
اًبا ل وَّ

استغفر واستغفر لھ الرسول غفر لھ قطعا فإنھ مستجاب  مؤمن ف�ل 117﴾َرِحيًما

بوها أالدعوة والتو�ة مقبولة قطعا ف�ل ما ورد �� مثلھ فاسلك بھ مسلك أمتھ فإنھ 

علت  فساء �عض العساكر مثال يقول السلطان مثالأفإذا  متھهو أل إنما  ك�ل عتاب

يفعل بكم كذا لفعلكم كذا ��ديًدا ع�� قائد الر�� ولم  وتارة فعلتم كذاكذا تارة 

 بصدر ممن �سب لھ فنسب للكب�� من باو�نما  من موجب العتاب ينصدر منھ ��يءٌ 

جلكم جلكم كذا وسمعت أل أقائد ر�� سمعت من  فيقول  ضرب الكب�� ليخاف الصغ��

ِ�ي﴿قدر عليھ أما لم 
َّ
َ�ا الن ُّ�

َ
ِق ا ءُ َيا أ

َّ
ھَ ات

َّ
 ﴿متك ألتتق  118﴾لل

َ
ت

ْ
َرك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ِ�ن

َ
ي إن أ 119﴾ل

و أ قبل م��م شيئاأمة الدعوة فحبط عملها لم أشركت أمة الدعوة أي أمتك أشركت أ

جابة ع�� الفرض والتقدير فال �شرك واحد م��م لعصم��م برسولها ليحبطن مة اإل أ

�م ونتائجھ فال يحبط ا�حسنة إال الكفر وطي اآلية ل�ن لم �شر�وا ال يحبط إيما�عملهم 

اِت ﴿عملكم 
َ
ئ ّيِ

 السَّ
َ

ِهْ�ن
ْ

اِت ُيذ
َ
َحَسن

ْ
: ن السيئات ال تذهب با�حسناتأوط��ا  120﴾ِإنَّ ا�

ة فأتبعها بحسنة ئعملت سيإذا  ،121ھ تكفرها الصالةأهلفتنة الرجل �� مالھ و 

 ﴿ 122تمحها
َ

ْد ِكْدت
َ

ق
َ
  ل

َ
ُن ت

َ
  ْرك

ً
ِليال

َ
ْيًئا ق

َ
ْ�ِ�ْم ش

َ
م وأما هو �ادت أمتك فحفظ�� 123﴾ِإل

 64النساء  115
 64النساء  116
 64النساء  117
 1األحزاب  118
 65الزمر  119
 114هود  120
 البخاري ومسلم عن حذيفة ر��ي اللھ عنھ 121
 الب��قي �� الشعب عن عبد اللھ بن عمرو بن العاص ر��ي اللھ ع��ما 122
 74اإلسراء  123
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تو�يخ وال بامتھ صولة ا�خطاب بالعتأفمعصوم قطعا من مثلھ فبفتوتھ تحمل عن 

اء فيعتبون جيوشهم فيقول �جيشھ أسمعتمونا ما ال قدرة لنا األمر �عاتب إنما  فالملك

 ة�� �� حق النبيئ�ن س��ه فالمغفرة �سمعھ وسمعت من أجلكم فا�خطاب لھ وقصد غ

وعل��م  � اللھ عليھع��م �� الدنيا العلم بأن جميع مقاما��م للرسول سيدنا محمد ص�

نوابھ ووكالؤه كما سيت�ح ذلك �� اآلخرة عند الشفاعة  مهو�نما  ةصالوسلم بحكم األ 

�عموم خالفتھ ص�� اللھ عليھ وسلم فال �علمھ الكفار  نبياءالعظ�ى فمن ثم �علم األ 

�عد إخراجھ ص�� اللھ عليھ وسلم من النار �ل فرد من الموحدين وأغلق عل��م إال 

بواب النار فهو ا�خليفة المطلق فكرسيھ �� ا�جنة �� الوسط و�علقت بھ كرا��ي أ

الصغ�� والعلماء الوارث�ن لهم فيؤدب الكب�� ب ياءاألول و�علقت بكراس��م كرا��ي نبياءاأل 

حرى نحن الضعفاء فتأدب لنيل أكذا و  فتأدب الصغ�� بالكب�� فإذا قال للرسول 

 مة من باب إياكأل لبا�حث عليھ فهو إليھ  مولها فخاطب الرسول والمراد المرسلأم

ت بتال ما ثإخاص �عم �� �ل ��يء  ن نزلت لسبب�ع�ي واسم�� يا جارة. فاآلية و أ

ط �ھ هو القاري فقيا أ��ا فالمؤ  عليھ فإذا قال مثالخصوصيتھ وهو قليل منصوص 

م ��م فلم �شرفهاللھ ع عرضوا عن اللھ فأعرضأن المشرك�ن أوالمعت�� فحكمتھ 

م عقو�ة �� نب�� وشرف با�خطاب نبيھ فأسمعهم عراضباإل  عراضبا�خطاب فقابل اإل 

جاز �نما و  م��م ن ي�ون عن ذنبأ�ابر األ��ط �� استغفار لهم واس��انة ��م فال �ش

مور أل فطلبوا س��هم �� المستقبل من ا ن يبدو م��م ما ينب�� س��هأاستغفارهم مخافة 

� ما ندم ع� و�نما مة فلم يندم ن�ي عما صدر منھ من الو��مروا بذكرها لأل ؤ ال�ي لم ي

 ُه ﴿ يخالفھلن�ول وال ن يخالف اأصدر منھ بفكر لم ين�ل عليھ فيھ فيخاف 
ْ

 ِإن
َّ

َو ِإال

الن�ول ح�ى يفرغ منھ  فال يتصور منھ كالم عادي �� وسطأم ال  معس 124﴾َوْ�ٌ� ُيوَ��

 4النجم  124
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اهُ ﴿بالواقع  خ��أفإذا سرى عنھ 
َ

ش
ْ

خ
َ
 ت

ْ
ن

َ
َحقُّ أ

َ
ُھ أ

َّ
اَس َوالل

َّ
ى الن

َ
��

ْ
خ

َ
مره أفلما  125﴾َوت

معت قوة فاجت �يين�ل �� شأن التب نأاللھ ب��وج مفارقة متبناه ز�د بن حارثة قبل 

للفحش �� زعمهم فإن تزوج  و�نسبوه ن ينقصوهأمروءتھ فام��جت با�خوف من 

ن أ وقبل نزول الو�� فيھ فخاف سالماإل  قبيح قبل متھ العرب ��يءٌ أ�� عرف  ىالمتب�

 �� بصدد تبليغها فدهش باطنھ من هالك بھ ف��داد كفرهم وترد دعوتھ ال�ييصموه 

د وع�� خاف ع�� حديث عهو�نما  و�� غ��ه يفرج عنھ فيھ ن علم بأن اللھ�متھ �سببھ و أ

ي�ون سبًبا  نأن ينقصوه و أعالم اللھ إوالبد ب نھأن �سلم فعلم أمن بصدد تبليغھ قبل 

للتفكھ �� عرضھ فيجدون سبًبا لرد دعوتھ فوقع ما خاف منھ لكن من المشرك�ن 

عدائھ نون فال ع��ة بأ�� ساحر مجف��م فهم �ستنقصونھ دائًما بأنھ مالذين ال ع��ة 

هر��م فما نا الذي خلق��م وقأفعاتبھ بأنھ ال يضرك مثلھ فإ��م كفار وقد استنقصو�ي 

رجع ما إن تكذب فالكذب عليھ نك الأنت قط فإ��م �علمون بأمانتك و أاستنقصوك 

��وجها دخلتھ ومن ال فال فأولك  ھ ��إسالمليك فال تخشهم فمن سبق �� عل�ي إليى ال إ

 فال �سب بينك و�ينھ فليس ولدك ارثة وطًراد بن ح�ياك لما ق��ى ز إج��ا فأنا زو 

لم ك��ت شأنك وأرسلتك فأب�ن ا�حكم فال تفعل مثلھ فإنك ابن ا�حقائق فأنا أفس

 نھ ال ينفعك وال يضرك فأنتإف ي فال تنظر وجھ مخلوق وال تراعيھحد غ�� أيرسلك 

ن أعاتبك و أيصلك الناس ومن أن  نأنا عصمتك من أضيعك و أبمرًءا م�ي فال  �رسو�

و�و�س  و�مثل لوط إبراهيمعليك بمثل  ضيقأفال  نبياءعاقبك بمثل من قبلك من األ أ

عذب أة وال ر بك ال �� الدنيا وال �� اآلخأعذ أال سراءعليك سمعتھ م�ي ليلة اإل  يفسالم

دخلھ  منن ��ا صحأن ال�لمة حص�ي إرسول اللھ ف ال اللھ محمدإلھ إبالنار من قال ال 

تبليغ الرسالة من غ�� خوف عار ي�حقك من الناس  ت واستمر ع��جزًما فال ��ن فاثب

 37األحزاب  125
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�عت��هم فمرتبتك مشيدة عالية عندي فال يكدرها ��يء  فال يماناإل فإ��م همج قبل 

لنف��ي  ت خلقتكنال لك فأإفما خلقت ا�خلق  ي���أت صفو�ي وطلعة ذا�ي وحضرة نفأ

ِجَد ِلُس ﴿سامك بھ الم�حدون فتلك سن�ي  ما ي نوابك فال تالحظءفأنبيا
َ
ْن ت

َ
ل

َ
ِھ ف

َّ
ِة الل

َّ
ن

 
ً

ْبِديال
َ
ھ لك يا رتضيألسنة عن مرتب�ي فكيف لنف��ي وهو كف األ رتضھأفأمر لم  126﴾ت

َحٍد ﴿نزلھ عليكم أي ءتخف غ��ي فهذا دوا كرم خلقي فخف�ي والأ
َ
َبا أ

َ
ٌد أ  ُمَحمَّ

َ
ان

َ
َما �

ِكْن َرُسوَل 
َ
ْم َول

ُ
  ِمْن ِرَجاِلك

َ
�ن ِبّيِ

َّ
َم الن

َ
ات

َ
ِھ َوخ

َّ
 المؤمن�نفقد رفعت عنك وعن  127﴾الل

َباَءُهْم ﴿ا�حرج و�ينت ا�حقائق 
َ
ُموا آ

َ
ْعل

َ
ْم �

َ
 ل

ْ
ِإن

َ
ِھ ف

َّ
َد الل

ْ
 ِعن

ُ
َسط

ْ
ق

َ
َباِ�ِ�ْم ُهَو أ

َ
اْدُعوُهْم ِآل

ْم 
ُ

يِن َوَمَواِليك ْم ِ�� الّدِ
ُ

ك
ُ
ان َو

ْ
ِإخ

َ
نفسك وعن إ��  عن نفسك فأنت رسول  فاتلها128﴾ف

ِذي﴿ن�ارهم فأنت مقبول الدعوة قطًعا �تك فإ��م تنكسر شوكة عنادهم و مأ
َّ
 ُهَو ال

مُ 
ْ
ْصِرِه َوِ�ال

َ
َدَك ِبن يَّ

َ
 و أ

َ
خلقي بتعلي�ي إياك فال تخرجك  فثق بر�ك فأنت أع�� 129﴾ِمِن�ن

رقاء إهو نما إ ع�� أيدي ا�جرم�ن اس�ي و�علي�ي وتأدي�ي فتعص��ي لكمرتبتك عن سي

وا ﴿عل��م  تأسمعارفك فال  أسماء �سراءلك و 
ُ
ون

ُ
 َيك

َّ
ال

َ
َسَك أ

ْ
ف

َ
َك َباِخٌع ن

َّ
َعل

َ
ل

 
َ

ِمِن�ن
ْ

 ﴿، 130﴾ُمؤ
ُ
غ

َ
َبال

ْ
 ال

َّ
ُسوِل ِإال � الرَّ

َ
ٌر ﴿ ،131﴾َما َع� ِ

ّ
ك

َ
 ُمذ

َ
ت

ْ
ن

َ
َما أ

َّ
ِرُه ﴿، 132﴾ِإن

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
أ

 
َ

ِمِن�ن
ْ

وا ُمؤ
ُ
ون

ُ
ى َيك اَس َح�َّ

َّ
ْل ﴿ديب من رب رحيم أفهذا �عليم وت 133﴾الن

ُ
َرّبِ ِزْدِ�ي َوق

ًما
ْ
 جعلأرسلتك ولم أ�ي أرب زد�ي فيك تح�ً�ا فقد بينت لك وجھ التح�� وهو  134﴾ِعل
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نت سبب سياسة ترتيب مملك�ي فأنت كب�� ع�� جميع أو�نما  لك من الهدي شيًئا

قطع أي فلم �ك ما رضيتھ لنف��ي وهو أ��م كفروا � وارض لنفسأخال�فتخلق ب مملك�ي

�ي �شفى �� خلقي فال �غضبأصدر منھ ما صدر فال  وقبلتھ ولرفدي فمن تاب  ع��م

هم فإ�ي غلب��م ع�� �ل حال وقدر�ي سار�ة نافذة ومعھ فإ��م أحوالوال  همأقوال

�ي م��م ل حال وتقدست فال يصل� ع�� د والشر�ك والمثيل فتعاليت األوال ب ون�يينقص

من وصلھ باب وص�� ففهو فتخلق �ي بكتا�ي وهو صف�ي فما فرطت �� كتا�ي  ءٌ ��ي

ھ آلخرة فال �عد ما وسموك بفهو حك�ي �� الدنيا وا لتھ ومن قطعھ قطعتھالقرآن وص

يبة جتك ا�مأبًدا فأنت خليف�ي أبًدا والصالة والسالم عليك وع�� أفإنھ ال يصلك  عيًبا

 متھ بمرتبة سيدنا يوسف لئال ينقصوهعالم أل إجبت الدا�� لو كنت م�انھ أل لكالمي 

َك ﴿فقال ر�ھ إ��  طلب براءتھ لتتم دعوتھإنما  فيكفروا فيوسف � َرّ�ِ
َ
العز�ز  135﴾اْرِجْع ِإ�

ْيِدَ�ُ�نَّ ﴿
َ
ْعَن أ

َّ
ط

َ
ِ�ي ق

َّ
ْسَوِة الال ِ

ّ
ُھ َما َباُل الن

ْ
ل

َ
اْسأ

َ
دلة ع�� خرج ح�ى تكمل األ أفال  136﴾ف

�م و�جن �دعو�ي فو�حھ ص�� اللھ عليھ وسلم بكمال الفتوة حيث ا براء�ي لتستجاب

ة ر�ھ م القضيعلمھ بتماأ�� ذات اللھ وامتنع من ا�خروج ح�ى ي��أ من �ل عيب فإنھ 

مهم الذين مأو  نبياءص�� اللھ عليھ وسلم وع�� جميع أمتھ من األ  �عا�� فأظهر الرسول 

عزهم ضعف نفسھ عن مرتبة أك�� خلق اللھ و أن �ان �سلمو لھ بالصالة وراءه و أ

ن ، ال تفضلو�ي ع�� يو�س بإبراهيمنحن أو�� بالشك من  نبياءيوسف كعادتھ مع األ 

 ي�ون  م�ى، �ع�ي
ً
خلق اللھ ع��  أفضلنھ أال فعالم �و  نبياءسبًبا لهضم مراتب األ  تفضيال

ال بما إ�ي بكر مع�ى فإن براءة يوسف ال تتم أفال تفضلو�ي ع�� مو��ى �� حق  اإلطالق

��ه فال تمل لغ ا��م فهذا وجهها إذا ال ما فعلھ يوسفإن يفعل أ فعل فال يحل لعاقل
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بتھ لھ ثأحق بالشك و أنا أن لم يدركھ �ل الناس فمن قال �نقص و  وال �ستحسنھ فإنھ

أضعف منھ فمن قال لو كنت �غ�ي من ا�حق شيًئا فضال ما هو  كفر فإن الظن ال

ا لفتوة يوسف ضل فيوسف أعلمھ اللھ عند أبيھ بحقائق إا�� دجبت المقامھ أل 
ً
ضعاف

للھ رسالة ارهم أممناء األ  نبياءخوتھ األ إبتھ ور�ط عن قلبھ وعن لسانھ � ثف لھ ما يقع

هم دلسياسة دخول مصر لتبليغ رسالة �عقوب وأوالده وعاه ونبوة بجميع ما فعلوا

كمة سر وتفسد ح ىلسياسة ولو �� ما بي��م لئال يف���سر ا ر��م ع�� أال يبوحوا

فراد أمن �ل فرد من نبوة ورسالة بجميع ما يصدر منھ و  علم اللھ �عقوبأسياستھ و 

اهد أال ععمره مرآتا يطلع فيھ حقائق ما يقع لھ ولبنيھ و  علتمام القضية وجإ��  بنيھ

ا يف��ي سره وأال يبوح ولو
ً
ليھ إ مع زوجتھ فر�ط عن قلبھ وعن لسانھ فأب�اه ر�ھ شوق

ا
ً
هذا وجھ �م فمة أوالده ع�� أيد�أو متھ أاللھ أال ��لك  �سھ فيدعوأحضرة إ��  واشتياق

أن تبيض من �آبة الب�اء الغز�ر وهو وجھ تح��ه وضاللھ القديم  ب�اه ح�ى �ادت عيناه

فيھ هياًما لر�ھ وأما يوسف فهو مشاهده دائًما فإنھ أزال اللھ ا�حجاب بينھ و�ينھ ك�ل 

ت الباطلة ھ و�ياك من ال��هافلم يحجبوا عنھ نفًسا واحًدا فاعلم واحد من أوالده

ُهْم ﴿و�الت الفاسدة فقول اللھ أوالت
َ
 ل

َ
ت

ْ
ِذن

َ
َك ِلَم أ

ْ
ُھ َعن

َّ
ا الل

َ
لت يا أفع همعنا 137﴾َعف

وا﴿صفي ذلك 
ُ
ِذيَن َصَدق

َّ
َك ال

َ
 ل

َ
ن َب�َّ

َ
ى َيت  جاهلعلم اللھ ما يتوهمھ ا�فلما  138﴾َح�َّ

بأسرار كتابھ صدر العفو فمن عفى لم يو�خ ومن و�خ لم �عف وهو سؤال عن العلة 

ِھ ﴿ـكإظهارا لغ��ه 
َّ
َهْ�ِن ِمن ُدوِن الل

َٰ
َي ِإل ّمِ

ُ
وِ�ي َوأ

ُ
ِخذ

َّ
اِس ات

َّ
 ِللن

َ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

َ
نت

َ
سألتك ، و�نما 139﴾أ

 ﴿يا عي��ى بقو�� 
َ

ت
ْ
ل

ُ
 ق

َ
نت

َ
َك ﴿ا�خ لتجاو��ي بقولك  ﴾أ

َ
ك لغ��ي تإظهاًرا ل��اءَ  ﴾ُسْبَحان

�ي نقضت وال تك �الكالم اللھ  سرارهم. فتنبھ أ��ا العارف أل أفعالمن  فأنت صفي بريءٌ 

 43التو�ة  137
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 116المائدة  139
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كما فسر بھ وهو استفهام لمن  تابقبل الع ية �شرى خاصة ال �شرى غزلها فهذه اآل 

 نصفأ

ا في ذلك من السر  قولھ تعالى عبس وتولى وم

� ﴿عا�� فقولھ �
َّ
َو�

َ
ْعَ�ى *َعَبَس َوت

َ ْ
 َجاَءُه األ

ْ
ن

َ
فليس العتاب ع�� ظاهره بل  140﴾أ

ن اللھ �عا�� عند المنكسرة قلو��م فليكن ا�خليفة عند من عنده ر�ھ أنبھ اللھ حبيبھ 

ة قوم كرموا أعز أ: من العرب فأكرم نزلهم غنياءنھ ص�� اللھ عليھ وسلم جلس مع األ فإ

 كرامإاللھ عليھ وسلم ب ص��للھ ا ع�ى فاشتغل رسول أفجاءه  .141نزلوا الناس منازلهم

ع�ى ن األ وم غنياءنھ تركھ ومال لصفة األ أ ع�ىمر بھ فألقى �� قلب األ أم كما مناص��

��م �� الن�ي بي ي ن �سو أ مع الفقراء �� مجلس واحد ينب�� غنياءمر اآلية فإن األ أ�شأ 

با�ع  فإنھوأنھ ال يتغ��  اإيمانع�ى � ما علمھ من كمال األ ا�خطاب فات�ل الرسول ع�

ا�حھ درى بمصأوأنھ  �� أن يجعل الن�ي �� سالمة الصدرالن�ي ع�� االستسالم لھ وع

 لعماهو  جانبھ لفقره استدرك اللھ إبليسع�ى بوسوسة متھ فلما �غ�� األ أومصا�ح 

ئال تنكسر �� ا�جلس ل ناسب�ن ال ي ن �سو أأنھ معھ لضعفھ فأمر نبيھ إ��  فأرشد نبيھ

ده الغ�ي إن جاء وح وهم الضعفاء فأرشده ال عاتبھ وأنقلو�ا باللھ  غنياءحبابھ األ أ

ھ كرامإإليك وجب عليك  نھ لما فارق ج��وتھ وجاءوأل  ھصالحإل  إقباليقبل عليھ بأتم 

واضًعا متإليھ  عرض �ان جباًرا و�ان ا�جائيأن لم يقبل عليھ بل �فإنھ فق�� عليھ و 

�م �لهم فإ� قبالا�جلس ساواهم �� اإلھ �الفق�� وحده فإن ضمهم إكرامفيجب عليھ 

فتھ الفق�� أشد مما �غار لمن صعبيد اللھ فال عتاب �� القضية فاللھ �غار للمنكسر 

وتھ وال تخاف سط ال إنإقبل فق�� زائًرا فسوهم أنفة فإن أقبل عليك الغ�ي زائًرا ثم األ 

 2و 1عبس  140
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ى﴿ـالفق�� ح�ى يفرغ من حاجتھ ف �عرض ع��
َ
�

ْ
غ

َ
ا َمِن اْست مَّ

َ
عند  إرشادف 142﴾أ

قبل و�ن أ للعتابال  رشادفالسورة لإل يتعلمون دائما  نبياءاجتماعهم وقد علم أن األ 

صفة إلهية  ع�� اهر ��ا فينب�� ل�ل عارف أن يقبلالغ�ي لغناه ف�ي صفة تظإ��  عارف

فتعظيم العارف  .143كرموا أعزة قومأ: مره بذلكأمن جالل وعظمة وغ��هما فإن اللھ 

و �ج�� هإنما  الفقراء هو �عظيم الرب جل وعال و�عظيمإنما  غنياءواأل  اءاألمر للملوك و 

 ه اللھصفة اللھ فأرشدإ��  قبلأو�نما  صفة اللھى خاطرهم وقلو��م النكسارها فالغ�

غنياء فإن األ  �� أن يتنسموا صفة اللھإ��  متھأج�� قلوب المنسكرة قلو��م فأرشد إ�� 

لهية فالعالم �لھ شعائر اللھ تخصيص الصفات اإل مشهود عدإ��  ر�خوا ترقوا

اللھ لعدم تح��ه جل وعال ف�ل  ة معيةبحتھ فال ينفك عن صفة اللھ وعن مصاوصف

�غار ع�� المنكسرة قلو��م فإن اللھ عندهم فمع هذا المشهد �ان لھ ص�� اللھ  لم�ا

��م بقلو  إليھ مالواإذا  همءقريش فعلم أن ك��ا إسالم عليھ وسلم حرص كب�� ع��

ْم ﴿هم خلق كث�� إسالمأطاعوه وأحبوه فأسلم ب
ُّ
ْيِھ َما َعِنت

َ
عنادكم وعدم  144﴾َعِز�ٌز َعل

ق�� ننا محل الغفالت والعبد فإعلمھ اللھ فعلمنا بتعليمھ فو�نما  عز�ز عليھ كمإسالم

ال إبالذات ولو ملك الدنيا �لها فغناه عر��ي عرض با�جاه وحصول المال فما استغ�ى 

م تتنسما و�ن بخالف ا�حق فالصفة ال�ي �شاهد من الغ�ي غ�� صفة اللھ حقيقة�غ��ه 

ى﴿م��ا 
َ
�

ْ
غ

َ
ا َمِن اْست مَّ

َ
  ىطلب الغ� 145﴾أ

ً
 اءغنيعن األ  عراضاإل إ��  فأرشد اللھ نبيھ أوال

 فهذاھ إلي ثم أمره أن يقبل ع�� �ل من ترك غناه وك��ياءه وجاء ع�� الفقراء قبالواإل

 األ قلالثا�ي مز األدب 
ً
قدام فك��اء قريش لم ي���وا عزهم وجاههم فأمر اللھ نبيھ أوال

 5عبس  142
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وجاؤوه الستوت  ص�ح فلو تر�وا عزهمما هو األ إ��  اإرشادعل��م  ن يقدم الفقراءأ

إذا  �القا��ي م��الثا�ي ذائقا فإن األ األدب  الفقراء فال ت�اد تجد لهذا مرتب��م مع مرتبة

ھ وت��أ ظم أمرهم عليعمثال فقد است دعاء ا�خ��الفقراء يجالسهم و�طلب م��م إ��  أ�ى

هم رامإكأك�� منھ فإنھ تن�ل من ر�استھ وخالطهم طمعا ��  هفهم عند من �ل ك��ه

نما أ ظن جهالهم غنياءقبل ع�� األ أاللھ عندهم فإذا رآ الناس عارفا  حاتفو�عرض لن

اء الضعفولطمع �� مالهم فهو سوء ظن فإن خاف أال يتفطن  قبل عل��م لغناهمأ

ھ نفة عل��م ظاهًرا ال �� قلبن يظهر األ أالدينا فلھ  أهلإ��  �حسن قصده فيميلون 

فسھ �ى ناللھ أال يحتاج للمدعو�ن لغإ��  مص�حة للمحجو��ن ال غ�� فشرط الدا��

 قبالب الناس فال ينفرهم فيحسن إل��م بالمال واإللجتفيس ع��م بما يمنون بھ عل��م

 �م فإنھ ��ون بھ �� قلوب المدعو�ن و�جب عليھ�حسا�فال ينب�� أن يقبل صدقا��م و 

ِة ﴿قناعة أو  ما بمالإالتعفف عما بأيد��م 
َ
َمْوِعظ

ْ
َمِة َوال

ْ
ِحك

ْ
َك ِبا� � َسِبيِل َرّ�ِ

َ
اْدُع ِإ�

ِة 
َ
َحَسن

ْ
��م فا�حسنة تمهيده �ساطا للمدعو�ن ح�ى فا�حكمة غناه عما بأيد 146﴾ا�

لعلمهم فيھ مص�حة فتقديم الفقراء ع��  ما ند��م لھ من غ�� توقففعل  إ�� يبادروا

نتم أعلم أ :غنيا قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم �ن يرا�أمطلوب فال ينب�� لفق��  غنياءاأل 

فيھ غ�� ر�ھ فهو أعلم الناس بالدنيا  . قالھ �� الوقت الذي ال �سعھ147اكمبأمر دني

يظهر وتارة �غرق برمتھ فقل الغرق ��  المعارف تارةالعارف �عوم �� �جج و�اآلخرة ف

م من المتبوع علأذلك بأن ي�ون التا�ع  والبقاء فال ينقصهم المقرب والكث�� �� ال�حو

فهذا شأن ظاهر ا�حياة الدنيا �النجار مثال فإنھ حرفتھ والتبليغ والسياسة حرفة 

للھ وغ��ها فما مات ص�� اعلم م��م �� حرفهم أالرسل فإذا انكشف ع��م ا�جالل �انوا 

 125النحل  146
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�حق �شغلھ ا�خلق عن ا�حق وال ا معليھ وسلم ح�ى يدبر دنياه وآخرتھ ب��ايد كمالھ فل

لھ فهو ما مات عليھ ص�� ال صال�ي جهز جيو��ي �� وسطأعن ا�خلق �ورثتھ قال عمر 

اِوْرُهْم ﴿�شغلھ ذلك  ع�� ا�حق وا�خلق فال قبالعليھ وسلم فقد �لفھ باإل
َ

 ِ�� َوش

ْمرِ 
َ ْ
 سماءاأل �� غ��ها لمقام تكن  أن �� �ل حقيقة خاصية لمإ��  من اللھ إرشاد 148﴾األ

يلقيھ  ما ال األمةاللھ آلحاد  ص�ي ال يوجد عند كب�� وقس فيلقي فر�ما تجد رأيا عند

لمھ. ععظاما لمسميات أسمائھ �عا�� فا�بقاء للر�و�ية و ��جاًزا ل�ل أحد و إللمقر��ن 

 فلم �عهدوا غ��ها فوجب األمةلف والالم للعهد �� قلوب الثواب فاألفا�جنة �� دار 

 بوط انتقالفاله األرض�� ��  صفها�يبو مسلم األ أو  �اسم البل�صرف اللفظ لها. أبو ق

َهْل ﴿ ھبقول إبليس�حقھ الغرور من  ار الثواب ل�خلد فلو �انت �� لمامحل آخر فدإ�� 

ِد 
ْ
ل

ُ
خ

ْ
َجَرِة ا�

َ
� �

َ
َك َع�

ُّ
ُدل

َ
�أ

َ
 َيْب�

َ
ٍك ال

ْ
َوَما ُهْم ِمْ�َ�ا ﴿ال يخرج  فمن دخلها 149﴾َوُمل

 
َ

َرِج�ن
ْ

 يدخلها فدار ا�جزاء نأ�عد أن غضب اللھ عليھ  إبليسفكيف يقدر  150﴾ِبُمخ

قل لنا نقلھ فلو �ان لن ولم يذكر األرضتدخل بالعمل وال عمل لھ وقتھ وخلق �� إنما 

لدنيا سماء اإ��  م��ا السماء السا�عة هبطي �� �� ئاالنعم وقال ا�جبّ  أعظمفإنھ من 

 أنھ  �� أ��ا دار الثواب وهو ما بينتھفا�جمهور ع األرضإ��  ثم م��ا
ً
راء سإ�  إسراءأوال

حببت أم إ�ي زائر ال غ��. ث وسلم فهو المؤمن�نو  نبياءع�� جميع األ و نبينا ص�� اللھ عليھ 

نزل �عظيًما إنما  لقرآنا نأن بينت ما هو ع�ن ا�حق بالكشف من الدليل و أ�عد 

فهم عال��م و�شر�إ ع�� وجھ نبياءا لأل �رشادو  األولياءوالمالئكة و  نبياء�خاصتھ األ 

تا��م ولم يقصد ع بل وال عتا��م نبياءحد من األ أص قن خذ من القرآنؤ بالتأديب فلم ي

 
ً
دب�ي أ :�محر�ا��م وسكنا� مرنا باتباعهم ��أقصد تبليغهم أمانة الشرائع ف�نما و  أصال

 159آل عمران  148
 120طھ  149
 48ا�حجر  150
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قطعك وأعط لمن حرمك  خالق صل منمر�ي بم�ارم األ أر�ي فأحسن تأدي�ي ثم 

إ��  لتنبھ لھ ولرد �ل قول  سالماإل ب�ن مذاهب علماء أ. أن 151كممن ظل واعف عن

 شاعرةالسنة الواقف�ن عند حد ا�حديث فهم الوسطيون فاأل  أهلمذهب ا�جمهور 

ن فهم الوسطيو  عل��م ا�حديثقل وا�حديث فالغالب والماتر�دية �ستدلون بالع

حديث عقلهم با� قيدأوالمع��لة يحكمون با�حديث والعقل والغالب عل��م العقل فأنا 

جره حقيد العقل دائما فحكم العقل مطلق �� الدنيا واآلخرة لكن ييفإن حكم الشرع 

 ع�� الظواهر شو�ة يحكمون با�حديث فقط فتجمدوافالقرآن �جامھ وغالبھ وا�ح

بيھ الشرع فتش الشرع �شبھ ثم ين�ه والعقل ين�ه شبھ التجسيم فإنإ��  األمرفأداهم 

مر بأمر أھ �شبي �شبيھ شر�� وهو الوقوف عندما ما أنزلھ اللھ ال �شبيھ عق�� الذي هو

تشبيھ ن الأل�حشو�ة  ب�نأا أنفاللھ مخالف للذوات من �ل وجھ ف��اكهما �� أمر شال 

 لهيون ال�افرون كطوائف الفلسفة حاولواموه فاإليا خالفا لما اعتمدوه وفهليس عقل

ب�ن أل فأنا نز أبما  بالعقل فقط فضلوا وتح��وا وكفروامعرفة اللھ بال دليل شر�� بل 

بار��م فيحرم نقل ع مؤمن�م � للمسلم�ن بأن مذه��م خارج عن دائرة االعتبار فال �غ��

 المع��لة ث مالأو�سمي��م با�حكماء فإ��م زنادقة الكفر فمذه��م هو الذي 
ً
م تابوا أوال

 أهلا ف��ا خالطو  نفسهملة غ�� ثالثة فصول م��ا أبقوها أل هم الباطمن جميع عقائد

خرج عن ا�حديث  وا با�حديث وقد علمت أن منالسنة فغلبوا جانب العقل و�ن قال

 ة ال�ي سنبي��ا إن شاء اللھ كفر.العشر  األسبابال�حيح من غ�� 

تفسعما ی وه المفسر في  ه ھذا من از ةتیر  حاد الشریعة اإلسالمی

 ألمةا] فا�حق عند جميع قلت[ نبياءفأقول باللھ اختلف الناس �� عصمة األ 

ن إعينية ا�حق فهذا الكتاب إ��  فمن شذ عن ا�جماعة أبطلنا قولھ ورددناه عصم��م

تقد واحد �عد حكمنا ملة واحدة ع�� مذهب واحد ومع األمةد أشتات ر شاء اللھ ي

 أحمد والط��ا�ي عن عقبة بن عامر ر��ي اللھ عنھ 151
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 رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلممة أدائرة ا�حق فت�ون إ��  ووجوب رده ما شذبإبطال 

ًدا خ�� الشرع بأ��ا �� النار خلو أواالثنان والسبعون فرقة ال�ي  ةوفرقة واحد ملة واحدة

فذات واحدة فإذا شذ البعض جابة اإل مة أالدعوة ال�افرون ا�جاحدون وأما  مةأهم 

 ر خلوًدا�� النا األمةفال ي�ون واحد من هذه  األمةخوتھ إإ��  قولھ با�حجة فرجع أبطلنا

 ي . فيداو 152تألم البعض تألم ا�جميعإذا  �� تواددهم �ا�جسد المؤمن�نترى  :أبًدا

ه ذن فللھ ا�حمد ع�� معرفة هذإ�لها فما قلتھ إال عن  األمةهذا الكتاب �ل ألم فت�ح 

�� أو  الفتياو  ح�ام�� باب األ أو  التبليغ�� أو  ما �� باب االعتقادإا�ختارة فالن�اع  األمة

الت ق األمةز عند أك�� ئاعتقادهم الكفر والضالل فغ�� جا وس����م فأما همأفعال

صدرت م��م ذنوب فالذنب عندهم كفر وشرك وعليھ فقالوا بصدور الكفر  الفضيلية

�ن. المقر�برار سيئات حسنات األ  :] لعلهم قصدوا بالذنب ذنب المراتبقلتم��م [

نعمة مالوا لنعمة كفروا بحيث علت مرات��م عن رؤ�ة غ�� اللھ فإذا  و�الكفر كفر النعم

 غفرةمأو  جنةأو  ر��م مرتبة بأن يقصدوا �� عبادة غراضالمعاينة و�الشرك شرك األ 

 ِلَيْعُبُدوِن ﴿رحمة أو 
َّ

َس ِإال
ْ
� ِ

ْ
ِجنَّ َواإل

ْ
 ا�

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
فتذلل مرتب��م  ليعرفو�ي 153﴾َوَما خ

َك ﴿لهاني�ي ي فاعبد�ي إل�لمرتب َصّلِ ِلَرّ�ِ
َ
لوجھ ر�ك ال لغرض نفسك فلم يخلقنا  154﴾ف

�نما و  بقلو�نا �من نراع�أتح��م بل وال أو  ن ن�ون مساو�نأن ن�ون فوق الناس وال أ

�وا الغلط ن �ستدر أخلقنا لتسبيحھ وتقد�سھ وعبادتھ ومع هذا فيجب عل��م التو�ة و 

ظهار الكفر ع�� وجھ إية عل��م اإلمامجازت أمعصومون من �ل وجھ و  نبياءفإن األ 

 البخاري ومسلم عن النعمان بن �ش�� ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ 152
 56الذار�ات  153
 2ال�وثر  154
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 ﴿التقية 
ً
اة

َ
ق

ُ
وا ِمْ�ُ�ْم ت

ُ
ق

َّ
ت

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
رِ ﴿، 155﴾ِإال

ْ
ف

ُ
ك

ْ
رََح ِبال

َ
ِكْن َمْن ش

َ
دخلوا أف 156﴾ْدًراصَ  َول

إ��  همفال يحوج ] لكن لم يقع فإن اللھ عصمهمقلت�� خطاب التقية العام [ نبياءاأل 

ر وأما ما �جمهو اإ��  بطلنا متمسكهم فرجعواأمثلھ فبطل قولهم فوجبت التو�ة وقد 

ال �هًوا و سأو  عمًدا ع�� عصم��م عن الكذب والتحر�ف األمةجمعت أيتعلق بالتبليغ ف

��از وجوز البعض سهًوا فاالح طل العقل والشرع وا��دمت ا�حقائقارتفع الوثوق ��م و�

فع ر  :فقط األمةرفع عن هذه  إنما و�ة منھ فالنسيان] شاذ وجب التقلتغ�� ممكن [

وال عن  نبياءيرفع عن األ  ، فلم157ن وا�خطأ وما استكرهوا عليھم�ي النسياأعن 

للتشريع  ينسئون وال ينسون  عصموا منھ �� التبليغ ففي غ��ه نبياءممهم ففي حق األ أ

فيتو�ون منھ �العمد فالمتعلق  صر عل��مممهم هو من جملة اإل أو�� حق  ح�املأل 

ل البعض وهو شاذ باط ما سهًوا فجوزهأنھ ال يجوز ا�خطأ عمدا و أبالفتيا فأجمعوا ع�� 

خطئوا سهًوا وهو باطل من �ل أ أنھما بلغوه احتمل  م الوثوق ��م ف�لدالستلزامھ ع

�ة هم فا�حشو أفعالمذهب ا�جمهور والمتعلق بإ��  وجھ فوجب التو�ة منھ فرجعناه

الظواهر وال يحر�ون العقل ��  ] فهم جامدون ع��قلتجوزوا الكبائر ع��م عمًدا [

ھُ ﴿سوقهم  َدُم َر�َّ
َ
ى آ َوى  َوَع��َ

َ
غ

َ
ه أم��  159�و�إذا  بينا أن الملك ونحوه ش����م قد 158﴾ف

تعمال راد اسأالملك فإذا  السياسة ال�ي اشتملت عليھ ضوابط فقد جعل يوم التولية

فالعالم  فسادال اإل  صالحاإل  ومقصود الملك يوم التولية وهو هاسرار أإ��  ضوابطھ نظر

ھ منائخاصتھ وأ م ع�� يدصد اللھ �� خطابھ لنا وهو التعليوجب عليھ مقا أم��

 28آل عمران  155
 106النحل  156
 الط��ا�ي �� األوسط والب��قي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 157
 121طھ  158
 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة و�� 159
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جلف الرعية فإن المعصية للملك أمانة و�ص��هم من فعصيا��م لھ بخروجهم عن األ 

ة من فال حظ ل�حشو�فظع م��ا أ�عظم بحسب الزمان والم�ان والفاعل فمعصي��م ال 

هو �نما و  �عالم لفاظ فقط ليساهر األو فمن اتبع ظ لفاظتبعوا ظواهر األو�نما  النظر

 بدليل ا�حصر أفاهم فالفاهم ال يخ��ى اللھ 
ً
َھ ِمْن ِعَباِدِه ﴿صال

َّ
ى الل

َ
��

ْ
َما َيخ

َّ
ِإن

َماءُ 
َ
ُعل

ْ
مذهب ا�جمهور فال ع��ة بما فاهوا إ��  بطلنا متمسكهم ورددناهمأفقد  160﴾ال

مة المسلم�ن العص إجماعإ��  فيھ فتشفعنا ف��م عند ر�نا فاس��ددناهم من اللھ

ا يزري بمرات��م وهو وأك�� المع��لة جوزوا الصغائر ع��م عمًدا إال م �خاصة اللھ

 رم اللھ وجهھ قالفيف وهو باطل فإن سيدنا عليا كط�الكذب والت صغ��ة ا�خسة

 سيما �� المقر��ن وال تنظر ما عملت فالمعصية �لها قبيحة ال من عاملتفانظر 

مذهب ا�جماعة من العصمة فال نظر لهم إ��  فأبطلنا مذه��م فاس��ددناهم من ر�نا

 ُهَو ﴿أنھ د بو�ال ور أكب��ة وال صغ��ة عمًدا وجوز ت فال يجوز ا�جبائي ع��م ف��ا البتة
ْ

ِإن

 َوْ�ٌ� ُيوَ��
َّ

وهُ َومَ ﴿، 161﴾ِإال
ُ

ذ
ُ

خ
َ
ُسوُل ف ُم الرَّ

ُ
اك

َ
ت

َ
أفعالهم هم و أقوالفالشريعة  162﴾ا آ

قع ذن فيھ وقيل ال يأن إفإن اج��د خرج عن المعصية  وتقر�را��م فلزم قلب ا�حقائق

�م فإن معرف� األمةن وضع عن �اخذون بھ و ؤ ولك��م ي أوا�خط ال ع�� جهة السهوإذنب 

ائق و قلب ا�حقمرنا باتباعهم وهأننا ] وهو باطل أل قلتقدر [أ ع�� التحفظ مأقوى وه

 أو  سهًواأو  ع��م صغ��ة وال كب��ة عمًدا فالشيعة لم يجوزوا
ً
] وهو تقلخطًئا [أو  تأو�ال

الشيعة من وقت  أقوالو�� وقت عصم��م ثالثة  األمرلما �� نفس  ا�حق الموافق

فر كالذي ال محيد عنھ والمع��لة من بلوغهم ولم يجوزوا ال مولدهم وهو ا�حق

باطل  قبل النبوة وهوو�عضهم و�عض الفقهاء ع�� تجو�ز ذلك  والكب��ة قبل النبوة

 28فاطر  160
 4النجم  161
 7ا�حشر  162
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طهور بًدا �الأظلمة  شراقشمس فال يقبل اإل  إشراق�شاهد ذوا��م �  نناإمن �ل وجھ ف

نبوة ينصدر منھ حال ال دفع قوة طبعھ عن نفسھ وعن غ��ه فا�ختار لم�و  يطهر الغ��

ن قل درجة مأ] بل مطلًقا لوجوه فلو صدر م��م ذنب ل�انوا قلتصغ��ة [ كب��ة وال

نَّ ﴿ لعظم منص��م األمة عصاة
ُ
ْي�

َ
ق

َّ
َساِء ِإِن ات ِ

ّ
َحٍد ِمَن الن

َ
أ

َ
نَّ �

ُ
ْس�

َ
ِ�ّيِ ل

َّ
 ،163﴾َيا ِ�َساَء الن

نَّ ﴿
ُ

ك
ْ
ِت ِمن

ْ
ْ�ِن  َمْن َيأ

َ
اُب ِضْعف

َ
َعذ

ْ
َها ال

َ
 ل

ْ
اَعف

َ
ٍة ُيض

َ
ن ٍة ُمَبّيِ

َ
اِحش

َ
 ائر الرجلصغ 164﴾ِبف

 من أ الكب�� كبائر فال يجوز 
ً
ع��  م. والثا�ي فلو أقدجماعباإل  األمةن ي�ون أقل حاال

وا﴿شهادتھ  الفسق لردت
ُ
ن َبيَّ

َ
ت

َ
َبٍأ ف

َ
اِسٌق ِبن

َ
ْم ف

ُ
 َجاَءك

ْ
يف بالو�� من اللھ فك 165﴾ِإن

ْم ﴿لھ بأنھ شرع الدين كيوم القيامة من ال لكنھ شاهد عدل
ُ

ْيك
َ
ُسوُل َعل  الرَّ

َ
ون

ُ
َوَ�ك

ِهيًدا
َ

ِذي﴿حرم يذاؤه لكنھ م�قدم ع�� الكب��ة وجب زجره و أ الثالث فلو 166﴾ش
َّ
َن ِإنَّ ال

ِخَرةِ و يُ 
َ ْ
َيا َواآل

ْ
ن ُھ ِ�� الدُّ

َّ
َعَ�ُ�ُم الل

َ
ُھ ل

َ
َھ َوَرُسول

َّ
 الل

َ
ون

ُ
جب ذنب لو �ى الن�ي بأالرا�ع لو  167﴾ذ

ِبُعوهُ ﴿علينا اتباعھ 
َّ
ات

َ
امس إننا �علم وا�جمع ب�ن ا�حرمة والوجوب محال ا�خ 168﴾ف

ه ثم دن�ي أع�� اللھ مرتبتھ وجعلھ خليفة �� عباده و�ال  قبح منأنھ قبيح فال أبالبداهة 

 ﴿السادس لهواه ح�ى �ستوجب اللعن والعذاب  إنھ يخالفھ ويعصيھ ترجيًحا
َ
ت

َ
 اأ

َ
ُمُرون

ْم 
ُ

َسك
ُ

ف
ْ
ن

َ
 أ

َ
َسْون

ْ
ن

َ
ِ�ّ�ِ َوت

ْ
اَس ِبال

َّ
ِر�ُد ﴿�� شأنھ  ذفين�ل حينئ 169﴾الن

ُ
�  َوَما أ

َ
ْم ِإ�

ُ
ك

َ
اِلف

َ
خ

ُ
 أ

ْ
ن

َ
أ

ھُ 
ْ
ْم َعن

ُ
ْ�َ�اك

َ
ْ�َ�اِت ﴿السا�ع  170﴾َما أ

َ
خ

ْ
 ِ�� ا�

َ
وا ُ�َساِرُعون

ُ
ان

َ
ُ�ْم � فيشمل فعل ما  171﴾ِإ�َّ
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 6ا�حجرات  165
 143البقرة  166
 57األحزاب  167
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 88هود  170
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َيارِ ﴿ ما ال ينب�� الثامنينب�� وترك 
ْ

خ
َ ْ
 األ

َ
ْ�ن

َ
ف

َ
ُمْصط

ْ
ِمَن ال

َ
ا ل

َ
َدن

ْ
ُ�ْم ِعن ُھ ﴿ 172﴾َوِ��َّ

َّ
الل

ِة 
َ

ِئك
َ

َمال
ْ
ِفي ِمَن ال

َ
اِس َيْصط

َّ
 َوِمَن الن

ً
باالصطفاء ينا�� الذنب  صففالو  173﴾ُرُسال

 ﴿التاسع 
ُ َ
 أل

ْ
  ْم �ُ �َّ �َ وِ غ

َ
 عِ مَ ْج أ

َ
  �ن

َ
ِص�ن

َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
 ِعَباَدَك ِمْ�ُ�ُم ا�

َّ
ُھ ِمْن ﴿ ففي يوسف 174﴾ِإال

َّ
ِإن

 
َ

ِص�ن
َ
ل

ْ
خ

ُ ْ
ا ا�

َ
ًصا﴿و�� مو��ى  175﴾ِعَباِدن

َ
ل

ْ
 ُمخ

َ
ان

َ
ُھ �

َّ
 ﴿العاشر  176﴾ِإن

َ
ق ْد َصدَّ

َ
ق

َ
ْ�ِ�ْم َول

َ
َعل

 
َ

ِمِن�ن
ْ

ُمؤ
ْ
ا ِمَن ال

ً
ِر�ق

َ
 ف

َّ
َبُعوُه ِإال

َّ
ات

َ
ُھ ف

َّ
ن

َ
م��م  نبياءفال يخفى وجوب �ون األ  177﴾ِإْبِليُس ظ

ِھ ُه ﴿ن الن�ي ا�حادي عشر ا�خلق قسمان م أفضل�ان غ�� الن�ي  ال�و 
َّ
 ِإنَّ ِحْزَب الل

َ
ال

َ
ُم أ

 
َ

ِ�ُحون
ْ

ُمف
ْ
اِن ُهُم ﴿، 178﴾ال

َ
ْيط

َّ
 ِإنَّ ِحْزَب الش

َ
ال

َ
  أ

َ
اِسُرون

َ
خ

ْ
فالعصاة حزب  179﴾ا�

الن�ي عاصًيا الثا�ي عشر الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم  ن ي�ون أالشيطان فال يجوز 

َمَرُهْم ﴿والمالئكة  لكالمأفضل من 
َ
َھ َما أ

َّ
 الل

َ
 َ�ْعُصون

َ
فالن�ي أو�� الثالث عشر  180﴾ال

اِس ِإَماًما﴿
َّ
َك ِللن

ُ
ي َجاِعل ِ

ّ
 بھ �� ذنبھ يجوز االقتداءُ  بھ والمذنب ال يؤتم اإلمامو  181﴾ِإ�

اُل َعْهِدي﴿عشر الرا�ع 
َ
 َين

َ
  ال

َ
اِلِم�ن

َّ
ن ��ان عهد النبوة فهو المطلوب و  فإن 182﴾الظ

نزل أ الو�� الذي �صدقك ع�أإ�ي  و�� بھ قال خز�مة بن ثابتأفالن�ي  ةاإلمام�ان عهد 

هذا القدر فصدقھ رسول اللھ ص�� اللھ  صدقك ��أفال أعليك من فوق سبع سماوات 

 47ص  172
 75ا�حج  173
 83ا�حجر  174
 24يوسف  175
 51مر�م  176
 20سبأ  177
 22ا�جادلة  178
 19ا�جادلة  179
 6التحر�م  180
 124البقرة  181
 124البقرة  182
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جازت المعصية لما جازت تلك الشهادة  فلو �نتالشهادعليھ وسلم فيھ وسماه بذي 

ٍس َواِحَدةٍ ﴿نزعة ا�خالف ��  فر�ما تنشأ
ْ

ف
َ
ْم ِمْن ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ِذي خ

َّ
اُهَما ﴿، 183﴾ُهَو ال

َ
ت

َ
ا آ مَّ

َ
ل

َ
ف

اُهَما
َ
ت

َ
اَء ِفيَما آ

َ
َر�

ُ
ُھ ش

َ
 ل

َ
فهو بزعمھ يقت��ي صدور الشرك ع��ما  184﴾َصاِ�ًحا َجَعال

زوجة عر�ية  خلقكم من نفس ق��ي وجعل من جنسها جيب بأن ا�خطاب لقريشأو 

ي من غ�� ع�أ ر�عةوالدهما األ أل��ا فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصا�ح سميا إليسكن 

�م الكفر فإ� ] فال يلزمهماقلتقصد عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد ق��ي [

اليوم باللھ و� عالًما إبراهيمالن�عة الناشئة من ا�جهل لم يكن  أهلي أف��ة وقالوا  أهل

ي﴿اآلخر  ا َرّ�ِ
َ

ِ�ي﴿، 185﴾َهذ
ْ
ل

َ
َمِ�نَّ ق

ْ
ِكْن ِلَيط

َ
ن أ يمكن عقالأجيب بأنھ استفهام أو  186﴾َول

 اليق�ن فليس ا�خ�� ن يؤكد علم اليق�ن �ع�نأراد باالطمئنان أي�ون هذا ر�ي ال 

ّكٍ ﴿ �المعاينة
َ

 ِ�� ش
َ

ت
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِإن

َ
ِ�يَن ﴿، 187﴾ف

َ
ُمْم�

ْ
ْن ِمَن ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
ال

َ
قالوا شك �� الو��  188﴾ف

ِ�ي﴿نحو  األمةلغ��ه من  ا�خطاب ]قلت[
َّ
َ�ا الن ُّ�

َ
ُم  ءُ َيا أ

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
�� باب وقالوا  189﴾ِإذ

ى﴿التبليغ  َ��
ْ
ن

َ
 ت

َ
ال

َ
َك ف

ُ
ِرئ

ْ
ق

ُ
ھُ *  َسن

َّ
اَء الل

َ
 َما ش

َّ
 ]قلتيدل االستثناء ع�� النسيان [ 190﴾ِإال

ِلَها﴿فهو نوع من الن�خ 
ْ
ْو ِمث

َ
ْ�ٍ� ِمْ�َ�ا أ

َ
ِت ِبخ

ْ
أ

َ
ِسَها ن

ْ
ن

ُ
ْو ن

َ
َيٍة أ

َ
 ِمْن آ

ْ
َ�خ

ْ
ن

َ
وقالوا  191﴾َما ن

تِ ﴿ ْمِنيَّ
ُ
 ِ�� أ

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
ى الش

َ
ق

ْ
ل

َ
ى أ َم�َّ

َ
ا ت

َ
 ِإذ

َّ
ِ�ّيٍ ِإال

َ
 ن

َ
ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال

َ
ا ِمْن ق

َ
ن

ْ
ْرَسل

َ
 192﴾ِھ َوَما أ

 189األعراف  183
 190األعراف  184
 77األ�عام  185
 160البقرة  186
 64يو�س  187
 60آل عمران  188
 1الطالق  189
 6و 5األع��  190
 106البقرة  191
 52ا�حج  192
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ْم ﴿قومھ  إسالم تم�ىإذا  الإ] معناه قلت[
ُ

ْيك
َ
 ﴿، 193﴾َحِر�ٌص َعل

َّ
ال

َ
َسَك أ

ْ
ف

َ
َك َباِخٌع ن

َّ
َعل

َ
ل

 
َ

ِمِن�ن
ْ

وا ُمؤ
ُ
ون

ُ
ھ متأالذي هو �ون  منيتھ متمناهألقى الشيطان �� أفيلقي و  194﴾َيك

 ﴿�� جميعهم  دائرة التوحيد ا�خواطر والوسوسة مسلم�ن جميًعا �حب سواد
ْ
َين

َ
 ف

ُ
َ�خ

 
ُ

ان
َ
ْيط

َّ
ِقي الش

ْ
ُھ َما ُيل

َّ
ا م و�بقى فيھ نھ سعيدأ�� صدور من سبق �� علم اللھ  195﴾الل

َياِتِھ ﴿يلقيھ الملك فيسلم باللھ ثم 
َ
ُھ آ

َّ
ي��م اللھ و�ظهر ما سبق بھ العلم  196﴾ُيْحِكُم الل

ِ�ْم ﴿وكفر �افر وقالوا  مؤمن إيمانمن  ِت َرّ�ِ
َ

وا ِرَساال
ُ
غ

َ
ْبل

َ
ْد أ

َ
 ق

ْ
ن

َ
َم أ

َ
فلوال  197﴾ِلَيْعل

ع��  ] فقولكم عليك لداللتھقلتالتخليط �� الو�� لم �ستظهر بالرصد [ ا�خوف من

َحْرِث ﴿العصمة وقالوا 
ْ

َماِن ِ�� ا�
ُ

 َيْحك
ْ
 ِإذ

َ
ْيَمان

َ
ِ�ي﴿، 198﴾َوَداُووَد َوُسل

َ
 ِلن

َ
ان

َ
  ٍء َما �

ْ
ن

َ
أ

ْسَرى 
َ
ُھ أ

َ
 ل

َ
ون

ُ
ُهْم ﴿، 199﴾َيك

َ
 ل

َ
ت

ْ
ِذن

َ
َك ِلَم أ

ْ
ُھ َعن

َّ
ا الل

َ
ذونون فيھ أميع م] ا�جقلت[ 200﴾َعف

ْ�ٌ� ﴿للص�ح شار أفداوود حكم وسليمان 
َ

ُح خ
ْ

�  ﴿، 201﴾َوالصُّ
َ

ْيَمان
َ
اَها ُسل

َ
ْمن هَّ

َ
ف

َ
 202﴾ف

َك ﴿ و�عليم إرشادسرى أن ي�ون لھ أا�حكمة الص�حية 
ْ
ُھ َعن

َّ
ا الل

َ
لة عسؤال  203﴾َعف

 لم �عف خومن و� خم يو�ل افمن عف

 التعظيم باللھ عما سوى اللھ ��*  ره فس�ىد غاب من �ل ��يء سق

 128التو�ة  193
 3الشعراء  194
 52ا�حج  195
 52ا�حج  196
 28ا�جن  197
 78األنبياء  198
 67األنفال  199
 43التو�ة  200
 128النساء  201
 79األنبياء  202
 43التو�ة  203
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تبة ر ن هبوطھ لما خلق من مأعالم اللھ إذن باطنا بأفع��ى آدم ظاهر الشريعة و 

ْسَماَء ﴿�ل ال�جرة بإعالم اللھ إياه أعن اللھ متوقف ع��  ا�خالفة
َ ْ
َدَم األ

َ
َم آ

َّ
َوَعل

َها
َّ
ل

ُ
 المستلزمة للمسميات فهذه قضية علمها األسماءتقت��ي استغراق  فال�لية 204﴾�

بينت لت�ون ع�� بال �� مذاهب لئال �شغلك فكر الاله�ن و�نما  ما تقدمآخر إ�� 

سلم أ جاهلحظ لھ من العلم فا� والمالئكة فال نبياء�ن ف�ل من جهل عصمة األ جاهلا�

خذ العلم عن العارف�ن المقر��ن فاللھ ال يحب أنھ ينقص خاصة اللھ حيث لم يإمنھ ف

ِذيَن يُ ﴿من �ستنقص خاصتھ 
َّ
ھَ و ِإنَّ ال

َّ
 الل

َ
ون

ُ
ذاية �عد تنقيص الرسل إفال  205﴾ذ

ا﴿
ً
ًما ُمِبين

ْ
ِ�ث ا َو

ً
ان

َ
وا ُ�ْ�ت

ُ
َمل

َ
ِد اْحت

َ
ق

َ
واستدل  نبياءعدم عصمة األ  فلو اعتقد 206﴾ف

 ا أنھ يختمرضنوف األصول طلناها للھ ا�حمد بأسنة سيوف ببالمو�قات الواهيات ال�ي أ

حث ال لھ فلم ين�ل القرآن للب ما نفعھ ذلك فإن القرآن حجة عليھختمة �� �ل يوم ألف 

ف قاد ف��م و�شر�تعن اال وحس نزل لتعظيمهم باتباعهمو�نما  نبياءعن مناصب األ 

صة جاه اللھ جاه اللھ �� مناصب خا بمتق ما حرمھ اللھ عليھ كت��م ومن ا��مهم فليس

م��م معصية بأي نوع �انت  م جعل العصمة أر�ا��م فال تتصّور اللھ العليا فإ��

يِّ ﴿علم لل��ود إنما  والمالئكة نبياءاأل  فتنقيص
َ
أ

َ
ِ�يَو�

َ
  ٍء ْن ِمْن ن

ُ
فإ��م استحلوا  207﴾َل تِ ق

مة الرسول وسطية فالن�عات �لها من أهم وجوزوا ف��م ال��تان فءودماهم عراضأ

�� فنعوذ غ�� دليل شر  لهيات مننھ الم�حدون فتبعهم من بحث �� اإلتوارث��ا ع إبليس

اِئيَل ﴿(حصن اعتقادنا باالسم اللھ ال�� القيوم نباللھ و  د �عقوب يا أوال  )﴾َيا َبِ�ي ِإْسَر

 ﴿(��انية عبد و�يل اللھ عبد اللھ عبال ار �سلقبھ و  �سرائيلو 
َ
ِ�ي أ

َّ
ُروا ِ�ْعَمِ�َي ال

ُ
ك

ْ
 اذ

ُ
َعْمت

ْ
�

 31البقرة  204
 57األحزاب  205
 58األحزاب  206
 146آل عمران  207
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ْم 
ُ

ْيك
َ
يور حسود غ اناإل�سبالتك�� ف��ا والقيام �شأ��ا وشكرها بقلب ولسان ف )﴾َعل

و�ن  ط�ه حملھ ا�حسد ع�� الكفران وال�خ�عم اللھ بھ ع�� غ�أما إ��  بالطبع فإن نظر

فلق البحر  ع�� الر��ى والشكر وع�� آبائكم من�عمتھ هو حملھ ح��ا إ��  نظر

غ�� ذلك و  نزال المن والسلوى �راقھ وتظليل الغمام �� التيھ و غو�نجائكم من فرعون بإ

وا �ِ ﴿(من النعم الغزار 
ُ
ْوف

َ
 انيماإل من  مري ومنھ ما عهدتھ إليكمأبامتثال  )﴾َعْهِديَوأ

ْم ﴿(ر ص�� اللھ عليھ وسلم هبمحمد إن ظ
ُ

وِف ِ�َعْهِدك
ُ
من دخول ا�جنة فلھ درجات  )﴾أ

ر ح�� ب الدماء والمال وآخرها االستغراق كث��ة فأولها الشهادتان ومن اللھ حقن

المنن  ]تقلالدائم [ ىبالغ� ال عن غ��ه ومن اللھ الفوز التوحيد فيغفل عن نفسھ فض

لذي ا اياهم و�تيان مو��ى الكتاب وا�حجرعل��م عشر و�قي��ا العفو ع��م وغفران خط

تنفجر منھ اثنا عشر عينا والبعث �عد الموت. فقبائحهم عشرة سمعنا وعصينا 

واحد  عامطمروا بھ لن نص�� ع�� أاتخاذهم ال�جل أرنا اللھ جهرة وتبديل القول الذي 

قتلهم و  وقسوة قلو��م وكفرهم بآيات اللھ ال�لم وتول��م عن ا�حق �عد ظهورهوتحر�ف 

ن اللھ م ضرب الذلة والمسكنة عل��م والغضب�غ�� حق. فعقو�ا��م عشرة  نبياءاأل 

 الرجز عل��م من فسهم وم�خهم قردة وخناز�ر و�نزالمرهم بقتل أنأو�عطاء ا�جز�ة و 

حلت لهم. وقد و�خ اللھ المعاصر�ن لنبينا أالسماء وأخذ الصاعقة لهم وتحر�م طيبات 

ص�� اللھ عليھ وسلم �عشرة كتما��م أمر محمد وتحر�ف ال�لم وقولهم هذا من عند 

خراجهم فر�قا من ديارهم وحرصهم ع�� ا�حياة وعداو��م �اللھ وقتلهم أنفسهم و 

د��م يأ اللھ وقولهم يد اللھ مغلولة غلت �ج��يل واتباعهم ال�حر وقولهم نحن أبناءُ 

اْرَهُبوِن ﴿(ما قالوا ولعنوا ب
َ
اَي ف ِ�يَّ عهد ال تون وتذرون خصوًصا �� نقضأفيما ت) ﴾َو

ا ﴿(إال اللھ  مؤمنوالرهبة خوف مع تحرز فيجب أال يخاف ال
ً
ق  ُمَصّدِ

ُ
ت

ْ
َزل

ْ
ن

َ
وا ِبَما أ

ُ
ِمن

َ
َوآ

ْم 
ُ

المواعيد و من التوراة ولغ��ه من الكتب و�عت الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم ) ﴾ِلَما َمَعك

ًيا ح لو �ان مو��ى :بالعبادة والعدل والن�ي عن الفواحش األمرالتوحيد و إ��  والدعاء
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 �ه فاتباع الكتب يوجب القرآن فال. فإن الوقت وقتھ ال لغ�208لما وسعھ إال اتبا��

 روهآمنوا بھ وعزروه ونصإذا  إال المعاصر�ن للن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم إيمان�س�ى 

 نمؤمأول  ع�� أنفسهم والناس أجمع�ن فيجب عليكم أن ت�ونواوفضلوا محبتھ 

وا ﴿(وأحطتم �شأنھ  نبياءبالقرآن فإنكم علمتموه �� التوراة وع�� ألسنة األ 
ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
َوال

اِفٍر ِبِھ 
َ
َل � وَّ

َ
جهل لم يتقدم لهم كتاب فكفرهم تا�ع  أهلكتاب والعرب  أهلفأنتم  )﴾أ

ا�خ��  ءُ شأ��م فإ��م �سألونكم فمنكم يبد سبقوكم فعليكم االعتماد �� ن�لكم و 

ثم جميع الكفار�ن �ثم العرب مضاعفا و إعلم عليكم  أهلوالشر فإن كفرتم أنتم 

�افر  أول  العلم أهلع�� ن�ي وال ت�ونوا يا  جاهلأول  مكة أهلفإنكم سننتم الكفر ف

ھ المرفوع رسالتھ الذي سميتأول  قل الذي عليھ ��ثھ بالذنب فالنبحيث تلقبو  يبنبي

هو العلم و  تقلباتھ �� الساجدين الفتح األك�� �ي فتحت لھ قبل وجوده �� أطوارأهو 

�� إ المتعلق بر�ھ وهو المعرفة باللھ فهذا مستمر معھ أبًدا و�لما ازداد ازداد علًوا بر�ھ

فسھ نوهو العلم المتعلق ب األصغرالفتح  بد وفتحت كذلكما ال ��اية لدقائق األ 

لكن لما ولد وشب و�لغ  بيھ آدمأع��  و�حقائق مل�ى فلم يجهل ذرة ز�ادةو�الناس 

سيًسا أت ينفسھ وحقائق مل� حقائق سھ فحجبتھ كعالم غاب عن جميعأضر�ت عن ر 

 �� غ��ه زمن �عثتھ مراد اللھ فيھ وال ولل�افر �� عل�ي فلم يدر مؤمنبيلغ رسال�ي للبت

ورقة فثبت فعشقتھ فعشق فهيمتھ  العلم أهلفاستعان بخديجة واستعانت �عقل 

ليھ إ عمره واحًدا وخمس�ن سنة رددت فتح�� وعلمتھ فتعلم فلما وصل �� فهام وح��تھ

قهم حقائي بأ�ن واآلخر�ن األولمتعلًقا ب فعلمتھ علًما سراءوهو ع�ن اإل  األصغرالفتح 

ا ب�ن الشريعة وا�حقيقة �� �ل ��يء فهذ عمره فجمأطلعتھ ع�� حقائق عبادي فعظم أو 

��  هو المغفور والممحو �� حقھ فعرف�ي لشرح �� كالمي ورفع الوزر فالثقلالفتح هو ا
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فتح هو إزالة الثقل و�عد هو إدامة العصمة فإن الخلقي فاس��اح فمغفر�ي لھ قبل 

 ب�� لھ بل يتضرع لر�ھ لطلب االنتفاع با�خلق وانتفاع ا�خلقبحال وال ين ال يثق مؤمنال

فال  ع��ا مخلوق ابًدا يفا�خلق من حيث هو �عمة فال �ستغ�وضع كذلك إنما  بھ فإنھ

د�ي أن يقابل�ي بالقوة فإن الدين مت�ن وصولة المعاينة شديدة وشروط أنب�� للعبد ي

زال الوجود لوال لطفي ل لطفي ح�ى �� معرف�ي وحضر�ي فإنھ كث��ة فليطلب �ل عبد

وال ا�حقيقة ا�حمدية فل حقائق شموس سماء طلع�ي ال�ي �� إشراقالظ�� ا�خيا�� ب

سرع من أاللطف م�ي با�حقيقة والرحمة الر�انية ال�ي كتب��ا ع�� نف��ي الضمحلت �� 

إن لسالم ع�� حبي�ي فا مرتكم بطلبھ وهوأطرفة ع�ن فهذا اللطف ا�خفي هو الذي 

بد بال�لية األ  ىزال فانتفأ كن�ي�يإ��  مرلطفت بھ بقي وجودكم و�ال زالت رسومھ ورجع األ 

قطة الوجود ون بقائكم و�قاء من قبلكم فهو نقطة صلأفاتبعوه وصلوا عليھ فهو 

 يوجواهر مل� عراضأجرام و أالنبوءة ونقطة العلم وا�حكمة ونقطة سالت م��ا أش�ال 

ول أتھ و قمفعول خل أول  ھ رحمتكم ومن رحمتھ حصل وجودكم وهوبة ذا�ي ففهو مرآ

�ي مع ج�� فيھ بذا�ي لذاأت برزتھ فهو الذيأ�ع�ن �ع�ن وأول رحمة أفض��ا وأول لطف 

متھ أآلن اإ��  بھ فهم لھ �عث��م لھ �� المقدس ح�ى صلوا�ل ن�ي ف إسوة�ي وهو اذ

عقولكم  ال من عنكم فخذوا م�ي العلمغيب��م و�نما  يمتثلون شريعتھ و�صلون عليھ

 رائيلإسشقياء فكيف يمكن لكم يا ب�ي أل فإن العقل سعادة السعداء وسبب شقاوة ا

لتوراة ا د بينتھ لكم �� التوراة فنحو ثلثأن تكفروا �ي و�محمد وق نبياءيا أوالد األ 

إن أقررتم ف و�ل فال حجة لكمأوالمعا�ي بالت لفاظمتھ فال تحرفوا األأأوصافھ وأوصاف 

كم عن كتب اللھ فقد توجھ إلي برسال�ي للعرب فقط كما تقولتم بأفواهكم ال�اذبة

يكذبون  ال نبياءمحمد بالدعوة فإن قلتم لم يرسل إليكم فقد �سبتم الكذب لھ فاأل 

 فإن كذبتموه كفرتم بأصل سعادتكم رسل إليكمأوهو أدل دليل طاهًرا ع�� أنھ 

 لوك �� الدنياالمإ��  تھباتبوك وكتبجناس الكفر أھ ع�� قبلكم كن�ول نبياءوسعادة األ 
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ة كالمي ح�ى ا�لها فهو دليل ع�� عموم رسالتھ و��خ التوراة فما مكنتكم �� ��خ التور 

 بقجميع من سإ��  مري فمحمد رسو��أذن و�ال فأنا غالب ع�� ��ختھ ورفعت فيھ اإل 

 و�ر��م فاعتھ �� ال�افر�ن بھم فشوغ��ه نبياء�ي اخلقھ وهو الشافع �� األ أ�� عل�ي 

 رسلتھأ�ي أبواب عل��م خلوًدا فإطالق شفاع�ي �حمد نبيي غالق األ �إدخالهم النار و 

 ودار �جن فمن عظمھ وآمن بھ واتبعمر خلقي وخلقت لھ دار ضيافة أوفوضت لھ 

و�� قبلتھ وقبلتھ يد محمد رس �إ� نواع االتباع التو�ة والرجوع متضرًعاأ أعظمهديھ ف

عن  ��استكو  إبليس�  ى�أفيكرمھ بجنة المعرفة �� الدار�ن و�جنة النعم �� اآلخرة ومن 

 طيعة �� الدار�ن و�جهنم دار عذابليم القأو هانھ بأنواع عذاب أنبيي وخليف�ي 

 نديبد اآلبأح�� فال ��اية لها أو  أعظم�� اآلخرة فا�جنة المعنو�ة  األرواحب األجسام

نفاسھ ازدادت جنتھ ال�ي �� حضرة ر�ھ فنعم جنة ا�حسوسات ان��ت أف�لما ازدادت 

 واب وصفاءثبنية واأليرجع بصفاء األ  األعمال��  اإلخالصفخالصا �عماال و أبالت�ليف 

 أخلصواف اإلخالصلصفاء �� �ل ما وجد �� ا�جنة بآخر �ع�ي فإنما ي�ون اإ��  النساء

 لمتقدس من �ل نقص فالعذاببا�حق المتصف ب�ل كمال ا لھ المعبوداإلإ��  العبادة

 اتباع رسو�� منھ والعذابشد فال ��اية لھ فتعوذوا باللھ بأفزع و أفظع و أ وي المعن

 عمالھ ا�خالدة بخلود نيتھأالت�ليف وحصل ال�افر ع�� جميع بمره أثم  ا�حسوس

�افر يلومن الة جال�� فال عمالھ ي�ون تمام غض�ي �� حضر أالكفر و  خالصإفبقدر 

االعتبار و نفسھ. فقد بينت وكررت ما ال يجب تكراره لقصد التلوم  الإ محمد برسو��

َو ﴿ورطة أو  منكم روضة نفاس ف�ل نفسطلت لكم األ أو 
َ
ُر ِفيِھ  أ

َّ
ك

َ
ذ

َ
ْم َما َيت

ُ
ْرك َعّمِ

ُ
ْم �

َ
ل

َر 
َّ

ك
َ

ذ
َ
� � ��ا العباد ع�� يد رسو�� فإنھ هو الشفيع يضع المؤ�دينأفتو�وا  209﴾َمْن ت

نو�ة ومحسوسة فهو ومحسوسة و�ضع ا�جاحدين �� ديار غض�ي مع نا�ي معنو�ةج
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لوًدا ومن شفاعتھ بواب النار خأبواب ا�جنة خلوًدا و أفهو �غلق  المدخل وا�خرج

اعة فال تقبل فيھ شفبًدا أو�قاؤكم ب��كتھ فال عذر لمتخلف عنھ  وجودكم من نوره

فاتبعوا  بياءنھ با�خلود بنية فيا أوالد األ حكم �شفاعت األك��الشفيع  الشافع�ن فإن

ِم ﴿ سالماإل طر�ق السالمة و�� 
َ

ْسال ِ
ْ

ْ�َ� اإل
َ
ِغ غ

َ
ھُ  َوَمْن َيْبت

ْ
َبَل ِمن

ْ
ْن ُيق

َ
ل

َ
ا ف

ً
حذركم أف 210﴾ِدين

ليكم إرسلتھ أوالبغضاء فال تكذبوا عن ر�كم بأنھ ما أرسلھ فإ�ي  من شرور ا�حسد

مقامكم عن ل تن��ً�ا نبياءوالد األ أوترحم يا قامة حج�ي عليكم ناديتكم نداء �عظيم فإل

ا سنن جدكم اتبعو  إسماعيلوالتقول عليھ بال��تان حسًدا ال غ�� فيا أوالد  يتكذيب نبي

ونزع الغل  يماناإل دريس وآدم لعلكم ترحمون ب�و  ثوشئ ونوح �براهيمو  إسماعيل

�ى قبائل شن كنتم أوعزكم تمل�ون بھ رقاب الملوك �عد  خوكمأوالضغائن فمحمد 

د األوال  لودة وقتءرقاب �عض واستحللتم بالباطل الموء �سفك �عضكم اهو متفرقة األ 

نكم ال عقول لكم وأنكم لستم أطعموا معكم و�موج �عضكم �� �عض � ن يأمخافة 

قامة إبياء فاآلن قد عفوت عمن تبع نبيي وعذرتھ ورسو�� لكم لعدم ناأل  خياربأوالد األ 

ن الذي بقي لكم من تاب قبلتھ ومن استعذر عذرتھ فهذا ا�حجة الشرعية عليكم فم

أي نوع ذوهم بؤ ي فإ�ي عصم��م فال تأنبياءعمار هو موسم قبول تو�تكم فعظموا األ 

قالوا فمحمد ممن علمتم صدقھ  �الذين آذوا مو��ى ف��أه اللھ ممام��ا وال ت�ونوا 

دكم فإن نھ صادق الل�جة عنأل  لم ت��موه قبل النبوةعقلھ ف لمانتھ وخ��ة �سبھ وكماأو 

ُ�وا﴿(فإنما كذبتمو�ي فقط كذبتموه �عد 
َ
�

ْ
ش

َ
� 

َ
َياِ�ي﴿(�ستبدلوا  )﴾َوال

َ
ال�ي ��  )﴾ِبآ

والز�ور وال�حف فما من �حيفة وال كتاب إال و�ينت  اإلنجيل�عت محمد �� التوراة و 

 ﴿(محمًدا  �فيھ رسو�
ً

ِليال
َ
ا ق

ً
َمن

َ
علماؤكم السفهاء من  عوًضا �س�ً�ا ما تأخذه) ﴾ث

سفلتكم فحرفوا لئال ينقطع ع��م ا�خراج من السفلة فال أسفل ممن استبدل الدنيا 
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كقول  الباطلة ما�يندي��م من األ أكذلك ما تمتع بھ جنس الكفار ��  يماناإل بنعمة 

ِھ ﴿ال��ود 
َّ
اُء الل

َ
ْبن

َ
ْحُن أ

َ
َ�ُ�وُد ﴿ كذًبا ع�� اللھ واف��اء 211﴾ن

ْ
ِت ال

َ
ال

َ
ِھ َوق

َّ
 212﴾ُعَزْ�ٌر اْبُن الل

قل فإن الع فواحش فإنھ ��يء تافھ باطل �� ح��واالس��سال ع�� ال نبياءو�غض األ 

بًدا أقكم تو� ول بزوالكم وتبقى ثمراتھ المهلكةبدي وذلك تافھ يز أسعادة وعز  يماناإل 

اء �ل ند دخلت ��أن ناديتكم بنداء التعظيم فقد �و  اإل�سفتو�وا يا معشر ا�جن و 

اَي ﴿(�افر ومشرك بر�ھ  ِ�يَّ ي وجوًدا وعدًما فإ� ��يٍء  وحدي ال شر�ك �� �� �ل ��يٍء ) ﴾َو

م باس�ي الرحي يماناإل أنا الموجد باس�ي اللھ الممد باس�ي الرب ا�خصص بنعمة 

ل وشرب � أوس�ون و  فلكم لوازمھ من حركة يكرمتكم اآلن بتجليات اس�ي ا�حيأفقد 

فيكم  تج��أوشرب ثم  �لأالمميت فلكم لوازمھ من عدم حركة و تج�� فيكم باسم أوس

وِن ﴿(بًدا أباس�ي الباعث فأنتم بيدي 
ُ

ق
َّ
ات

َ
اع ظاهًرا و�اطًنا فاتب أوامري  بامتثال )﴾ف

 :االنكفاف بال�لية �� المنا�� وع�� األوامرهو الشريعة ع�� حسب الوسع ��  األوامر

، دفعة واحدة 213و�ذا ��يتكم عنھ فان��وااستطعتم  مرتكم بأمر فافعلوا منھ ماأإذا 

الشيطان  قأخال والتجا�� عن  نبياءباطًنا بالتخلق والتح�� بم�ارم األ  األوامرفامتثال 

ما ال ��اية لصفات النفوس  إ�� وال�جب والر�اسة إبليسمن ا�حسد الذي هلك بھ 

ْم ﴿وغ��ها هو الطر�قة ا�خ��ية  ا�خبيثة من الدعوى 
ُ
ْبت

َ
 َعاق

ْ
ِل َما َوِ�ن

ْ
َعاِقُبوا ِبِمث

َ
ف

ْم ِبِھ 
ُ
اِبِر�َن ﴿وال تز�دوا شريعة محمودة  214﴾ُعوِقْبت ْ�ٌ� ِللصَّ

َ
ُهَو خ

َ
ْم ل

ُ
 َصَ�ْ�ت

ْ
ِ�ن

َ
 215﴾َول

معية  بًدا فمعية ذات ا�حقأمن االنتصاف فاللھ مع الصابر�ن  أفضلطر�قة 

 18المائدة  211
 30التو�ة  212
 البخاري ومسلم عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ  213
 126النحل  214
 126النحل  215
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َك ِمَن ا﴿�ا حكمة عظيمة الطر�قة فإ� أهلاختصاص مع 
َّ
ن

َ
غ

َ
�

ْ
ا َين  َوِ�مَّ

ٌ
ْزغ

َ
اِن ن

َ
ْيط

َّ
 لش

ِھ 
َّ
 ِبالل

ْ
ِعذ

َ
اْست

َ
ْحَسُن ﴿، 216﴾ف

َ
ِ�ي ِ�َ� أ

َّ
ْع ِبال

َ
ت و�� مقابلة الشر اأنواع المدافع 217﴾اْدف

إِ ﴿بحر ا�خ�� عن الشر فنغرقھ �� بحر ا�حياء من ر�ھ أح�ى يفيض  با�خ��
َ
ِذي ف

َّ
ا ال

َ
ذ

 
ٌ
ُھ َعَداَوة

َ
َك َوَ�ْين

َ
اَهاَوَما ﴿(نھ و�� قر�ب حميم أنزلھ �  218﴾َبْين

َّ
ق

َ
أي ا�حكمة  )﴾ُيل

ِذيَن َصَ�ُ�وا﴿( العظيمة
َّ
 ال

َّ
ٍ ﴿(الطر�قة وما �عمل بمقتضاها  أهلوهم  )﴾ِإال

ّ
و َحظ

ُ
 ذ

َّ
 ِإال

 رسلھ �� مقاماتأا�حمدية القرآنية الر�انية فالرسول محمد  خالق�� األ  )﴾َعِظيٍم 

ِ�ُ�َداُهُم ﴿ نبياءمرتھ باتباع ما تخلق بھ األ أن �و  موغ��ه نبياءاأل إ��  حساناإل 
َ
ِدهف

َ
ت

ْ
 219﴾ اق

 :الطر�قة أهل مامإلهية ال�ي لم تظهر �لها قبلھ فهو عليھ اإل خالقفتخلق فكملت بھ األ 

َحقَّ ﴿(، فل�ل ن�ي شريعة تخصھ 220خالقتمم م�ارم األ �عثت أل
ْ

ِبُسوا ا�
ْ
ل

َ
 ت

َ
ال  )﴾َوال

الثوب كعلم ا�حق الصراط المستقيم القرآن  تخلطوا من لبس يلبس كضرب لبس

ن ن�لة منا بالباطل مالكتب القديمة الم كرم محمدا وصفاتھ ��م والن�ي األالكر�

الشيطانية والكالم الباطل الذي اف��يتموه  باء وا�جحود والوساويسالتكذيب واإل 

�شائكم فجعلتموه �� موضع كالمي وقلتم هذا إواختلقتموه وكتبتموه بأيديكم من 

قبيح  وجعلتم أباطلكم �� مواضعها فهذا ��تان كت�ي ومعان��ا ألفاظكالم ر�نا فحرفتم 

ُموا﴿( فال أفحش منھ
ُ
ت

ْ
ك

َ
لكنھ عم جميع العقالء  فالضم�� أصالة لل��ود) ﴾َوت

َحقَّ ﴿(
ْ

 ﴿(الن�ي وغ��ه  �س��وه من �عت )﴾ا�
َ

ُمون
َ
ْعل

َ
ْم �

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ فتم و�ط��ي فاتص قهري  )﴾َو

بصفة العلم فال عذر لكم �عده وأنتم قاصدون ع�� وجھ العلم ال وجھ ا�جهل تلبيس 

 36فصلت  216
 34فصلت  217
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ا�حق بالباطل فأي معذرة تبقى لكم حيث تجرأتم ع�� كت�ي فحرفتموهم وقصدتم 

فك اإل  نبياءوقلتم �� األ  نبياءن المالئكة واأل م نبيائي فقتلتموهم ونقصتم خاص�يأ

تسلموا وانقادوا لر�كم تبت عليكم فأسلموا واس وكذبتموا رس�� فإن جئتم

ِقيُموا﴿(
َ
أ  ﴿(ال��  سالماإل الك�� و  يماناإل �عد التو�ة و  )﴾َو

َ
ة

َ
ال وقا��ا بآدا��ا �� أ) ﴾الصَّ

رسو��  بلغ الذي علمھ لكمكمل األ �ا ومندو�ا��ا ع�� الوجھ األ�ضها وسنئوفرا وشروطها

زال أمالها و أ�جعها و أفمن لم يصلها كذلك فقد  221ص��أصلوا كما رأيتمو�ي  :تمامھ

ك اللھ ل لھ ضيعو قھ صاح��ا فتفتلف كما يلف الثوب ا�خلق فيضرب ��ا وج نورها

ُب ﴿داها ع�� وجهها تصعد منورة أضيعت�ي، فإن  كما ّيِ
َّ
ِلُم الط

َ
�

ْ
ْيِھ َيْصَعُد ال

َ
ال  222﴾ِإل

 المتقنة يرفعھ الملك منوًرا مقبوأسماؤه �عا�� والعمل الصا�ح �الصالة  ال اللھإإلھ 
ً
وال

 �ّج إ��  ين�لھ الملك ح�افالعمل الغ�� الص
ّ
�ن ��ه �� �ّج ي�ن وغ�ن فالصا�ح يكتب �� عل

إ��  ب�ة بصاح��ا �� الهاو�ة إن لم يتو ل�ج�ن الطبيعة المظلمة الها المقام الموافق

ا�حقائق بھ فتمال الصالة الشرعية عليھ سميت شفالصالة �� اللغة الدعاء فال  للھا

ان�ي الذنب وعظمان الشرعية منقولة من اللغة فاشتقت من الصلو�ن عرقان من ج

يان �� الر�وع وال�جود فلھ كتبت بالم�حف بالواو فالصالة من اللھ رحمة ومن حنني

وع ور�حرام وقراءة إالمالئكة استغفار ومن اآلدمي تضرع ودعاء و�� قر�ة مركبة من 

الصلوات ا�خمس ع�� �ل م�لف وهو العاقل البالغ  و��ورفع و�جود ورفع وسالم 

ًبا من الو�� من ديأال تإفالعاقل المم�� كتب لھ ال عليھ فيثاب لنفسھ وال �عاقب ب��كها 

ن مات �سلم اعت�� و أص�ي  يو�ثاب عليھ فذم الص�ي معت�� إسالمالشرع لالعتياد ف

ج�� ألو ف يس� ان كتابًيا ولوإن �  سالماإل ع��  الشرعية وال يج�� ح�امجر�ت عليھ األ أ

 البخاري �� �حيحھ عن مالك بن ا�حو�رث ر��ي اللھ عنھ 221
 10فاطر  222
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يقتل  ن ارتد ص�ي مسلم اعت�� وال�د بھ فإن مات صبًيا دفن �� وسط ال�افر�ن و تعلم �

بالبلوغ والعقل. فرضت الصبح ركعت�ن يجهر  ال �عد بلوغ عاقال فالت�ليف منوطإ

 شرعتي�ن سًرا �العصر و األول سورة �عد الفاتحة �� ر�عا يقرءُ أبفاتحة وسورة والظهر 

حة فقط ثة بفاتلاي�ن بفاتحة وسورة جهًرا و�� الثاألول المغرب ثالث ركعات يقرُء ��

و�� العشاء أر�عا يقرء �� األولي�ن بالفاتحة والسورة جهرا و�� األخر��ن بالفاتحة  سًرا

 .فقط سرا

 حد البدعة المحرمة

اللھ  �ص� رسول اللھذن أ�لهم عدول  األمةأن علماء إ��  ثم اعلم هنا وفقك اللھ

الشرعية  األصول صول الشريعة ف�لما قبلتھ أمقت��ى  عليھ وسلم �� التسن�ن ع��

ا�خالف للقواعد الشرعية بحيث ال تقبلھ قواعد  األمرفليس ببدعة محرمة فحدها 

 الشريعة بأي وجھ فإن ابتدع 
ً
وعلم وحتم عليھ التو�ة م��ا  اإلمامدب بما يراه أ جاهال

ًيا بال إن �ان أجنإحد أرع المطاع كفر وال أظن يقصده فإن قصد ببدعتھ مخالفة الش

آخر ا�خلفاء إ��  �ي بكر وعمرأ، 223عليكم �سن�ي وسنة ا�خلفاء الراشدين: من الدين

 ن سكت عن التسمية. �الراشدين و 

ي على قسمین  اجتھاد الصحابة اجتھاد لغوي ومن بعدھم عرف

من ال�حابة األو��  فالدورة 224أ��م اقتديتم اهتديتمي �النجوم بأ�حا�

هم قوالأبإذن منھ ص�� اللھ عليھ وسلم و�� است��ا لھ طر�قة  عدول ف�ل واحد م��م

عل��م  ل حداث قو إهم فال يحل أقوالقيام الساعة ال �ستمد إال من إ��  األمةومذاه��م ف

ن ا�جمل �فما مات رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم ح�ى ب فإ��م هم المبلغون الدين

ل�حابة لم لدرج ا�جزئيات �� ال�ليات و��ن ما �لف بھ فعأو  والنص والظاهر والم��م

ال حذر ال شًرا إال رغب فيھ و إو��ن ما يحدث وحكمھ فما ترك خ�ً�ا  �ن واآلخر�ناألول علم

 أبو داوود �� سننھ عن عبد الرحمن بن عمرو السل�ي وحجر بن حجر ر��ي اللھ عنھ 223
 الدارقط�ي عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 224
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 الالج��اد و اإ��  قيام الساعة فلم يحوج أحًداإ��  متھأال�ي تحتاج إل��ا  منھ و�لغ العلوم

إ��  ا ود���له ح�امكمل الشريعة وفرغ �� حجة الوداع من تبي�ن األ بل  االستنباطإ�� 

وال�جم والفرس وا�جوس والعرب و�ل من ع�� وجھ  ممة من ال��ود والرو أ اللھ �ل

 هم من �ل عاقل م�لف ممن وجد وممنكياجوج وماجوج وغ��  اإل�سمن ا�جن و  األرض

قيام الساعة سعد ومن ال  إ�� خلفاءه باجأ وأجابھ أقيام الساعة فمن إ��  سيوجد

هم  ھ الذينأ�حابقيام الساعة لكن تفرقت إ��  متھ �ل موجود من �عثتھأشقي ف

بما  هم وطرائقهم وحقائقهمنوار أأيضا  واف��قت األرضوعية علمھ وأشياخ طر�قتھ �� أ

لم فهم خزائن علمھ فلم يجتمع العواحد م��م من الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم  شرب �ل

ن مك�� ومن ھ فمأ�حاب�� بل تفرق بتفرق أنفاسھ ص�� اللھ عليھ وسلم  أحد�لھ �� 

فلم يصل العلم �لھ من وراءهم إال  225م�ي رحمةأخالف قل فا�حق عند جميعهم م

بيد أن  همملعن فلم يخرج علم عن التا�ع�إ��  �عد انقضاء دور��م فاستتم العلم ورجع

 فراغ الوسع �� طلب ا�حق فلماإاالج��اد اللغوي فقط وهو  ال�حابة �لهم مج��دون 

ب والسنة فإن لم تصلھ سأل عدول ال�حابة فإن لم ابالكت بو بكر يحكمأاستخلف 

فهو  ن وافقإة فيحكم بنظره فيقول هذا حك�ي فيجد عند من سأل اج��د �� القضي

ت لال زاال فهو حك�ي فع�� رد إن وجد نص أبطلتھ وحكمت بالنص ف�حكم اللھ و 

بو أال�حابة ح�ى انقضت ا�خالفة وال�حبة فرجع  ا�خلفاء ر��ي اللھ ع��م �سألون 

وع�� عن عدة  أح�اموعثمان عن عدة  أح�اموعمر عن عدة  أح�امبكر عن عدة 

 عليھ وسلم ولم �ستنكف أحد عن الرجوع وال لما ظهر نص عن الن�ي ص�� اللھ أح�ام

عالمون مج��دون ينامون عن طلب ا�حق �لهم  عن السؤال وال عن طلب ا�حق فهم

ذكره الب��قي �� رسالتھ األشعر�ة �عليقا وأسنده �� المدخل من حديث » اختالف أم�ي رحمة.«حديث  225

 »اختالف أ�حا�ي لكم رحمة«ابن عباس بلفظ 
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حق هم وحر�ا��م فصاروا عينية ا�مو�فيقون عنھ و�موتون فام��ج ا�حق بأنفاسهم وهم

ا�حق فحبسوا نفوسهم ع�� طلب ا�حق وع��  ال ��إ��م ال همة لهم إور ا�حق ف�حو 

يكن م فلم ئخذهم �� اللھ لومة ال أوا الموت ع�� ا�حق فال تا�حق وطلبب ا�حكم والفتوى 

��م إ�حق قر�وه ومن صدع با�حق هابوه فا م من ال �سئل عن ا�حق فمن رغب ��ف��

�لهم كب��هم وصغ��هم و�سا��م عسكر رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم وع�� جميع 

��م إمل وا�حمل فھ فتفطن لھ عمر فأجرى المئونة ع�� جميعهم ح�ى ع�� ا�حاأ�حاب

ا�حق �سكتون عن ا�حق  ا��م زمنوف ا�حق وأوعية ا�حق وزمجيش ا�حق وسي

ن ن مإقيام الساعة ثم إ��  و�نطقون عنھ فلذا �انوا بحًرا �غ��ف م��م من �عدهم

خر آإ��  العظام م��م من وصلھ العلم ع�� يد ثقة من الدور الثا�ي األيمة�عدهم من 

�حة قول  صوال وفروًعا فالمدار ع��أدوار فيجب عليھ العمل تواتًرا وآحاًدا األ 

ال نظر ف ر�عةحد معھ أيا �ان ولو ا�خلفاء األ ول ص�� اللھ عليھ وسلم فال رأي أل رسال

لهم مع �حة ا�حديث البتة فمن �ح عنده ا�حديث بال مغمز �� سنده ومتنھ ومع�ى 

ًدا ي�ون أب ظنھأالعشرة كفر فال  األسبابمدلولھ وحاد عنھ من غ�� عذر مقبول من 

للدين  فإنھ عدو �ة بھ وال ب��هاتھ وصواعقھ و�دعھع�إال إن �ان أجنبًيا من الدين فال 

للدين  الن�ح �ج��دون القائمون مقام الرسل ��ھ فال ت��م أيمة المسلم�ن اهلوأل 

ليھ ص�� اللھ ع وصلھ ا�حديث حكمھ ييخالف مج��د وال عالم بل وال عامھ فال هلوأل 

قة عنده يد غ�� ث ��نصف رأيھ ف��م وم��م من وصلھ عوسلم أبًدا فلي��م �ل من لم ي

يبحث  نأفيجب عليھ  وثقھ غ��ه فا�جرح مقدم ع�� غ��هالطالعھ ع�� ما يجرحھ و�ن 

رِ ﴿د غ��ه عن �حتھ ع�� ي
ْ

ك ِ
ّ

ْهَل الذ
َ
وا أ

ُ
ل

َ
اْسأ

َ
فإن لم يجد ما يقنعھ و�ث�ج لھ  226﴾ف

� طلب � نصافإجلة بنظر ومباحثة األ مام حق تثبت تمامھ �� السؤال والإصدره وهو 

 7األنبياء  226
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حقائق ا� مفسر للقرآن وهو المعتمد عليھ ��من الكتاب وا�حديث فا�حديث الدليل 

 يةآخر ا�حقائق الشرعإ��  وقاتب فإن عدد الركعات مثال و�ع�ن األ الشرعية �� الكتا

ر�راتھ ھ وتقأقوالھ ص�� اللھ عليھ وسلم و أفعالخذت و�عينت تمامھ من أبينت و إنما 

فهذه الفصول الثالثة �� حقيقة الشريعة فاالعتماد ع�� الن�ي المب�ن للقرآن فمن 

 َوْ�ٌ� ُيوَ��﴿فمھ تلقيناه �ا�حديث 
َّ

 ُهَو ِإال
ْ

ديث و�� خفي والقرآن و�� فا�ح 227﴾ِإن

ما إن آتاكم الرسول من القرآن وما فسره من ا�حقائق الشرعية فإن العرب ج�� فما

ول من ر�ھ الرسمدلوالت العر�ية فا�حقائق الشرعية مشتقة م��ا بز�ادات تلقاها  دركت

نزل ع�� ألسنة العرب �لهم فال يقدر قر��ي أن يف�ح بلغة تميمية أأيضا  القرآن فإن

 إسماعيل و�� توجد ف��ا�العكس مثال وقس وزادت لغة الرسول عليھ بأن علم لسان 

قال �نما و   بد من تبي�ن الرسول ع�� �ل حالسي��ا العرب للطول بي��م فالأ� �لمات

 ات��اآخر مر إ��  وصاف والشروطأل سنان وانصبة واأل مر األ أوآتوا الز�اة وفوض  القرآن

 فإن لم يجد ما يرو�ھ اج��د جماعلرسولھ و�ياك من ا�خزعبالت وا�خرافات ا�خارقة لإل 

 دلةال�حابة األ  فشاء �لإاج��اًدا عرفًيا فاج��اد ال�حا�ي اج��اد لغوي لعدم 

م بھ و�الضأو  غ الوسع �� أمر �شق من ا�جهد المشقة بفتحار وهو استفالشرعية 

م بطل حكمھ ح�ى تأالنازلة فإن وجد علًما عند غ��ه رجع و  ةيخطىُء عيني الطاقة فلھ

عم فصار االج��اد العر�� قسم�ن فاأل  العلم بتبليغ جميعھ من ال�حابة لغ��هم

حصل �� نفسھ ال�جز عن يع�� وجھ  ح�اماأل  نم تحصيل ��يٍء استفراغ الوسع �� 

حصيل وسع �� تخص استفراغ الفقيھ الفقًها ولغة وعقلًيا وغ��ها فاأل  هـالمز�د فيھ ا

] قلتنقل غ�� �حيح [أو  فيما لم ينقل عن الشرع ��يءٌ  ظن بحكم شر�� بطرقھ

 لشرعية ع�� ا�حديثفالظن الذي عندهم والرأي هو أ��م اتفقوا ع�� تقديم القواعد ا

 4النجم  227
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د لھ من فإنھ الب جماعالضعيف ونزلوا القواعد من�لة النص �� �و��ا تفيد العلم �اإل 

ال أنھ إية الشرعية فهو حق علم �النص األصولبالقواعد  األيمةدركتھ أما  نص ف�ل

يدخل المظنون فالدين الذي تحرم مخالفتھ ا�جمع إنما  ع�� الظن فإن االج��اد مب�ي

 ﴿ضرور�ات رخصة  أح�ام والمنصوص عليھ كتاًبا وسنة وغ��هعليھ 
َ
رَّ غ

ُ
َمِن اْضط

َ
ْ�َ� ف

ْيِھ 
َ
َم َعل

ْ
 ِإث

َ
ال

َ
 َعاٍد ف

َ
حة حرم مثال غ��ها من يفإن وجدت الذب مور �� جميع األ  228﴾َباٍغ َوال

تناولها ويشبع و���ود ح�ى يجد ف��جع  ن لم يجد ما �سد رمًقا وجب عليھ�ا�جيفة و 

ثة بينة من ر��م فهم ور  �حق صراح وع� �لهم ع�� األيمةمحلها. فاعلم أن إ��  ح�اماأل 

نقلون ييقفون �� صف الرسل فإن الرسل  ال يدركهم غ��هم فهم يوم القيامةف نبياءاأل 

واآلخر�ن ص�� اللھ عليھ وسلم قبلھ فال يخطئون  �ناألول ويشرعون من فيوضات سيد

ذلك ينقلون عن الشارع رواية ودراية ورعاية الو�� فا�ج��دون كإ��  البتة الستنادهم

�فون قيام الساعة فال �غ�إ��  اللھ عليھ وسلم لمن �عده ه ص��من بحر النور الذي أدال 

قواعد لشعاع الدليل وهو اإ��  ال انتقل�من غ��ه فمن وصلھ النور بنفسھ وجب عليھ و 

 قر عمل وحكمأعن نوره فإنھ ص�� اللھ عليھ وسلم  الشرعية فال يتصور خروجهم

ر�رات والتق فعالواأل  قوالفصول الشريعة من األ قراره لھ فصل ثالث منإا�ج��د ف

�م فيھ ما لم ين�ل عل�بتقر�ر اللھ في نبياءككنا نفعل كذا فلم ننھ عنھ فاج��اد األ 

 عليھ والتقر�ر ع�� االج��اد من خصائص متنا لم يقرهم نب��مأمم من غ�� فاج��اد األ 

ًما﴿ األمةهذه 
ْ
ًما َوِعل

ْ
ا ُحك

َ
ْين

َ
ت

َ
 آ

�
ال

ُ
ع�� تقر�ر اللھ اج��ادهم فتقر�ره من  دليل 229﴾َوك

ر�ظة �ي قبمرهم بالصالة بأحزاب فانھ األ  العصر �� الطر�ق عشية الرجوع من ص��

رسلوه أفأقرهم كغ��هم منھ ومن خلفائھ لمن  ختلفوا فم��م من ص�� وم��م من الفا

 173البقرة  228
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تؤامر�ي وهو أو  ال فاحكم برأيك�فاحكم و  سنةأو  ن وجدت كتاباإقاضيا فقالوا ف

 ن حكمهم حقأن لم يوجد نص علمت إالتقر�ر  ليق �� حق عمر كغ��ه فإذا علمتاأل

القرآن وا�حديث قواعدها  األصول عصروا من  ��مإآخر الدهر فإ��  أبًدا ال ينقض

ًدا عينية بأ��ا عينية ا�حكم فال يخطئون  ى وجهوها بكيفي��ا المتقنة وصلوافمه�

 هو ضوابط عقلية يرتكبو��ا ح�ىإنما  من االج��اد نبياءا�حكم فا�حكم الذي عند األ 

ذا إ وابط عقلية سياسية فعل��م صدقضظن �ال�حابة فاج��ادهم يجدوا نًصا ف�ي 

جر مصادفة عينية أالوسع البشري و  فراغإجر االج��اد بأجران أاج��د وأصاب فلھ 

 فراغجر إل واأل  لهم ا�خطأ ثبتأفقط ف جر االج��ادأجر واحد أخطأ فلھ أن �العلم و 

 ن ا�جماعأن لم �علم إقر�ب عهد أو  الذي لم يصلھ ا�حكم كببادية جاهلوسعھ فا�

 يفطر الصائم فال 
ً
مر ث� الر�ى �أالل لما بيتعمد ك ثم عليھ وال كفارة فإنھ لمإمثال

ن اج��د إوقص عليھ ال�حا�ي  ھخ�و ا�جيد ولم ي ي نھ يبيع الرديء فيش�� أإ��  فأرشده

 يثاب و�بطل حكمھ فإنھ بصدد خطأ بوجود دليل �عده لم �عص بلأفيما لم يثبت و 

ھ العلم الذي أفشاه ص�� اللھ علي نھ اجتمع فيھأحد وال يمكن ادعاءه أالتعلم فلم يدع 

�� إ ص�� اللھ عليھ وسلم فلم يصل د من نزول حوادث بي��ا رسول اللھوسلم فال ب

 ما ا�ج��دون كمالكأو  سالماإل صار أمن وصلت غ��ه ال�ساع العلوم وميادين �و حاكم 

�عد ابت�ار القواعد واستتمامها  وغ��هم ر��ي اللھ ع��م وأحمد أ�ي حنيفةوشاف�� و 

 فصارت القواعد كحروف الم�جم تبقى ةبحيث عصروا الشريعة ح�ى لم ي���وا قاعد

الكالمية مثال والقواعد النحو�ة ك�ل فاعل ش�ال ال يمكن الز�ادة ع��ا فصارت �األ 

 قطًعا فال يتصور غ��ه باالستقراء فال در�وه ��اأطلب ا�حق إ��  يرفع ف�لما وجهوها

حكموا ما و�ن ما حكموا بالقواعد العقلية لبتة فلم يتوجھ لهم ا�حديث فإ��ميخطئون ا

س يقدموا القيان أ��م اتفقوا ع�� أغ��  صول الشرع فليس لهم من الرأيأصل من أب

ع�� ا�حديث الضعيف عندهم فال ع��ة بمن خالفهم من �عض ال�وفي�ن كمن يقدم 
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 القواعد ال�ي يحكم ��ا  ذاإالقرآن ع�� ا�حديث فال ع��ة بنظره وعليھ 
ً
وجھ مالك مثال

ا أن مإًنا فإن وجد �عده دليل النازلة فظ طلب ا�حق وصلھ علًما الإ��  السبعة عشر

وهذا  �� المسألة قوالن ما تن�ل من�لة النص يخالفھ فهو لھ عليھأو  ناهيوافقھ فهو ما بي

فيجوز لمقلده العمل ��ما فهما حقان مقرران  صرحأن النص أال إالنص وهما حقان 

ھ ما حكم بإ��  ن هذا النص لغ��ها رجعألھ �عده  ن ترجح النص فإن ظهر�بالشرع و 

ا�ج��د حق علم ال ظن اللهم ال  ن ما حكم بھأ ن �علمأفهذا هو الوسع فمقصودي 

يقلد  نأھ يجب ع�� العامي بقدنا فتوهو مع عبادتنا ع�� ظن بل ع�� تمام علم تجعل

ما أدركھ ظًنا فقط استوى هو وغ��ه �� أنھ �عبد  اًما و�ال خسر وضل وتح�� فلو �انإم

ن وجد فم رسول اللھسنة إ��  رشدواأإنما  ف�لهم مام ت��أ من رأيھإر�ھ ع�� ظن ف�ل 

مامھ فإنھ �ح إمقلًدا فال يخرجھ عن مذهب  ن �ان�نًصا مجمًعا عليھ تمسك بھ و 

ا ذه�خالف مإذا  لسن��م قاطبةأعن  ذكرهمإ��  نحتاج البوًتا فاشًيا فوثبت ث
ً
ي حديث

وجھ �ان فاعملوا بھ واتر�وا مذه�ي  �حيًحا مجمًعا ع�� �حتھ من غ�� ناقد بأي

أدل��م طلبوه بإنما  ��مأمخالفة الشرع و  م��م من قصد ھ وجھ ا�حائط ت��ًياواضر�وا ب

دل��م ال تخالف النص بل توافقھ فإن مدلولها عينية ا�حكم الشر�� أن أوقد علمت 

ية لاألصو أدتھ قوة االدلة القواعد  ما ماأفاالج��اد العق�� النظري هو الذي يخطىُء و 

القواعد ع�� ا�حديث  تقديم بالشرع ال رأي لهم إال ما �ان منفهو حكم الشرع 

ھ فالمذاهب لهم ن��ا لدي طاتحيار �ل واحد ضوابط خاصة بھ يالضعيف ومن اخت

سنن نبو�ة وطرق نبو�ة من سن سنة حسنة �ع�ي مستنبطة من الشرع ال من العقل 

�ا من عمل ��ا ل�ح� جرأرها و أجحسن فلھ  فنس��ا ل�حسن فمناقضة الشرع قبح ال

ا ما إال�حابة فلو قيل  ال سننإوال ت�ون إ�� المطلوب شرعا وحس��ا وانتسا��ا 
ً
ن مال�

 ظهره ص��أعمل بما سنھ و  منالمدينة ف أهلال عمر ما �عد فال يخرج عن عمل إتبع 

اللھ عليھ وسلم كصالة الوتر والعيد فال يقال لھ سن بل اتبع عملھ فالمتبع هو الذي 

81 
 



معھ فالمقتدى من اتبع  من ا�حاضر�ن قرره من غ��هأو  مر بھأأو  �عمل بما عمل بھ

اء فاالقتداء ��م ع�ن االهتد بة وغ��هم بأ��م اقتديتم اهتديتمعمل غ��ه من ال�حا

 مامھ س�ي ال يخرجھإن أع��  �م ف�ل مقلد اعتقد ما بينتھ وصمملكن من وراء حجا�

هتدى ا�� المسائل البتة فقد  الشرع بل هو عينھ وأنھ ال رأي لھاستعمال القواعد عن 

 مامھ �ا�ج��دإقول  وسلم استعمل القواعد وقدمها ع�� �سنتھ ص�� اللھ عليھ

  يالمنتسب �ال�خ�
ً
مامھ إدتھ قواعد أ مامھ ع�� ماإاستعملها لكن يقدم نص أو  مثال

  تقان اإلمامإ للكما
ً
صالة أ�ستعملها  لمأو  عنھ وهو ا�ج��د المقيد �ابن رشد مثال

بتناول  سواءثبتھ بتواتر عنھ أمامهم و إكبقية العلماء الذين اقتصروا ع�� ما صفاه 

بت ثألذين ا ستم الدواو�ن والكتب الأ الموطأفإن وقع وحكم بما �� أم ال  ا�حديث

رف لھ ولم �ع ��ها من �ل حديث �ح متًنا وسنًدار�ع وغ�ح��م ا�حفاظ والمسانيد األ 

ذنوا أجميعهم  فيھ فال يخرجھ عن تلميذيتھ فإ��مذن لھ أمامھ إفإن  خ�نما�ع من ك

واعد �� القإ��  احتاجواإنما  األيمة�ستتم صنوج ال�حة والعمل فإن  نأفيھ لكن �عد 

ا �� مصنفا��م وتر�وا العمل بھن وجدت حديإال نص فيھ لكن  ما
ً
� الصالة �القبض � ث

ھ منك قدرى بطر أمالك فاستدل بھ ع�� أنھ منسوخ عنده فال �عمل بھ فإنھ  اإلمامعند 

كمل األ تب�ن لك أن ها �ا�حديث فإذا علمتھألفاظثبتت أيات ��خت و آفإن �� القرآن 

 بنور تبحًرا واستضا ن مع االقتصار ع�� نصهمية �ا�ج��ديرعدلة الشالبحث عن األ 
ً
ءة

�عرف ا�حساب واش��ى  حق لكن كمن ال لد الصرف عليھ ع��وشعاع الدليل فالمق

 عند الدفع لكن ال ع�� يق�ن ن جزم�سلعة وحسب لھ ثقة �� جزمھ فأدى الثمن فإنھ و 

فال ترض أن يحسب لك غ��ك  ع�� وجھ حسن الظن بمن حسب لھ فقطمن عنده بل 

علمك ح�ى تتحقق ثم اقدم ع��  قواعدإ��  ن حسب فارجع�ن ينقد لك غ��ك و أوال 
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بينت والقواعد ابتكرت فال تكن  نقحت والعر�ية 230فيمعة أبًدا فالتآلإداء فال تكن األ 

غ�� تأمل فيحسب الصور من غ��  مقرر �� الدرس كذا و�حرك رأسھ منممن يقول ال

يعة اللھ شر  للمج��دين فإ��م أولياءُ  وال أصل قواها فكن طالًبا مسلًمامعرفة مخها 

ا لمنل اللھ وحالھ وطر�قتفلهم علم رسو 
ً
تقول من ضعفة المتصوفة نحن  ھ خالف

تقان إعلمھ فهو باطل �شأ عن عدم  ورثواإنما  وارثوا علم رسول اللھ وحالھ فا�ج��دون 

قروا بفضلهم شريعة وطر�قة أفإ��م  ما العارفون أو  231السلوك وال��بب قبل الطيب

فر��ي  وكرهموهو أكمل من الصوفية فإن الغالب عل��م الر�اضة بالطر�قة فقط ف�ي 

فال ت��م ا�ج��دين فإ��م أ�ابر  أنوارهم مذاه��م وأ�ّح  اللھ عن ا�ج��دين ما أسّد 

 ھأحلھ اللھ وال أحلوا ما حرمھ الل رموا ماجية فهم ر��ي اللھ ع��م لم يسالماإل السلسلة 

م فإ��ا راد السالمة بطر�ق��أح��م و أ نفسهم ولمناستنبطوا طر�قة يختارو��ا أل و�نما 

آخر فإن خطأه صار فاسًقا مج��ًدا  ا�ج��د ال يقلد غ��ه وال يخطىءُ  عقلية فسنة ال

انحصر ا�حق �� طر�ق�ي ففالن م��م  نھ ال يقول أفإن اتبعھ ترك ما وجب عليھ وهو 

راد طر�قتھ ف�ي ع�ن ا�حق أفمن  ذهبھ �عارضھ كذا فال معارضة أصالمخطىء م

خالفتھ واالج��اد المقرر بالشرع فا�جمع عليھ والمنصوص هو ا�حق الذي تحرم م

مذهب وال يبطل فالبغال  يلة المطر ف��ا�� �لرخص شرعية مقررة كتقر�ر ا�جمع ل

 
ً
ا فإن ال�حابة م��م من ورعً  كرهت أ�ل مذ�اها اإلمامقال إنما  وا�خيل وا�حم�� مثال

تالف الظهر إع�� خوف  ملھح لتأييد والتحر�م الشر�� وم��م منحمل الن�ي ع�� ا

كراهية مذهبية و�� الورع ال  وصرح بالكراهة اإلمامة ال غ�� فتورع سياسة عقلي

ھ الورع �� أ�حابنزل  اإلمام ل ص�� اللھ عليھ وسلم فلعظم مقامالكراهة من الرسو 

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة التآلف 230
 َز�يًبا) قبل أن يتحصرم (وا�حصرم هو العنب الطازج الطيب).يقال �� المثل: تزّ�ب (أي صار  231
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ن رآ مال�ي من إتجز�مها لكن  االحتياط واجًبا فحرموها وشهروا حقھ و�� �ل من يحب

 ال �ستنقصھ و أي
ً
ھ �� تجر�حھ فاعتقد مماإذن لھ أي مامھ وجرح ما لمإال ع��ى ��ل خيال

ن أ�لتھ إ، فأنت 232بالنيات األعمالإنما  :حسب نيتھ واعتقادهبأنھ أ�ل حالال 

مامك إمكروًها ورعًيا عند  فعلتو�نما  بنفسھ فعلت جائًزا لك اإلمامواعتقدت مذهب 

تموا عليھ حف اإلماماستعظموا  ھ الذينأ�حابفالورع ال يحرم و�ن اعتقدت مذهب 

ن طرق �الورع لعظم مقامھ وفهمت مقصودهم وكنت م��م كذلك فعلت جائًزا و 

ملتھ ع�� التحر�م الشر�� وأ�لت أثمت ع�� مقت��ى نيتك فافهم حسمعك التحر�م و 

فيما لم وأنت مقتد بھ  مس�ن اإلمامعنت باللھ وقس عليھ جميع الرخص االج��ادية فأ

ما نحو وجوب الصالة وعددها فلم يدخلھ تقليد وال أ�علم من الدين بالضرورة. و 

إال ولھ طر�قة  فية حق قطًعا ال ظن فما من �حا�ياج��اد فطرائق ا�ج��دين والصو 

خاصة بھ وطر�قة مع الناس فقول ال�حا�ي مقدم ع�� قول غ��ه وعملھ مقدم ع�� 

ل ال�حا�ي قو  ن وجدناإروايتھ كتعليم الكيفيات لغ��ه فمقدم ع�� روايتھ وعملھ فإنا 

�ل فر�ق  ��م �عصبمعدل عنھ أبًدا لكن لما وقع ما وقع من التشاجر بي الال�حيح ف

ال من  حجج غ��ه فف��ى الضالل من الطوائفإبطال إ��  من ال يتقي اللھ من غ��هم

فاسد  سن الوضع ورآه مذهًبا صا�ًحا وهوالقدر كمن �ستح أهلال�حابة �الشيعة و 

 بي��م فأظهروا الصواعق والمنكراتمن المنافق�ن  جانبمن �ل وجھ فدخلت األ 

 وغ��ه من �ل طائفة شراف وذم رأي ع��ّ أل واستنقاص ا سالماإل بطال إل 
ً
اعوجت  مثال

بطالها إ التحيل ع��إ��  �ي بكر فاحتاجواأعن ا�حق كمن تمذهب منع الز�اة �� زمن 

ظالمون  إبطال ما تمسك بھ ا�خلفاء وأ��م ���الفطر �� البوادي و  وع�� إبطال ز�اة

باطلة ال  حاديثأ جائرون غالبون ع�� آل البيت �شرع ملك جدهم ووضعوا �� ع��ّ 

 البخاري �� �حيحھ عن عمر بن ا�خطاب ر��ي اللھ عنھ 232
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 أ�حابفوجدت  � و�ل محكم غ��ه وكفروا بالمعا��يكفر ع�ا و ر  يح��م وأظهيح��ا وال

دين إ��  التطرق  لھ ص�� اللھ عليھ وسلم وعمر �عدهأجالهم رسول الال��ود الذين 

�س أوابن مسعود و  ود و�نسبون البن عباس ظلًما عليھباطيل ال��أو�نقلون عن  سالماإل 

منھ وزادوا ��  اؤحبار وعبد اللھ بن سالم وهم برءوكعب األ  أ�ي هر�رةو وعائشة 

الم�حدين �عد  �م فظن الغافل أنھ شرع فهذه سيوفتفاس��هم فتعمدوا الكذب عل�

دي��م فغر�لوا  جدد اللھ ا�ج��دين ينقحون للناسف اآلنإ��  سالماإل ن غل��م ملوك أ

ع�� اليق�ن وتر�وا  ل�ن ولم يتحقق ع��م بنواوأبطلوا ما عملوا وما رأوا عليھ ��مة المبط

وكبت اللھ الم�حدين  فنصروه سالماإل ساة الدين ع�� نصر أالشك �� الدين وتزاحمت 

وسيوف التجر�ح فالن  دسبب سل ا�ج��دين سيوف االنتقا فهوودمر أعداء الدين 

هواء وال��ود األ  أهلو  اع�ن والمنافق�نوضاع فالن ضعيف فالن مغفل فسموا الوض

ذب شيخ األيمة وأبطل ما ك وهوونقح  اإلمامفدون مالك  سالماإل بطال إومن انتحل 

غ��ه فظهرت محاسن  نھ تبعهمأعن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم فتبعھ الناس كما 

ااسمام إالشريعة ف�ل 
ً
دع فاحتاط ��ا لدينھ ولم ي �ن سنة وطر�قة واش��ط لها شروط

وجنوده  إبليسفخيب اللھ  األسرارما ظهرت  يارغفلوال األ  سالماإل خ د مل��ا فاشتإ

لمرجفات فامتدت ابطلوا أو  لتفاس�� كغلو ما كذب عن ابن عباسمن ا األيمةوحذر 

والصوفية فنقحوا النفوس  رت ا�ج��دين فهم خدامها وغال��اثموأ مسال �جرة اإل 

ا ﴿يون الذين قيل لهم ات ح�ى فاقوا ا�حوار��ن ونبت م��م السليمانبالر�اض
َ
ن

ُ
اؤ

َ
ا َعط

َ
َهذ

ْ�ِ� ِحَساٍب 
َ
ْمِسْك ِ�غ

َ
ْو أ

َ
 أ

ْ
ن

ُ
اْمن

َ
قيام الساعة من غ�� إ��  فا�سعت دائرة االج��اد 233﴾ف

 ال ��  األمةخالف ب�ن 
ً
 ا�خالف طرائق حسانموهم  و�نما وال �� الفروع األصول أصال

 39ص  233
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 :سالمإل ات�حيح طر�قة من طرائق  إ�� �ش��إنما  مستنبطة من الشريعة ف�ل ذي قول 

 .234بواحدة دخل ا�جنة ث مائة وثالثة عشر طر�قة فمن علقن للھ ثال إ

ياالخالف في   نقطاع االجتھاد لفظ

وسلم  اللھ عليھ علق باللھ بما جاء عن الرسول ص��التإ��  سالماإل فمآل طرائق 

طر�قة  �ل ما جاء بھ فع�ن الشريعة كما شهدناها �� ال�ي سالت م��امف�لها مفرعات 

د وجو  اه ابت�ار القواعد فإ��ا تمت فالية من قال انقطع االج��اد �ح معنإسالم

�ي مأ فال تزال طائفة من�ح بالقواعد.  لقاعدة باالستقراء فمن قال باستمراره

 عانكم اللھأ، فهم �� 235قيام الساعةإ��  يضرهم من خالفهمظاهر�ن ع�� ا�حق ال 

 ال يتعدد عند من يج��د بالعقل قبل ا�حكم بالقواعد الشرعية فمع�ى أن ا�حق واحد

عد � �حابة وقبل استتمام القواعد وأماوهو �حيح باعتبار الاألول  هو �� الدور و�نما 

أو  نص أو إجماعي�ن ا�ج��دين فا�حق ما حكم بھ ا�ج��د من األصولأن حررت ع�� يد 

لناس ا هم �للم يحرروا ح�ى يفهمو�نما  ال�يقاشعري والبقواعد الدين فهو مذهب األ 

بلغها فبعدوا بالعبارات مقاصدهم فقالوا إن حكم أ��م يت�لمون بأنمق العبارات و إف

قواعد الشرعية ع�� دليل للھ مع ظن �ل مج��د فأ�عدوا بالظن فالظن تقديم الا

ضعيف عندهم مع اختيار �عض القواعد وأوهموا بقولهم مع ظن ا�ج��د فاستبعد 

ي�ون حكم مع هوى البشر من �ل ما ير�د فبينت �عبارة ظاهرة مقاصد �ل  نأغ��هم 

يحكمون بالقواعد الشرعية فهو شرع عن تقر�ر شرع ف�ي �ليات اللھ إنما  وهو أ��م

رسول اللھ و�� شعاع الدليل ف�ي �النص والظواهر فالظاهر ما احتمل فم  دالها منأ

للھ أعانكم ا األيمةال احتمال فيھ فالقرائن �ع�ن من الظواهر النصوص ف ما والنص

 الط��ا�ي �� األوسط عن ابن عباس ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ باعتماد شريعة عوض طر�قة 234
 سلم مع اختالف �� اللفظمسلم �� �حيحھ عن ثو�ان مو�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ و  235

86 
 

                                                             



أو  ،236مةأفق عن ضالل أر�عون تأم�ي ال ت :عن دليل إجماعن حكموا ما حكموا إال بإ

ھ نبقياس نزلوه من�لة النص فإأو  بظواهر أيد �عضها �عًضا ومن ا�جاز أ نص خالب

ليس ھ ألن � المناقب والفضائل فلم ��ملوهعملوا ا�حديث الضعيف �أو  قرره الشرع

 من �ل
ً
رم هو الباطل من �ل وجھ فيح وجھ فالموضوع والمكذوب وما تن�ل من�لتھ باطال

�� إ بطالھ فعبادة اللھ �� المقصودة وكيفيا��ا يرجع ف��اإال كذكر ا�حال إل  ذكره

أن يصدق ب�حة ما حكم بھ  مؤمنوالقياس فيجب ع�� �ل  جماعوالسنة واإل  الكتاب

�جرة إمام دار ال األيمةحذو �عل بنعل. فشيخ  نبياءا�ج��دون كما يصدق �شرائع األ 

 نص الكتابأصول مذهبھ سبعة عشر أر��ي اللھ عنھ 
ً
م وظاهره ودليلھ وهو مفهو  صال

الدليل وهو التنبيھ ع�� العلة فإنھ رجس ونص حديث وشبھ األو�� ومفهومھ ب مخالفة

لة المدينة ين�لھ من�  أهلوقياس وعمل  �جماعودليلھ ومفهومھ وشبھ الدليل و  وظاهره

 وقول �حا�ي وسد الذرائع واستحسانويستدل بھ ع�� ��خ ا�حديث وا�حكم  إجماع

 ا�عون التتدوا �عينية نور السنة و واست�حاب فال يخرج مذهبھ ع��ا فال�حابة اه

 نوالوم أك�� من ال�حابة فإ��م بيقتدوا بال�حابة فحصل لهم حجا��م فا�سعت العا

ة باج��ادهم لكن ع�ن االقتداء علوًما متعلقة بال�حابة من حل كالمهم واالستضاء

علم أشياخھ وحل إ��  ، ف�ل دور يحتاج237بأ��م اقتديتم اهتديتم :ع�ن االهتداء هو

آلن �� ثالث وخمس�ن منھ ا الساعة فنحن �� القرن الرا�ع عشرقيام إ��  أشياخھ كالم

�� اللھ الن�ي صإ��  ر�عة عشر حجاًبا من حجب االقتداء بأشياخناأو��ن السنة  فبيننا

 شياخناأن االقتداء الصا�ح هو ع�ن االهتداء فنحن ورثة أوسلم لكن تقدم  عليھ

ميع م فالمنة للرسول ع�� ا�جالن�ي ص�� اللھ عليھ وسلإ��  شياخهمأورثة  خناشياأو 

 الط��ا�ي وأحمد عن أ�ي بصرة الغفاري مرفوعا مع اختالف �� اللفظ 236
 الدارطق�ي عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 237
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ن المنة للمج��دين المبتكر�ن للقواعد ع�� اتباعهم فهم لهم �الرسل فيكتب أكما 

لنب��ا للمج��دين المبتكر�ن للقواعد ع�� اتباعهم فهم لهم �الرسل فيكتب  األمةثواب 

ا علمنحمز و أك�ل دال الدال ع�� ا�خ�� كفاعلھ لكن عبادتنا أشق و  لنب��ا األمةثواب 

علم ا�حجب �لها فينقص علمنا بنقص معرفة إ��  حمز الفتقارهأوأوجب و  أشق وأوسع

 يم وتراجمهم وتوار�خهم ومحك ما رو هأحوالحاطة بو�نمو باإل  سالماإل يمة أ مام منإ

 الإال كالم رسولھ وال كالم رسولھ إكذب عنھ فال يحل كالم اللھ أو  هل هو كالمھ ع��م

 م فلھيم عظلعإ��  أشياخنا فهذا يحتاجإ��  ال كالم تا���إ 238�ياحكالم ال�حابة وال�

��م م حدوا ورهم وحكمهم وسياسة �لثشعارهم ومنأسما��م و ألفت مناقب الشيوخ و أ

 المساإل فهام فزادت قوة وفاضت أبحر شموس العقول و�دور األ فا�سع مجال العلوم 

ا ف�لما ك��أ األمةخر هذه آجر �عظم العلوم وصعو�ة المدارك فوعظم األ 
ً

 شمراخ

 علم منھأال وخلفھ إنورها وقو��ا فما مات عالم و  هاؤ زاد علمها وضيا األمةازدادت 

فهم الفقهاء العلماء باللھ الواقفون عند السنة  نبياء�عشر�ن مقاًما فالعلماء ورثة األ 

 و 
ً
ھ مل غ�� فالصو�� فقيھ عمل �ععصار هو الفقيھ الاأل أول  دًبا فالو�� ��أعلما وعمال

هال رة من جالر�اسات والتعلق با�جبابإ��  لكن لما مال البعض من الفقهاء هغ��  ال

صول الشرع أسفة فقدموا ظاهًرا قواعدها ع�� ل�عومهم �� ظالم الف ال�افر�ن

وء ا بطان��م بطانة سجناس وجعلو اء المستحسن�ن مخالطة األ األمر عند  فشوشوا ��ا

م الصوفية الذين صافاه المشرك�ن ونحوا حيث قر�وا ا�حزاز�ن ورؤساء من ال�افر�ن

َماءُ ﴿والعمل �شريعتھ الذين اتقوه  اللھ بحبھ
َ
ُعل

ْ
َھ ِمْن ِعَباِدِه ال

َّ
ى الل

َ
��

ْ
َما َيخ

َّ
 239﴾ِإن

ما �� أرهم بالعالم و ظعمل �علمھ بالو�� ومن ال بحسب ن فقط من لناس عرفالقب ا

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة الصاح�ي 238
 28فاطر  239
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قول عن �� حكم ا�ج��د بأن يحد الطولياء اللھ فال يجوز أل أفالعلماء �لهم  األمرنفس 

فالن كذا ورد بمعارضتھ كذا فانھ رجس إ��م ع�� حق وتمامھ فالشريعة  مذهب

 ��م فا�حرم مخالفة الشريعة فقط.وسع من مذاهأ يةسالماإل 

 كیفیة صالة رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم

مذهب  لم كما نقلت إلينا ف�لاللھ عليھ وس رسم لك كيفية صالتھ ص��أفها أنا 

قام �ل حاضر �� أولها وتم  �� اإلقامة ��ا فإذا أذن المؤذن وشرع المقيمم ف�غ�� 

أو  الصفوف سوّن توقات ل�� �عض األ  بالفراغ من قامت الصالة فقال لهمقيامهم 

ھ بكع�ي يبقلو�كم فيلصق �ل أحد كع وا فتختلففتختلاللھ ع�� الوجوه ال  ليطمسّن 

ً�ا جهًرا اللھ عليھ وسلم مك� حرامھ ص��إ�ن حيھ من يليھ ومنكبيھ بمنكبيھ فرفع يد

من وراءه كرجل واحد  �ياءه خاشًعا خشوًعا حقيقيا وك��مستحضًرا عظمة اللھ وك�

ك هاتبارك اسمك و�عا�� ج اإلحرام قائال سبحانك اللهم و�حمدكساكتا �عد تكب��ة 

رق ب�ن المشكما باعدت  اللهم باعد بي�ي و��ن خطاياي :وال إلھ غ��ك، و�� �عض

ل الد�س اللهم اغس والمغرب اللهم نق�ي من ا�خطايا كما ينقى الثوب األبيض من

ثالثا  ا�حمد للھ كث�ً�ا ك�� كب�ً�ا ثالثاأاللھ ، و�� �عض: 240خطاياي بالماء والث�ج وال��د

ثم يقول �سم اللھ  ن هذا من صالة الليلأ، والغالب 241للھ بكرة وأصيال ثالثاسبحان ا

ب �سكت االرحيم يجهر ��ا �� ا�جهر�ة ويسر ��ا �� السر�ة فيتم فاتحة الكت الرحمن

ت ب�ن ويسكمأموم ال  �عد وال الضال�ن ثم آم�ن فيؤمنع�� رأس �ل آية ويسكت قليال

كت عند �ل آية فيس �سبح بما شاء فافتتح السورة يقف فاتحة وسورة قدر الفاتحة

حة لمن لم يقرء بفات ال صالة :فاتحة فقط، �ع�ي اإلماماقرءوا �� سكتات  :لطيفة

 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 240
 أحمد وابن ماجھ عن جب�� بن مطعم ر��ي اللھ عنھ 241
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عا فتبعھ يطم�ن راك �ىح ھركع مك�ً�ا يطيل التكب�� حال ر�وعھ �� هو�، ثم ي242الكتاب

سبح فيسبح �� ر�وعھ وي ن هصر ظهره �� الر�وعأكرجل واحد مك��ين سًرا �عد  مأمومھ

حة �سبيخمسة عشر إ��  ب من عشرلوهو سبحان ر�ي العظيم و�حمده فالغا مأمومھ

ائال نھ س�ى ف��فع رأسھ قأ وق طعم الر�وع ور�ما طول ح�ى يظنمطمئنا خاشعا ح�ى يذ

إن ساجًدا مك�ً�ا ف ي ���ي ف��و  أو نھ س�ىأسمع اللھ لمن حمده ور�ما طول ح�ى يظن 

ما مك��ين سًرا كرجل واحد فر� تبعھ مأمومھ �عد انقطاع صوتھ األرضألصق بج��تھ 

ا وخمسة رً قلھ من ثقيل اللسان عشأ ع��سبحان ر�ي األ  نھ س�ى فقالأطول ح�ى يظن 

ظ من حافقال ص�� اللھ عليھ وسلم  ست ر�وًعا و�جوًدا رعشر فا�حالة الوسطى قد

، 243نةدخلھ اللھ ا�جأالصالة المكتو�ة  سبع �سبيحات �� �ل ركعة و�جدة منع�� 

أحدكم  كعر إذا  وسلمص�� اللھ عليھ  وتبطل الصالة ب��كھ قدر ثالث قالفأقل ما يجزُء 

فليقل �� ركوعھ سبحان ر�ي العظيم و�حمده ثالث مرات فمن فعل ذلك قد تم 

الصالة الفاتحة وثالث  ، فدونھ تبطل بھ الصالة فأد�ى244ناهدأ�جوده وذلك 

ن أرفع من ر�وع و�جود  و�جود ولو �ان �� أضيق حال فأقل �سبيحات �� ر�وع

 ركعت فال ترفع رأسك ح�ى تطم�ن ذاإمحلھ، قال للم��يء إ��  يطم�ن و�رجع �ل عضو

تزال رافعا ح�ى تطم�ن و�قر �ل عضو  رفع والاراكعا و�قر �ل عضو منك موضعھ ثم 

والرفع من ر�وعھ و�جوده وما ب�ن  موضعھ ا�حديث، �ان ر�وعھ و�جوده منك

 ي ن �ستو أ مأمومھ �عد�جوده مك�ً�ا فيتبعھ  ت�ن قر�ًبا من السواء ثم يرفع منال�جد

صوتھ بالتكب�� مك��ين سرا و�ذا استوى  ال قبلھ لم�ان االتباع و�عد انقطاعقاعًدا 

ر�ي ص���ي وارزق�ي واهد�ي وارفع�ي وانواج ل اللهم اغفر �� وارحم�ي واس���يقاقاعدا 

 أبو داوود ف سننھ عن عبادة بن الصامت ر��ي اللھ عنھ 242
 ابن عساكر �� تار�خ دمشق عن معاذ بن جبل ر��ي اللھ عنھ 243
 ال��مذي وابن ماجھ عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ 244
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مثلها ثم يرفع مصاحب التكب�� من رفع رأسھ من  خرى ي�جد األ واعف ع�ي وعاف�ي، ف

 ��استقاللإ��  األرض
ً
سكتة قبل فاتحة ودعاء  الركعات مثلها غ�� ھ قائما فاعال

تقاللھ قائما ساإ��  قيامھ نللثالثة مك�ً�ا من ح� فجلس للتشهد ثم قاماألو�� فاختص ب

 ر ن �� القبو مإ��  سولھ وزاد �� السالمر و إ��  الوسط �ة فحد �شهد�فروايات التشهد كث

نا �خ خ��ة ثم الدعاء اللهم اغفر لوسلم �� األ ص�� اللھ عليھ  ثم الصالة ع�� رسول اللھ

ن شاء �فيقول السالم عليكم ور�ما قال ورحمت اللھ و�ر�اتھ و  محذوف ةولفظ السياد

 ودعفيإليھ  حب الدعاءأأحدكم  اللھ عليھ وسلم ليخ�� �دعا هنا بما أحب قال ص�

فهذه الكيفية  245ص��أصلوا كما رأيتمو�ي بھ، ثم �سلم عن يمينھ وعن شمالھ و�� 

 ﴿التواتر  تصلت�اد 
َ

ُدون
َ
ْ�ت

َ
ْم �

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِبُعوُه ل

َّ
ات ْم ﴿�� الصالة وغ��ها  246﴾َو

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ْل ِإن

ُ
ق

ھُ 
َّ
ُم الل

ُ
ِبُعوِ�ي ُيْحِبْبك

َّ
ات

َ
َھ ف

َّ
 الل

َ
ون ِحبُّ

ُ
داء أ�� من إ���يء أحب  �� عبديإما تقرب  247﴾ت

افل ح�ى�� بإيتقرب  يما اف��ضتھ عليھ وال يزال عبد بتھ كنت حبأحبھ فإذا أ النو

ي يم��ي ��ا ورجلھ ال� صره الذي يبصر بھ و�ده ال�ي يبطشسمعھ الذي �سمع بھ و�

يمة �� كيفيا��ا لأل  ] فر�ما يقعقلت[ 248جيبنھفؤاده الذي �عقل بھ ول�ن سأل�ي أل ��ا و 

غ��ه  و�� منأفالن  مقرر ل�ل مج��د فال ي�ون اج��اد اختالف فال يضر فإنھ اج��اد

اقرُءوا حمد للھ فقرأتم ا� ذاإ :ذي و�� المن�جفرواية البسملة جهًرا رواه ال��مفاعلمھ. 

 ناللھ الرحم ثا�ي و�سممم القرآن والسبع الأن الرحيم فإ��ا �سم اللھ الرحم

الرحيم  الرحمنحًدا م��م يقرُء �سم اللھ أسمع أ�س فلم أ، 249حدى آيا��اإالرحيم 

 البخاري �� �حيحھ عن مالك بن ا�حو�رث ر��ي اللھ عنھ 245
 158األعراف  246
 32آل عمران  247
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 248
 الدارقط�ي وال��قي عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ باختالف �س�� 249
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ل رسو  بو هر�رة قال قالأ :ع�� �ل مذهب ] فا�حل محل خالف والورع البسملةقلت[

 من ص�� صالة لم يقرء ف��ا بفاتحة الكتاب ف�ي خداجاللھ ص�� اللھ عليھ وسلم 

  250 ثالثا

 أحكام الطھارتین

 دث ومن خبث واتفقوا ع�� أن طهارةن الطهارة طهارتان من حأوأجمعوا ع�� 

 الوضوء الكتاب والسنةا�حدث ثالثة أصناف وضوء وغسل و�دل م��ما فدليل وجوب 

ْم ﴿ جماعواإل 
ُ

وا ُوُجوَهك
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ِة ف

َ
ال � الصَّ

َ
ْم ِإ�

ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
وا ِإذ

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
�خ اتفق  251﴾َيا أ

من  �غ�� طهور وال صدقةال يقبل اللھ الصالة ع�� أن األمر واجب فالسنة:  المسلمون 

لم ينقل ع�� أحد  جماعفاإل  253يقبل اللھ صالة من أحدث ح�ى يتوضأ ال 252غلول 

ص�ي ث فذكر الرفع القلم عن ثال  :خالف فيجب ع�� البالغ العاقل من المسلم�ن أنھ

لم ينقل فيھ خالف فهل من شروطها  جماعفاإل  254ح�ى يفيق ح�ى يحتلم وا�جنون 

و أ خروي فتجب بدخول وقت الصالةا�حكم األ إ��  راجعة ��اإفال طائل فيھ ف سالماإل 

�﴿(ع�� الطهارة  توقفرادتھ ما إوقت 
َ
ْم ِإ�

ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
وا ِإذ

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
ةِ  َيا أ

َ
ال  )﴾255الصَّ

  ومن شروطها دخول الوقت

 أحكام الوضوء

اِفِق ﴿(فمعرفة صفة الوضوء من اآلية  َمَر
ْ
� ال

َ
ْم ِإ�

ُ
ْيِدَيك

َ
أ ْم َو

ُ
وا ُوُجوَهك

ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ف

 �
َ
ْم ِإ�

ُ
ك

َ
ْرُجل

َ
ْم َوأ

ُ
ْعَبْ�ِن َواْمَ�ُحوا ِبُرُءوِسك

َ
ك

ْ
مع صفة وضوءه ص�� اللھ عليھ  256)﴾ال

 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 250
 6المائدة  251
 مسلم �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 252
 ھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھالبخاري �� �حيح 253
 أبو داود واللفظ لھ، والنسائي وابن ماجھ وأحمد باختالف �س�� عن أم المؤمن�ن غائشة ر��ي اللھ ع��ا 254
 6المائدة  255
 6المائدة  256
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، فالنية بمع�ى 257بالنيات األعمالإنما  �� العبادات: يةنجمعوا ع�� اش��اط الأوسلم 

شرط  اإلخالصالقصد للفعل المنوي شرط �� �حة العبادة والنية بمع�ى االمتثال و 

�� الثواب والقبول فالفقيھ محطھ �حة العبادة هنا فالنية ال�ي يبحث ع��ا الصو�� 

ُھ ﴿ثال مستفادة من اآلية ت�� ال�ي بمع�ى االم
َ
 ل

َ
ِلِص�ن

ْ
َھ ُمخ

َّ
 ِلَيْعُبُدوا الل

َّ
ِمُروا ِإال

ُ
َوَما أ

يَن  بو أالنية شرط �� �حة الوضوء،  ور وداوودثبو أو  وأحمدمالك والشاف��  258﴾الّدِ

و��ن نية �� إ ب�ن متعبد بھ فيفتقر وري ليست �شرط وسببھ تردد الوضوءوالث حنيفة

� النفس �المتعبد يفتقر إ�� نية  معلل فال يفتقر إل��ا كغسل النجاسة فإ��م اتفقوا أن

بھ ��ما ل��ا ففي الوضوء شإال يفتقر  وأن معقول المع�ى �النجاسة زاالتاال �� غ�� باب 

دخالهما �� إال�وع�ن ثالثا قبل إ��  قوى فيلتحق بھ، مالك غسل اليدينأ��ما أفينظر 

�� لمن شك �� إنما  عن مالك ي ورو  ن تيقن الطهارة �الشاف���ناء سنة واحدة و اإل 

 فاق من نومھ،أاليدين واجب إن  ھ غسلأ�حابة اليدين استحباب، داوود و طهار 

 �ار وسببھ اختالفهم �� مفهومال� الليل دون  موجب غسل اليدين إن أفاق �� نو أحمد 

يغسل يده قبل أن يدخلهما �� لف من نومھأحدكم  استيقظإذا  :أ�ي هر�رةحديث 

ثالثا فمن لم ير  260ياتاالرو  � �عضو� ،259هال يدري أين باتت يدأحدكم  ناء فإناإل 

معارضة ب�ن هذه الز�ادة و��ن آية الوضوء حمل الز�ادة ع�� الوجوب فرًضا ومن فهم 

أو  �اًراقظ �ي�ل مست أوجبھ ع�� يلم يفهم نوم اللجب فيھ فقط ومن لنوم الليل أو 

 ومن رآ ب�ن هذه الز�ادة �عارضا ورآ 
ً
الفرائض لكن واظب الن�ي  رتصن اآلية حأليال

ن جعلھ م األمريھ وسلم عليھ جعل ذلك سنة فمن لم يتأكد عنده هذا ص�� اللھ عل
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 صر ع�� المستيقظق امعر�د بھ الأالمندوب ومن لم ير فيھ علة توجب ا�خاص الذي 

العام �ان ا�حكم عنده ر�د بھ أالشك وجعلھ من باب ا�خاص  ةفقط ومن فهم منھ عل

ماء ن الأإ��  إشارةإنما  يثن ا�حدأ] الظاهر قلت�� مع�ى النائم [ألنھ  للشك فقط

ولم يكن  عده�ناء وما ا �� اإل مقولھ قبل إدخاله المتطهر بھ �ش��ط فيھ الطهارة وهو ��

ھ حوالأكالمھ �� الوضوء وعليھ فا�حديث ال دليل فيھ لهم جميعا فالن�ي �� أك�� 

 عليھل لغسناء يحتمل السنة و�حتمل أال ينجس الماء فادخالهما �� اإل إ�غسلهما قبل 

للماء ال للوضوء لئال يوقع الشك �� الماء ع�� أنھ مؤثر �� الماء والمعتمد أنھ سنة 

نن المضمضة واالستنشاق من س أبو حنيفةمجتمعت�ن ومف��قت�ن، مالك والشاف�� و 

 اهرالظ أهلن مبو ثور وأبو عبيد وجماعة أ��ما فرض، أداوود وابن أ�ي لي��  ،الوضوء

لواردة هل �� ز�ادة تقت��ي فرض وسببھ السنن االمضمضة سنة واالستنشاق 

ال فإن حملت ع�� الوجوب اقتضت معارض��ا فإن اآلية بينت ما وجب أو  يةاآل  معارضة

 يفرق ب�ن مضمضة واستنشاق ومندب فقط فمن استوت الز�ادة لم نوعليھ فالز�ادة 

من  نقلتإنما  القول ع�� الوجوب والفعل ع�� الندب فرق بي��ما فالمضمضة حمل

حدكم أ توضأإذا  :أمره واالشتنشاق م��ما وهو قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم فعلھ دون 

، مالك ي ، خرجھ مالك والبخار 261ستجمر فليوترنفھ ماء ثم لين�� ومن اأ فليجعل ��

 داألمر و  �وقيل منھ وقيل بالفرق ب�ن الملت�ذن ليس من الوجھ ب�ن العذار واأل  البياض

�سدل ا مرار الماء ع�� ماإوالشاف�� من الوجھ، مالك وجب  حنيفةأبو �لها �� مذهبھ، 

ن لهذي يجب وسببھ خفاء تناول اسم الوجھ والشاف�� ال أبو حنيفةمن ال�حية، 

ل�حية، ا ليلتخجب يلم  أبو حنيفةم ال، مالك والشاف�� و أالموضع�ن فهل يتناولهما 

�ا غ�� �أ ع�� األك��و أم ال  ابن عبد ا�حكم واجب وسببھ ا�خالف �� �حة اآلثار فيھ
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سل غ وجب أبو حنيفةليل، مالك والشاف�� و خ�حيحة فلم يرد �� كيفية وضوءه ت

إ��  لفظة �اك ���ھ االشخري المالكية ال يجب وسببأمرافق اليدين، الط��ي كبعض مت

الم العرب ك � الغاية ومرة بمع�ى مع فاليد ���� �� كالم العرب مرة يدل ع�إولفظة اليد ف

 د فمن فهمضوالع كف والذراع�ن ومرة ع�� الكفتطلق مرة ع�� الكف ومرة ع�� ال

ثالثة ال األعضاءفهم  ق�ن ومن فهم مع�ى مع أدخلهما ومنالغاية لم يدخل المرفإ��  من

د ضلعشرع �� اأاليم�ى ح�ى  أنھ غسل يده أ�ي هر�رةأدخلها �� الوجوب خرج مسلم عن 

 �� الساق ثم غسل اليسرى  شرعأاليم�ى ح�ى  ثم غسل اليسرى كذلك ثم غسل رجلھ

 يتوضأ وهو حجة لقول من يت رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلمكذلك ثم قال هكذا رأ

ال بدليل حدهما إأإ��  أال يصار ن تردد اللفظ ب�ن معني�ن وجبإألنھ  دخلهما �� الغسلأ

دون  مار فيهظأمع�ى مع فاليد  م العرب أظهر �� الغاية م��ا ���� كال إ��  ن �انت�و 

ن رجح وقول مأالعضد منھ �� ما فوق العضد فقول من لم يدخلهما باعتبار الداللة 

انت من ن � إالندب فالغاية  و�ح فر�ما يحمل األثر ع��أب�ن و أدخلهما باعتبار الوارد أ

بو أال فال، مالك وجب م�ح الرأس �لھ، الشاف�� و �جنس ذي الغاية كما هنا دخلت و 

ن �و  الر�ع أبو حنيفة شهب يكفي الثلث وقيل الثلثان،أالواجب البعض،  حنيفة

وح وال الممس م يكف فلم يحد الشاف�� �� الما�حم�حھ بأقل من ثالثة أصا�ع ل

ْهِن ﴿وسببھ لفظة الباء فتارة تز�د   ِبالدُّ
ُ

ُبت
ْ
ن

َ
فمن  خذت بثو�ھأوتارة للتبعيض  262﴾ت

يض للتبع ��ا ومن رآها التأكيدوجب م�ح الرأس �لھ والز�ادة �� القرآن أرآها زائدة 

ل وه توضأ فم�ح بناصيتھ وع�� العمامة،وجب م�ح البعض �� حديث المغ��ة أ

لالحتياط.  خرها، مالك يأخذ بأواخرها غالًبام بأواأاء مسخذ بأوائل األ أالواجب 

نية مرة فقط والثنتان مندوب القرآ األعضاءن الواجب �� المغسول �� أجمعوا ع�� أ
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ا،  فقط ن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم توضأ مرة فقط ومرت�نأ�ح ألنھ  ل��ماإ
ً
ا ثالث

ً
وثالث

ان تإمرة، الشاف��  األمرفإنما يوجب 
ً
ا م�ح برأسھ ثالث

ً
ضيلة �� ال ف األك��و  وضأ ثالث

 ألك��االواحد ولم يروها  تقبل الز�ادة الواردة �� ا�حديث تكرار الممسوح وسببھ هل

ا نفإن عثما
ً
ا ثالث

ً
م�ح  �عض الروايات عنھ أنھ ف��ا م�ح واحدة و��إنما  �� توضأ ثالث

ا، وقوى الشاف�� هذه الز�اد
ً
ا ثالثا فيحمل ع�� سائر  �عموم ةرأسھ ثالث

ً
توضأ ثالث

 �حت �عينت فإن من شك عن ��يٍء  ن الز�ادة لم يخرجها الشيخان فإنلك األعضاء

لم�ح الرأس قياًسا ع�� سائر  ءتجديد الما وجبأ األك��حجة ع�� من ذكره و ليس 

حيتھ بلل �بد الماء م�ح فوابن الماجشون إن ن ، مالك والشاف�� وابن حبيباألعضاء

حديث  � ما ��حيث بدأ ع�إ��  قفاه ثم يردهاإ��  يده ن يبدأ بمقدم رأسھ فيمرأوندب 

ث سالم من حديمن صفة وضوئھ عليھ الضا أي ي ورو  ل بالعكسيعبد اللھ بن ز�د وق

بو ثور والقاسم بن سالم وجماعة أو أحمد  يخرجھ الشيخان، مالر�يع بنت معوذ ول

حيح امة �ال يم�ح ع�� العم أبو حنيفةمالك والشاف�� و  ن يم�ح ع�� العمامة،أجاز 

 نھ ص�� اللھ عليھ وسلم م�حأأم ال  فيھ 263رواه المغ��ة وسببھ هل يجب العمل بما

طهارة  ا ع��ع�� ا�خف فلھ اش��ط �عضهم لبسه �� الناصية وع�� العمامة وقياًساع

 نھ لم �ش��ر العمل بھنھ عارض اآلية وأل عنده وأل  لم ي�حألنھ  فمن رد هذا ا�حديث

اش��ار  �حاد اش��ار العمل بھ فمالك يرا�حديث اآل  ي�ن اش��ط ��األصولفإن �عض 

ح �عبد ال�� حديث معلول و�� �عض طرقھ م فيھ ابن العمل و�ن خرجھ مسلم قال

فلھ لم �ش��ط البعض الم�ح ع�� الناصية لئال  ع�� العمامة ولم يذكر الناصية

مالك م�ح االذن�ن  أ�حابقال جماعة من  ع البدل والمبدل منھ �� فعل واحديجتم

نھ أ��ما من الرأس فالمشهور �� مذهبھ إ تجديد الماء لهما لقول مالك ف��افرض ك

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة الميغرة 263
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ھ م�حهما فرض كذلك فيم�حان مع الرأس بماء واحد أ�حابو  أبو حنيفةنة، س

نھ سنة، الشاف�� م�حهما سنة وسن تجديد الماء لهما وسببھ اآلثار أوشهر �� مذهبھ 

م أالكتاب فيحمل ع�� الندب  ذنيھ هل �� ز�ادة ع�� ما ��أالواردة �� م�ح رسول اللھ 

ما مبينة ومن ند��وج��ما جعلها أس فمن �� مبينة للمجمل فحكمها عليھ حكم الرأ

فمن  تثبت �� ال�حيح�ن فيھ كث��ة شهر العمل ��ا و�ن لم جعلها ز�ادة سنة فاآلثار

خارج�ن عنھ جدد وشذ من   يجدد لهما ماء ومن رآهما عضو�نجعلهما من الرأس ال

وظاهرهما �غسلھ مع الوجھ  لوجھ و�عض يم�ح باط��ما مع الرأس�غسلهما مع ا

ا الشاف�� ف��ما التكرار ثالث الوجھ والرأس واستحب ھ تردد هذا العضو ب�نفسبب

وقوم يجوز ف��ما الغسل  ن الرجل�ن �غسالن وقوم يم�حانأ�الرأس. فا�جمهور 

ض توجب الغسل و�ا�خف لف وسببھ القراءتان فقراءة النصبوالم�ح باختيار الم�

رآهما خ�� فهو الواجب  تمسك ��ا ومن ةحت عنده رواية واحدتوجب الم�ح ومن ترج

فقط دون المع�ى  فض ع�� العطف ع�� اللفظخخذ بالنصب حمل ا�أا�خ�� فمن 

رجلنا فنادى أ فض عطف ع�� ا�حل، خرج مسلم فجعلنا نم�ح ع��خومن رآ قراءة ا�

سكت عن  عاب الم�ح فلمايال ع�� ترك استإعقاب من النار لكن لم يدل و�ل لأل 

ا�جواز فلو لم يجز لنبھ عليھ فالغسل يناسب الرجل�ن مع�ى وعقال  الغسل دل ع��

 ن ت�ون سبًبا للعباداتأوالم�ح أشد مناسبة للرأس فالمصا�ح المعقولة ال يمكن 

 قرأة ��حكمة اللھ المست ا باعتبارمأل باعتباره فإنھ فعال لما ير�د و اللھ ال �عل أفعال

ْم ﴿فإنھ خلقنا بالء و�لفنا بالء  الشريعة ف�لها مبنية ع�� ا�حكم باعتبارنا
ُ

ك يُّ
َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
ِلَيْبل

 
ً

ْحَسُن َعَمال
َ
 األحوطتقدم فإ��  �ن فسببھ لفظةواختلفوا �� دخول الكعب 264﴾أ

معقد الشراك وقيل العظم وهو مذهب مالك فالكعب قيل العظم الذي عند  الدخول 
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ة أبو حنيفمالك و نھ عند معقد الشراك دخل قطًعا، أ�� طرف الساق فع��  النا�ىءُ 

 أحمدو ن الواو ال تفيد ال��تيب، الشاف�� سنة أل  عضاء الوضوءأوداوود ترتيب  والثوري

 مع الفرائضو أ نفسها ف��تيب السنن �� أنفسهاأعبيد فرض �� ترتيب الفرائض ��  بوأو 

ال  تارةتارة تفيد ال��تيب و  الواو سنة وسببھ شيئان أبو حنيفةمستحب عند مالك قال 

ل هو  سقا وترتيبا� يقت��تالبصرة ال تفيد �سًقا وال ترتيبا بل ا�جمع، ال�وفيون  وحو�نف

ب وجأوج��ا أع�� الندب فمن أو  ھ ص�� اللھ عليھ وسلم ع�� الوجوبأفعالتحمل 

 � الندب قال ال��تيب سنة ومن فرق نھ نكس ومن حملها ع�ألم يرو عنھ ألنھ  ال��تيب

 الفرائض وند��ا �� السنن ومن لم يفرق قالمن الندب س��ا �� الواجبة  فعالاأل 

رض ف  بد لها من وضوء، مالك المواالت�ش��ط �� غ��ها �النافلة فالالشروط الواجبة 

ضا فر  ليست أبو حنيفةمع الذكر والقدرة ساقطة مع ال�جز والنسيان، الشاف�� و 

خ�� أبت اقوطهوسببھ الواو فتارة �عطف المتالحقة وتارة الم��اخية واحتج قوم ع�� س

ن م العفو عنھ ح�ى يقوم دليل �العذر صل �� النا��يالن�ي الرجل�ن �� الغسل فاأل 

حديث ا� ن التسمية فرض الوضوء وعمد��مأال�جز لھ تأث�� �� التخفيف. قوم ع�� 

ية وهو الن يحمل ع��أو  المرفوع ال وضوء لمن لم �سم اللھ لكن لم ي�ح عند �عضهم

 لندب وهو �عيد،ض ع�� اعيد وحملھ البع�

 المسح على الخفین

طلقا مل �� السفر فقط وشذ قوم بالمنع يوق ا�خف�نا�جمهور جاز الم�ح ع�� 

�ي لوسببھ ما يظن من المعارضة ب�ن اآلية واآلثار ااألول  و�لها رو�ت عن مالك �الصدر

هو و اآلية فمن ال�حابة من رآ اآلية نا�خة لتلك اآلثار  ورد ف��ا الم�ح مع تأخرها عن

 رآه يم�ح ع�� ا�خف�ن قيل لھ قبل نزول��ج��م حديث جر�ر  �ه قال �انابن عباس وغ�

ف��ما  هص �� جواز ] فالقراءة با�خفض �� نقلتال �عد نزولها [إ سلمتأالمائدة قال ما 

ك�� أ��ما فمن خص بالسفر فإن  ئخرى فا�خيار للمتو��ألقراءة  فلم تقتض الوجوب
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ا مما فإن نزعهمالمشقة والرخصة والتخفيف  نھ مظنةوأل  �� السفر وردتإنما  اآلثار

م مندو�ا مالك يم�ح ظاهرهما وجو�ا و�اط��ما تحت القد �شق ع�� المسافر،

وداوود وسفيان وجماعة  أبو حنيفةيضا، أم�ح باط��ما  �الشاف��، ابن نافع وجب

ط فقالباطن أو  شهب وجب م�ح الظاهر فقطأسفلهما، أيم�ح ظاهرهما فقط دون 

�� ا�خف م�ح أعالمغ��ة بن شعبة  ىرو  و�شبيھ الم�ح بالغسل. آلثاروسببھ �عارض ا

رأيت  عالهأو�� بالم�ح من أسفل ا�خف أ�ان الدين بالرأي ل�ان  لو و�اطنھ قال ع��ّ 

ل ما رواه اللھ عليھ وسلم يم�ح ع�� ظاهر خفيھ فمن جمع حم رسول اللھ ص��

يث المغ��ة �شهد لھ � الوجوب وهو مالك فحدرواه ع�� ع� المغ��ة ع�� الندب وما

هب شأاألسفل � �شهد لھ مخالفة القياس فمن رآ م�ح  ع��ّ  ل وحديثغسقياس ع�� ال

بو أال يم�ح ع�� ا�جورب،  أبو حنيفةمالك والشاف�� و  ثر وال مع�ى،ألم يظهر لھ 

وهل يقاس ع�� أم ال  ببھ هل اآلثار �حيحة فيھسو  ومحمد وسفيان جاز يوسف

حھ ��ن والنعل�ن �حر نھ م�ح ع�� ا�جو أم هو عبادة فال قياس فا�حديث أا�خف غ��ه 

رق خا�جواز، مالك يم�ح ع�� ا�خف ا� ال��مذي فلم يخرجھ الشيخان وروي عن مالك

فاحش ن ت�وقوم يم�ح عليھ ما دام �س�ى خًفا و  عصا�أبثالثة  أبو حنيفة حّد �س�ً�ا و 

يظهر منھ القدم �� مقدم ا�خف ولو �ان �س�ً�ا وسببھ  ن �انإخرقھ ومنع الشاف�� 

لموضع المشقة فمن رآه لموضع الس�� لم يجز ومن رآه  أو هل هو لموضع الس��

�� ورفع ان ال غسيل والكث�� فاستحلخفا فمن فرق ب�ن الق جاز ما دام �س�ىأللمشقة 

بَ ل﴿ا�خرق فلم يب�ن من �لفھ اللھ  ال �سلم من خفاف المهاجر�نأا�حرج ف
ُ
اِس ت

َّ
 ِللن

َ
ن ِ�ّ

ْ�ِ�ْم 
َ
ّزَِل ِإل

ُ
 أبو حنيفةخاص فيم�ح ح�ى تصيبھ جنابة،  مالك ليس لھ وقت 265﴾َما ن

يال��ن ولأيام  ص�� اللھ عليھ وسلم ثالثة جعل الن�ي الشاف�� موقت �حديث ع��ّ و 

 44النحل  265
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ا بدى م ام�ح�ي بن عمارة قال أللمسافر و�وما وليلة للمقيم خرجھ مسلم فأما حديث 

خفافنا أمرنا أال نن�ع أفقال صفوان بن عسال  وهو حجة مالك أبو داوودلك خرجھ 

هما ع�� ن يلبسأفيش��ط �� الم�ح ع�� ا�خف�ن  ال من جنابة.إوليال��ن أيام  ثالثة

ين�ع خفيھ ص�� اللھ عليھ وسلم فقال دعهما فإ�ي  نأراد المغ��ة أا، إجماعوضوء �امل 

غسل  نإ أبو حنيفةحملھ ع�� الطهارة اللغو�ة،  ألبسهما طاهرت�ن. والشاذ ا�خالف

 فلبسهما ثم كمل الوضوءالرج
ً
ن �ل أن ال��تيب غ�� واجب و أبناء ع�� مذهبھ  ل�ن أوال

و �تيب وألن �ل عضن يم�ح عل��ما، الشاف�� ال لوجوب ال�أعضو يتطهر وحده �ح 

ام �أن من العضو ال يطهر إال بالتأيم�ح لعلة  ال ، مالكتمام الوضوءإال يتطهر إال ب

  أن مطر إال خرى لبس خفا لرجل قبل غسل األ 
ً
ي أ�مالك جوزه �  أ�حابا وغ��ه من ف

فلو نزع ا�خف �عد غسل الثانية ثم لبسهما جاز  والثوري والط��ي وداوود حنيفة

بھ ال �ش��ط وسب األشهرال �ش��ط قوالن لمالك  وأ ا وهل �ش��ط اتحاد ا�خفإجماع

 النقلة ع�� فمن شبھاأل إ��  سفلأا�خف تنتقل من خف  إ�� هل كما تنتقل طهارة القدم

لھ فرق فنواقض هذه ع�ن نواقض الوضوء  بأن ظهر ال فال�لثانية أجاز و لاألو�� 

إن  ال فال، مالكإن نزع وغسل بقي ع�� طهارتھ و� نيفةحأبو ا، مالك والشاف�� و إجماع

 اءاألعضللتفر�ق فالعاجز والعامد عنده ب�ى ما لم يطل بيبس  استأنفأخر وطال 

ھ ح�ى ي�� بقيت طهارتمطلًقا، داوود وابن أ�ي ل ىب� ين ����معتدل و  المعتدلة �� زمان

ببھ التا�ع�ن وس أقوالبطلت بالن�ع فل�ل قول م��ا مادة من  يابن حي يحدث، ا�حسن

مطلًقا  بقاؤهمااألصل  ع�� �يبنفي نخف�ن غابت الرجالن �� إدل بأو  صلأ هل الم�ح

 حكم الفور  وع�� البدل
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ا  أحكام المیاه وما یتعلق بھ

ْم ِمَن السَّ ﴿لق قولھ �عا�� صل �� وجوب الطهارة بالماء المطفاأل 
ُ

ْيك
َ
ّ�ُِل َعل

َ
َماِء َوُ�ن

ْم ِبِھ 
ُ

َرك ّهِ
َ
ُموا َصِعيًدا ﴿، 266﴾َماًء ِلُيط َيمَّ

َ
ت

َ
ِجُدوا َماًء ف

َ
ْم ت

َ
ل

َ
ًباف ّيِ

َ
ن أجمعوا ع�� أو  267﴾ط

طالق الماء إفإنھ وجد فيھ خالف ضعيف محجوج ب طاهر مطهر إال ماء البحر الماء

 ، خرجھ مالك268ه ا�حل ميتتھؤ هو الطهور ما :�عت �� ا�حديثأو  ضافةإبال لزوم  عليھ

فك منھ غالًبا ال �سلبھ فعضده ظاهر الشرع وأجمعوا ع�� أن ما غ��ه مما ال ين

ابن س��ين وهو ضعيف محجوج �� الماء اآلجن عن  يال ما رو إوال الطاهر�ة  الطهور�ة

 حرى ا�جلأطعًما و أو  ر�ًحاأو  ن ما غ��تھ النجاسة لوًناأالماء لھ وأجمعوا ع��  بتناول 

ا و  ال�لأو 
ً
ا وال خبث

ً
حر وا ع�� أن المستبجمعأأنھ ليس بطاهر وال بطهور ال يرفع حدث

الظاهر إن سقطت  أهلالنجاسة فهو طاهر طهور، مالك و ال تضره  الغ�� المغ��

 نيفةأبو حكث�ً�ا ولم �غ�� فهو طاهر وقيل إن قل ضر وذهب أو  قليال نجاسة �� الماء

يل، الشاف�� حد حرك الماء من طرف لم يتحرك طرف آخر ودونھ قل أن الك��ة إذاإ�� 

ألول اولو لم يتغ�� فيل بالعرف يضره ن القلأعن مالك  ي مائة رطل ورو  الك��ة خمس

ي أ�نھ مكروه وسببھ �عارض ظواهر اآلثار فحديث أعنھ  ي ھ ورو أ�حاب قوى عندأ

ر بالماء القليل ن قليل النجاسة تضأحدكم، يفيد بظاهره أاستيقظ  ذاإ هر�رة

بال يضا أ �� الماء الدائم ثم �غتسل فيھ، فيوهمھأحدكم  ال يبولن كحديث أ�ي هر�رة

ا�ي عر أما حديث أ�س �� أ�� اغتسال ا�جنب �� الماء الدائم و  نص كما ورد من الن�ي

ن قليل النجاسة ال يفسد قليل الماء فإن أبال �� الم�جد: فصب عليھ دلو، يفيد 

سعيد ا�خدري يقال للن�ي ص�� اللھ  269]أبو[داوود قال  �يأالموضع طهر بھ كحديث 

 11األنفال  266
 43النساء  267
 أبو داود وال��مذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد باختالف �س�� عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 268
 غ�� مذ�ورة �� الطبعة األو�� بدرب غلف 269
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عذرة و  لكالب وا�حائضو�� يلقى ف��ا �حوم ا من ب�� بضاعة ىنھ �ستقأعليھ وسلم 

قال ��  األعرا�يحديث إ��  فمن ذهب ،270إن الماء ال ينجسھ ��يءٌ الناس فقال لھ 

ال تنجيس قالت الظاهر�ة لو صب  نھ عبادةأو  ىغ�� معقول المع� أ�ي هر�رةحديث 

طهوًرا ومن كره قليل ماء حلتھ نجاسة لم  م �غ��ه ل�ان طاهًرا�سان �� القدح ولإبول 

�ي أع�� القليل وحديث  أ�ي هر�رةحديث  ب�ن ا�حديث�ن فحمل الشاف��ه جمع �غ�� 

 ما رواه عبد اللھ بن عمر سئل رسول اللھ � الكث�� فحد القليل عند الشاف��سعيد ع�

ء إن وصل الما :السباع والدواب فقال عليھ وسلم عن الماء وما ينو�ھ منص�� اللھ 

سر�ان  إم�انا�حد من جهة القياس وهو  أبو حنيفة، 271قلت�ن لم يحمل خبثا

لكن عارضھ حديث  جزائھ �غلبة ظن فإن ظن عدمھ فطاهرأالنجاسة �� جميع 

� الماء وورد الماء ع� الفرق ب�ن ورود النجاسة ع��إ��  ةيعرا�ي فاضطرت الشافعاأل 

 و�ن وردت النجاسة جسنتاألعرا�ي لم ين ورد عل��ا الماء كقضية إالنجاسة فقالوا 

ة طهر قطر ييتوضأ بھ  ن مقدار ماأجمعوا ع�� أتنجس.  أ�ي هر�رةالماء كحديث  ع��

ند مالك ع األرجحوضوء ف وقعت قطرة بول �� آنيةإذا  تلفواالبدن واخأو  بول �� الثوب

ع�� الكراهة  أ�ي هر�رةحديث  لن يحمأاألو�� ك�� فأو  المدار ع�� �غ�� الماء قل

 واهر فحد الكراهة ما �عافھ النفسالظ و�ھ تبقى�س ع�� ا�جواز أ�ي سعيد و أوحديث 

� يبقى من النجاسة � من الماء وع�� آخر جزٍء  يرد ة فنسبة آخر جزٍء �فيجتنب �� القر 

 ھالقليلة فالماء المتغ�� بالطاهر المنفصل عن النجاسةإ��  ا�حل �سبة ماء الكث��

ة أ�ي حنيفغ�� مطهر عند مالك والشاف�� ومطهر عند  غالًبا كزعفران وحليب طاهر

 نھ الأخالطھ الطاهرات فمن رآ  تناول الماء ماءً  وسببھ خفاءُ  ما لم ينشأ عن طبخ

 أبو داوود عن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي اللھ عنھ 270
 الب��قي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما  271
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كذا لم يجز بھ الوضوء  بل يضاف لما خالطھ كماء ال�ج�ن ماءُ  ولھ اسم المطلقايتن

قوا ع�� فقوا عليھ كما اتفبھ ولظهور عدم التناول �� المطبوخ ات جازهأومن رآ تناولھ لھ 

لورد وروي عن ا جاز طهارة ا�جمعة بماِء أماء النبات فال يتطهر بھ وشذ ابن شعبان 

قط فيھ قال الر�ح فه �� القلة فقط ال �عت�� قوم �غ�� ز والقلة فأجا مالك اعتبار الك��ة

خرة اآل  وسدر واجعلن �� اغسل��ا بماٍء  :م عطية �� غسل ابنتھوسلم أل  ص�� اللھ عليھ

راج اسم الماء عنھ، خإ، فهذا ماء مختلط لكن لم يبلغ حد 272من �افور  شيئاأو  �افوًرا

مع وجود  هالك كر المستعمل �� الطهارة فال يتطهر بھ، م حنيفة الماءُ  بوأالشاف�� و 

ن ظنجس وسببھ ما ي أبو يوسف بو ثور هو مطلق ال فرق،أو  أبو داوود غ��ه وال يتيمم،

قطرات  إ�� المطلق قال البعض اسمھ الغسالة فال�حابة يتسابقون يتناولھ  أنھ ال

ا سو�خ �غ�ً�ا بص�� اللھ عليھ وسلم فهو مطلق فإن �غ��  وضوئھ
ً

طاهًرا غ��  ي�فاحش

 بآخر ذن :زال ذنًباأنھ أ أبو يوسففمن اعت�� كراهة النفوس لھ كرهھ والحظ  طهور 

ة رائح لذنوبلالشرائع ف أهل ا�حقائق نجس دون  أهلخرج مع آخر قطرة الذنب عند ي

 ن �� خاصة نفسھ فقط.�ي يوسف لكأكر��ة �شهدها المرتاض � 

 حكم أسئار الحیوان

حيوان طاهر السؤر �عام، مالك �ل المسلم�ن واأل أسئارطهارة  وأجمعوا ع��

غ�� ا�خن�ير، الشاف�� إال ا�خن�ير وال�لب، ابن القاسم إال السباع  عنھ ي مطلقا ورو 

يح بأتا�عة لل�حم فإن حرم تنجس و�ن كره سئوره و�ن  سئارجعل األ  منعامة وم��م 

المشرك قيل نجس، ابن القاسم كره إن �ان �شرب ا�خمر ك�ل حيوان  أسئارف جاز

ا�خالة وسببھ معارضة القياس لظاهر الكتاب ومعارضتھ لظاهر اآلثار  جالل �الدجاج

نجاسة سبًبا لل ى ذ�اة ما يذ� بالومعارضة �عض اآلثار �عًضا فالقياس لما �ان الموت 

 طاهر ف�ل سؤره طاهر فظاهرياة سببا لطهارة ال�� وعليھ ف�ل �� حا� لزم أن ت�ون 

 ��ي اللھ ع��االبخاري �� �حيحھ عن أم عطية �سيبة بنت كعب ر  272
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 نجس �� عينھ لعينھ ومن لم نھ رجس وما هو رجس �� عينھأقولھ �� ا�خن�ير  القرآن

َجٌس ﴿ا�خن�ير حمل اآلية ع�� الذم  �ست�ن
َ
 ن

َ
ون

ُ
ِرك

ْ
ُمش

ْ
َما ال

َّ
ع�� من تركھ ف 273﴾ِإن

 رواله رضت اآلثار القياس �� ال�لبملھ ع�� الذم لم �ستثنھ فعاحاه ومن نثظاهره است

فل��قھ م أحدك ناءإولغ ال�لب �� إذا  :المتفق ع�� �حتھ أ�ي هر�رةوالسباع �� حديث 

ة عفروه الثامنوالهن بال��اب و�� �عضها و أو�� �عض الطرق  .274ويغسلھ سبع مرات

 275رت�نمأو  ن �غسل مرةأولغ فيھ الهر إذا  ناءطهور اإل  :هر�رةأ�ي  بال��اب، و�� حديث

 قلت�ن لم يحمل �ان الماءإذا  :و�� حديث عبد اللھ بن عمر عن أبيھ وسنده �حيح

نھ سئل رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم عن أاآلثار لبعضها روي  . وأما �عارض276خبثا

طو��ا بلها ما حملت �� ا�حياض ال�ي ب�ن مكة والمدينة تردها الكالب والسباع فقال 

ض و يا صاحب ا�ح :ومثلھ حديث عمر الذي رواه مالك 277وطهوًرا ولكم ما بقي شرابا

اء وضوئھ نإهرة ��  تبو قتادة شر�أ. 278ع�� السباع وترد علينا �نا فإننا نرد�ال تخ

��ا إر�ت ثم قال إن رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم قال ش ناء ح�ىفأص�� لها اإل 

اف�ن عليكمإنما  ليست بنجس افاتأو  �� من الطو ر راقة سؤ إ، مالك 279الطو

ه ة الماء دون غ�� قراإال إده فلم ير جفال يتيمم وا ال�لب وغسلھ �عبدي والماء طاهر

 28التو�ة  273
 مسلم والنسائي عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 274
 الدارقط�ي وا�حاكم عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 275
ْ�ِمِذي َواْبِن َماَجھ) و�ححھ بن خز�مة وابن حبان عن  276

ّ
َساِئي َوالِ�

َّ
ِ�ي َداُوَد َوالن

َ
أخرجھ األر�عة (�ع�ي عنَد أ

 اعبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��م
رواه ابن ماجھ من طر�ق عبد الرحمن بن ز�د بن أسلم عن أبيھ عن عطاء ابن �سار عن أ�ي سعيد  277

 ا�خدري ر��ي اللھ عنھ
 أخرجھ الدارقط�ي �� سننھ عن ي�� بن عبد الرحمان بن حاطب  278
أخرجھ أبو داود وال��مذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد باختالف �س�� عن أ�ي قتادة ا�حارث بن ر���  279

 ر��ي اللھ عنھ
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ْم ﴿�عا��  بقولھ طهارتھطعمة مثال واستدل ع�� من األ 
ُ

ْيك
َ
َن َعل

ْ
ْمَسك

َ
ا أ وا ِممَّ

ُ
ل

ُ
�

َ
 280﴾ف

بالعدد ا�حصور فال حصر لعدد  يد قولھأفلو نجس لنجس الصيد بمماستھ و 

 ال�لب وذكر أن لعابھ هو النجس تلك اآلثار �لها الشاف�� استث�ى النجس، فضعف

ن م أبو حنيفةنھ �غسل من الصيد محل مماستھ �ا�خن�ير عنده وفهم أدون عينھ و 

 حنيفة أ�يتا�ع ل�حم فعادة  ر�د بھ العام فقال السؤر أنھ خاص أاآلثار تحر�م �حومها و 

ن أر ظهفاأل  أ�ي هر�رةمذهب  ضد أصلھ بأنھوع األصول أنھ يرد اآلثار ال�ي عارضها 

ث�� �� أا فل��كة السبع تب�ل ن ي�ون أناء سبًعا لما يخاف مر �غسل اإل أإنما  لشارعا

منعھ �نما و  الماء �� ابتدائھ ن يقربأاالدو�ة فالماء طاهر لكن ر�ما يضر ف��اق فيمكن 

يھ داء و�� دحدى يإفإن ��  يسلك بھ �الذباب وقع �� ل�ن �غمسيالئھ عليھ فتعند اس

ن باب الن�ي م �علمھ فر�ما ي�ون  خرى دواء �علمھ الشارع والال�ي �سقط ��ا و�� األ 

عض الطهر طاهرة، � أسئار حنيفة أبوال�لب، مالك والشاف�� و  ىت�التحر�ج لئال يق

 حائضا،أو  البعض ما لم تكن جنبا مرأة �سؤر الرجل دون العكس وجوزهتتطهر ال

وسببھ اختالف اآلثار أحمد  ذهبم ��ما إال أن �شرعا معا وهو�عض ال يجوز ل�ل م

 حد،ناء واإمن  وأزواجھ وه اللھ عليھ وسلم �غتسل من ا�جنابةر�عة �ان ص�� األ 

 ن�ى رسول اللھ أن يتوضأ ي لث حديث ا�حكم الغفار اميمونة اغتسل من فضلها والث

حديث عبد اللھ بن سرجس  وال��مذي والرا�ع أبو داوودخرجھ الرجل �غسل المرأة 

 كنوالمرأة بفضل الرجل ول وسلم أن �غتسل الرجل بفضل المرأةن�ى ص�� اللھ عليھ 

�عض وترجيح �� �عض فمن رجح  العلماء من رجح وم��م من جمع �� �شرعان معا فمن

�� ال�حيح�ن وغ��هما و�ححھ  زواجھ من غ�� شرط لثبوتھأحديث اغتسالھ مع 

مطلقا ورجح ابن  سئارطهر األ ب الغفاري قالحديث ميمونة معھ ورجحھ ع�� حديث 

 4المائدة  280
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ث اغتسالھ يدوح الغفاري حديث  الغفاري ع�� حديث ميمونة وجمع ب�نحزم حديث 

�غتسل أحدهما بفضل اآلخر وعمل ع��  نأزواجھ وفرق ب�ن االغتسال معا و��ن أمع 

ناء واحد ولم يجز أن يتطهر إن �غتسل مع المرأة وأحرى الوضوء �� أهذين فقط أجاز 

 ث�لها غ�� حديث ميمونة فإنھ أخذ بحدي األحاديثطهرها ومن جمع ب�ن  هو �� فضل

 وقاس الغفاري وصلھ حديث ا�حكم إنما  حدهمايجز أل عبد اللھ بن سرجس فمن لم 

المرأة ا�جنب  عمر أنھ ن�ى عن سؤر  عن عبد اللھ بن يالمرأة فر�ما رو الرجل ع�� 

بيذ جازة الوضوء بنإمصار �� ھ وفقهاء األ أ�حابمن ب�ن  أبو حنيفةد وا�حائض انفر 

سلم عليھ و مع رسول ص�� اللھ  خرج ابن مسعودفر �حديث ابن عباس التمر �� الس

ي �و ادإمسعود م�� نبيذ ��  هل معك من ماء فقال عبد اللھ بن ليلة ا�جن فقال

أ�ي رافع بمثلھ وزاد تمرة طيبة  حديثو  281فتوضأ بھ وقال شراب وطهور  صببافقال 

عندهم بال مخالف فلم  جماع�اإل  نھأنھ منسوب لع�� وابن عباس و أوماء طهور وزعموا 

ج أنھ لم يكن معھ ليلة ا�جن واحت وثقأا�حديث وثبت بطر�ق  أهليقبل هذا ا�خ�� عند 

ًبا﴿ا�جمهور لرده بقولھ �عا��  ّيِ
َ
ُموا َصِعيًدا ط َيمَّ

َ
ت

َ
ِجُدوا َماًء ف

َ
ْم ت

َ
ل

َ
فال واسطة ب�ن  282﴾ف

عشر حجج فإذا إ��  الماء ن لم يجد�الصعيد الطيب وضوء المسلم و  :الماء والصعيد

ز�ادة لكن تقت��ي ��خا  قلت سماه الشرع ماء ف�ي. فإن 283رتھوجد الماء فليمسھ �ش

اِئِط ﴿حكم الوضوء بوجود سببھ  فناقض الوضوء هو ان��اءُ 
َ
غ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ك

ْ
َحٌد ِمن

َ
ْو َجاَء أ

َ
أ

َساءَ  ِ
ّ
ُم الن

ُ
َمْست

َ
ْو ال

َ
 يتوضأ. حدث ح�ىأال يقبل اللھ صالة من  284﴾أ

 الدارقط�ي �� سننھ عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ 281
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 ءونواقض الوض

 والغائط والر�ح والودي ل�حةلمذى جمعوا ع�� نقض الوضوء بالبول واأ

وجماعة �ل نجاسة  وأحمدالثوري و  أبو حنيفةا�حديث بھ إن خرج �� ال�حة، 

وفصد وحجامة و��ء إال البلغم من ا�جسد �� أي موضع كدم وقيح ورعاف ك��  خرجت

 مجاهًدا الإثر ليس�� الدم أمأل الفم ففيھ الوضوء فال إذا  أبو يوسف، ةأ�ي حنيف عند

 والدبر ف�ل ��يء خرج م��ما نقض ولاعت�� غ��هم ا�خرج�ن الذكر و و�نما  اعت��هفإنھ 

مرض وهو مذهب الشاف�� ومحمد بن عبد ا�حكم من أو  بلغما �حأو  دماأو  حصاة

 ج وا�خرج وصفة ا�خروج �ل ما خرجھ اعت��وا ا�خار أ�حابمالك، مالك وجل  أ�حاب

 مذي وودي ور�ح إن �ان �حيحا نقضو من السبيل�ن مما هو معتاد وهو بول وغائط 

 جمعوا ع�� نقض بول أثر لدم وصديد وقيح وحصاة ودود وسلس وسببھ لما أفال 

إنما  ثالث وتظاهر اآلثار بھ تطرقت احتماالتوغائط ور�ح ومذي وودي لظاهر الكتاب 

ال يؤثر طهارة ف علق لنجاس��ا فالوضوءُ إنما  علق ا�حكم ��ا فقط و�� رأي مالك الثا�ي

 حتمال�نعند اال  األمر السبيل�ن فصار علق ��ا خروجها منإنما  ف��ا إال النجس والثالث

ر�د خصوصھ أ ر�د بھ العام فعند مالك خاصأع�� وجھ ا�خاص  األمرورد إنما 

بھ  عام قصد ا أير�د بھ العام واختلفأنھ خاص أفقا ع�� تا أبو حنيفةفالشاف�� و 

بضده واحتج  ا�خاص ع�� خصوصھ ح�ى يرد الدليل لمحاألصل  بأنفرجح مالك 

ر�ح خرج من  خارج لالتفاق ع�� وجوب الوضوء منالشاف�� بأن المراد ا�خرج ال ا�

ا�خرج وا�حكم لھ وهو  فوق وال�ل ذات واحدة فال فرق إالا�خرج دون ان خرج من 

 جبأن المقصود ا�خار  أبو حنيفةضعيف الختالف الر�ح�ن صفة ورائحة واحتج 

ة و�حديث ا�خبثي كمية بما ف��ا من الشبھ بالطهارةالنجس فإنھ يؤثر �� الطهارة ا�ح

وجبا أما ��أثو�ان قام ص�� اللھ عليھ وسلم فتوضأ و�ما روي عن عمر وابنھ عبد اللھ 

وء الوضص�� اللھ عليھ وسلم المستحاضة ب مرهأمن  يالوضوء من الرعاف و�ما رو 

ض ق�� نع أبو حنيفةاتفق الشاف�� و و�نما  ج النجسل�ل صالة فالمعت�� عنده ا�خار 
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��  ث�ً�اأحاضة و�� مر�ضة فمالك رآ للمرض تا�جمع عليھ �� المرض لقضية المست

 يش�ي حبأمر إال بالغسل فقط فحديث فاطمة بنت ؤ ��ا لم تأالرخصة قياسا ع�� 

 ياساوقابن عبد ال�� بالوضوء ل�ل صالة ولكن �ححها  األمرمتفق عليھ دون ز�ادة 

ل ن النوم الثقيأمن �غلبھ الدم من جرح. ص�� عمر وجرحھ �شغب دما. فا�جمهور ع�� 

 شك فهما نقض وقوم رأوه حدثاأو  ينقض دون ا�خفيف فإنھ سبب خروج ناقض

 ينقض إال إن تيقن ا�خروج ع�� من وقوم ليس بحدث فال مك�� عندهأو  فينقض قل

 الشك، �عض السلف يو�ل من يتفقده شك عند من اعت��أو  ال يرى النقض بالشك

 ، مالك �عت�� الهيئات فإن نام مضطجعاستل م ال. العينان و�اء االأإذا نام هل أحدث 

قال  إن طال فلھ قوالن �� الراكع تارةقصر ال إن جلس إال  أوساجًدا نقض طال أو 

و�ن  ضقل وا�خفة فالثقيل ينقثھ الأ�حاب�القائم وتارة قال �الساجد فالمعت�� عند 

��ه، غ ن نام جالًسا ال ينقض و�نقض ��إخفيف ال إال إن طال جًدا، الشاف�� ا�قصر و 

يفيد  عباس ا وسببھ اختالف اآلثار فحديث ابنال نقض إال إن نام مضطجعً  أبو حنيفة

�ى عندها ح ميمونة فنامإ��  أال وضوء مطلقا دخل رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم

�� الصالة فل��قد ح�ى أحدكم  سع�إذا  وقال 285يتوضأثم ص�� ولم سمعنا غطيطھ 

ن أوروي  286ن �ستغفر ر�ھ فيسب نفسھأيذهب عنھ النوم فإنھ لعلھ يذهب 

ون ف�لها ئفيصلون وال يتوض ال�حابة �انوا ينامون �� الم�جد ح�ى ت��ك رؤوسهم

ر مع فبينھ حديث صفوان بن عسال قال كنا �� سأنھ حدث أفاسمع ما يوهم  ثابتة

 ن�عها إال مننص�� اللھ عليھ وسلم فأمرنا أال نن�ع أخفافنا �� غائط و�ول ونوم وال  الن�ي

 إذا أ�ي هر�رةجنابة فسوى ب�ن البول والغائط والنوم �ححھ ال��مذي وحديث 

رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، واألر�عة، �� مواضع متعددة، و�ألفاظ مختلفة مطّولة ومختصرة، و��  285

 أك��ها فنام ح�ى نفخ. وهو حديث مشهور من أشهر أحاديث ابن عباس ر��ي اللھ ع��ما
 مسلم �� �حيحھ عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 286
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وجب نھ يأمن النوم فليغسل يده قبل أن يدخلها �� وضوئھ فأفاد أحدكم  استيقظ

ْم ﴿ ءالوضو ك�� وكذلك مع�ى آيةأو  الوضوء قل
ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
 يمن النوم ع�� ما رو  287﴾ِإذ

ما بإسقاط الوضوء مطلقا من النوم اعتباًرا ظواهر إسلم وغ��ه فمن رجح أابن  عن ز�د

وجبھ بحسب ما أوجبھ مطلقا ع�� ظاهر ا�حديث الذي أما �ا�حديث الذي أسقطھ و 

وهو  القليل الموجبة ع�� الكث�� والمسقطة ع�� األحاديثعنده ومن جمع حمل  ترجح

مكن ا�جمع وعليھ أ] �ع�ن ا�جمع �� �ل ما يظن فيھ ا�خالف و قلتمذهب ا�جمهور [

ي�ن ما األصولو�� من ال��جيح عند أ�� �ليات المسائل وجزئيا��ا وا�جمع  فال خالف

جلة ا �� �عض ا�جزئيات فيطلب عند األ يدق نظرً و�نما  ممكن دائًما مكن وهوأ

ضطجاع �� اال  أبو حنيفةوجبھ أو�نما  ا�جلوس لعمل ال�حابةاستث�ى إنما  فالشاف��

و�نما  الوضوء ع�� من نام مضطجًعا عن عمر،إنما  بھ حديث مرفوعروي  فقط فإنھ

 وطوال وهيئة فلم �ش��ط �� الهيئة  �يرا�
ً
غلب ف��ا ال الطول من ال�ي �إمالك ثالثة ثقال

ن لمس من إ��ا ا�حدث، الشاف�� ا�خروج واش��ط االستثقال من الهيئة ال�ي ال�غلب ف

تارة فأم ال  قبلھ فعليھ الوضوء التذأو  غ�� حائل �ل حاسة منأو  دة بھ بيديلتذ عا

يفرق ب�ن الالمس فينقض لھ والملموس فال وضوء عليھ ومرة �سو��ما ومرة فرق ب�ن 

يلتذ م ن لإاألول  فالنقض ومرة سوى بي��ما فوجھ ذوات ا�حرم فال نقض و��ن الزوجة

 ال�ن لم يكن فاسًقا يلتذ بمحرمھ فال نقض و إ ال نقض ووجھ الثا�ي�الملموس و 

�ه و�أي �غ�أو  و قصدها ولو لم يلتذ بحائلأ ن التذإفالنقض، مالك ينتقض باللمس 

أبو ال فال، �ن التذ نقض و إفالملموس والمقبل  و اتفق فلم �ش��ط �� القبلة شيئاعض

ال�حابة غ�� اللذة وسببھ االش��اك �� اللمس  نلمس ول�ل سلف م ضال ينق حنيفة

 6المائدة  287
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َساءَ ﴿ا�جماع  فيطلق ع�� المس بالعضو و�طلق ع�� ِ
ّ
ُم الن

ُ
َمْست

َ
ْو ال

َ
جامعتم وقيل  288﴾أ

ام عر�د بھ الأخاص ورآه غ��ه من باب عام  ر�دألمستم باليد فرآه مالك من باب عام 

ھ ن عموم اآلية عارضأإليھ  اش��ط اللذة دعاه ومناألول  فلم �ش��ط اللذة واش��طها

عائشة عند �جوده بيده ور�ما لمستھ، عن  ديث �ان ص�� اللھ عليھ وسلم يلمسح

الصالة ولم يتوضأ فقلت من �� إال أنت  إ�� نھ قبل �عض �سائھ ثم خرجأعائشة 

 ي ال�وفيون و�ححھ ابن عبد ال�� ورو ف�حكت، وهو ضعفھ ا�حجاز�ون و�ححھ 

بلة رى �� اللمس والقأن ثبت عنھ فال إ تة قال الشاف��طر�ق معبد بن نبا منأيضا 

أن � األو�هو باليد وهو مجاز �� ا�جماع ف إنما وضوًءا ومن احتج بھ قال اللمس حقيقة

ن دل مأن ك�� استعمالھ �ان إلكن  ا�جازيحمل ع�� ا�حقيقة ح�ى يدل دليل ع�� 

ا ال األرضصل فيھ المطم�ن من ا�حقيقة �الغائط فاأل 
ً
يوم بل �سيت فيھ ا�حقيقة عرف

ار حقيقة ة واللمس با�جماع فصر نھ �عا�� ك�ى بالمباشإف ك�� داللة �� ا�جماعأفاللمس 

شرعية وهما �� مع�ى اللمس وعليھ ففيھ دليل لتيمم ا�جنب دون تقدير تقديم ف��ا وال 

، يال جميع المعا� يقصد بھ مع�ى واحد �� حكم�نإنما  تأخ�� فاللفظ المش��ك

حابھ �أو  أبو حنيفة من مس ذكر نفسھ كيفما مسھ انتقض،داوود و  وأحمدالشاف�� 

قال  مالك م��م من أ�حابال ينقض أصال ولهم سلف من ال�حابة والتا�ع�ن، اف��ق 

ال فال و�أيضا  والتذ فرق ب�ن أن يمسھ بباطن الكف أم الم��م من ن التذ و�ال فال و إ

عندهم فباطن الكف  األشهراطن الكف فقط ولو لم يلتذ وهو ببوم��م من أوجبھ 

 
ّ
قوم الوضوء منھ سنة ال  ،ن ���يإن �عمد دون إعن مالك وداوود  ي ذة ورو سبب لل

عنھ مضطر�ة وسببھ  مالك �� المغرب فالرواية أ�حابواجب وهو الذي استقر عند 

سلم ليھ و حديثان فيھ متعارضان حديث �سرة قالت سمعت رسول اللھ ص�� اللھ ع
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 الموطأ فيھ هو �� يشهر ما رو أ، وهو 289يتوضألذكره فأحدكم  مسإذا  :يقول 

أم  طر�ق منأيضا  ي ال�وفة ورو  أهلبن حنبل وضعفھ  وأحمدو�ححھ ي�� بن مع�ن 

ولم  و�ححھ ابن السكن أ�ي هر�رةمعناه من طر�ق  ي ورو أحمد  و�ححھحبيبة 

طلق بن ع�� قال قدمنا ع�� رسول يخرجھ الشيخان وا�حديث الثا�ي المعارض حديث 

 قالف ن يتوضأأما ترى �� مس الرجل ذكره �عد فقال  ي نھ بدو أرجل �  هاللھ وعند

 وال��مذي و�ححھ أبو داوود، خرجھ ال بضعة منكإوهل هو  :ص�� اللھ عليھ وسلم

ا أو  العلم، ال�وفيون وغ��هم فمن رجح حديث �سرة أهلكث�� من 
ً

 ھوجبأرآه نا�خ

أو  ���ي نإن عمد دون إوجبھ أسقطھ ومن رام ا�جمع أومن رجح حديث طلق بن ع�� 

 إ وفقأحمل حديث �سرة ع�� الندب وحديث طلق ع�� نفي الوجوب فا�جمع 
ً
عماال

ما ب الوضوء يجابإع�� األول  فهم هو هذا فقط، اختلف الصدرلهما فنكتة اختال 

ر�ع أل ا دهم عمل ا�خلفاءفإنھ �ح عن نھ ال ينقضأجمع الفقهاء ع�� أمستھ النار أكال ف

ما م ھ ص�� اللھ عليھ وسلم ترك الوضوء�ن مناألمر قال جابر بن عبد اللھ �ان آخر 

 نھ يجب من أ�ل �حم ا�جزورأوطائفة ��حاق و أحمد  أبو داوودمست النار خرجھ 

 �� وضوء اليدين والمضمضة فقط وهويحمل عإنما  ]قلتفقط لثبوت ا�حديث فيھ [

 صالة، لمرسل أ�ي العالية �حك قومينقض ال�حك �� ال أبو حنيفةوضوء لغوي، 

 ر ادة الصالة والوضوء ورده ا�جمهو �� الصالة فأمرهم الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم بإع

 خرى وهو مرسلوهو وجود ما ينقض �� حالة دون األ  األصول بإرسالھ و�خالفتھ 

 ليغتسل ومنمن غسل ميًتا ف :ضعيفثر وجبوه من حمل الميت ألأ�حيح وشذ قوم 

 اسكر قياسأو  جنون أو  حملھ فيتوضأ، فا�جمهور يجب الوضوء بزوال العقل بإغماِء 

 وال��مذي والنسائي وابن ماجھ بنحوه والب��قي باختالف �س�� عن  289
ً
أخرجھ أبو داود وأحمد مختصرا

 �سرة بنت صفوان ر��ي اللھ ع��ا
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��  اختلفوا هلو�نما  ن الطهارة شرط من شروط الصالةأجمعوا ع�� أع�� النوم. 

 ع�� ا�جنازة و�جود تالوة فف��ما شرط وجوب �� جميع الصالة إالأو  شرط �حة

 أن�� إ من ذهبو ن اسم الصالة ينطلق عل��ما فشرط لهما أفا�جمهور ع�� خالف شاذ 

 فةأبو حنياسم الصالة ال ينطلق عل��ما لعدم الر�وع ف��ما لم �ش��طھ، مالك و 

 ﴿�ط وسببھ تردد مفهوم �الظاهر ال �ش أهلوالشاف�� شرط �� مس الم�حف، 
َ

ال

 
َ

ُرون هَّ
َ
ُمط

ْ
 ال

َّ
ُھ ِإال ن فهم الن�ي فم �نو��ن المالئكة و��ن ا�خ�� و�دم ب�ن ب�ي آ 290﴾َيَمسُّ

المالئكة وا�خ�� فقط قال  قال ال يمسھ إال طاهر ومن فهم �ن�ي من ا�خ�الو  ب�ي آدم

 وحيث عدم الدليل كتاًبا وسنة بقي أاآلية داللة شرط  ليس ��
ً
ألصل ا ع�� األمرصال

 سوسلم كتب أال يملھ عليھ واحتج ا�جمهور بحديث ابن حزم أنھ ص�� ال اإلباحة وهو

 ��ا م�حفةبن حزم اختلف ا�حفاظ �� قبولها ألحاديث عمر أال طاهر، و إ القرآن

 حاديثأتاب الن�ي عليھ الصالة والسالم � ��ا كن رو��ا ثقات ألإي�ححها ابن المفوز 

عدم ل ظاهر يردو��ما ورخص مالك للصبيانال أهلبيھ عن جده فأعمرو بن شعيب عن 

 الت�ليف،

 لجنبحكم وضوء ا

و�� ا�حديث  اهر وجبالظ أهلراد النوم أن إا�جمهور �ستحب الوضوء ل�جنب 

واغسل ذكرك من حديث عمر ثم نم حملھ ا�جمهور ع�� الندب لعدم المناسبة  توضأ

 ال الصالة والسالم �ان ينام وهو جنبالشرعية للنوم و�� حديث عائشة أنھ عليھ 

 األ�لراد أن إيمس الماء لكنھ عندهم ضعيف. ا�جمهور ال يجب وضوء ع�� جنب 

 حوال التعظيمشرعت الطهارة أل و�نما  ھ لعدم المناسبة الشرعيةأهلعود أو  والشرب

 ذاإجنب مر ا�أنھ أعنھ عليھ الصالة والسالم  ييًضا �عارضت اآلثار فيھ. رو أ�الصالة و 

 عنھ منع ي نھ يجامع ويعاود وال يتوضأ ورو أعنھ  ي ورو ن يتوضأ أھ أهلن �عاود أراد أ

 79الواقعة  290
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�� و ] لعل الوضوء هناقلتباحتھ [إوالشرب ع�� ا�جنب ح�ى يتوضأ وروي عنھ  األ�ل

، والفم و�� الشرب األ�لمثلھ اللغوي وهو غسل العضو �� العود وغسل اليدين �� 

 س هلقياوسببھ  أبو حنيفةسقطھ أمالك والشاف�� �ش��ط الوضوء �� الطواف و 

 للھ عليھ وسلم منع ا�حائض الطوافم ال، ثبت أن الن�ي ص�� اأيقاس ع�� الصالة 

 نيفةح أ�يشبھ الصالة وجاء �� �عض اآلثار �سمية الطواف صالة وحجة أوالصالة ف

وم عند �الص ارتفع ا�حيضإذا  منعھ ا�حيض �� الطهارة شرط �� فعلھ ليس �ل ��يٍء 

ال إال يجوز  ُء القرآن ظاهًرا و�ذكر اللھ قوما�حدث يقرن أا�جمهور، ذهب ا�جمهور 

�� اللھ اللھ ص جهم أقبل رسول ن يتوضأ وسببھ حديثان ثابتان متعارضان حديث أ�ي إ

ل ع�� أقب رجل فسلم عليھ فلم يرد عليھ ح�ى عليھ وسلم من نحو ب�� حمل فلقيھ

�� اللھ ص رسول اللھن أنھ رد عليھ والثا�ي حديث ع�� إا�جدار فم�ح بوجهھ و�ديھ ثم 

إ��  فا�جمهور صاروا 291ال ا�جنابةإ ال يحجبھ عن قراءة القرآن ��يءٌ �ان عليھ وسلم 

 األول  فرجح غ��هماألول  لثا�ي��خ ا

 كتاب الغسل

 (كتاب الغسل)

ُروا﴿أصلھ  هَّ
َّ
اط

َ
ًبا ف

ُ
ْم ُجن

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
فاضة الماء �افية إن أفأك�� العلماء ع��  292﴾َوِ�ن

ن الدلك فيھ إالشاف��  أ�حابمن  يھ والمز�أ�حابوجوب ذلك، مالك وجل  من غ��

�عده بقرب لم يكمل أو  بحيث لو ترك لمعة لم يدلكها ولو قل مع صب الماء فرض

قياس الغسل ل�� صفة  األحاديثوسببھ اش��اك لفظ الغسل ومعارضة ظاهر  وءهوض

ون فاضة دفيھ اإل إنما  حديث ورد فيھ عن عائشة وميمونة ل�الغسل ع�� الوضوء ف

آخر إ��  عضاء الوضوءأخر غسل رجليھ من ألفظ الدلك و�� حديث ميمونة أنھ 

 الط��ا�ي �� األوسط عن ع�� كرم اللھ وجهھ 291
 6المائدة  292
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ك ن تح�ي ع�� رأسأيكفيك إنما  :لما سألتھ هل تنقض شعرها م سلمةالطهر وقال أل 

قوى �� أ. وهو 293نت قد طهرتأالماء ثالث حثيات ثم تفي��ي عليك الماء فإذا 

ن صفة الطهارة أجمعوا ع�� أالطهارة فلھ  شروط سقاط التدلك فإنما حصر لهاإ

ر�ا��ا الواجبة أمن  أم سلمةوما روي عن  كمل صفا��اأالواردة عن ميمونة وعائشة �� 

 ن شذ فذهب قوم�غ�� ما روي عن الشاف�� و  الغسل ليس بواجبأول  ن الوضوء ��أو 

فلم �ش��ط التدلك وطائفة غلبوا القياس ع��  وترك القياس األحاديثظاهر إ�� 

كالم العرب ينطلق ع�� دلك وغ��ه، مالك  فالطهر والغسل ��الوضوء فاش��طوه 

ھ النية شرط �� الغسل ينوي رفع ا�حدث أ�حابو  بو ثور وداوودأو  وأحمدوالشاف�� 

�ح بال نية �الوضوء، مالك والشاف��  ھ والثوريأ�حابو  أبو حنيفة، األك��

ھ واجبان وسببھ معارضة أ�حابو  أبو حنيفةالمضمضة واالستنشاق غ�� واجب�ن، 

المضمضة واالستنشاق وذكرت ��  أم سلمةلغ��ها فلم تذكر  أم سلمةظاهر حديث 

جمال لقولھ �عا�� �و  أم سلمة�حديث  ًراغ��ه فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفس

﴿ 
ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ُرواَوِ�ن هَّ

َّ
اط

َ
ًبا ف

ُ
ْم ُجن

ُ
جعلھ معارًضا حمل حدي��ما ع�� الندب  وج��ما ومنأ 294﴾ت

جب ليل الرأس هل واخسبب اختالفهم �� ت ع�� الوجوب وهو بنفسھ أم سلمةوحديث 

حت ت :وجبھ قولھ ص�� اللھ عليھ وسلمأوعضد من  م ال، مالك مستحب وغ��ه واجبأ

. واختلفوا �� فرضية الفور وال��تيب 295الشعر�ل شعرة جنابة فأنقوا البشر و�لوا 

�� الندب عأو  اللھ عليھ وسلم ع�� الوجوب ضوء وسببھ هل يحمل فعل الن�ي ص���الو 

�ن م��ا �� بأ�� هذه الطهارة وقوم ال��تيب  نھ توضأ قط إال مرتًبا متوالًياأفلم ينقل 

 ابن حبان �� �حيحھ عن أم سلمة ر��ي اللھ ع��ا 293
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ن تح�ي ع�� أيكفيك إنما  :أم سلمة جسد �� حديثالوضوء ب�ن الرأس وسائر ا�

 لل��تيب ثم بحرف ى�فأ. 296ثم تفي��ي الماءحثيات رأسك ثالث 

 موجبات الغسل

ُروا﴿ضها فأصل نواق هَّ
َّ
اط

َ
ًبا ف

ُ
ْم ُجن

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ِحيِض ﴿ .297﴾َوِ�ن

َ ْ
َك َعِن ا�

َ
ون

ُ
ل

َ
ْل  َوَيْسأ

ُ
ق

ى
ً
ذ

َ
 أو يقظة من ذكرأو  جمعوا ع�� ناقض�ن خروج م�ي من �حيح �� نومأ 298﴾ُهَو أ

 مأن احتلمت وحجة ا�جمهور حديث إن�ى غ�� النخ�� فإنھ ال يرى ع�� المرأة غسال أ

ل ما يرى الرجل هل عل��ا غسل يا رسول اللھ المرأة ترى �� المنام مثسلمة قالت 

فق عليھ انقطاع دم ا�حيض ما ا�حديث الثا�ي المتأ. و 299�عم إذ رأت الماء قال

َك َعِن ﴿ والنفاس
َ
ون

ُ
ل

َ
ِحيِض َوَيْسأ

َ ْ
ولتعليمھ الغسل من ا�حيض لعائشة  300﴾ا�

ر الظاه أهلھ وجماعة من أ�حابھ والشاف�� و أ�حابومالك و  ك�� الفقهاءأوغ��ها، 

 يجب الغسل منإنما  الظاهر أهلو�عض أم ال  ان�ن أنزل تيجب الغسل �� التقاء ا�خ

لثابت افيھ حديثان �حيحان من �ل وجھ ف ي اآلثار ورو  نزال فقط وسببھ �عارضاإل 

ع وألزق ر�شع��ا األ قعد ب�ن إذا  :أ�ي هر�رةحدهما حديث أ�� أو  إن وجد �� ال�حيح�ن

 يت الرجلأر أوالثا�ي حديث عثمان إنھ سئل  301وجب الغسل ا�ختان با�ختان فقد

سمعتھ من رسول اللھ ص�� ھ ولم يمن قال يتوضأ كما يتوضأ للصالة أهلجامع إذا 

نا�خ �حديث عثمان ور�ما  أ�ي هر�رةن حديث أ ا، فا�جمهور رأو 302اللھ عليھ وسلم

 ابن حبان �� �حيحھ عن أم سلمة ر��ي اللھ ع��ا 296
 6المائدة  297
 222البقرة  298
 ابن حبان �� �حيحھ عن أم سلمة ر��ي اللھ ع��ا 299
 222البقرة  300
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 جعل ذلك ص�� اللھ عليھ وسلم رخصة �� إنما بن كعب �ّي أعن  ييحتجون بما رو 

 أرآ �عارًضا ال يقبل ترجيحا وال تومن  داوود أبوخرجھ  مر بالغسلأثم  سالماإل أول 
ً
و�ال

ن الماء من الماء ورجح ا�جمهور أإ��  األمرسقوطهما فيئول  وهو األمرصل أإ��  رجع

 من ال�حابة ورجحوه يذا القياس مرو ع�� ا�حد وقالوا ه بالقياس أ�ي هر�رةحديث 

 نزال اللذة المعتادة قارنتاإل أدرى، فاش��ط مالك �� صفة  ف�ي برواية عائشةأيضا 

�غ��ها نزل بلذة و أوسببھ اسم ا�جنب هل ينطلق ع�� من  ولم �ش��طها الشاف��أم ال 

�ي اينطلق بال لذة أوجبھ ل�ل م�ي ومن ال فال والسبب الث م خاص بلذة فمن رآ أنھأ

بدم االستحاضة فمن باشر �� غ�� الفرج ولم يمن فص�� ثم  �شبيھ خروجھ �غ�� لذة

ل ص�� المذهب وجوب الغسل اعتباًرا أل صالتھ والراجح  بلذة تقدمت �حت ىم�أ

م م�ى لأن باشر �� فرج فاغتسل ثم �لذة و حال خروجھ بال  عت��االلذة ومن قال ال 

ھ منع دخول ا�جنب الم�جد مطلقا، أ�حابمالك و  ،األسباب�غتسل لتداخل 

َيا ﴿ ھ بال غسل وسببھ قولھ �عا��أ�حابھ داوود و حباأالشاف�� إال لعابر فيھ ال مقيم و 

اَرى 
َ
ْم ُس�

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ  َو

َ
ة

َ
ال َرُ�وا الصَّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
وا ال

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
اآلية ب�ن ا�جاز با�حذف موضع  303﴾أ

ن �ان إن يقرب موضع صالة أالصالة واستث�ى عابري سبيل من الن�ي فيجوز للمسكر 

 وال يقرب ا�جنب الصالة إال إن عدماألصل  وهو ال حذفأو  منع من الصالةو�نما  ماًرا

 ا�حقيقةمجاز ا�حذف أجاز المرور ل�جنب ومن رآ  ماء كعابر سبيل أي مسافر فمن رآ

ا�جنب �� الم�جد فمن منع العبور �� الم�جد  لم يكن عنده دليل ع�� منع إقامة

�جد حل المأال ص�� اللھ عليھ وسلم قال  نھأت لعلة �علق بحديث ضعيف غ�� ثاب

  304ال حائض�جنب و 

 43النساء  303
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 أحكام الحیض

ال يمس ا�جنب وا�حائض الم�حف وغ��هم  فا�حائض �ا�جنب فا�جمهور 

 إ�� ا�جمهور ال يقرُء ا�جنب القرآن وتقرُءه ا�حائض وذهب قومباحوه �الوضوء، أ

فقال  إال ا�جنابة من قراءة القرآن ��يءٌ  ال يمنعھ ببھ احتمال �� حديث ع��ّ إباحتھ وس

وقال ا�جمهور لم يكن ليقول عن توهم، أجاز  هو ظن الراوي فال يوجب شيًئاإنما  قوم

عھ ضا وليس �� طوقها رفئلطول مقامها حالقليلة استحساًنا مالك ل�حائض القراءة ا

ثالثة حيض ونفاس �سبب تنفس الرحم  ن دماء الفرجأجمعوا ع�� أبخالف ا�جنب. 

عرق، مالك والشاف�� أك�� مدة ا�حيض  ذلكإنما  بالولد واستحاضة وهو دم علة

 مالك دفعة لكن ال �عتد ��الھ عند قأيام وأ أك��ه عشرة أبو حنيفةا، خمسة عشر يوم

لھ ثالثة قأ أبو حنيفةلھ يوم وليلة، قالشاف�� أ فراء �� الطالق احتياطا للفروج،اإل  ��

ل الطهر خمسة عشر يوًما وروي عن قعن مالك أ األشهرو  أبو حنيفة�� و أيام، الشاف

ق��ى ما ا�عقد عليھ أل سبعة عشر يوما وهو يوق عشرة أيامأو أيام  مالك ثمانية

أقل ا�حيض جعل ما دونھ استحاضة ومن ال  حد ك�� الطهر فمنحد أل وال جماعاإل 

أة ��ن مبتدعند �ل فالنساء عند مالك ع�� ضر  ك��أجعل الدفعة حيضا كما زاد عن 

 خمسة عشر يوًما فإن استمر صلتإ��  دم تراه أول  فالمتبدأة ت��ك الصالة ومعتادة

يوم  يضال أقل ا�حإإال أنھ �عيد عنده الصالة  من ح�ن تيقن االستحاضة �الشاف��

ف�ي  فإن لم ينقطعأيام  ثم �ستظهر بثالثة �ا�اذلأيام  وليلة وقيل عن مالك �عتد

أيضا  نھع ي ما لم تتجاوز أك�� ورو أيام  مستحاضة فالمعتادة عند مالك �ستظهر ثالثة

لم �عمل ع�� عاد��ا فإنما  ك��ه إن لم تم��ه فإن م��ت عملت عليھ، الشاف��أتمكث 

 طبائع النساء عسرت معرفة ا�حدود التجر�ة والعادة فالختالف يل إاليرد من الشرع دل

عليھ سبعة عشر يوما ف�ي  ك��ه ا�جمعأن استمر إن الدم أأجمعوا ع�� و�نما 

ت ا�حيضة قبلأإذا  استحاضة لقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم الثابت لفاطمة بنت حبيش

 الشاف�� والحد فاتر�ي الصالة فإذا ذهبت قدرها فاغس�� عنك الدم وص��. وحجة
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ن إ :الموطأرواه ��  سلمة مأع�� عاد��ا فقط، حديث  يتب� ��اأإ��  رواي�ي مالك

�� إ رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم فقال لتنظر  أم سلمةمستحاضة استفتت لها 

صا��ا أ ن يصي��ا الذيأيام والليا�� ال�ي �انت تحيضهن من الشهر قبل عدد األ 

 ، فا�حائض ال�ي305خلفت ذلك فلتغتسل الشهر فإذا فلت��ك الصالة قدر ذلك من

 تظهار انفرداالسأيام  حيض فثالثة�شك �� االستحاضة �المستحاضة ال�ي �شك �� ا�

ك فيھ ضعيف، مال يفلم يكن فيھ حديث ثابت وما رو  األوزا��ھ و أ�حاب��ا مالك و 

�ل  �الطهر �رؤ�ة أول  ا�حيض و�غسل عندأيام  والشاف�� إن تفرق لها ا�حيض تجمع

 عن مالك تجمع ي جمعت خمسة عشر يوما استحيضت ورو  يوم فلعلھ طهر فإن

 ظهر فإن دمخالفھ األ ثم �� مستحاضة فهذا مذه��ما و�ن �ان أيام  عاد��ا وثالثة

 يوم�ن وعليھ فيوم الطهرأو  يوًماأو  ساعت�نأو  ا�حيض يجري و�نقطع فيمكن ساعة

 قھال تلفيق فتتبع عاد��ا لكن الف�ان حيضا ف هًرا حقيقيا فال تلفيق و�نطإن �ان 

لھ خمسة أق أبو حنيفةقل النفاس، حد أل منقول فال يحدث قول، مالك والشاف�� ال

ستون  �هأك�ا، ا�حسن عشرون يوما، مالك أحد عشر يوم أبو يوسفوعشرون يوما، 

 أهل ك��أو�ھ قال الشاف�� و األول  ھ ع�� القول أ�حابل عنھ النساء و ئيوما ثم �س

دا��ا ل وقيل �عت�� أبو حنيفةر�عون يوما و�ھ قال أك��ه أالعلم من ال�حابة ع�� أن 

لوقوف ع�� ا ر�عون وسببھ عسرأ ىن�م قال للذكر ثالثون يوًما ولأل فتغسل لھ وفرق قو 

�حامل ن اإ �ح عن الشاف��سنة فيھ �ا�حيض والطهر، مالك �األذلك بالتحديد وال 

 وعلة إال ي وغ��هما ال تحيض فدمها دم فسادوالثور  وأحمد أبو حنيفةقد تحيض، 

 نلرواية عا اس وهو �ا�حيض �� �ل حكم فاضطر�تنھ نفأأن يصي��ا الطلق فأجمعوا 

ا�حيض وقيل أيام  ا حكم ا�حائض نفسها وقيل تقعد ضعفمالك �� قدره أحده

 أبو داوود والنسائي وأحمد باختالف �س�� عن أم سلمة ر��ي اللھ ع��ا 305
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ت�ن ر م شهر الثا�ي تضعفأي ففا�حيض �عدد الشهور ال�ي مرت لها أيام  ك��أتضعف 

قوة  باعتبار وقوفوسببھ عسر ال األشهروالثالث ثالث مرات والرا�ع كذلك ما زادت 

وة �انت ق وضعفها و�اعتبار صغر ا�جن�ن وك��ه فمرة ي�ون دم ا�حيض إذاالمرأة 

عن  ين ي�ون حمل ع�� حمل كما ح�أوافرة وا�جن�ن صغ�ً�ا و�ذلك يمكن المرأة 

 ألك��ا ن ومرضھ التا�ع لضعفها ومرضها ��ا�جن�طباء ومرة ي�ون ما تراه لضعف األ 

ض ل�حي أبو حنيفةدم علة، مالك والشاف�� و  األك��في�ون دم علة ومرض وهو �� 

الك م أ�حاب األشهر عندا�حيض و أيام  حمر وكدرة وصفرة ��أ ثالث حقائق دم قا�يءٌ 

بو أ، داوود و م الأ ا�حيضأيام  ��أم ال  ن الكدرة حيض �الصفرة مطلًقا مع الدمأعنھ 

 وسببھ مخالفة ظاهر حديث رة ال ي�ونان حيضا إال بأثر الدمن الصفرة والكدأ يوسف

م عطية ال �عد الكدرة والصفرة �عد الغسل شيئا. عن أأم عطية �حديث عائشة قالت 

 الكرسف فيھ الصفرة والكدرة من دم ساء كن يبع�ن إل��ا بالدرجة ف��ان النأعائشة 

جح ة البيضاء فمن ر ص��جلن ح�ى تر�ن الق قول التالصالة فا�حيض �سأل��ا عن 

فإن حكم أم ال  ا�حيض وغ��ه مع الدمأيام  حديث عائشة جعلها حيضا مطلقا ��

م عطية ع�� ما �عد أحمل حديث  يختلف ومن جمع بي��ما ال��يء �� نفسھ ليس

ديث ا�حيض وحأيام  عائشة �� حديثأو  ثر انقطاعھإانقطاع الدم وحديث عائشة 

 عطية فقط لقولھ ص�� اللھ عليھ مأخذوا بحديث أا�حيض فقوم أيام  م عطية �� غ��أ

، وهو 306هما رطو�ة ال غ��إنما  سود �عرف والصفرة والكدرةأدم ا�حيض دم  :وسلم

��ما رأت أة وا�جفوف بالقص د بن حزم، ابن حبيب عن مالك تطهر�ي محمأمذهب 

م��م  بلغ فقط وسببھأ��ا أ ح�ى تراها والراجحلقصة فال تطهر ن اعتادت اإوفيھ عنھ 

بًدا ح�ى تم�� أمن را�� العادة وم��م من را�� الدم فقط، مالك المستحاضة طاهر 

 أبو داوود �� سننھ عن فاطمة بنت حبيش ر��ي اللھ ع��ا 306
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ن �انت إتقعد عاد��ا  حنيفة أبوقل الطهر فت�ون عل��ما حائًضا، أك�� من أا�حيض �� 

 هالأن �انت إع�� التمي��  عنده، الشاف�� �عملأيام  ك�� ا�حيض عشرةأال قعدت �و 

� العادة ع�أو  ع�� التمي�� هما معا فللشاف�� قوالنأهلن �انت من �ال فع�� عاد��ا و �و 

 ن تدعأمرت أ�ي حبيش أوسببھ حديثان مختلفان حديث عائشة عن فاطمة بنت 

أم ديث وتص�� و�� معناه ح أن يصي��ا الذي أصا��ا ثم �غتسل يامها قبلأالصالة قدر 

عت�� مالك العدد �� ا�حائض ال�ي �شك ال �� المستحاضة والنص �� فا سلمة

من رجح و غر�ب و وه صل�� الفرع دون األ  المستحاضة �شك �� ا�حيض فاعت�� ا�حكم

ن رام مو وم��م من لم يراعھ  قال باعتبار اللون وهو قول مالك شحديث بنت أ�ي حبي

موضعها والثا�ي �� ال�ي و  الشهر يامها منأفيمن عرفت عدد األول  ا�جمع قال ا�حديث

م وال موضعها اين لم �عرف األ إ وال موضعها و�عرف لون الدم وقيل ال �عرف عددها

ن رسول اللھ ص�� اللھ أوفيھ  حديث حمنة بنت جحش �ححھ ال��مذي تتحرى ع��

يام أ سبعةأو أيام  ستة ��ي�� ركضة من الشيطان فتحيّ إنما  :عليھ وسلم قال لها

 307�� علم اللھ

 موانع الحیض وحكم غشیان الحائض

�ا قض�تالصالة ووجو��ا فال  شياء فعلأر�عة أن ا�حيض يمنع أجمعوا ع�� أ

مر ؤ عائشة الثابت كنا ن ال قضاءه �حديثبخالف الصوم فتقضيھ وفعل الصوم 

وهو  .الصالة يا�خوارج تق�� مر بقضاء الصالة. قالت طائفة منؤ بقضاء الصوم وال ن

ما يفعل ا�حاج غ��  �ل فعلتن أمرها أشاذ و�منع الطواف �حديث عائشة الثابت 

ِحيِض ﴿اع �� الفرج الطواف بالبيت و�منع ا�جم
َ ْ
َساَء ِ�� ا� ِ

ّ
وا الن

ُ
ِ�ل

َ
اْع�

َ
مالك  308﴾ف

وضع م يجتنبإنما  فقط، الثوري وداوود اإلزارلھ ف��ا ما فوق  أبو حنيفةوالشاف�� و 

 للھ ع��اال��مذي �� سننھ عن حمنة بنت جحش ر��ي ا 307
 222البقرة  308
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حاديث �حاح أواالحتمال �� آية ا�حيض وردت  األحاديثالدم فقط وسببھ ظواهر 

ن حداهإ�انت  ذاإمر أ�ان ينھ ص�� اللھ عليھ وسلم أوميمونة  أم سلمةعن عائشة و 

إال  با�حائض اصنعوا �ل ��يٍء روي  309زارها ثم يباشرهاإن �شد عل��ا أضا ئحا

قال لها و�� حائض اكشفي عن فخذك قالت عن عائشة  أبو داوودوذكر  310الن�اح

 ھوجعأفكشفت فوضع خده وصدره ع�� فخذي وحنيت عليھ ح�ى د�� وقد �ان 

ِحيِض ﴿فاالحتمال �� اآلية تردد  ال��د
َ ْ
َساَء ِ�� ا� ِ

ّ
وا الن

ُ
ِ�ل

َ
اْع�

َ
ى ف

ً
ذ

َ
ْل ُهَو أ

ُ
ب�ن أن  311﴾ق

ْل ﴿ر�د بھ ا�خاص بدليل أي�ون من باب العام أو  عمومھ ح�ى يدل دليل يحمل ع��
ُ
ق

ى
ً
ذ

َ
فمن فهم العموم استث�ى بالنص ما فوق ذى �� موضع الدم ي�ون األ و�نما  312﴾ُهَو أ

اص ر�د بھ ا�خأفمن رآ من باب العام اإلزار فالسنة تخصص الكتاب عند األصولي�ن 

فمن رام ا�جمع وهو المتع�ن حمل  اإلزارحت تع�� اآلثار الما�عة مما  رجح اآلية

عوا جمأع�� ا�جواز فإ��م  اإلباحةحاديث أع�� الكراهة و  اإلزارحاديث المنع مما تحت أ

ا�خمرة و��  سأل عائشة أن تناولھم��ا إال موضع الدم فقط  ��ا لم ينجسأع�� 

�� وثبت أ��ا ترجلھ و  313ن حيضتك ليست �� يدكإفقال  حائض فقالت إ�ي حائض

لك والشاف�� وا�جمهور ، ما314ال ينجس مؤمنن الإ حائض وقال ص�� اللھ عليھ وسلم

 مد ا�حيضأك�� هرت ألطإذا  ائزج أبو حنيفة ض ح�ى �غتسل،ئا�حا ءُ ىال يجوز وط

م ز �ي محمد بن حأغسلت فرجها بالماء جاز مطلًقا �  إذا األوزا��يام، أوهو عنده عشرة 

 النسائي �� سننھ عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 309
 مسلم �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 310
 222البقرة  311
 222البقرة  312
 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 313
 النسائي �� سننھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 314
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وُهنَّ ِمْن ﴿ وسببھ االحتمال �� قولھ �عا��
ُ
ت

ْ
أ

َ
 ف

َ
ْرن هَّ

َ
ط

َ
ا ت

َ
ِإذ

َ
ھُ ف

َّ
ُم الل

ُ
َمَرك

َ
 أ

ُ
 315﴾َحْيث

انقطاع دم وغسل فرج فقط وغسل من ا�حيض  لطهر لغة وشرًعا مش��ك ب�ن ثالثةفا

�لف ف�ان أظهر �� الغسل بالماء من انقطاع الدم مال رعوا التطهر من فعلفا�جمهور 

لن يطهرن يفعبمذهبھ  أبو حنيفةدليل ع�� خالفھ ورجح  ح�ى يدلإليھ  فوجب المص��

ذه حد من هع�ن مراعاة مع�ى واتالدم منھ �� التطهر بالماء ف ظهر �� انقطاعأفهو 

دة وجوً�ا فا�جملة الثانية مؤكيطهرن هو المفهوم من تطهرن  الثالثة فالذي يفهم من

رهًما عطھ دان دخل الم�جد فإح�ى يدخل الدار ف�عط فالًنا درهًما  و�� فال يقال اللأل 

لكالم اغتسلن صار ابح�ى ينقطع الدم فإذا تطهرن  تقر�وهن ح�ى يطهر أول والومن ت

طهرن و�تطهرن فعدم تفإذا دخل الم�جد فاعطھ إال إن قدر ح�ى  فاسًدا بمن�لة

] لتق�ن [نيحد المعأإ��  لم يكن نص صارف نصل ف�ل مج��د مصيب إاأل  ا�حذف هو

رن فاستعملوا يطهر و�تطه حمل عليھ يطهرن ين أن التفعل أو�� أف�ان ا�جمهور رعوا 

ن يحمل ع�� طهر الفرج بالماء فقط أل نھ أحوط لكن يرد عليھ أالغسل وهو  �� مع�ى

ى ذ� ا�حيض لتحقق براءة الرحم من األ أك� أ�ي حنيفةافة فاعتبار النظ الطهر

ع�� حليلھ فيتضرر و إضرر كب�� ع�� الزوج و�احتمال ا�ع�اس الدم ��  ذىأفا�حيض 

حليل فيتضرر رحمها غالًبا وع�� قعر الرحم بقوة اإل إ��  ا�ع�اس الدمالحتمال  الزوجة

ف�ج الأو  القرعأو  ال��صأو  فإنھ إن خلق ولد بي��ما ال �سلم غالبا من ا�جدام لدالو 

ا ت المرأة وتطهرت انقطع دمهما تأولوه فإنھ �البول ظهر اآلية ال النجاسة ك ةفهو قو 

 تغفر�ى امرأتھ حائًضا اسأمن  أبو حنيفةوالشاف�� و ا�حبل وتكسر ال�وز، مالك  تقطع

 ھن وطىء فيإنصف دينار قال البعض أو  يتصدق بدينارأحمد  اللھ وال ��يء عليھ،

 عباس ابن ىرو  أم ال فدينار و�عد انقطاعھ نصفھ وسببھ هل �ح ا�حديث الوارد فيھ

 222البقرة  315
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 ق بدينارتصدمرأتھ و�� حائض أنھ يعن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم �� الذي يأ�ي ا

 فعليھ دينارن وطىء �� الدم إ�� حديث ابن عباس أيضا  وروي  316وروي بنصف دينار

 �� هذا ا�حديث يتصدق بخم��ي دينارن وطىء �� انقطاع الدم فنصف دينار وروي �و 

د ا�جمهور ��يء م��ا فجروا فلم ي�ح عنإليھ  فمن �ح عنده صار وقال بھ األوزا��

 وهو ال��اءةاألصل  ع��

 المستحاضة أحكام

يجب ع��  مصارك�� فقهاء األ أ�م و أ�حا�و  أبو حنيفةمالك والشاف�� و 

توضأ أن ت طاع دم ا�حيض ف�لهم أوجبوا عل��اهر واحد عند تيق��ا انقطالمستحاضة 

�ل صالة ل ن �غتسلأن لم تتضرر بھ وغ��هم رأوا إل�ل صالة غ�� مالك استحبھ فقط 

 
ً
العشاء  �المغرب مع ر فتغسل وتصل��ما دفعةيقرب العص ح�ى وقوم تؤخر الظهر مثال

و ثالثة وهكذا وه ثا للصبحثم �غسل غسال ثانيا تجمع ب�ن الصالت�ن ثم تطهر ثال

لھ  حدوم��م من لم ي ا طهًرا واحًدا �� اليوم والليلةاغتساالت �� �ل يوم وقوم رأوا عل��

 قوالأر�عة أطهر و�� إ��  طهر ن تتطهر منأن تتطهر وم��م من رآ أوقتا وروي عن ع�� 

 واحد متفق عليھ والثالثة ال فالثابت فيھ و�� أر�عة األحاديثوسببھ اختالف ظواهر 

لصالة ا �قبلت ا�حيضة فد�أفإذا �� بنت أ�ي حبيش المتقدم فقال  حديث عائشة

 واحًدا ووضوًءا واحًدا �317و�ذا أدبرت فاغس�� عنك الدم وص��
ً
� . فيفيد غسال

أبو ها الشيخان وخرج ل�ل صالة فلم يخرج الز�ادة ئيالروايات وتوضالعموم و�� �عض 

الندب للمشقة الثا�ي  هور فحملھ مالك ع��و�حت عند قوم و��ا تمسك ا�جم داوود

عوف استحاضت فأمرها  بن الرحمنبنت جحش زوج عبد أم حبيبة  عن عائشة عن

غتسل مرها بأن �أم يرواية ل عليھ وسلم أن �غسل ل�ل صالة و�� رسول اللھ ص�� اللھ

 أبو داوود وأحمد عن ابن عباس ر��ي اللھ ع��ما 316
 مسلم �� �حيحھ عن عائشة أم المؤمن�ن ر��ي اللھ ع��ا 317
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ذا نقلت عنھ وخرجھ البخاري ع�� ه �� �غتسل ل�ل صالة فهمت ال أ��او�نما  ل�ل صالة

ن فاطمة بنت أ�ي إقالت يا رسول اللھ  بنت عميس أسماءالطر�ق والثالث حديث 

 واحًدا وللمغرب والعشاء 
ً
حبيش استحيضت فقال لتغتسل للظهر والعصر غسال

 واحًدا و 
ً
حزم  و�ححھ ابن أبو داوودخرجھ  جر وتتوضأ فيما ب�ن ذلك�غتسل للفغسال

وفيھ أنھ ص�� اللھ عليھ وسلم خ��ها ب�ن  محمد والرا�ع حديث حمنة بنت جحش بوأ

�غتسل ثالث مرات �� اليوم والليلة ع�� حديث  تص�� الصلوات بطهر واحد و��ن أن أن

ذهب  فخي�� فاالختال ع�� الوجوب وهنا ع�� الت بنت عميس غ�� أن هناك ظاهر أسماء

ن أمع فالفرق ب�ن البناء وا�ج وال��جيح وا�جمع والبناءُ  ر�عة مذاهب الن�خأإ��  العلماء

ا وا�جامع يراهال
ً
ور رجحوا حديث فاطمة بنت �� الظاهر فا�جمه با�ي ال يرى خالف

الن�خ قال حديث إ��  ال يجوز فمن ذهب خ�� البيان عن وقت ا�حاجةأحبيش فت

�� تحيضت و�ان صسهلة بنت سهيل اس أم حبيبة واستدل بأن نا�خ �حديث أسماء

 مرها أن تجمع ب�نأفلما جهدها ذلك  ةمرها بالغسل عند �ل صال أاللھ عليھ وسلم ي

والعشاء �� غسل واحد و�غتسل ثالثا للصبح  لظهر والعصر �� غسل واحد والمغربا

 بيش محمول ع�� ال�ي �عرففاطمة بنت ح رآ ا�جمع وهو المتع�ن رآ أن حديثفمن 

بة محمول ع�� ال�ي ال �عرف ذلك م حبيأ االستحاضة وحديثأيام  ا�حيض منأيام 

هرت طصالة يحتمل أ��ا إ��  ن قامتإفإ��ا  ا للصالةطهر �� �ل وقت احتياطمرت بالأف

 ا�حيض منأيام  ع�� ال�ي يتم�� لها أسماءحديث  ن �غتسل ل�ل صالة فيحملأفوجب 

� ب�ن �يالتخإ��  تص�� بالغسل صالت�ن وقوم ذهبوا ينقطع ع��ا فوجب أن لة فر�ماعال

قال قوم ا�خ��ة �� ال�ي اء واحتجوا بحديث حمنة وفيھ خ��ها سمأو أم حبيبة  حديث

 ب�نوهو قول خامس لكن التخي�� الذي لها  اإلطالقب حيض��ا وقوم قالأيام  ال �عرف

ل قا �� اليوم والليلة ثالث مرات فمن و��ن أن تتطهر ن تص�� الصلوات �لها بطهرأ

سيب عيد بن المسا�جمهور. وروي عن ابن عباس و  تطهر �ل يوم مرة لم�ان الشك
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وا�حكم وروي عن عائشة ال  �المستحاضة النخ� ئوجماعة من التا�ع�ن يجوز وط

 ��ا طاهرألأو  باحة الصالة لها رخصةإوسببھ هل  ال يأت��ا إال إن طال ��اأحمد  يجوز،

جاز و�� أيجز الوطأ ومن قال حكمها حكم الطاهر  مرضت فمن قال رخصة لم�نما و 

  مسألة مس�وت ع��ا فالتفر�ق ب�ن الطول وال طول استحسان من ا�ج��د ال غ��

 باب التیمم

 (باب التيمم)

غرى فعمر وابن مسعود ليس بدال دل عن الطهارة الصبن التيمم أجمعوا ع�� أ

حتمال اال دل ع��ا وعليھ ا�جمهور وسببھ بنھ أل�حابة ع�� و�قية ا الك��ى وع��ّ  عن

ِجُدوا ﴿جنب فاحتمل و�� آية التيمم فلم ت�ح لهم اآلثار الواردة بالتيمم ل� الوارد
َ
ْم ت

َ
ل

ُموا َيمَّ
َ
ت

َ
ن فسر إعل��ما أو  عود الضم�� ع�� ا�حدث أصغر فقط 318﴾َماًء ف

ُم ﴿
ُ
َمْست

َ
 غراألصا�حدث إ��  بلمس بيد عادقطعا و�ن فسر  جامعتم رجع عل��ما 319﴾ال

ھ تقديم وتأخ�� من غ�� دليل فإنإ��  مذ�ور فال يصار قربأفقط ليحمل الضم�� ع�� 

جد ماء فقال ال تصل ح�ى تجد أجنبت فلم أعمر فقال  �ىأن رجال أمجاز. فاآلثار فيھ 

��  عكتن تمأأنا وأنت �� سر�ة فصليت ولم تصل �عد  جنبناأفقال عمار أما تذكر لما 

ا ثم من تضرب بيديك ثم تنفخ ف��أيكفيك إنما  ال��اب فقال ص�� اللھ عليھ وسلم

 حدث بھأعمر اتق اللھ يا عمار فقال إن شئت لم  تم�ح ��ما وجهك وكفيك فقال

جنب لم يجد أن رجال أ�ي مسعود لو مو��ى أل بوأ. قال 320فقال لھ نوليك ما توليت

ْم ﴿تيمم قال أبو مو��ى فكيف ��ذه اآلية ي ء شهًرا كيف يصنع بالصالة قال الالما
َ
ل

َ
ف

 43النساء  318
 43النساء  319
 ابن حبان �� �حيحھ عن عبد الرحمان بن أبزى ر��ي اللھ عنھ 320
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ًبا ّيِ
َ
ُموا َصِعيًدا ط َيمَّ

َ
ت

َ
ِجُدوا َماًء ف

َ
برد إذا  وشكلو رخص لهم �� مثلھ أل  فقال 321﴾ت

عمار قال ألم تر عمر لم يقنع بقولھ  �سمع لقول عل��م الماء أن يتيمموا فقال ألم 

يان ن �سأخرجهما البخاري و ان بن حص�ن نھ ثبت �� حديث عمار وعمر أفا�جمهور رأوا 

 األرضوجعلت ��  :اللھ عليھ وسلم بقولھ ص��أيضا  س مؤثرا واستدلواعمر لي

ص�� اللھ عليھ وسلم رآ  رسول اللھن أ . فحديث عمران بن حص�ن322م�جًدا وطهوًرا

 
ً
أما يكفيك أن تص�� مع القوم فقال يا   لم يصل مع القوم فقال يا فالنرجال مع��ال

إنھ عليك بالصعيد فالصالة والسالم  أصابت�ي جنابة وال ماء فقال عليھرسول اللھ 

ع�ي من يجوز أأم ال  ھأهل يطأ نأ، فلھ اختلفوا فيمن لم يجد ماء هل لھ 323يكفيك

. ا�جمهور ذا عدموا ماءً إ نھ يجوز للمر�ض والمسافرل�جنب التيمم. وأجمعوا ع�� أ

  يجد ماء و�خاف ضرًرا بھ وال�حيح يتيمم المر�ض الذي
ً
 االذي يخاف باستعمالھ هال�

وجب عليھ البعض أوهذا  ماء وا�خائف ع�� نفسھ بطلبھ ماء ذى من بردأشديد أو 

وجد ماء، مالك والشاف��  نإن وجد ماء، عطاء ال يتيمم المر�ض وال غ��ه إ اإلعادة

ال�حيح العادم ماء  ال يتيمم ا�حاضر أبو حنيفةيتيمم حاضر �حيح عدم ماء، 

رٍ ﴿وسببھ أما �� المر�ض فهو �� اآلية محذوف 
َ

� َسف
َ

ْو َع�
َ
ى أ

َ
ْم َمْر��

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
أي  324﴾َوِ�ن

ض التيمم للمر� جازأعادوا الضم�� للمسافر ولم تجدوا فقط أال تقدرون ع�� الماء و 

 ومن رآ عود نھ ال حذف لم يجزأالمر�ض والمسافر معا و ن الضم�� �عود ع�� إمن رآ 

ْو َجاَء ﴿وهو  مر�ضا ومسافًرا ومن انتقض وضوءه صناف ا�حدث�نأجميع إ��  الضم��
َ
أ

 6المائدة  321
 البخاري ومسلم عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 322
 البخاري �� �حيحھ عن عمران بن ا�حص�ن ر��ي اللھ عنھ 323
 6المائدة  324
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اِئِط 
َ
غ

ْ
ْم ِمَن ال

ُ
ك

ْ
َحٌد ِمن

َ
لم يره  مم ل�حاضر ال�حيح الفاقد ماء ومنجاز التيأ 325﴾أ

ع وسب ومن رآ قياس ا�خائف من �لص أبو حنيفةعائًدا ل�حاضر�ن منع تيممھ وهو 

يتيمم  عدم الماء وقد رجح مذه��م من قالع�� من أو  ضرًراع�� ا�خائف من الماء 

وه لقتالمر�ض �حديث جابر �� ا�جروح الذي اغتسل فمات فأجاز لھ الم�ح وقال 

ا�خائف من برد الماء ع��  وا قياس ال�حيحح�ع�ي بفتواهم ورج 326قتلهم اللھ

 ﴿ ال�� ليلة باردة فتيمم فت جنبأنھ أعن عمرو بن العاص  يما رو م المر�ض
َ

وا  َوال
ُ
ل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ت

ْم َرِحيًما
ُ

 ِبك
َ

ان
َ
َھ �

َّ
ْم ِإنَّ الل

ُ
َسك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ليھ وسلم فلم �عنف. فذكره للن�ي ص�� اللھ ع 327﴾أ

نية  إ�� النية ف��ا شرط فإ��ا �عبدي وشذ زفر قائال ال تحتاج نأ فا�جمهور ع��

شق � ي وضعف، مالك والشاف�� �ش��ط طلب الماء طلًبا اليابن ح وا�حسن األوزا��� 

ى جوده �أن شك وسببھ هل �س�ظن و أو  ن علمإميل�ن ال أك�� ل�ل صالة  بھ �� أقل من

لم �ش��طھ،  أبو حنيفةمھ سقط و دظن عأو  م ال فإن علمأ يطلبھ غ�� واجد من لم

 أهلو  أبو حنيفةجزاء التيمم �عد دخول الوقت، أوالشاف�� �ش��ط إيقاع �ل  مالك

َيا ﴿ ءش��ط وسببھ هل يفهم من آية الوضومالك ال � أ�حابالظاهر وابن شعبان من 

ْم 
ُ

وا ُوُجوَهك
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ِة ف

َ
ال � الصَّ

َ
ْم ِإ�

ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
وا ِإذ

ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
وجب أنھ أفظهر م��ا  328﴾أ

 وء والتيمم وال ي�حوجوب الصالة دخول الوقت فال يجب الوض بدلھ �عدأو  الوضوء

للتيمم ع�� الوضوء فخصص الشارع الوضوء و�قي الوقت قياًسا  إال �عد دخول 

آية  دن التيمم رخصة نزلت �عال يفهم م��ا أل أو  بفعلھ صھخص التيمم ع�� أصلھ

رد من نھ لم يقرب وأل أالصالة لظهر وجهھ لكن الوضوء  الوضوء فلو قيس التيمم ع��

 43النساء  325
 ال��مذي وأحمد عن أم سلمة ر��ي اللھ ع��ا 326
 29النساء  327
 6المائدة  328
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الصالة �� إ مالصالة نو�تم القياإ��  دخول الوقت فإذا قمتم نھ تيمم قبلأفعل الشارع 

�� �ع�ي �عد وجودها فال ينطلق عليھ عادم الماء إال �عد دخول الوقت ولو علم ع

�� اللھ ص قبل الوقت فلم يرد فيھ سم�� إال من فعلھ الفرض وجوده فإنھ لم ي�لف ��ا

ي دليل فإن دخل وقت ولم يجد ماء جاز التيمم فالتوسط �� أعليھ وسلم لكنھ دليل و 

يدي ن األ أرا�� ندب فقط فا�جمهور وهو المشهور من مذهب مالك الم��دد والتأخر لل

 ي و ال�وع�ن معهما ور إ��  ا�حديث أهلالظاهر و  أهلن، �� التيمم �الوضوء مع المرفق�

�� إ المرفق�ن، الزهري ومحمد بن مسلمةإ��  ندب ال�وع�ن وم��ماإ��  عن مالك الفرض

� ع�شهر و أ�� اليد فتطلق ع�� الكف�ن وهو  المناكب وهو شاذ وسببھ االش��اك

فيك يكإنما  :اآلثار فيھ و�� حديث عمار المتقدم الذراع�ن وع�� العضدين واختالف

اليد �� ن أ. فهو نص �� 329تم�ح ��ا وجهك وكفيك ن تضرب بيدك ثم تنفخ ف��ا ثمأ

ن عمر عن اب ي المرفق�ن فأفاد االحتمال ورو إ��  طرقھ التيمم الكف فقط و�� �عض

�� إ التيمم ضر�تان ضر�ة للوجھ وضر�ة لليدينقال  ن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلمأ

ابن عباس وغ��ه فلهذه اآلثار قاس ا�جمهور التيمم  من طر�قأيضا  ي ورو  330المرفق�ن

ة آثار معارضالمرفق�ن وتر�وا نصا ثابتا بقياس و إ��  ع�� الوضوء فعدلوا عن الكف

كف اليد ع�� ال ھ فإطالقأقوالواجًبا والذراع ندبا �� �عض  فجمع مالك فجعل الكف

أو  قط� فاألو� صل الوضعأمجاز فا�جمل المش��ك ما اش��ك ��  حقيقة وع�� غ��ها

ن قلنا �از و ا�جإ��  خذ بالكف فإنھ ال �عدل عن ا�حقيقةفيتع�ن األ  الثا�ي فقط وعليھ

ال الثابت وهو الكف فذ با�حديث خع�� الثالثة ع�� السواء وجب األ  ظهرت داللة اليد

من الكتاب  ت فتب�ن الكفالقياس ع�� الثابت فال ترجح اآلثار ع�� الثاب مع�ى لتغليب

 مسلم �� �حيحھ عن عبد الرحمن بن أبزي ر��ي اللھ عنھ 329
 الط��ا�ي �� الكب�� عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ عنھ 330

128 
 

                                                             



المرفق�ن وسكت عنھ �� التيمم ومن السنة الثابتة إ��  وقوى مقصوده فيھ حيث ب�ن

باط تمسك ببعض طرق حديث عمار تيممنا مع رسول اللھ ص�� اللھ اال إ��  فمن ذهب

المناكب. فا�جمع هو ا�حسن وأو�� من إ��  يھ وسلم فم�حنا بوجوهنا وأيديناعل

ا. ء احتو�ال فالبنا األحاديثن �حت تلك إالفق�ي لكن  الكالم أهلال��جيح عند 
ً
ياط

فيھ  طلقت ا�جمهور دخلأ اضر�ة للوجھ وضر�ة لليدين فمهم فا�جمهور ع�� ضر�ت�ن

يدين وضر�تان للحمد. وقال البعض ضر�تان للوجھ أدون  حنيفة أبومالك والشاف�� و 

ء التيمم ع�� الوضووقياس  األحاديثجمال اآلية و�عارض إوسببھ  وقوم واحدة ف��ما

 احدة لهما فجمع مالكمتفق عليھ ففي حديث عمار الثابت ضر�ة و  �� �ل وجھ غ��

 األحاديثر و فرض للثابت والثانية سنة لبقية اآلثار فرجح ا�جمهاألو��  فقال الضر�ة

رد، الشاف�� وجب القياس ع�� الوضوء ففرق م��م مالك جمعا للوا مع ضميمة

ة من �� ك �� لفظال يجب وسببھ االش��ا أبو حنيفةعضاء، مالك و توصيل ال��اب لأل 

ھُ ﴿ قولھ �عا��
ْ
ْم ِمن

ُ
ْيِديك

َ
أ ْم َو

ُ
اْمَ�ُحوا ِبُوُجوِهك

َ
فإ��ا وضعت للتبعيض ولتمي��  331﴾ف

ا 
ً
�� الشافرجح و�نما  التبعيض هنا إرادةا�جنس �ع�ي �عض الصعيد لكن �عد ذوق

بت تيممھ ص�� . وث332ثم تنفخ ف��ا :حديث عمار ��التبعيض قياًسا ع�� الوضوء لكن 

ا�حائط فحكم ال��تيب فيھ �الوضوء. أجمعوا ع�� جوازها ب��اب  اللھ عليھ وسلم ع��

ال بال��اب ا�خالص، مالك يجوز ل�ل ما صعد ع�� إال يجوز  الطيب، الشاف��ا�حرث 

نھ زاد �ل متولد من أإال  أ�ي حنيفةجزا��ا من ح��ى ورمل وتراب � أ من األرضوجھ 

عند  �حعن مالك وهو األ ي كنورة وزرنيخ وجص وط�ن ورخام ورو من ا�حجارة  األرض

وب الث يتيمم �غبارأحمد  ،األرضھ واش��ط ا�جمهور صعود ال��اب ع�� وجھ أ�حاب

 6المائدة  331
 مسلم �� �حيحھ عن عبد الرحمن بن أبزي ر��ي اللھ عنھ 332
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 األرض جزاءألفظ الصعيد فيطلق ع�� ا�خاص وع��  واللبد وسببھ شيئان اش��اك ��

عيًدا �� ص شيش والث�ج لتسميتھھ جوازه ع�� ا�حأ�حابالظاهرة ح�ى روي عن مالك و 

لوارد ا األرض طالق اسمإالثا�ي  بالسبو وهو ضعيف  األرضصل اللغة لصعوده ع�� أ

جًدا م� األرض جعلت �� :�� �عض اآلثار المشهورة وتقييدها بال��اب �� �عضها

ر �� تر���ا طهوًرا وشه م�جًدا وجعلت األرض، و�� �عض الروايات جعلت �� 333وطهوًرا

المطلق ن يق��ى بأإ��  ي�ن أن يق��ي بالمقيد ع�� المطلق فذهب ابن حزماألصولعند 

ا فمن يق��ي بالمق ظهرمع�ى بركة الشرع وهو األ  �ادةع�� المقيد لما فيھ من ز 
ً
يد ذوق

 ما �س�ى أرًضا �� اللغة ل��اب ومن عكس �ابن حزم أجاز ع��ع�� المطلق لم يجز إال ا

فمن  رضاأل جرم مقابال للسماء فال يتناول اسم الصعيد النبات فالصعيد وجھ و�� �ل 

جمع فإن �عذر الصعيد ا� العضوإ��  ار اش��ط نقل ال��اببفسر الصعيد بصعود الغ

مدركھ  ضعفو�نما  وجھ �ختلف فيھ فإنھ ليس باطال من �لاإ��  عليھ انتقل وجو�ا

ذواق أفلم يصلھ �ل الناس فال �سقط الصالة إال �عدم مجمع عليھ ومختلف فيھ فإن 

بحور  ستنان باالستنباط ��واال  اإلخالصالعلماء منورة بالعوم �� بحر الشرع ع�� وجھ 

 الو��.

ال ا وما  ما یفعل بھ قض التیمم و  ما ین

ن يدخل �� أفوجود ماء قبل  ��ا ينقضها ما ينقض الوضوءأوأجمعوا ع�� 

فسببھ هل وجود الماء يرفع  ثدحال ا�إالصالة ا�جمهور ينقضها وقوم ال ينقض 

قال ينقض دون من رآ رفع  ن رآ رفع االست�حابابتداءها فمأو  است�حاب الطهارة

�جًدا م األرضوجعلت ��  :لناقض الرافع لالست�حاب وحجة ا�جمهور ابتدا��ا فحد ا

الماء انتقض ولم ت�ح  الماء لكن ا�حديث محتمل فإن وجد . ما لم يجد334وطهوًرا

 البخاري ومسلم عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 333
 البخاري ومسلم عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 334
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وجدت الماء فأمسھ  فإذا :ري وفيھدمذه��م حديث ا�خ ي قو يفالذي ظهر أنھ  ابتداءً 

مالك يقولون  أ�حابفالشاف�� و أيضا  . �ع�ي فوًرا وفيھ طرف احتمال335جلدك

قاء ب فاد الستباحة معأو�نما  التيمم ال يرفع ا�حدث فلم يفد للمتيمم طهارة أصال

 رةت الضرو لز�أو ل ا�حدث �عنون رخصة فرخصة الميتة للمضطر مع بقاء التحر�م

 مموء فال فرق بي��ما إال أن التيلكنھ غ�� معقول وال مراد فإن التيمم بالقرآن �الوض

 فوجود الماء �� هذه الطهارة ناقضالشرع طهارة  هشروطھ فقد سمامتوقف ع�� 

 وال ينقضأصالة الفرض الذي لم يتيمم لھ  إرادةخاص بھ عند من ينقض بھ، مالك 

 قصدن يأن يتيمم إال لفرض واحد عنده وجاز أالتيمم �الرفض عنده فإنھ ال يجوز لھ 

 ببھلتيمم وقال غ��ه ال ينقض وسا راد فرًضا آخر انتقلت نيتھ و�طلأفرًضا ونفال فإن 

ةِ ﴿(��  شيئان هل حذف ��يءٌ 
َ

ال � الصَّ
َ
ْم ِإ�

ُ
ْمت

ُ
ا ق

َ
قمتم أو  من النوم �ع�ي 336)﴾ِإذ

 اء طهارة ل�ل صالة فن�خفادت لھ اآلية وجوب ابتدأفمن ال يرى ا�حذف  أم ال محدث�ن

يء �� ��رد يلوداع وجوب الوضوء ل�ل صالة فلم اللھ عليھ وسلم �� حجة ا فعلھ ص��

فر�ما يقال حكم وهو وجوب التيمم ل�ل فر�ضة األصل  التيمم فوجب بقاؤه ع��

ث يقوم ع�� ا�حدألنھ  قوى من الوضوءأمنھ فر�ما ي�ون التيمم  البدل حكم المبدل

ا لكن ليس حجة لمالك فإنھ ع�� المشهور  األك��
ً
ا دون الوضوء اتفاق

ً
كما  يرى محذوف

ب �حجة مالك أنھ يرى تكرار الطلب ل�ل صالة �ساألفئھ أسلم �� موط رواه عن ز�د بن

وجوده فانت�ى حكم التيمم بتكرر الطلب فمن لم يتكرر عنده الطلب  ظنأو  ن علمإ

الفر�ضة الثانية ناقضا واتفق من يرى أن وجود الماء  إرادةولم ير محذوفا لم ير 

ض وجود ال ينقوود نھ ينقض قبل الشروع �� الصالة، مالك والشاف�� وداأينقض ع�� 

 أبو داوود �� سننھ عن أ�ي ذر الغفاري ر��ي اللھ عنھ 335
 6المائدة  336
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سو�ة ب�ن التاألصل  نوغ��هما ينقض ف��ا أل  وأحمد أبو حنيفةالصالة،  الماء وطروه ��

قت الماء �� الو  إم�ان] ليس نقضا من �ل وجھ بل �ش��ط عدم قلتالنواقض عندهم [

لمبدل مكن اأن المبدل منھ فقد ام�إالبدل مع إ��  لصالة فال �عدلوا الموسع للطهارة

ْم ﴿فال احتجاج بقول اللھ هنا  �� الوقت منھ
ُ

ك
َ
ْعَمال

َ
وا أ

ُ
ْبِطل

ُ
 ت

َ
إن اللھ هو الذي ف 337﴾َوال

الم�لف بطرو الماء فإنھ واجد للماء �� الوقت الموسع. أجمعوا ع��  أبطلھ ال اختيار

لتيمم ال �ستباح بانھ أع�� طهارة فالبدل مثلھ فمشهور مذهب مالك  ن �ل ما يتوقفأ

 ن قدم فرضا فعإضيت�ن فإن توضأ لفرض ونوى نفال جاز ولو مق فر�ضتان أبًدا
ً
ونية  ال

ل العر�� فال يضر الفص � بھ ما شاء من نافلة �شرط الوصل�لفرض ص فإن تيمم

ن أجوز ي أبو حنيفةن قدم نفال ال يص�� بھ فرضا، �الكر��ي والمعقبت�ن و  بقدر آيات

إما من  أم ال ل�ل صالةبالتيمم الواحد فرائض �الوضوء سببھ هل التيمم يجب  يجمع

 من �ل��ما فأوجب مالك كعادتھ هناظاهر اآلية و�ما من قبل تكرر الطلب و�ما  قبل

ديث ح ت بالفرق نص وال ظاهر والأفرق ب�ن الفر�ضة والنافلة فلم ي االحتياط و�ال فال

ولو ضعيفا فال يمكن أن نفهم ضعف التيمم عن الوضوء فمن استضعف الطهارة 

 فسھ فإنھمرها �� نأ�حد وجهل والسيما إن استثقل أطها ع�� المائية فقد ال��ابية �شرو 

 فعل ا�خناس �عوذ باللھ منھ 

 كتاب الصالة

 تاب الصالة)ك(

ب الوتر واج أبو حنيفةوات ا�خمس، لفرض الصإنما  األك��مالك والشاف�� و 

المتعارضة فا�حديث الذي هو نص ما ورد ��  األحاديثھ وسببھ أ�حابمن ا�خمس � 

إن ر�ك فإ��  خمس قال مو��ى ارجعإ��  لما بلغ الفرضالمشهور أنھ  سراءحديث اإل 

 33محمد  337
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خمس و�� خمسون ال يبدل القول تطيق ذلك قال فراجعتھ فقال �عا�� ��  متك الأ

ال�ي تفيد  األحاديثف 339.إن تطوعغ��ها قال ال إال  �ّ وهل ع� األعرا�يوحديث  338لدي

. 340و�� الوتر فحافظوا عل��ا إن اللھ قد زادكم صالةالوتر حديث ابن شعيب  وجوب

م من حمر النعم و�� الوتر مركم بصالة �� خ�� لكأإن اللھ حارثة بن حذافة  وحديث

قال  يسل�وحديث بر�دة األ  341.طلوع الفجرإ��  لكم فيما ب�ن صالة العشاء وجعلها

فلم  ةأ�ي حنيفصل أن الز�ادة �� ��خ وهو أفمن لم يوتر فليس منا. فمن رآ  الوتر حق

حاديث الثابتة قوة الن�خ لأل  األحاديثهنا ع�� أصلھ ولم تقو عنده هذه  يجر

ل القول لدي بصغة سيما �� الثابت ال يبد ورجح الثابتة عن هذه وال المشهورة

�نما و  ن ا�خ�� ال يدخلھ الن�خأم حدد ا�حكم ز�ًدا ونقًصا وعلينفي  المضارع المفيد

وة خبار قوجوب الوتر ومن قو�ت عنده هذه األ بمع�ى الطلب قال �عدم  �شاءإليدخل ا

 أوجب الوتر با�حديث. توجب العمل

ك الصالة ر تار ي كف  الظواھر ف

��ا فأ�ى أن  مرأجمعوا ع�� أ��ا تجب ع�� المسلم البالغ فمن تركها عمدا و أ

ل �عزر يقتل ب وقوم ال ولم يكن جاحًدا لفرضها فقوم قالوا يقتلال قضاء  داءأيصل��ا 

 هو فاسق يقتل مبارك يقتل كفًرا، مالك والشاف��وابن ال��حاق و أحمد  و�حبس،

ر الظاهر �عز  أهلو  ھأ�حابو  أبو حنيفةابن حبيب يقتل كفًرا ع�� الردة و  ى ورو  حًدا

ال يحل دم  :عليھ وسلم اللھاآلثار ثبت عنھ ص�� و�حبس ح�ى يص�� وسببھ اختالف 

� قتل نفس �غ�أو  حصانإ ز�ى �عدأو  إيمانحدى ثالث كفر �عد إب مسلم إال  امرىٍء 

 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي ذر الغفاري ر��ي اللھ عنھ 338
 البخاري �� �حيحھ عن ط�حة بن عبيد اللھ ر��ي اللھ عنھ 339
 أحمد وابن أ�ي شيبة عن عبد اللھ بن عمرو ر��ي اللھ عنھ 340
 الب��قي �� سننھ الصغ�� عن خارجة بن حذافة العدوي ر��ي اللھ عنھ 341
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. 343فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا و�ي��م الصالة :. و�� حديث بر�دة342نفس

. فمن فهم 344ترك الصالة الشرك إالأو  ليس ب�ن العبد و��ن الكفر  :وحديث جابر

 أفعالھ � أفعالومن فهم أن  إيمانكفر �عد  :ا�حقيقي جعلها تفس�ً�ا لقولھم��ا الكفر 

ا و 
ً

ا وتو�يخ
ً
ا�ي ح�ن يز� �يال يز  :نھ �� صورة �افر كقولھأال�افر �غليظ  مؤمنوهو  يالز

قتلھ كفًرا فال مسند لمن قال  لم ير ،345مؤمنوال �سرق السارق ح�ن �سرق وهو 

مورات أالشبھ أ��ا رأس الم الصالة بالقتل فوجھن زعم �شبيھ إال إيقتل حًدا البتة 

، إال ع�� 346ا�حدود بالش��ات ادرءوا :قتل رأس الم��يات ولكنھ قياس ضعيف جًداالو 

طلق ع�� يإنما  فاسم الكفر ظهرت �� التعز�رإنما  وجھ السياسة والمصا�ح فالسياسة

جو�ا فنفسر و  حرمة ال��ك  إن اعتقد حلية تركها وهو �عتقدالتكذيب فلم يكذب إال

دعا فعل ال�افر �غليظا ور أو  نحو من ترك الصالة فقد كفر �ع�ي اعتقاًدا حلية ال��ك

�ع�ي لم  يماناإل �امل  مؤمن وهو يح�ن يز� يال�افر �� �ونھ ال يص�� فال يز� فشابھ

يراقب ر�ھ فلو راقبھ لفنيت أر�انھ عن قصد ا�خالفة فسبب انتشار جارحتھ حجاب 

من  ست���اللھ كما  كما تخاف من كب�� قومك واست�� منخف اللھ  :عن المراقبة

�� إ ن يصرفأ فلم يدل ع�� الكفر ا�حقيقي فوجب . فلو عاينھ لما قدر347كب�� قومك

اطع نص دليل ق نھ لم يرد بھإا�حقيقة فإ��  با�حذف �� الظواهر فال يصار بھ ي ا�جاز 

غ�� الثالث ھ ألن دمھ السنة بخالفھ فال يحل أهلصر�ح ثابت �� مدلول الكفر فلھ �انت 

فيمن يقتل  نص تبي�ن فا�حديثإ��  الذين نص عل��م الشرع فما قلتھ ب�ن فال يحتاج

 أبو داوود �� سننھ عن أ�ي أمامة الباه�� ر��ي اللھ عنھ 342
 �حصيب األسل�ي ر��ي اللھ عنھال��مذي �� سننھ عن بر�دة بن ا 343
 الط��ا�ي �� األوسط عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 344
 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 345
 الب��قي �� السنن عن ع�ّ� بن أ�ي طالب مرفوعا  346
 الط��ا�ي �� الكب�� والب��قي �� الشعب عن سعيد بن يز�د بن األزور ر��ي اللھ عنھ 347
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الم محذوفا ك�� ال ن نقدرأكفًرا واحدا فالقول بكفره شبيھ بمن يكفر بالذنوب فيجب 

 ع�� ا�
ً
حكمھ  نأع��  حملھنن أما �حملھ ع�� المع�ى المستعار و نما �و  زاجفي�ون داال

 صول وهو مفارق لأل  مؤمنھ مع أنھ أح�امحكم ال�افر �� جميع 

ا  أوقات الصالة وما إلیھ

ا﴿
ً
وت

ُ
اًبا َمْوق

َ
 ِكت

َ
ِمِن�ن

ْ
ُمؤ

ْ
� ال

َ
 َع�

ْ
ت

َ
ان

َ
� 

َ
ة

َ
ال ن للصلوات أأجمعوا ع��  348﴾ِإنَّ الصَّ

. توسعةوقات أوقاًتا فضلية و أن م��ا أ�� �حة الصالة و  وقاًتا و�� شرطأا�خمس 

ا ال إالظهر الزوال  ول وقتأ نأجمعوا ع�� أو 
ً
ا شاذ

ً
وي عن ابن عباس بھ ر  ة� ع�ال خالف

�ي ف��ا، مالك يأة ا�جمعة كما سروي من ا�خالف �� صال  ما فلم ي�ح عنھ و�ال

 يفةأبو حنن ي�ون ظل �ل ��يء مثلھ، أآخر وق��ا الموسع  بو ثور وداوودأوالشاف�� و 

 ول وقتأوقت العصر وروي عنھ المثل و أول  عنھ وهو هذه ت�نيحد الرواأمثليھ �� 

يوسف  �يأوهو قول  المثل والمثل�ن ال ي�ح لصالة الظهر ن ما ب�ن�العصر المثالن و 

لم الظهر للھ عليھ وسج��يل أنھ ص�� بالن�ي ص�� ا إمامةورد ��  محمد وسببھ اختالفو 

زالت الشمس و�� اليوم الثا�ي ح�ن �ان ظل �ل ��يء مثلھ وهو  ح�ناألول  �� اليوم

كم فيما سلف قبلبقاؤكم إنما  ثم قال الوقت ما ب�ن هذين وقال اناإل�سسبعة أقدام 

غروب الشمس وحجة من قال باتصال الوقت قولھ إ��  صالة العصر من االمم كما ب�ن

وهو ثابت، مالك  رى خأج وقت صالة ح�ى يدخل وقت خر يال  :ص�� اللھ عليھ وسلم

 أفضل الوقتأول  خ��ها قليال ل�جماعة، الشاف��أللمنفرد وندب ت ولھأالوقت  أفضل

ر ا�حاشتد إذا  :مطلقا وسببھ حديثان ثابتان أفضل الوقتأول  إال �حر، طائفة

ان ص�� اللھ عليھ � ، والثا�ي 349فإن شدة ا�حر من فيح جهنم فأبردوا عن الصالة

كهم لم �شحر الرمضاء فإليھ  و�� حديث حباب ش�وا الظهر بالهاجرة �وسلم يص�

 103النساء  348
 البخاري ومسلم وال��مذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 349
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رجح �جيلها قال �عم فأ�� الظهر قال �عم أ�� �إ�حاق  �يأل خرجھ مسلم قال زه�� قلت

لھ ه لعموم قو غ�� نص وقوم رجحوا هذألنھ  �هلوا غ�نص وتأو  براد فإنھقوم حديث اإل 

ت ول ميقا��ا، وهو ثابقال الصالة أل  أفضل األعمالقيل لھ أي  ص�� اللھ عليھ وسلم

ر وقت العصأول  مختلف ف��ا، مالك والشاف�� وداوود وجماعة ول ميقا��افز�ادة أل 

ن مال�ا رآ اش��اكهما أمثلھ غ��  صار ظل �ل ��يٍء إذا  وقت الظهر، وهو هو �عينھ آخر

 دبو ثور وداوو أر�ع ركعات، الشاف�� و أمش��ك ب�ن الصالت�ن بقدر  وقتأول  ��

حداهما إالعصر من غ�� دخول أول  زمن غ�� منقسم آخر وقت الظهر هو فاش��اكهما

 �� ظلن يصأوقت العصر أول  أبو حنيفةاألخرى �ا�حد الذي يجعل ب�ن الملك�ن،  ع��

�ل ��يء مثليھ وسببھ مخالفة حديث ج��يل مع حديث عبد اللھ بن عمر فإنھ ص�� 

يھ العصر �� ص�� ف ياليوم الثا�ي �� الوقت الذهر �� بالن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم الظ

 وقت العصر. و�� حديث ابن عمر وقتفتب�ن بھ وجھ دخول الظهر ع�� األول  اليوم

 الوقتالظهر ما لم يحضر وقت العصر خرجھ مسلم. فمن رجح حديث ج��يل جعل 

ا دون حديث عبد اللھ فاألقوى نظًرا و 
ً
ا حديث عبد اللھ فلھ قال ابنمش���

ً
لعر�ي ا ذوق

راوي تجوز ال ن ي�ون أقدام العلماء فإنھ يحتمل أتاللھ ال اش��اك بي��ما ولقد زلت فيھ 

سلم خرجھ م �يل �ححھ ال��مذي وحديث عبد اللھلقرب ما ب�ن الوقت�ن فحديث ج�

 يص�� ظل �ل نأقوى �حة. فعن مالك �� آخر وقت العصر روايتان أفحديث مسلم 

انية فالشاف�� كمالك والث أ�ي حنيفةولھ عند أهو نھ بنفسھ أ��يء مثليھ وقد علمت 

قبل  الظاهر أهلمالك،  أ�حابعند  األرجحو أحمد  ما لم تصفر الشمس وهو قول 

اللھ  دث عبحاديث متعارضة الظواهر حديأن فيھ ثالثة أغروب الشمس بركعة وسببھ 

الثا�ي و  أن تصفر الشمسإ��  بن عمر خرجھ مسلم وفيھ فإذا صليتم العصر فإنھ وقت

�ن �ان ح نھ ص�� بھ العصر �� اليوم الثا�يأج��يل وفيھ  إمامةحديث ابن عباس �� 

من العصر  درك ركعةأمن  :المشهور  أ�ي هر�رةمثليھ والثالث حديث  ظل �ل ��يٍء 
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قبل أن تطلع  الصبحركعة من درك أدرك العصر ومن أفقد  ن �غرب الشمسأقبل 

وق��ا ا�ختار  ج��يل جعل آخر إمامة. فمن رجح حديث 350الشمس فقد أدرك الصبح

 هلأركعة وهم  أن يبقى م��اإ��  قال آخر مختارها أ�ي هر�رةمثليھ ومن صار �حديث 

أشهر الروايات  األعذار هلهو أل إنما  أ�ي هر�رةالظاهر فا�جمهور جمعوا وقالوا حديث 

�شروطها وآدا��ا وهو  وقت واحد غ�� موسع بقدر ما �سعهاعن مالك إن وقت مغرب 

عن مالك والشاف�� وق��ا  وداوود ورواية وأحمدوأبو ثور  أبو حنيفةقول الشاف��، 

مع  ج��يل إمامةمعارضة حديث  غروب الشفق وسببھإ��  موسع ما ب�ن غروب الشمس

د �� اليوم�ن �� وقت واحالمغرب  نھ ص��أحديث عبد اللھ بن عمر �� حديث ج��يل 

الشفق فمن رجح حديث ج��يل  ما لم �غبو�� حديث عبد اللھ وقت صالة المغرب 

 مامةإموسعا فلم يخرج الشيخان حديث  ا وحديث عبد اللھ جعل لها وقًتاجعل لها وقتً 

ل حديث عبد اللھ حديث ج��يل برواية ابن عباس المفصل فيھ عشر صلوات ومث

 �ان بالمدينة عند سؤال السائلألنھ  أو�� سلم فحديث بر�دةخرجھ م يسل�بر�دة األ 

وقت العشاء أول  مالك والشاف�� وجماعة الفرض،أول  لھ وحديث ج��يل بمكة ��

مغيب البياض �عد ا�حمرة وسببھ اش��اك لفظ الشفق لغة  أبو حنيفةمغيب ا�حمرة، 

الفجر  ر�عةأع بيض فالطوالأحمر و أفالفجر �� لسان العرب فجران والشفق شفقان 

حمر والشمس، مستطيل والثا�ي مستط�� واأل األول ال�اذب والفجر الصادق ف

ك عن مال ي العشاء ثلث الليل ورو  عن مالك آخر وقت األشهرو  أبو حنيفةالشاف�� و 

وسببھ �عارض اآلثار ففي حديث  طلوع الفجرإ��  نصف الليل كطائفة وقال قوم

ليھ وسلم خر الن�ي ص�� اللھ عأأ�س  الليل �� اليوم الثا�ي و�� حديث ج��يل صالها ثلث

ن أال لو  :أ�ي هر�رةري و دالليل خرجھ البخاري و�� حديث ا�خنصف إ��  صالة العشاء

 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 350
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ليس  :�ي قتادةأو�� حديث  351نصف الليلإ��  رت العشاءخم�ي أل أشق ع�� أ

فمن  352خرى يدخل وقت األ  يؤخر الصالة ح�ىن أالتفر�ط و�نما  مالتفر�ط �� النو 

 هلأأ�س قال نصف الليل واعتمد  ��يل قال ثلث الليل ومن رجح حديثرجح حديث ج

ال �عن حديث ج��يل وهو نا�خ و  �ي قتادة لعمومھ عندهم وتأخرهأالظاهر حديث 

ج �عد جمعوا ع�� أنھ يخر أا�جمع عليھ  صلاأل إ��  �عارض الشرع فتسقط اآلثار ف��جع

جمعوا أوقت االتفاق. إ��  فوجب است�حاب طلوع الفجرإ��  عباسطلوع الفجر، ابن 

عن روي  الصادق وآخره طلوع الشمس إال ما وقت الصبح طلوع الفجرأول  نأع�� 

 أبو حنيفة، ال�وفيون و اإلسفارإ��  الشاف�� أ�حابابن القاسم وعن �عض 

 والشاف��، مالك أفضل��ا  ن اإلسفارأإ��  ك�� العراقي�نأھ والثوري و أ�حابو 

ر�قة وسببھ اختالفهم �� ط أفضل أن التغليس ��اإ��  بو ثور وداوودأو  وأحمدھ أ�حابو 

صبح سفروا بالأ :من طر�ق رافع بن خديج ي ا�ختلفة الظواهر فيھ ورو  األحاديثجمع 

وثبت  ول ميقا��االصالة أل قال  لما سئل ي . ورو 353جرلأل  أعظمسفرتم فهو أف�لما 

طهن ما النساء متلفعات بمرو  و�ان يص�� الصبح فتنصرف ليھ وسلمعنھ ص�� اللھ ع

ل و غلب فمن خصص حديث رافع وعمم أل نھ عملھ �� األ أ�عرفن من الغلس و�فيد 

استث�ى الصبح من العموم ألنھ  با�خاص ع�� العام كما هو مشهور ميقا��ا وق��ى 

ھ الأحو ال أنھ غالب  قوعخ��ت بالو أإنما  ��احديث عائشة محموال ع�� ا�جواز أل وجعل

 لموافقة عائشة فإنھ نص من التغليس ومن رجح حديث العموم أفضل اإلسفارقال 

ن ير�د بھ تحقيق الفجر فلم يكن عليھ �عارض ظاهر فيھ وحديث رافع محتمل أل أو 

 سفاراإل آخر وق��ا  ولھ فمن قالأالوقت  أفضلبينھ و��ن حديث عائشة والعموم قال 
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ن تطلع الشمس أقبل  درك ركعة من الصبحأمن ت حديث الضرورا أهلفحمل ع�� 

 أهلكما فعلھ ا�جمهور �� العصر فعدلوا عن ذلك ووافقوا  354درك الصبحأفقد 

�ا الضروري أثب� ق بي��ما فأوقات العذر وهو الوقتر الظاهر فيقال ل�جمهور ما الف

 هر،الظا أهلا�جمهور ونفاها 

لوقت ألصحاب األعذار  ما یدرك بھ ا

ر�ع صلوات الظهر والعصر مش���ان فيھ أل  والشاف�� الوقت الضروري مالك 

وقت مش��ك فالوقت خاص بالعصر  سلي أبو حنيفةوالمغرب والعشاء مش���ان، 

ه من القدر الذي يص�� ؤ ع�� مختارها ابتدا مالك للعصر وقًتا ضرورً�ا مقدما فجعل

ار وقت اختياره حيث ص إ�� للمسافر �عد الزوال ركعت�نأو  فيھ ا�حاضر أر�ع ركعات

خر ؤ ء الضروري المىاالصفرار فمنھ يبتدإ��  العصر مثلھ فدخل وقتظل �ل ��يء 

روب �ن لغالمسافر ركعتأو  فيھ ا�حاضر أر�ع ركعات أن يبقى قدر ما يص��إ��  لها

الوقت ا�خاص بالعصر مع الغروب إ��  للظهر من القامة الشمس فأول وقت الضروري 

��ما ال يلزمھ إال �� وحدها ممن ال تلزمھ الصالة قبل ذلك  ا�خاصدرك الوقت أفمن 

�ن فا�خاص بالعصر مقدار ركعة �أن اغتسلت ا�حائض تالصال دركأك�� أدرك أن �و 

 ثالث �� السفر فإنھأو  لغروب قدر خمس ركعات �� ا�حضر فإنھ يصل��مال و�قي

لسقوط �المغرب خ��ة �� جانب الوجوب وااختص باأل  ضاقإذا  يصل��ما فالوقت

ما يص�� ثالث ركعات للمغرب وهو الذي اختص  من �عد لعشاءوالعشاء، فضروري ا

ر�ع أقدر �� إ بثلث الليل فمنھ ابتدىء ضرور��ا يالمنت� وقتھ ا�ختارإ��  بھ المغرب

فإن اغتسلت و�قي قدر ركعة صلت العشاء وقدر خمس  ركعات �� ا�حضر للفجر

ر�ع �� السفر سقطتا ع��ا وقدر أخمس �� ا�حضر و ر دق درك��ما و�ن حاضت و�قيأ

ا قدر ركعة فقط ف��ا هواخر ضت المغرب وجعل الشاف�� أل ركعة سقطت العشاء وق
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ر عنھ مقدا ي ع الفجر قدر ركعة صل��ما معا ورو طلو أو  فإن اغتسلت و�قي للغروب

د ما وج أو كراهزال اإلأو  بلغ الص�يأو  فاق ا�جنون أأو  تطهرت فإن اإلحرامتكب��ة 

 
ً
جبتا عليھ و  اإلحراملطلوع الفجر قدر ما يك�� تكب��ة أو  و�قي للغروب يتطهر بھ مثال

ركعة قبل الغروب لكن  افق �� أن الوقت ا�خاص بالعصر قدرو  حنيفة أبوعنده. 

رورات ومنبع االختالف جواز الض هلسواه وهو االش��اك واالختصاص أل  خالفھ فيما

 يدل ا�جمع ع�� االش��اك فقطإنما  ضرورة فالشاف�� يقول تقديًما وتأخ�ً�ا لل ا�جمع

 اس مالك االش��اك �� الضرورة ع��دون االختصاص فلم تختص صالة بوقت عنده فق

 عصر �� التوسعة وقتان وقت اش��اكاالش��اك �� التوسعة �ع�ي لما �ان للظهر وال

 خاص ووقت الضرورة وقتان وقت االش��اك�� وقت  لهمان ي�ون أووقت خاص لزم 

وجھ  ريظهو�نما  فالشاف�� ال يقول باش��اك وقت الظهر والعصر �� وقت التوسعة

أبو و  ما خرج وقتھ �ا�حائض يالك والشاف�� المغ�ى عليھ ال يق���، ماألو� ا�خالف ��

رك أد من :يق��ي صالة واحدة فيما دون ا�خمس قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم حنيفة

 األك��قل ع�� ا جعلھ مالك من باب التنبيھ باأل، معنً 355ركعة فقد أدرك الصالة

ركعة  قلأ هو الذي اإلحرامعتد بتكب��ة �قل فلذا عن األ األك��والشاف�� هو تنبيھ ب

 عليھ ن أسلم وفيھ خالف فالمغ�ىإفا�حائض يقدر لها وقت الغسل دون ال�افر 

ن إالك فم لھ وقت الطهر وعند عبد الملك �ال�افر �سلم �ا�حائض عند مالك فيقدر

ال  �ا�إ حنيفة أ�يصول أحاضت �� وقت الضرورة ال تق��ي وهو جار ع�� إذا  ا�حائض

ما �سعها �� ا�ختار فإ��ا تجب  ال بآخر الوقت والشاف�� تق��ي إن مر قدرإتجب 

ت ووق وقات وقت طلوع الشمسأبدخول الوقت. أجمعوا ع�� نفي الصالة �� ثالثة 

�� وزاد �الشاف طلع الشمس، مالك و�عد صالة الصبحى تغرو��ا ومن صالة الصبح ح�
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ما حد شيئ�ن إأ جاز فيھ الصالة وسببھأال زوال ا�جمعة فإنھ إالشاف�� وقت الزوال 

مالك فوقت الزوال  المدينة وهو أهلعمل  �للعمل عند من يرا�أو  ثرثر ألأمعارضة 

قال ثالث ساعات �ان ص��  وهو حديث عقبة بن عامر ا�ج�ياألثر عارض فيھ العمل 

ح�ى ترتفع  تطلع الشمس بازغة ن نق�� ف��ا موتانا ح�نأن نص�� و أاللھ عليھ وسلم ي��انا 

الشمس للغروب خرجھ مسلم  قائم الظه��ة ح�ى تميل وح�ن تضيفوح�ن يقوم 

الك فم الموطأخرجھ مالك ��  د اللھ الصناب�� مثلھ لكنھ منقطع�ي عبأ وحديث

عمل وجد مالك ال�نما و  با�جمعة وقت الزوال مطلًقا وقيده الشاف�� يث�ى من الن�است

المدينة يصلون وقت الزوال بال كراهة عندهم  أهلفإن ع�� وقت�ن ولم يجده �� الزوال 

درى بما عليھ العمل أالمدينة  أهلف ��خأو  ن ما ورد غ�� ثابت عندهمافما ذلك إال 

 ن الناسأآخر عمره ص�� اللھ عليھ وسلم فالشاف�� لم ير للعمل تأث�ً�ا لكنھ ثبت عنده 

 ير �عد الزوال وثبت عنده مع ما رو يخرج عم ى�� زمن عمر يوم ا�جمعة يصلون ح�

 الصالة نصف ال��ار ح�ى اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم ن�ى عن أن رسول  أ�ي هر�رةعن 

�ان عنده ضعيًفا ومن رجح  ن�العمل و األثر إال يوم ا�جمعة فقوى لھ تزول الشمس 

ة �� الن�ي وسبب االختالف �عد العصر �عارض اآلثار الثابتاألصل  الثابت بقي ع��األثر 

العصر ح�ى �غرب الشمس  المتفق عليھ ن�ى عن الصالة �عد أ�ي هر�رةفيھ حديث 

ول ة قالت ما ترك رسشئحديث عا يعد الصبح ح�ى تطلع الشمس والثا�وعن الصالة �

فجر وال عالنية ركعت�ن قبل ال ليھ وسلم صالت�ن �� بي�ي قط سًرااللھ ص�� اللھ ع

 قال بالمنع ومن رجح حديث عائشة أ�ي هر�رةوركعت�ن �عد العصر فمن رجح حديث 

ا قال با�جوازأو  أن ماتإ��  عملھألنھ 
ً

�عارض حديث  أم سلمةلكن حديث  رآه نا�خ

يس ا�ي ناس من عبد القتفقال إنھ أ العصر فسألتھعائشة رأتھ يص�� ركعت�ن �عد 

هذه  ال تجوز �� أبو حنيفةفشغلو�ي عن الركعت�ن اللت�ن �عد الظهر وهما هاتان، 

لة إال عصر يومھ فإنھ فنا ال فر�ضة وال سنة وال مقضية وال وقات مطلق صالةاأل 
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وقات أل �سيھ، مالك والشاف�� يق��ي �� هذه اإذا  هيقض��ا عند غروب الشمس عند

جنازة وجازت ف��ا السنن �ا� ن�ى ف��ا عن النوافل لغ�� سببإنما  الفرائض، الشاف��

�� إ وعصر ا�جنازة و�جود تالوة كتحية الم�جد وأجاز مالك �عد صبحوال�ي للسبب 

ند جواز السنن عواختلف قول مالك ��  ھأ�حابجاز السنن دون أواالصفرار و  اإلسفار

 :فرًضا ال يجوز ف��ا قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم ل ما ليسالطلوع والغروب، الثوري � 

وقات استغراق جميع األ  ييقت�� 356ذكرهاإذا  الصالة فليصلهاأحدكم  ���يإذا 

جناس أف��ا يقت��ي عموم  لھ ص�� اللھ عليھ وسلم عن الصالةوقولھ ن�ى رسول ال

ما �� �ما �� الزمان و إالصلوات سننا وفرائض ونوافل فظهر �عارض ب�ن العام وا�خاص 

رها ما ذكإذا  صار المع�ى فليصلها من استث�ى خاًصا من عام �� الزمناسم الصالة ف

ن فمن استث�ى الفرض وهو خاص م يمنع الصالة بأنواعها �� وقت ن� يلم يكن وقت ن�

درك ركعة أمن  :مالك مذهبھ بما ورد فرض ف��ا ورجحنس الصلوات أجاز العموم ج

داء عنده فأفاد جواز األ  357العصر دركأن �غرب الشمس فقد أمن العصر قبل 

الصلوات فهل هو من باب ا�خاص  ھ استث�ى ال�وفيون عصر اليوم منلداء فأوال�ل 

فمن رآ العصر والصبح المنصوص  ر�د بھ العامأمن باب العام أو  ر�د بھ ا�خاصأ

أن المراد جميع الفرض فهو عنده خاص  ر�د بھ خاص ومن رآأعل��ما فقط فهو خاص 

يب �غلإ��  واحد م��ما عام وخاص لم يصر ھ العام فإذا �عارض حديثان �� �لر�د بأ

 خاص ذلكأو  استثناء خاص هذا من عام هذا إال بدليل فال دليل هنا فالدليل حدهماأ

 عام هذا.من 
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 ذانأحكام اآل

 وهو مذهب الشهادت�ن والبا�� مث�ىكب�� وتر�يع ر�ع صفات تثنية التأاألذان  ففي

 جيع والثانية أذان المكي�ن وم��ممالك ال��  أ�حابالمدينة وم��م مالك واختار  أهل

أبو  في�ن وم��م�� والثالثة آذان ال�و والشهادت�ن وتثنية البااألول  الشاف�� تر�يع التكب��

وتثليث  ألول ا ذان البصر��ن تر�يعأوتثنية باقية والرا�عة األول  تر�يع التكب�� حنيفة

ى يصل �� ح� ح يبدأ بأشهد أن ال إلھ إال اللھالشهادت�ن و�� ع�� الصالة و�� ع�� الفال 

ھ ا�حسن وسبب ة ثانية ثم �عيدهن ثالثة و�ھ قالع�� الفالح ثم �عيدها كذلك مر 

 هلأالمدينة يحتجون بالعمل �  أهلع�� ما عنده ف لل�لال العمل اختالف اآلثار واتص

وعبد اللھ  حذورة�ي مأمكة �ال�وفي�ن والبصر��ن فتثنيتھ جاء ع�� طرق �حيحة عن 

قال  ابن ز�د وعن عبد اللھأيضا  وتر�يعھ جاء من طر�ق أ�ي محذورة ي نصار بن ز�د األ 

تاره الذي اخ مكة ��ا فال��جيع أهلالشاف�� وهن ز�ادات يجب قبولها مع اتصال عمل 

وشهد لل�وفي�ن  بو عمر وهو ضعيفأ�ي قدامة قال أمن طر�ق  يمالك رو  أ�حاب

ن عبد اللھ بن ز�د رآ �� المنام رجال قام ع�� خرم حائط وعليھ أحديث أ�ي لي�� وفيھ 

الل ب فأخ�� بھ الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم فقامقام مث�ى أخضران فأذن مث�ى و أردان ب

مر أ ن بالالأ �س وهوأحديث  اإلقامةو ورجح البخاري �� األذان فأذن مث�ى وأقام مث�ى 

ذان أمسلم عن  قد قامت الصالة فإنھ يثن��ا وخرجال إ اإلقامةو�وتر ن �شفع األذان أ

 وردتإنما  وداوود حمدأجل االختالف قال حجاز��ن فأل ذان ا�أ�ي محذورة ع�� صفة أ

وم خ�� من الن ذان الصبح الصالةأان مخ��، ا�جمهور يقول �� اإل�سع�� التخي�� ف

ھ عليھ ص�� الل من المسنون وسببھ هل قيل �� زمنھوقال الشاف�� ال يقولھ فليس 

وقيل سنة  جدالمسا أهلواجب ع�� األذان  قيل �� زمن عمر، مالكإنما أو  وسلم

اجب ع�� األعيان الظاهر و  أهلمؤكدة فلم يره للمنفرد ال فرًضا وال سنة، �عض 

 �� سفر وحضر و�عضهم �� سفر، الشاف�� وأبو حنيفة سنةو�عضهم ع�� ا�جماعة 

 فرضأو  نھ سنة مؤكدةأبو عمر اتفق ال�ل ع�� أكد ل�جماعة، آو للمنفرد وا�جماعة 
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 غارأذا لم �سمعھ �لم �غر و األذان  سمعإذا  ع�� المصري و�ان ص�� اللھ عليھ وسلم

م نھ ص�� اللھ عليھ وسلأمن ذلك لظواهر اآلثار ثبت عنھ وسببھ معارضة المفعوم 

أقيما ولإذا  :ولصاحبھ لمالك بن ا�حو�رث قال ؤمكما يكنتما �� سفر فأذنا و

ن فهم منھ الوجوب قال فرض ع�� األعيان واتصل عملھ �� ا�جماعات فم .358أك��كما

 �� المساجد الصالة قال سنةإ��  ع�� ا�جماعة وهو مذهب داوود ومن فهم الدعاءأو 

مواضع االجتماع وسببھ هل المقصود منھ أنھ قول من أقاو�ل الصالة  فرض ��أو 

 جمعوا ع�� أنھ الأواجبا. أو  قصد لالجتماع في�ون سنةإنما أو األعيان  فيفرض ع��

ت ن يؤذن ف��ا قبل الوقأقبل وق��ا إال الصبح، مالك والشاف�� يجوز  يؤذن للصالة

بو محمد بن حزم أذن قبل الفجر وجب �عد الوقت، أقوم فإن وقال  حنيفة أبوومنعھ 

 بي��ما زمن �س�� قدر ما ��بط �انإذا  ذن قبلھ جازأذانھ �عد الوقت و�ن أ البد من

دي ن بالال يناأحديث مشهور األول  الثا�ي وسببھ حديثان متعارضانو�صعد األول 

 صبحتأت صبحأح�ى يقال لھ  يادوم فال ينابن ام مكت يف�لوا واشر�وا ح�ى يناد بليل

ليھ ع طلوع الفجر فأمر الن�ي ص�� اللھ ذن قبلأن بالال أعن ابن عمر  يوالثا�ي ما رو 

رجھ خ ثبت وحديث ال�وفي�نأالعبد قد نام فحديث ا�حجاز��ن  نن يرجع أال إأوسلم 

ليھ إ ص��موال لعلم فا�حجاز�ون رجحوا حديث باللا أهلو�ححھ كث�� من  أبو داوود

طلوع  فيھ �� ن ي�ون نداء بالل �� وقت �شكأوجمع ال�وفيون فقالوا يحتمل  وجبأ

 ياه ما رو فقو  م مكتوم �� وقت يتيقن الفجرأالفجر فإن �� بصره ضعفا و��ون ابن 

فيأذن للصبح  إال بقدر ما ��بط هذا و�صعد هذا ن��ماذاأعن عائشة لم يكن ب�ن 

و�قيم اآلخر  ن يؤذن مؤذنأوم. فا�جمهور يجوز تكم مأخاصة مؤذنان بالل وابن 

حدهما أمتعارضان  ال المؤذن وسببھ حديثانإأنھ ال يجوز فال يقيم إ��  وذهب �عضهم

 ال��مذي والنسائي عن مالك بن ا�حو�رث ر��ي اللھ عنھ 358
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مر�ي أبح الصأول  حديث الصدائي قال أتيت رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم فلما �ان

ا صدي إن أخلم وس ء بالل ليقيم فقال ص�� اللھ عليھالصالة فجاإ��  فأذنت ثم قام

 أمر رسول األذان  ري أح�ن  ن عبد اللھ بن ز�دأالثا�ي ما روي  359ذن فهو يقيمأأذن ومن 

ا قال فأقام مر عبد اللھأاللھ ص�� اللھ عليھ وسلم بالال فأذن ثم 
ً

حديث  فمن رآ ��خ

 ثبت فحديثأقال حديث عبد اللھ  ومن رآ ال��جيح يئعبد اللھ متقدم ع�� الصدا

فهم عندهم وسبب اختال  وليس بحجة فر�قيبن ز�اد اإل  الرحمني انفرد بھ عبد ئالصدا

 يوهو حديث عثمان بن العا��أم ال  هل �ح الوارد فيھاألذان  جارة ع���� جواز اإل 

 ال يأيھ وسلم لع �� رسول اللھ ص�� اللھإقال من آخر ما عهد 
ً
� خذ ع�أن اتخذ مؤذنا

ع�� الصالة اش��ط أال األذان  فمن قاس � الصالةع�األذان  جًرا ومن منعھ قاسأآذانھ 

اكًبا ن ي�ون قائًما وأال ي�ون ر أالقبلة و إ��  ن يتوجھأيت�لم فيھ وأن ي�ون ع�� طهارة و 

قال أبو عمر بن عبد ال�� رو�نا عن أ�ي  يوج��ان ي�ون بالغا ومن لم يقسھ عل��ا لم أو 

 الذن إؤ يؤذن إال وهو قائم وال يونة أال مسن حجر من ال�حابة قال حق وسنةوائل بن 

نھ عليھ الصالة أي هر�رة �أخرج ال��مذي عن  ع�� طهر وهو مسند حيث قال سنة

دل آخره وقوم يبإ��  يحا�ي السامع �لمة �لمة ، قومال يؤذن إال متو��ىءالم قال الس

� اللھ عليھ قال ص�ا�خدري  بو سعيدأا�حيعلت�ن با�حوقلت�ن وسببھ �عارض اآلثار قال 

إن  :. وجاء من طر�ق عمر ومعاو�ة360سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا  وسلم

. فمن 361ال باللھالفالح ال حول وال قوة إ ع يقول عند �� ع�� الصالة �� ع��السام

 ا�خاص جمع وهو مالك. ري ومن ب�ى العام ع��درجح أخذ بحديث ا�خ

أبو �عيم �� ((معرفة ال�حابة)) والب��قي �� ((دالئل النبوة)) عن ز�اد بن ا�حارث الصدائي ر��ي اللھ  359

 عنھ
 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي اللھ عنھ 360
 �حيحھ عن معاو�ة ر��ي اللھ عنھابن حبان ��  361

145 
 

                                                             



 أحكام اإلقامة

 أهل، ذانك�� من األ أسنة عينية وسنة كفائية �� ا�جماعة  اإلقامةن أفا�جمهور 

قلنا من  ن�ال تبطل الصالة ب��كها و  اإلطالقالظاهر فرض فإن قلنا عندهم فرض ع�� 

ن تركها عمدا بطلت وسببھ هل إمالك  أ�حابفروض الصالة بطلت، ابن كنانة من 

سلم و  �� اللھ عليھلصالة فوجبت لقولھ صال�ي وردت بيانا �جمل ا فعال�� من األ 

 ال�ي تحمل ع�� الندب فظاهر حديث فعالأم �� من األ  362ص��أصلوا كما رأيتمو�ي 

ألول ا جماعة. مالك والشاف�� التكب��ما ع�� ا��ابن ا�حو�رث يوج��ا إما ع�� المنفرد و 

 �لها قامةاإل أبو حنيفةال قد قامت الصالة فعند الشاف�� مرت�ن، إمث�ى والبا�� مفرد 

 �سأصلھ �� التخي�� �� النداء وسببھ �عارض حديث أع�� أحمد  مث�ى وخ��مث�ى 

امت ق ال قدإ اإلقامةو�فرد األذان  ن �شفعأمر بالال أ�س أ�ي لي�� �� حديث أوحديث 

�� النساء ع مر بالال فأذن مث�ى وأقام مث�ى. فا�جمهور ليسأ ��ي لي�أالصالة و�� حديث 

 قام��ن قال�و  ذا��نأتحب الشاف�� ساو  اإلقامةذان وال إقامة فاستحب مالك لهن أ

��ا أ إ�� ا�خالف شة تقيم وتؤذن فآلئن عاأقامة ذكر ابن المنذر �ذان و أعل��ن إ�حاق 

 الدليل. خرجهاأصل �� �الرجل إال إن خصصها و فاأل أم ال  هل تؤم

ة ل القبل  استقبا

 ﴿حة الصالة ن التوجھ للقبلة شرط �أأجمعوا ع�� 
ُ

َوّلِ َوِمْن َحْيث
َ
 ف

َ
َرْجت

َ
خ

َحَراِم 
ْ

َمْ�ِجِد ا�
ْ
َر ال

ْ
ط

َ
ن �بصر البيت شرط التوجھ لع�ن البيت و أفإن  363﴾َوْجَهَك ش

 أ��ا ا�جهة وهل فرضھإ��  أ��ا الع�ن وقومإ��  بصار فذهب قومالكعبة عن األ  غابت

َوّلِ َوْجَهَك ﴿وسببھ هل �� قولھ  االج��اد ھفرضأو  صابة ا�جهةإأو  الع�ن صابةإ
َ
َر  ف

ْ
ط

َ
ش

َحَراِم 
ْ

َمْ�ِجِد ا�
ْ
] فالمتع�ن �� قلتي جهة شطر الم�جد ا�حرام [أمحذوف  364﴾ال

 البخاري �� �حيحھ عن مالك بن ا�حو�رث ر��ي اللھ عنھ 362
 149البقرة  363
 149البقرة  364
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 لفنا بھ من طر�ق االج��اد ال ع��ا�جهة ال الع�ن فإن الع�ن محال باعتبار ما � حقھ

 نا شرع بطلب الرصد وال باستحسانھالرصد والهندسة فإننا لم يأت ل أهلطر�قة 

يِن ِمْن َحَرٍج ﴿يضا أفضال أن ي�ون واجًبا و  ْم ِ�� الّدِ
ُ

ْيك
َ
 يضا قولھأو  365﴾َوَما َجَعَل َعل

َر ﴿وهو نص 
ْ
ط

َ
َحَراِم ﴿نصفھ  وشطر ��يٍء  366﴾ش

ْ
َمْ�ِجِد ا�

ْ
َر ال

ْ
ط

َ
نحوه وجهتھ  367﴾ش

ة فإنھ أك�� د ا�جهيالم�جد هو ا�حيط بالبيت �� زمنھ ص�� اللھ عليھ وسلم فيف فإن

ا�حرام أوجب الع�ن لكن تفضل بالوسع البشري ع��  البيت فلو قال شطر البيت من

 �� نوا�� المدينة فقط المن لم يبصر البيت ما ب�ن المشرق والمغرب قبلة لكن �� 

 هو ع�ن القبلة فال تب�ى ا�فإن المشرق �� المغرب م نحاءسائر األ 
ً
عليھ إال  ر�باحثال

هو  إنما �ق الهندسةلعر�ض القفى ن�ي عن مثلھ فطر إذا  إنك ع�� نوا�� المدينة.

عاد أو�عده فلم ن�لف بھ فإن قلنا �لف ا�ج��د بإصابة الع�ن  كغ��ه تقر�ب ال تحقيق

صابة، عادة إن أخطأ، الشاف�� �لف باإل إن �لف باالج��اد فقط فال �و  إن تب�ن خطؤه

ك عليھ لم �عد �ع�ي مالن لم يتعمد ولم ي��ك االج��اد الذي وجب إ حنيفة أبومالك و 

األثر غرب مع ظهور العالمة وسببھ معارضة أو  ندب عنده إن استدبر بل وجوً�ا

هم جماعواختالف �� �حة اآلثار فالقياس قياس الصالة للقبلة ع�� الوقت إل  سللقيا

عن ابن عباس والشاف�� فإنھ لم ي�ح  يالوقت بطلت فال ع��ة بما رو من ص�� قبل 

م غيبو�ة الشفق ث ص�� العشاء قبل جاهلكما روي عن مالك �� مسافر  ن �ح نبذ�و 

ألعذار الذين ا أهلقبلھ انھ قد مضت صالتھ قبلھ فهذا لھ وجھ بأنھ من  تب�ن أنھ صالها

األعذار فإن الوقت  أهلتقديمها �� وق��ا الضروري المتقدم باعتبار  يجوز لهم

 تفوجھ الشبھ أ��ا ميقافقط فلو قدمها غ��هم بطلت  األعذار أهلب المتقدم مختص

 78ا�حج  365
 149البقرة  366
 149البقرة  367
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كنا مع رسول اللھ ص��  حديث عامر بن ر�يعةاألثر ف نوذلك ميقات زما م�ان وجهة

�� إ وسلم �� ليلة ظلماء �� سفر فخفيت علينا القبلة فص�� �ل واحد منا اللھ عليھ

�� اللھ ول اللھ صقبلة فسألنا رسصبحنا فإذا قد صلينا لغ�� الأفلما  وجهھ وعلمنا

مَّ ﴿ونزلت  مضت صالتكم عليھ وسلم فقال
َ
ث

َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت

َ
ْين

َ
أ

َ
ِرُب ف

ْ
َمغ

ْ
 َوال

ُ
ِرق

ْ
َمش

ْ
ِھ ال

َّ
َوِلل

ِھ 
َّ
محكمة فيمن التبست عليھ القبلة فا�جمهور ��خت  فت�ون اآلية 368﴾َوْجُھ الل

 ﴿بقولھ 
َ

َرْجت
َ

 خ
ُ

فمن لم ي�ح عنده قاس ع�� الوقت ومن تمسك  369﴾َوِمْن َحْيث

 لم تبطل عنده فبعض منع الصالة األثر ب
ً
ه مطلًقا �عض جوز  داخل الكعبة فرضا ونفال

اآلثار واالحتمال المتطرق هل من ص�� ��  ل فقط وسببھ �عارضفو�عض جوز الن

حديثان متعارضان كالهما ثابت حديث ابن  فيھ فوردأم ال  الكعبة كمن ص�� خارجها

� �لها ولم يصل فلما خرج ص�� ركعت�ن � � ص�� اللھ عليھ وسلم �� نواح��اعباس د�

خل د اللھ عبد اللھ بن عمر أن رسول  بة فقال هذه القبلة والثا�ي حديثقبل الكع

 ابن ر�اح فأغلقها عليھ ومكث ف��ا امة بن ز�د وعثمان بن ط�حة و�اللسوأالكعبة هو 

 ف
ً
عمدة وراءه ثم أعن يمينھ وثالث  قال جعل عموًدا عن �ساره وعموًدافسألت بالال

 حديث عبد اللھ أجازأو  منع مطلًقا حديث ابن عباسم ال��جيح فإن رجح ص�� فمن را

ابن عباس ع�� الفرض وحديث عبد  ومن رام ا�جمع وهو مالك حمل حديثمطلًقا 

 خارج الكعبة نفل بال شك ومن ذهب إن الركعت�ناللھ ع�� النفل فا�جمع هنا عسر ف

 ابوهو المنع إن �ان ممن يرى است�ح صلاأل إ��  سقوطها عند التعارض رجعإ�� 

رجع النظر هل �س�ي من ص�� داخلها  ن �ان ممن ال يراه�تفاق و واال جماعحكم اإل 

 لم يجزها. ظهرال وهو األ �و  جازها مطلقاأفمن جوزه أم ال  مستقبال لها

 115البقرة  368
 149البقرة  369
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ة  ستر العور

يجد س��ة لم  مام فا�جمهور من لم�أجمعوا ع�� استحباب الس��ة لمنفرد و 

ا ب�ن يديھ وسببھ هل �ح  ، أحمد يخطيخط
ً
 ما رواه أبو هر�رة وهوأم ال  ثر فيھأخط

تكن  ع��ى فإن لم اء وجهھ شيًئا فإن لم يجد فلينصبفليجعل تلقأحدكم  ص��إذا 

أحمد  و�ححھ أبو داوودخرجھ  معھ ع��ى فليخط خطا وال يضر من مر ب�ن يديھ

أنھ ص�� اللھ عليھ وسلم ص�� لغ�� س��ة وا�حديث الثالث  ي ولم ي�ححھ الشاف�� ورو 

 ھ من سنننجمعوا ع�� وجوب س�� العورة فظاهر مذهب مالك أأ��ا تخرج لھ العن�ة. أ

الة ض الصفرو  من أبو حنيفةھ الشرطية، الشاف�� و أ�حابالصالة لكن الذي رجحھ 

 َيا ﴿�� مفهوم قولھ �عا�� وسببھ �عارض اآلثار واختالفهم 
ُ

ك
َ
ت

َ
وا ِز�ن

ُ
ذ

ُ
َدَم خ

َ
َد َبِ�ي آ

ْ
ْم ِعن

ّلِ َمْ�ِجٍد 
ُ
الصالة واحتج  ع�� الوجوب قال هو س�� العورة �� األمرفمن حمل  370﴾�

رك �عد العام مش ال يحجأ�سبب نزولها أن امرأة تطوف بالكعبة عر�انة فن�لت فأمر 

مامة داء والعوال يطوف بالبيت عر�ان ومن حملھ ع�� الندب قال المراد هو الز�نة �الر 

م اللھ عليھ وسل ديث �ان رجال يصلون مع الن�ي ص��و�ل ز�نة عرفية واحتج بح

زرهم ع�� أعناقهم كهيئة الصبيان و�قال للنساء ال ترفعن رؤوسكن ح�ى أ يعاقد

�ستوي الرجال جلوسا ولذا من لم يجد ما �س�� يص�� عر�انا بال خالف ومن لم يجد 

أ�ي �  حد عورة الرجل ما ب�ن سرة وركبة ، مالك والشاف��م الأماًء وال متيمما هل يص�� 

 خذالف :ثران متعارضان ثابتان حديث جرهدأوقال السوءتان فقط وسببھ  حنيفة

 ھ،أ�حاب�س حسر ص�� اللھ عليھ وسلم عن فخذه وهو جالس مع أحديث  371عورة

حوط وقوم العورة الدبر والقبل والفخذ، أسند وحديث جرهد أ�س أالبخاري حديث 

 قدمها ليس أبو حنيفةالوجھ والكف�ن،  عدىعلماء جميع بدن ا�حرة عورة ما ال ك��أ

 31األعراف  370
 أبو داوود �� سننھ عن جرهد األسل�ي ر��ي اللھ عنھ 371
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 ﴿احتمال �� قولھ �عا�� �لها عورة وسببھ  الرحمنبو بكر بن عبد وأأحمد  �عورة،
َ

َوال

َهَر ِمْ�َ�ا
َ
 َما ظ

َّ
َ�ُ�نَّ ِإال

َ
مقصودة  المستث�ى أعضاءٌ هل المقصود ��  372﴾ُيْبِديَن ِز�ن

رة ومن قال ما م ما ال يملك ظهوره فمن رآ ما لم يملك ظهوره قال �لها عو أمحدودة 

ل س��هما �� ا�حج ف���ا ال �أالكفان ليسا عورة وحجتھ و الوجھ  جرت بھ العادة قال

و ال تنكشف عورتھ ال غ�� وهأقصد الن�ي إنما  عل��ا من هيئات اللباس هيئة ورد ن�ي

نھ يجزىء الثوب الواحد لقول الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم لما أفقوا ع�� توا إرشادن�ي 

ظهره أو  . أجمعوا ع�� �حة صالة رجل ظهر بطنھ373ل�لكم ثو�انأو  :سئل عنھ

قوم قالوا ال تجوز للن�ي أن يص�� الرجل �� الثوب الواحد ليس ع��  وجوازها وشذ

وا﴿وتمسك بقولھ �عا��  عاتقھ منھ ��يءٌ 
ُ

ذ
ُ

ّلِ َمْ�ِجٍد  خ
ُ
َد �

ْ
ْم ِعن

ُ
ك

َ
ت

َ
عند �ل  374﴾ِز�ن

��  ة من اللباسن ا�جزىء للمرأأ�لها. فا�جمهور ع��  األرضو��  �جود �� �ل م�جد

ھ ماذا تص�� في أم سلمةغيبت قدم��ا، سألت إذا  غفالدرع السا� الصالة درع وخمار

ا. غيبت ظهور قدم��إذا  غمار والدرع السا�اللھ عليھ وسلم �� ا�خ المرأة فقال ص��

. فإن صلت مكشوفة أعادت �� 375اللھ صالة المرأة إال بخمار ال يقبل :وعن عائشة

اإالوقت و�عده 
ً
كشوفة الرأس تص�� م األمةفا�جمهور ففي الوقت فقط.  ال مال�

�� إ �ا ا�خمار واستحبھ عطاء وسببھ ا�خطاب المتوجھ�عل والقدم�ن، ا�حسن وجب

م ال، قوم تجوز صالة الرجل �� الثوب من أوالعبيد مًعا  حرارل األ و ا�جنس هل يتنا

لوقت وسببھ هل ال��يء المن�ي عنھ ا �� اإلعادةاستحبوا  مقو و ا�حر�ر وقوم ال تجوز 

زت جانھ أثم باللبس و أإ��  فمن ذهبأم ال  مطلًقا اجتنابھ شرط �� �حة الصالة

 31النور  372
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 373
 31األعراف  374
 أبو داوود �� سننھ عن عائشة أم المؤمن�ن ر��ي اللھ ع��ا 375
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صالة وز �القال ال تجأنھ شرط إ��  الصالة ومن ذهب الصالة قال ليس شرطا �� �حة

��  يھ فتش��طل فرض مطلًقا وعليفالطهارة من النجس ق �� المغصوب من البقاع

اب �ح��ا ح�ى عبد الوه سنة مؤكدة وعليھ فال ت�ون شرطا �� الصالة مطلًقا وقيل

ا مع الذكر والقدرة و  عن المذهب
ً
ا وسببھ هل ما هو فرض مطلًقا��ا ليست أشرط

ً
 شرط

 دليل،ال بإوا�حق ال �ش��ط أم ال  ن ي�ون فرضا �� الصالةأيجب  مما يقع �� الصالة

مواضع  سبعة ابن القاسم عن مالك تجوز الصالة �� �ل موضع طاهر واستث�ى البعض

 وفوق ظهر البيت ا�حراماإلبل  وقارعة الطر�ق وحماما ومعاطن لة ومجزرة ومق��ة�مز 

 فالراجح رواية ابن القاسم وسببھ عن مالك ي �م من كرهها ف��ا ولم يبطلها ورو وم�

 :�عارض ظواهر اآلثار فهنا حديثان ثابتان متفق عل��ما وحديثان غ�� ثابت�ن فالمتفق

م�جًدا وطهوًرا  األرضوجعلت �� ح�ى قال  376حد قب��أعطيت خمسا لم �عطهن أ

 خذوهامن صالتكم �� بيوتكم وال تتاجعلوا  :. والثا�يما أدركت�ي الصالة صليت فأين

 �ن�ى أن يص�� �ة والسالم نھ عليھ الصال أ ي. فأحد غ�� المتفق عليھ ما رو 377ًراقبو 

 الطر�ق و�� ا�حمام و�� معاطن سبعة مواضع �� المز�لة وا�جزرة والمق��ة وقارعة

نھ قال صلوا �� مرابض الغنم أخرجھ ال��مذي. والثا�ي  378وفوق ظهر بيت اللھ بلاإل 

 ذاهب ال��جيح والن�خ و�ناء ا�خاصم ا ف��ا أر�عةفذهبو اإلبل  عطانأتصلوا ��  وال

 ًرام�جًدا وطهو  األرضجعلت �� بـقال بالن�خ تمسك أو  ع�� العام وا�جمع فمن رجح

 ن�خ ومن رآ البناء قال حديثتفضائلھ ص�� اللھ عليھ وسلم فال ألنھ  فقال نا�خ

ا�خاص ع�� العام فمن هؤالء من استث�ى  يفب�عام وحديث الن�ي خاص  اإلباحة

�ى فقال هما الثابتان وم��م من استثالمق��ة فقط من استث�ى ا�حمام و  السبعة وم��م

 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي ذر الغفاري ر��ي اللھ عنھ 376
 مسلم �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 377
 لھ ع��ماال��مذي �� سننھ عن عبد اللھ بن عمر ر��ي ال 378
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ي حاديث الن�أم فقال اا من عفمن ذهب مذهب ا�جمع فلم �ست�ن خاصً المق��ة فقط 

ق قوم وفر جازها أائس وقوم نفقوم كره الصالة �� الك ع�� ا�جواز.األول و  ع�� الكراهة

 جلأ تدخل كنائسهم منفتجوز لقول عمر ال أم ال  ي�ون ف��ا التصاو�ر فتمنع نأب�ن 

 عوااو�ر حملها ع�� النجاسة. وأجمالتصاو�ر التماثيل فمن كرهها ف��ا لغ�� علة التص

 احة ال�جود ع�� ا�حص�� وما �ش��ھبإفا�جمهور ع��  األرضع�� جواز الصالة ع�� 

روك ت ال جاز فاتفقوا ع�� اش��اط�ن لم يحبس و إك ع�� كراهتھ ، مالاألرضمما تنبتھ 

تل غ�� ق الصالة أفعال�� الصالة م��ا قول وم��ا فعل وهو �ل فعل مباح ليس من 

 لقياس.لاألثر عقرب وحية فجاز �� الصالة باختالف ولمعارضة 

ا ال الة وم ھ في الص  ما یجوز فعل

 قوالرداء و�شارة خفيفة كذا األ إصالحجواز الفعل ا�خفيف �  وأجمعوا ع��

ِھ ﴿��ا تفسد الصالة أالصالة فأجمعوا ع��  أقوالال�ي ليست من 
َّ
وُموا ِلل

ُ
َوق

 
َ

اِنِت�ن
َ
 حدثأمره ما �شاء ومما أن اللھ يحدث من إ لقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم 379﴾ق

� � رقم كنا نت�لمأمسعود و�� حديث ز�د بن  ت�لموا �� الصالة، وهو حديث ابن ال

 ﴿الصالة ح�ى نزلت 
َ

اِنِت�ن
َ
ِھ ق

َّ
وُموا ِلل

ُ
و�� حديث معاو�ة بن  ف��ينا عن الكالم 380﴾َوق

وال��ليل  هو التسبيحإنما  من كالم الناس ف��ا ��يءٌ  إن صالتنا ال يص�ح يا�حكم السل�

الصالة وشذ  صالحعامًدا إل أو  فاختلفوا إن ت�لم ساهًيا والتحميد وقراءة القرآن

 صالحعن مالك أنھ إن ت�لم لإل  األشهر�� يب�ي و بمر كأل أو  نفس حياءإل  لم�من ت األوزا��

 لت�لم كيف �انيفسدها ا أبو حنيفةال يفسدها، الشاف�� يفسدها إال إن ���ي، 

المتقدمة تقت��ي تحر�م الكالم  األحاديثفيھ ف األحاديث وسببھ �عارض ظواهر

نت�ن اث عليھ وسلم انصرف منأن رسول اللھ ص�� اللھ  المشهور  أ�ي هر�رةوحديث 

 238البقرة  379
 238البقرة  380
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يدين لصدق ذو اأالصالة أم �سيت يا رسول اللھ فقال  فقال لھ ذو اليدين أقصرت

 381ثم سلم خر��نأص�� اللھ عليھ وسلم فص�� ركعت�ن  فقالوا �عم فقام رسول اللھ

فيفيد أنھ ت�لم وت�لم ال�حابة معھ وأ��م �عد الت�لم ولم يقطع ذلك صال��م فأخذ 

م لت�لم لظ��م أن الصالة قد قصرت وت�إنما  رآ أ��م تثناه من العموم ومنھ مالك واسب

ما  :أن الناس ت�لموا �عد قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم هو ظاًنا كمالها ولم ي�ح عنده

جازة الكالم لغ�� العامد فاعتمد إيفيد  إنما . قال382قصرت الصالة وما �سيت

أحاديث الن�ي ع��  أبو حنيفة فحمل 383.انا�خطأ والنسي م�يأرفع عن  :الشاف��

 عل��ا. نھ متقدمأعمومها وأ��ا نا�خة �حديث ذي اليدين و 

ئض الصالة  فرا

 ��ا من المصا�ح ا�حسوسةشرط نية الدخول �� حرمة الصالة ألجمعوا ع�� أ

 داءً أمام �� عينية الصالة لإل مأموم الو�� رأس العبادات، مالك �ش��ط اتفاق نية 

 ماماإل جعل إنما  :، الشاف�� ليس يجب وسببھ معارضةحنيفة أ�يووجوً�ا �  وقضاءً 

ماًما إ، لما �� حديث معاذ يص�� مع الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم ثم يص�� 384ليؤتم بھ

أنھ خاص بمعاذ وأنھ إنما جعل اإلمام ليؤتم بھ اش��ط موافقة نية فمن رآ  لقومھ

مر�ن �ون أحد أمن  ال يخلوقال األصل  نھ ليس خاصا بھ وهوأالمأموم لإلمام ومن رآ 

ث فلم �عارض عليھ حدي فعالظهر �� األ إنما  ن ظاهرهفيھ ال يتناول النية أل  العموم

أن يتناولھ في�ون حديث معاذ قد خصصھ من العموم. فا�جمهور تكب��ة  �ماو معاذ 

سنة وهو شاذ وسببھ معارضة فرض والبا�� سنة وقبل �لھ واجب وقبل �لھ  اإلحرام

المشهور لرجل علمھ الصالة  أ�ي هر�رةفعلھ لما نقل من قولھ وهو حديث من  ما نقل

 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 381
 الب��قي �� السنن الك��ى عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 382
 الط��ا�ي �� األوسط والب��قي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 383
 ك ر��ي اللھ عنھالبخاري �� �حيحھ عن أ�س بن مال 384
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لصالة ا لو �ان غ��ه فرًضا لذكره مع فروضنھ هو الفرض ثم اقرأ و أك�� ففهم منھ  ثم

م يقول ث نھ �ان يص�� فيك�� �لما خفض ورفعأ أ�ي هر�رةما ما نقل من فعلھ فحديث أو 

بن عبد  مطرف للھ عليھ وسلم وم��ا حديثھ ص�� اش��كم صالة بصالة رسول اللأإ�ي 

ذا إ أ�ي طالب ف�ان ن خلف ع�� بنان بن حص�نا وعمر أاللھ بن ال�خ�� قال صليت 

يده خذ عمران بأ وانصرفنا سھ من الر�وع ك�� فلما كمل صالتھذا رفع رأ��جد ك�� و 

بوه تمس�وا ��ذا أوج سلم فالذيني هذا صالة محمد ص�� اللھ عليھ و فقال أذكر�

 :وبع�� الوج ال�ي جاءت بياًنا للوجوب محمولة األعمالأن ت�ون األصل  العمل فقالوا

تمام إفاد أإنما  . فا�جمهور 386خذوا ع�ي مناسككم 385ص��أصلوا كما رأيتمو�ي 

من ن وجوب التكب�� لما قالھ في صالة محمد فلو �انوا �علمو �ذكر أالتكب�� فلھ قال 

ر مذهب ا�جمهو  ي الغاية و�قو إ��  وهو ضعيف �لھ نفل قاسھ ع�� سائر األذ�ار قال

ب��. وسلم فلم يتم التك ابن ابزى عن أبيھ صليت ع�� الن�ي ص�� اللھ عليھ حديث

 عن عمر بن ا�خطابأحمد  عمر بن عبد العز�ز فلم يتم التكب�� كما رواه وصليت مع

موميھ أمب اإلمامشعار إما التكب�� لم�ان نص�� وحده ف�أ��م رأوا إإذا  يك�� نھ �ان الأ

 فلعلھ هو الذي أذهبھ مذهب الشاذ، مالك ال يجزىءُ  بقيامھ
ً
 وقعوده كمن رآه �لھ نفال

�ل  جزىءي أبو حنيفة اللھ أك�� فقط، الشاف�� اللھ أك�� اللھ األك�� جائز مجزٌئ، إال

 تجاوزهنھ هل اللفظ متعبد بھ فال جل وسبباللھ األ  عظملفظ �� معناه مثل اللھ األ 

ا هالمالكية والشافعية قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم مفتاح الصالة الطهور وتحر�موحجة 

لف والالم ل�حصر وا�حصر يدل ع�� أن المنطوق بھ التكب�� وتحليلها التسليم فاأل

هوم عندي من باب دليل ا�خطاب فهذا المف أبو حنيفةمخصوص ��ذا ا�حكم قال 

 البخاري �� �حيحھ عن مالك بن ا�حو�رث ر��ي اللھ عنھ 385
 النسائي عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ عنھ 386

154 
 

                                                             



ال �عمل بدليل  أبو حنيفةو  ن يحكم للمس�وت عنھ بضد حكم المنطوق بھأ وهو

نة وقال الشاف�� واجب وهو سوال �ا�خطاب، مالك ليس التوجيھ �� الصالة بواجب 

ْرَض ﴿ اإلحرامتكب��ة  ن يقول �عدأ
َ ْ
َماَواِت َواأل َر السَّ

َ
ط

َ
ِذي ف

َّ
 َوْجِ�َي ِلل

ُ
ْهت أبو ، 387﴾َوجَّ

مل اآلثار مع العن يجمع بي��ما وسببھ معارضة أهو  أبو يوسفأن �سبح،  هو حنيفة

ان ص�� �  أ�ي هر�رةاختالف �� �حة اآلثار فيھ، �� ال�حيح�ن �� حديث أو  عند مالك

نت أي اتة قال فقلت يا رسول اللھ بأ��وسلم �سكت ب�ن التكب�� والقراءة اس اللھ عليھ

ن خطاياي و�� يد بي�اللهم باعقول أس�اتك ب�ن التكب�� والقراءة ما تقول قال امي أو 

بيض �ي من ا�خطايا كما ينقى الثوب األ المشرق والمغرب اللهم نق دت ب�نكما باع

ث��ة اس�اتات كإ��  ، وذهب قومغسل خطاياي بالماء والث�ج وال��دا من الد�س اللهم

� وقبل الر�وع وقال ��ذا الشاف� نم القرآأوح�ن يفرغ من القراءة قراءة  م��ا ح�ن يك��

ح ھ وسببھ هل �أ�حابو  أبو حنيفةھ و أ�حابو  نكر ذلك مالكأو  األوزا��ثور و  بوأو 

 الة وح�نالتھ ح�ن يك�� و�فتح الص�انت لھ عليھ السالم سكتات �� ص أ�ي هر�رة حديث

 �وعيقرأ فاتحة الكتاب و�ذا فرغ من القراءة قبل الر 

 حكم البسملة في الصالة

وسورة ة سًرا �� فاتحأو  بالبسملة �� المكتو�ة جهًرا كره مالك افتتاح الفاتحة

لشاف�� ة، ام القرآن سًرا �� �ل ركعأيقرأها مع  الثوريو  أبو حنيفةجازه �� النافلة، أو 

حمد أ ية من الفاتحة و�ھ قالآالسر سًرا و�� ا�جهر جهًرا و�� عنده  وال بد من قراء��ا ��

نده �ح عواألأم ال  عبيد واختلف قول الشاف�� هل �� آية من �ل سورة بووأبو ثور وأ

فحجة مالك أم ال  ھ �عم م��ا وسببھ شيآن اختالف اآلثار وهل �� آيةأ�حاب وعند

 الرحيم فقال يا ب�ي الرحمنقرأ �سم اللھ أابن المغفل قال سمع�ي أ�ي وأنا  حديث

 م��م يقرأهأفإ�ي صليت مع رسول اللھ وأ�ي بكر وعمر فلم  إياك وا�حدث
ً
ا، سمع رجال

 79األ�عام  387
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ه مالك من حديث أ�س قال قمت ومنھ ما روارجل مجهول  عبد ال�� ابن مغفل قال ابن

 افتتحوا الصالة و�� �عضإذا  �ي بكر وعمر وعثمان ف�لهم ال يقرءون البسملةأ وراء

الرحيم  الرحمنالروايات قام خلف الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم ف�ان ال يقرأ �سم اللھ 

لم  ةرفع ومر �س وعليھ فال تقوم بھ حجة فإنھ مرة أعمر اضطرب النقل عن  بوأقال 

من يقول ف�انوا يقرءون �سم  وم��م من يذكر عثمان وم��م من ال يذكره وم��م يرفع

 وم��م الرحيم الرحمنم��م من يقول ف�انوا ال يقرءون �سم اللھ و الرحيم  الرحمن اللھ

 الرحيم فعارضها حديث �عيم بن عبد الرحمنمن يقول ف�انوا ال يجهرون ببسم اللھ 

 القرآن مأالرحيم قبل  الرحمن�سم اللھ  أفقر  أ�ي هر�رةصليت خلف اللھ ا�جمر قال 

عليھ  ش��كم بصالة رسول اللھ ص�� اللھأنا أوقبل السورة وك�� �� ا�خفض والرفع وقال 

 لرحمنان الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم �ان يجهر ببسم اللھ أوسلم وحديث ابن عباس 

 � اللھ عليھ وسلم يجهر ببسم اللھ��ا قالت �ان ص�أ أم سلمةالرحيم وم��ا حديث 

 اآلثار أحد ما أوجب اختالفهم �� الرحيم ا�حمد للھ رب العالم�ن فاختالف الرحمن

 نم القرآأالرحيم �� الصالة السبب الثا�ي هل �� آية من  الرحمنقراءة �سم اللھ 

ة آي ��اأرآ  م الكتاب وال من �ل سورة فمنأم ليست آية ال من أمن �ل سورة أو  وحدها

آية  ��اأومن رآ  م الكتاب عنده �� الصالةأمن أم الكتاب أوجب قراء��ا بوجوب قراءة 

االختالف ف��ا والمسألة  ن يقرأها مع السورة وقد ك��أمن �ل سورة وجب عنده 

الفاتحة فقال لھ �� من  أول  ل نافًعا عن البسملة ��أنھ سأعن مالك وروي  محتملة

ن لم ��ا من الفاتحة لكأ من تركها لما ب�ن لھ شيخھ اإلمامالفاتحة فال ��ملها فتاب 

لقاسم بو اأ. ح�ى اإلماماللھ من تركها � إ��  فلو اش��ر لتابوا �حاب�ش��ر عند األ

وقال  إليھ نھ سأل نافًعا عن البسملة فقال السنة ا�جهر ��ا فسلمأالهذ�� عن مالك 

و أصل ه �سليمھ ذلك لنافعقولة مالك هذه و لھ قال �عضهم فأهل عنھ ئ�ل علم �س

��ا فإنما سطروه ف ما مور �لها �� شأ��ا وغ��ها ف�لت�ار هذه القاعدة وع��ا يتفرع األ اب
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�� مالك فيجب ع مامتفصيل لمكنون فحواها فالسبقية لإل �شر ط��ا و  هو ابتداءُ 

ن ��ا مأمالك من  إليھ ما رجعإ��  أتباعھ اتباعھ والتسليم لھ كما سلم لنافع ورجوعهم

ن أن من قصد أمور األ  �جبأمن و ��ا من السبع المثا�ي أحدى آيا��ا و إ��ا أالفاتحة و 

ص�� اللھ عليھ  388ھنبيّ النمل ل ل لو �انت من القرآن �� غ�� سورةيرد ع�� الشاف�� يقو 

� جاب الغزا�� لو �انت غ�أو  نھ قاطعأن القرآن نقل تواتًرا قالھ القا��ي وظن وسلم أل 

بط وعلم بال معلوم وال مع�ى عند خت ن يبينھ ف�ل هذاأالقرآن لوجب ع�� رسول اللھ 

ن �� ا ثم �شك�و إجماعالنمل قرآنا  ر�ا�ي سليم فكيف أثبتوها �� سورة�ل ذي ذوق 

 حيثما كتبت وسمعت فال يتصور أن يقال حد قرآن قطًعاأقرآني��ا فسورة قل هو اللھ 

ھ يقال لو �انت قرآنا فالمتع�ن ع�� من ل كتبت �� أي �حيفة ليست قرآنا فكيفإذا 

 اتحةفحيثما وجدت وهل �� آية من ال اإجماعإلمام بالمعقوالت أن يقول ف�ي قرآن 

 �لغزا�بھ القا��ي وا�ا ح�ى يحتج �يقرآن محتمل فا�خالف ليس �� األمرورة سمن الأو 

ع�ى �ل مإ��  ف�ي برنامج �ل سورة ف�ي �ش�� هاخالف �� عدها من السورة �عدا�و�نما 

م من �س ئ �� معانقة السورة فال يفرغ القار ع رة وز�ادة الرحمة وا�جمال وتقو�ةسو 

لھ و�قو�ھ ع�� معانقة صولة قوة ا�خطاب  الرحيم ح�ى يحبھ اللھ ويغفر الرحمناللھ 

 جالل فثبتمتصدًعا من خشية خطاب ذي ا� نزلھ ع�� جبل لرأيتھ خاشًعاأالذي لو 

ن �عد آية مما أوأ��ا آية من سورة النمل واحتمل  أ��ا من القرآن قطًعا حيثما ذكرت

ظ تبًعا لللوح ا�حفو  إجماع�� الم�حف ب الحتمال كت��ا ال�حابةلفأم ال  �عدها

الكيفية ع�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم  �ي بن كعب عرض القرآن ��ذهأورواية 

ص�� اللھ عليھ وسلم إعالًما من اللھ بأنھ يتو�� ر�اسة جمعھ  وعرضھ عليھ رسول اللھ

�ح نھ ال تأجمعوا ع�� أع�� يد عثمان.  ابت ع�� يد ا�خلفاء منقًحا تمامھمع ز�د بن ث

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة لنبيھ 388
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عن عمر لما قالوا لھ لم تقرأ فقال روي  الصالة إال بالقرآن ال عمًدا وال سهًوا إال ما

] تقللكن حديث غر�ب عندهم [إذا  سأب وال�جود فقيل حسن فقال الكيف الر�وع 

وا فإ��م لم يطلعوا ع�� السر فإنھ سر لم ي�لف نكروا عليھ ا�جهرأإنما  يًضا مع غرابتھأو 

صالة  نھ ال يقرُء ��أبھ فا�جهر ليس مما يبطل تركھ الصالة و�ال ما روي عن ابن عباس 

فيما قرأ  ذواق ال�حابة حيث قال فنقرءُ أ ] الذي يقتضيھ الذوق ��قلتالسر [

ن المقصود بالس�وت هو السر ال غ�� فقيل لبعض ال�حابة أو�سكت فيما سكت 

بما عرفت أن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم يقرُء �� الظهر�ن فقال باضطراب �حيتھ 

إنما هو يك��  يك�� وال يتم التكب�� وأنھ فمن ثبت أنھ الن يقال �� التكب�� أوكذلك ينب�� 

ا مركبة من القراءة والتكب�� والتسبيح فانظر م ن ماهية الصالةأل سرا ال ترك التكب�� 

ما فهمھ ا�جمهور فكن من ا�جمهور فا�جمهور  ن يفهم وهوأأشرت لھ فهو المتع�ن 

ل فبأي يسلم �ان يقرأ �� الظهر والعصر قو  نھ ص�� اللھ عليھأخذوا بحديث خباب أ

اس �� يون بحديث ابن عب�حيتھ. و�علق ال�وف كنتم �عرفون ذلك قال باضطراب ��يٍء 

 �اآلخرت�ن من صالة االستواء صالة ا�جهر. والسر � الركعت�ن ترك وجوب القراءة ��

ة ح] فالس�وت عندهم عن السورة ال عن الفاتقلت[ س�وت الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم

 .فال �غ�� بالعبارات

 حكم الفاتحة في الصالة

الصالة الفاتحة �� �ل  القراءة ��ن الواجب من أعند مالك  األشهرو  الشاف��

كعة والبصر�ون تجزىُء �� ر  ي جزأتھ، ا�حسن البصر أعنھ إن قرأ �� ركعت�ن  ركعة وروي 

و أ ھ بثالث آيات قصارأ�حابالواجب القرآن فاتحة وغ��ها وحد  أبو حنيفة واحدة،

خر��ن دون ي�ن ويستحب التسبيح عنده �� األ األول �� الركعت�ن ينمثل آية الد آية طو�لة

اآلثار  ضو�ھ قال ال�وفيون وا�جمهور �ستحبون القراءة ف��ا �لها وسببھ �عار  القراءة

 دخل الم�جد الثابت  أ�ي هر�رةثر و�� حديث ومعارضة ظاهر الكتاب لأل
ً
أن رجال
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فسلم ع�� الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم فرد عليھ الن�ي السالم وقال ارجع  فص�� ثم جاء

ص�� ثم جاء فأمره بالرجوع فعل ذلك ثالث مرات فقال والذي فصل فإنك لم تصل ف

سبغ الصالة فأإ��  قمتإذا  :غ��ه فقال عليھ الصالة والسالم حسن�عثك با�حق ما أ

 ىثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ح� الوضوء ثم استقبل القبلة فك�� 

ح�ى  اجًدا ثم ارفعقائًما ثم ا�جد ح�ى تطم�ن س تطم�ن راكعا ثم ارفع ح�ى �عتدل

تطم�ن جالًسا ثم ا�جد ح�ى تطم�ن ساجًدا ثم ارفع ح�ى �ستوي قائًما ثم افعل 

متفق عل��ما حديث عبادة بن  ، فعارضھ ظاهر حديث�ن389صالتك �لها ذلك ��

من ص�� صالة لم يقرء وحديث  390ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب :الصامت

أنھ  أ�ي هر�رةظاهر حديث  دفاأ. 391خداج ثالثاف�ي  ف��ا بفاتحة الكتاب ف�ي خداج

� م القرآن شرط �أ نأيقتضيان  أ�ي هر�رةيجزىء ما تيسر من القرآن وحديث عبادة و 

ِن ﴿هر قولھ �عا�� �حة الصالة وظا
َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
َر ِمَن ال َيسَّ

َ
َرُءوا َما ت

ْ
اق

َ
أ�ي ، يقوي حديث 392﴾ف

�� فحمل ا�حديث�ن ع هر�رة أ�يوحديث  رجح ما تيسر شهد لھ ظاهر القرآن فمن هر�رة

الكمال فتستحب عنده الفاتحة من غ�� شرط فرجح وجمع ومن رجح ا�حديث�ن يقول 

الة قسمت الص :الثابت الذي فيھ أ�ي هر�رة ك�� و�قو�ھ حديثأ�ح و أو�ح و أفهما 

لعبد ل يقول األعبدي ولعبدي ما س هافصب�ن و��ن عبدي نصف�ن نصفها �� ون

فما تيسر م��م فعينھ  393ا�حديث يقول اللھ حمد�ي عبدي نا�حمد للھ رب العالم�

ن الن�ي مب�ن �ل مجمل فلم �عسر هذا أل ا�حديث المفسر فتع�ن ما عينھ ا�حديث 

 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 389
 أبو داوود �� سننھ عن عبادة بن الصامت ر��ي اللھ عنھ 390
 ابن حبان �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 391
 20المزمل  392
 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ باختالف �س�� 393
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ف �عدها فسبب ا�خال  من اآليات تيسر وأقل ما تيسر الفاتحة و��يءٌ  وم��م فما ��يءٌ 

ل عود اواحدة احتمركعة  ��أو  �� النصفأو  و �� ا�جلأ�� أ��ا هل تجب �� �ل ركعة 

� ع�� �عضها فمن قرأها �أو  جزاء الصالةأم القرآن ع�� �ل أالضم�� من لم يقرأ ف��ا ب

القراءة  أ�ي حنيفةسبب ترك  النصف فقد قرأ ��ا وهذا االحتمال�� أو  �� ا�جلأو  ركعة

با�حمد �ن والسورة و�� اآلخرت الفاتحة األولي�ن عت�ن اآلخرت�ن فاختار مالك ���� الرك

طول أ األولي�ن وأن ت�ون القراءة �� ر�عر الشاف�� الفاتحة والسورة �� األ فقط واختا

لعصر من الظهر وا األولي�ن �ان يقرُء �� �ي قتادةأمن اآلخرت�ن فحجة مالك حديث 

الكتاب فقط واحتج الشاف�� بظاهر  خر��ن بفاتحةبفاتحة الكتاب وسورة و�� األ 

من الظهر نحو ثالث�ن آية  األولي�ن الركعت�ن �ان يقرُء ��ا أيض ي سعيد الثابتحديث أ�

ولم يختلفوا �� العصر التفاق ا�حديث�ن ف��ا  و�� األخر��ن قدر خمسة عشر آية

 خر��نالعصر قدر خمسة عشرة آية و�� األ  من األولي�ن فحديث أ�ي سعيد �ان يقرء ��

�جود �حديث ع�� �� الر�وع والكراهة القراءة ��  قدر النصف من ذلك. ا�جمهور ع��

. قال 395ساجًداأو  قرأ القرآن راكعاأن أعليھ وسلم  ص�� اللھ 394�يِح ي ���اذلك قال 

الط��ي وهو حديث �حيح و�ھ قال الفقهاء وقوم من التا�ع�ن با�جواز وهو مذهب 

ليس قول محدود يقولھ المص�� �� الر�وع  بخاري فلم ي�ح ا�حديث عنده، مالكال

نھ يقول �� ر�وعھ سبحان ر�ي العظيم أ وجماعة أبو حنيفةالشاف�� و وال�جود، 

ث عقبة �� حدي و�حمده ثالثا ع�� ما جاءَ  ع��ده ثالثا �� ال�جود سبحان ر�ي األ �حمو 

ساجًدا فأما أو  قرأ القرآن راكعاأن أ��يت  أال و��ي :بن عامر �� حديث ابن عباس

فاج��دوا فيھ �� الدعاء فقمن أن �ستجاب  ا ال�جودالركوع فعظموا فيھ الرب وأم

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة ��ا�ي ج��يل 394
 لھ وجهھ مسلم �� �حيحھ عن ع�� بن أ�ي طالب كرم ال 395
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  َك �ِّ رَ  َم اْس  ِح بِّ َس ﴿قال عقبة ابن نافع لما نزلت . 396لكم
َ
 عْ األ

َ
قال اجعلوها ��  397﴾��

وقالت طائفة يجوز الدعاء ��  �ّ مالك الدعاء �� الر�وع �حديث ع� �جودكم فكره

د�� �� الر�وع وهو مذهب  نھ عليھ الصالة والسالمأالر�وع واحتجوا بأحاديث ف��ا 

البخاري محتجا بحديث عائشة يقول �� ر�وعھ و�جوده سبحانك اللهم ر�نا و�حمدك 

القرآن، مالك  ظلفاأ�غ��  ال يجوز الدعاء �� الصالة أبو حنيفةاللهم اغفر ��، 

وجماعة التشهد ليس  حنيفة أبوم ال، مالك و أوالشاف�� يجوز وسببھ هل هو كالم 

لقياس لظاهر اآلثار وداوود واجب وسببھ معارضة ا وأحمدلشاف�� بواجب بل سنة، ا

تشهد وجبوا القرآن فالأ��م ر�ان ال�ي ليست بواجبة أل�حاقھ باأل إ يفالقياس يقت��

ما ك �علمنا التشهدوسلم  حديث ابن عباس �ان ص�� اللھ عليھليس منھ فال يجب و 

ھ يجب أقوالھ و أفعال نأصلهم أن أوجو�ھ مع  ييقت�� 398�علمنا السورة من القرآن

لهم صغ��هم مخالف أل  صل عندوجوب ح�ى يدل دليل ع�� خالفھ واأل ن تحمل ع�� الأ

ح بھ ي�حق بھ إال ما صر  صرح بوجو�ھ فالأو  ما ثبت وجو�ھ �� الصالة مما اتفق عليھ

 أهلو  أبو حنيفةواختار  ن متعارضان فاختار مالك �شهد عمرصال أونص عليھ فهما 

د واختار الشاف�� �شه ا�حديث أهلك�� أحمد و أاللھ بن مسعود �  ال�وفة �شهد عبد

ان والتكب�� ذالتخي�� �األ  فالفقهاء ع�� األرجحعباس وسببھ اختالف ظنو��م ��  ابن

اف�� الصواب فاش��ط الش مما تواتر نقلھ وهو كا�جنائز و�� العيدين و�� غ�� ذل ع��

ِذيَن ﴿لقولھ �عا��  خ��التشهد األ ص�� اللھ عليھ وسلم �� الصالة ع�� الن�ي 
َّ
َ�ا ال ُّ�

َ
َيا أ

ْسِليًما
َ
ُموا � ِ

ّ
ْيِھ َوَسل

َ
وا َعل

ُّ
وا َصل

ُ
َمن

َ
هو التسليم �� الصالة  فهذا التسليم عنده 399﴾آ

 مسلم �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ عنھ 396
 1األع��  397
 مسلم �� �حيحھ عن ابن عباس ر��ي اللھ ع��ما 398
 56األحزاب  399
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 الظاهر أهل�عض  �ى بھ عقب الصالة،ؤ ن التسليم هو الذي يأإ��  وذهب ا�جمهور 

عذاب الق�� ومن عذاب  �حديث منر�ع ال�ي جاءت �� ان يتعوذ المتشهد من األ أوجب 

�� اللھ نھ صأفثبت عندهم  الدجال ومن فتنة ا�حيا والممات جهنم ومن فتنة المسيح

شهد من التأحدكم  إذا فرغ �ا �� آخر �شهده و�� �عض الطرق:عليھ وسلم يتعوذ م�

أبو عليكم فرض الصالة،  خرجھ مسلم. ا�جمهور السالم 400ر�عاألخ�� فليتعوذ من أ

حدة اوالمنفرد �سليمة و  اإلمامھ ليس بواجب، �عضهم قال وجب ع�� أ�حابو  حنيفة

وتحليلها التسليم ومن قال  واحدة �حديث ع��ّ  ةوقبل اثنتان فا�جمهور �سليم

علھ ع�� فنھ ص�� اللھ عليھ وسلم �سلم �سليمت�ن عند من حمل أفلما ثبت  .�سليمتان

يمة الرد و�سل اإلمام د ع��ر و�سليمة ال�سليمة التحليل مأموم الوجوب واختار مالك لل

بن ز�اد  نالرحمعبد  بحديث أبو حنيفةفرض والثنتان سنة واحتج األو�� ع�� اليسار ف

تھ، �سلم فقد تمت صال نأ آخر صالتھ فأحدث قبل جلس الرجل ��إذا  فر�قي وفيھاإل 

نھ يخرج أبھ فلم يدل ع��  فر�قي ضعيف فقد انفردثبت واإل أ ابن عبد ال�� فحديث ع��ّ 

  �سليم فدخلھ االحتمالبال

ح  حكم القنوت في صالة الصب

 ال أبو حنيفةالصبح مستحب، الشاف�� سنة،  �� آخر ركع�ي تنو قمالك ال

ال �� إقوم يقنت �� �ل صالة وقوم ال قنوت  � الوتر،هو �و�نما  يجوز القنوت ف��ا

 اسوسببھ اختالف اآلثار وقياألول  �� النصف ضان، قوم �� النصف اآلخر منھ قومرم

ص��  ن الن�يأعلمت  ذمن ف��ا، الليث ما قنّت  �عض الصلوات ع�� البعض ال�ي قنت

ب��  أ�حابقنت ��خطا ع�� رعل وذ�وان والنفر الذين قتلوا إنما  اللھ عليھ وسلم

ْيءٌ ﴿فخوطب عليھ بقولھ �عا��  ةمعون
َ

ْمِر ��
َ ْ
َك ِمَن األ

َ
ْيَس ل

َ
وَب  ل

ُ
ْو َيت

َ
ْو  أ

َ
ْ�ِ�ْم أ

َ
ِ �ُ  َعل

ّ
َ�ُ�ْم َعذ
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َ

اِلُمون
َ
ُ�ْم ظ ِإ�َّ

َ
م ] لقلتوهو مذهب ي�� بن ي�� [ �عدها ح�ى لقي اللھ فما قنت 401﴾ف

ن�ي عنھ وداوم ع�� الدعاء با�خ�� و�ھ  ترك الت�خط الذيإنما  يلزم منھ ما راموه فإنھ

وفيھ قنت �� صالة الصبح ثم بلغنا  هر�رة أ�يالعمل �� م�جده. خرج مسلم حديث 

ْيءٌ ﴿نھ ترك ذلك لما نزلت أ
َ

ْمِر ��
َ ْ
َك ِمَن األ

َ
ْيَس ل

َ
�� نھ قنت أ أ�ي هر�رةوخرج عن  402﴾ل

 كن. فاختار مالك اللهم إنا �ستعيةب�ي عصي خ��ة والصبح يدعو ع��الظهر والعشاء األ 

��حاق الشاف�� و �ي بن كعب، أ��ما �� م�حف �خ ويسميھ العراقيون بالسورت�ن أل

عن طرق ثابتة. قال عبد اللھ بن  �ابن ع� للهم اهدنا فيمن هديت رواه ا�حسنيقنت ا

. تو قو خلفھ وقوم ليس �� القنوت ��يء م د من لم يقنت بالسورت�ن فال يص��داوو 

الندب عند مالك، داوود وجماعة من  اليدين �� الصالة سنة بمع�ى ا�جمهور رفع

لر�وع فقط وم��م �� االفتتاح وعند ا اإلحراموجبھ �� تكب��ة أھ فرض فم��م من أ�حاب

�ي أوالر�وع وال�جود وسببھ معارضة حديث  اإلحراموعند االرتفاع وم��م عند تكب��ة 

يھ فك�� ولم فو�نما  لفعلھ ص�� اللھ عليھ وسلم الذي فيھ �عليم فرائض الصالة هر�رة

تح الصالة، افتإذا  نھ يرفع يديھأغ��ه ابن عمر و  عنھ �� حديثمره برفع اليدين وثبت أي

ابن ية كروا اإلحراميرفعھ عند تكب��ة إنما  ال�وفة أهلوسفيان الثوري و  أبو حنيفة

 أهلا�حديث و  أهلبو عبيد وأبو ثور و أو  وأحمد القاسم عن مالك فقط، الشاف��

عن مالك لكنھ عنده مستحب و�عض وروي  والرفع منھ والر�وع اإلحرامالظاهر عند 

 والرفع منھ وسببھ اختالف اآلثار فيھ ومخالفة العمل ا�حديث وعند ال�جود أهل

ابن مسعود وحديث ال��اء بن عازب �ان ص�� اللھ  بالمدينة لبعضها فحديث عبد اللھ

مرة واحدة ال يز�د عل��ا وحديث سالم بن عبد اللھ  اإلحرامعليھ وسلم يرفع يديھ عند 

 128آل عمران  401
 128آل عمران  402
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افتتح الصالة رفع يديھ حذو منكبيھ و�ذا رفع إذا  عن أبيھ �ان ص�� اللھ عليھ وسلم

�ان و  كذلك وقال سمع اللھ لمن حمده ر�نا ولك ا�حمد يًضاأرأسھ من الر�وع رفعهما 

للھ ا حديث متفق عليھ وزعموا أنھ رواه عن الن�ي ص�� ال يفعل ذلك �� ال�جود وهو

 
ً
دة فيھ ز�احجر و من ال�حابة والثالث حديث وائل بن  عليھ وسلم ثالثة عشر رجال

�م فر�ضة فم�أو  ال�جود فمن حمل الرفع هنا ع�� أنھ ندب و�� أنھ يرفع يديھ عند

و اء وهفقط ترجيًحا �حديث عبد اللھ بن مسعود وال��  اإلحرامبھ ع�� من اقتصر 

وم��م من رجح وم��م من جمع فسبب ا�خالف ��  مذهب مالك لموافقتھ العمل

ال يزاد أو  فھال ھ ع�� الوجوب ح�ى يدل دليل بخأفعال �� الندب هل يحملأو  الوجوب

إ��  إال بدليل، مالك والشاف�� وجماعة ترفع اليدان وجوب ع�� ما ب�ن بدليل

�� إ الصدر فالثابت ما عليھ ا�جمهور إ��  �عض ذن�ن،األ إ��  أبو حنيفةالمنكب�ن، 

� �االعتدال غ أبو حنيفةالصدر، إ��  القول  ذن�ن أثبت مناأل إ��  المنكب�ن والقول 

مالك فلم يكن لمالك فيھ نص،  أ�حابعند  واجب، الشاف�� واجب وهو الراجح

 بعض ما ينطلق عليھ االسم أم ب�لبخذ ھ سنة وسببھ هل الواجب األ أ�حابل عند يوق

لذي لثبت أنھ ص�� اللھ عليھ وسلم قال  ال��يء الذي ينطلق عليھ االسم فقدذلك 

بعض ما خذ بأح�ى تطم�ن رافًعا. فمن ي راكعا وارفعض اركع ح�ى تطم�ن ئ�علمھ الفرا

ھ فعالأن أ آمن ر  ع�يأهذا ا�حديث عولوا  االسم لم يوجبھ و�ال أوجبھ وع�� ينطلق عليھ

 وجوب ح�ى يدل الدليل�� هذا ا�حديث ع�� ال حمل ع�� الوجوب ح�ى ينص عل��اتال 

ن والقراءة م اإلحرامتكب��ة  ىوال ما عدفرًضا  جلھ لم يروا رفع اليدينع�� ذلك فأل 

ة ، مالك يف��ي ا�جالس �� الصال األول  صللأل  قاو�ل ال�ي �� الصالة لكن مناقضاأل

ينصب  يفةأبو حن امرأة،أو  اليم�ى و�ث�ي اليسرى رجال و�نصب رجلھ األرضإ��  ليتيھأب

خ��ة �� األ و أ�ي حنيفة� األو��  اليسرى وفرق الشاف�� ففي م�ى و�قعد ع��يالرجل ال

ذا ��ي حميد الساعدي الثابت وفيھ و أاآلثار الثالثة حديث  كمالك وسببھ �عارض
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خ��ة صب اليم�ى و�ذا جلس �� الركعة األ ع�� رجلھ اليسرى ون جلس �� الركعت�ن جلس

ونصب اليم�ى وقعد ع�� مقعدتھ. والثا�ي حديث وائل بن حجر  قدم رجلھ اليسرى 

وقعد ع�� اليسرى. والثالث ما رواه مالك عن ابن الصالة نصب اليم�ى  قعد ��إذا  وفيھ

نما إ اليسرى وهو مسند لقولھ يالصالة أن تنصب رجلك اليم�ى وتث� سنةإنما  عمر

راهم ا�جلوس �� التشهد فنصب أنھ أروايتھ عن القاسم بن محمد  ��وسنة الصالة 

�سر ولم يجلس ع�� قدمھ ورجح مالك �ى وث�ى اليسرى وجلس ع�� وركھ األرجلھ اليم

 �ي حميد. وخ��أحديث وائل وجمع الشاف�� ع�� حديث  حنيفة أبوهذا ا�حديث ورجح 

لفة ا�خت فعالهيآت �لها جائزة لثبو��ا وحسن وهو قول حسن فاأل الط��ي قال ال

�� و أ يتصور التعارض �� الفعل مع القول و�نما  و�� من التعارضأحملها ع�� التخي�� 

لوا فرض. فا�جمهور ن ا�جلسة الوسطى سنة وشذ قوم قاأ األك��لقول مع القول. فا

وقياس  األحاديثوشذ قوم ليست بفرض وسببھ �عارض  ��ا فرضأ��ة خ�� ا�جلسة األ 

. فيفيد جالًسااجلس ح�ى تطم�ن  أ�ي هر�رةففي حديث  حدى ا�جلست�ن ع�� الثانيةإ

ة الثابت فرض و�� حديث ابن بحينخذ بھ قال �ل جلوس أ ل جلوس فمنوجوب � 

��هما سقط ركعت�ن فجأنھ أم يج��ها و�جد لها فثبت عنھ فل أسقط ا�جلسة الوسطى

يان ��ما وكذلك ركعة ففهم الفقهاء الفرق ب�ن ا�جلسة الوسطى وغ��ها فالركعة تباإل

ون ي�إنما  ت�ون ا�جلسة الوسطى فرضا فإن �جود السهو فوجب أال إجماعفرض ب

كن لم يلها دون الفرائض ف ا فرضا قال �� خصوصيةهرآ ن الفرائض ومنللسنن دو 

 خ��ة ع�� الوسطى فمناس األ قفمن قال كالهما سنة  فيھ دليل ع�� عدم فرضي��ا

حكم  فعند مالك ھبفرضي��ما ح�ى يدل دليل ع�� خالفھ ع�� الوجوب قال أفعالحمل 

تشهد ل�� جميع جلس ا ده سنة وا�جلوس لھ سنةعنالظرف حكم المظروف. فالتشهد 

قهم وافإنما  وهو ظاهر فمالك داخل �� ا�جمهور لكن السالم فرض وا�جلوس لھ فرض

 صو��ماأضعف القول�ن بل هو أ�� قدر السالم فلم يكن 
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الصالة  حكم القبض في 

بتھ اليسرى ع�� رك �ى ع�� ركبتھ اليم�ى وكفھ اليسرى نھ يضع كفھ اليمأوثبت 

خرى �� ع يد ع�� األ وض حسن الهيآت، مالك كرهأ��ا أصبعھ فقط اتفقوا ع�� إويش�� ب

� النفل باحھ �أاالعتماد اليس��  جازه �� النافلة وهو عنده من بابأالصالة الفر�ضة و 

التھ نقلت آثار ثابتة ف��ا صفة ص نھأنھ من سنن الصالة وسببھ إدون الفرض ا�جمهور 

ك اليم�ى ع�� اليسرى وكذل نھ �ان يضع يدهأا ص�� اللھ عليھ وسلم ولم ينقل ف��

ھ فبلغت التواتر وفشت أنواع كيفيات التعاليم فال أ�حاب�عليمها للناس منھ ومن 

 وردمرون بذلك و ؤ يأن الناس �انوا أيضا  هم ع�� ال��ك إال لموجب وثبتطؤ يمكن توا

ثار ال�ي ن اآلأفرآ قوم  د�ي حميأمن صفة صالتھ ص�� اللھ عليھ وسلم �� حديث أيضا 

��ا ادة ألال�ي ليست ف��ا ز� اآلثارإ��  وجب المص��ن األ أثبت ز�ادة يجب قبولها ورآ قوم أ

جازها أمن باب االستعانة فلذا  ��و�نما  الصالة فعالك�� ول�ون هذه ليست مناسبة أل أ

رق ب�ن ال ف الدين �سر واألرجحف دون الفرض الستدعاء النفل الطول  مالك �� النفل

رواية فأم ال  هيآت الصالة المطلو�ة اختلفوا هل القبض منو�نما  ر�ضة والنافلةالف

سأل ابن القاسم مال�ا عنھ فقال  األشهر سم عن مالك الكراهة �� الفرض وهوابن القا

 قبض، أشهب عن مالك يفلم يرو مد� المدينة أهلن ي�ون عليھ عمل أعرفھ �ع�ي أال 

مطرف واستحس��ا ابن رشد وابن العر�ي  وهو روايةض �� الفر�ضة والنافلة جاز القب

 الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم فلم �ستفد هذه من مرون ��ا �� عهدؤ فإن الناس يوغ��هم 

ظهر نة ف�ي هيئة تقت��ي ا�خشوع ع�� األ المدي أهلالقرآن واختلفت ف��ا اآلثار وعمل 

 إ�� ناثار و�ساوت رجعان فإن �عارضت اآلاألمر من باب التخي�� الموسع فيھ أيضا  ف�ي

ن ال أالتھ �ان �� وتر صإذا  اختار الشاف�� ال��جيح. رسال ح�ى يتب�ن لنا وجھاإل األصل 

 القيامإ��  ن يقوم من �جودهأواختار مالك  يقوم من ال�جود ح�ى �ستوي جالًسا

ول سحديث مالك بن ا�حو�رث الثابت أنھ رآ ر  دون ا�جلوس وسببھ حديثان مختلفان

 �� وتر من صالتھ لم ي��ض ح�ى �ستوي  فإذا �ان �اللھ عليھ وسلم يص�اللھ ص�� 
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ام قاألو��  من ال�جدة الثانية من الركعة قاعًدا و�� حديث أ�ي حميد لما رفع رأسھ

ث ابن ن �� حديأقبل اليدين وسببھ  راد أن ��جد وضع ركبتيھأإذا  ولم يتورك، مالك

 رفع يديھ قبل ركبتيھ و�ھ قال مالك جد وضع ركبتيھ قبل يديھ و�ذا ��ض�إذا  حجر

فال ي��ك كما ي��ك البع�� وليضع يديھ قبل أحدكم  جد�إذا  أ�ي هر�رةو�� حديث 

أ�ي ن حديث ثبت مأركبتيھ و�ان عبد اللھ بن عمر يضع يديھ قبل ركبتيھ فحديث وائل 

 .هر�رة

 عضاءأحكم السجود على سبعة 

ف ار طأواليدين والركبت�ن و  الوجھ عضاٍء أن ال�جود ع�� سبعة أجمعوا ع�� أ

، مالك 403سبعة أعضاٍء  �جد ع��أن أمرت أ :القدم�ن قال ص�� اللھ عليھ وسلم

يتناول ما إن فال�جود البا�� سنة ال تبطل الصالة ب��كھال�جود ع�� ا�ج��ة فرض و 

فأجمعوا ع�� أن من  ع�� السبعة ل�حديث الثا�ي.ن لم ��جد إالوجھ وقوم تبطل 

ھ إن �جد ع�� ج��ت ع�� ج��تھ وع�� وجهھ، مالكوأنفھ أنھ �جد  ع�� ج��تھ �جد

جاز، الشاف�� ال يجوز  أبو حنيفةنفھ فقط لم يجزىء، أن �جد ع�� �نفھ جاز و أدون 

وقد جمع وسببھ هل  عاد ندًباأنًفا أن ترك إن �جد عل��ما مًعا، ابن القاسم إال إ

�جد ع�� أن أمرت أ :م �عضھ وهوأالواجب امتثال جميع ما ينطلق عليھ االسم 

 عليھ ن الواجب امتثال �عض ما ينطلقأ. فذكر م��ا الوجھ فمن رآ 404عضاءأسبعة 

�جد  ناول منن ال�جود يتأجزأه ومن رآ أا�ج��ة أو ن �جد ع�� األنف إاالسم قال 

صل أ ع�� جازه ع�� ا�ج��ة دون األنف فقد جرى أ يتناولھفال ع�� ا�ج��ة دون األنف 

ج��ة ع�� ا� وجب ال�جودأفمن قال الواجب امتثال ال�ل  �عاض ال��يِء إمن يفرق ب�ن 

، وأحمد واللفظ لھ  403
ً
أخرجھ البخاري ومسلم وال��مذي والنسائي باختالف �س��، وابن ماجھ مختصرا

 عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما
، وأحمد واللفظ لھ  404

ً
أخرجھ البخاري ومسلم وال��مذي والنسائي باختالف �س��، وابن ماجھ مختصرا

 عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما
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رف من نھ انصأزالھ فعلھ عليھ الصالة والسالم ثبت أنف، الشاف�� هذا االحتمال واأل 

ديث ابن ح مال فذكروا ��جففسر فعلھ م ثر الط�ن والماِء أنفھ أصالتھ وع�� ج��تھ و 

ك حجة وذل ايات ا�ج��ة فقط فكالهما �� مسلموا�ج��ة و�� �عض الرو األنف  عباس

 بمع�ى الندب 
ً
�� ما موضوعت�ن ع ن ي�ون اليدان بارزت�نألمالك، مالك �ش��ط كماال

يضع عليھ ا�ج��ة وقال غ��ه ليس من شرطھ فال�جود ع�� طاقات العمامة قول 

مس من ن يأب�ن  قليلة وقومأو  از وقول بالفرق ب�ن طاقات كث��ةبالمنع وقول با�جو 

ير  والعمائم واحتج من لم بخاري و�انوا ��جدون ع�� القال�سم ال. �� الأ ج��تھ ��يءٌ 

� جد ع�ن ��أعليھ وسلم  مر الن�ي ص�� اللھأبراز اليدين لل�جود بقول ابن عباس إ

خف�ن وع�� الصالة �� ا� وال شعًرا وقياًسا ع�� الركبت�ن كفت ثوً�انسبعة أعضاء وال 

ليتيھ أهو جلوس ع��  المن�ي عنھ عاءُ ق�� ال�جود ع�� العمامة فبعضهم اإلو�حتج بھ 

ع��  ليتيھأيجعل  نأقعاء ال�لب وقوم رأوه إ�� الصالة ع�� فخذيھ ناصًبا لها مثل 

قعاء عباس اإل الك، ابنس ع�� صدور قدميھ وهو لمن يجلأعقبيھ ب�ن ال�جدت�ن و 

ع�� أو  وي اللغ ود نبيكم وسببھ تردده ب�ن المع�ىع�� القدم�ن �� ال�جود صفة �ج

صدور قدميھ ليس  ود الرجل ع��عمع�ى شر�� وهو هيئة خصها الشرع، ابن عمر ق

يثبت  ىع�� اللغة ح� الذي لم �سبق لھ مع�ى شر�� يحمل من سنة الصالة لكن االسم

ھ دليل ل يدل شرعية ح�ى بت لھ معً�ى شر�� يحمل ع�� معا�يي ثذلھ دليل شر�� وال

 .ع�� المع�ى اللغوي 

 صالة الجماعة على من سمع النداء

النداء سنة ل�ل واحد ع�� انفراده  ا�جمهور صالة ا�جماعة ع�� من سمعف

م�لف وسببھ �عارض مفهومات  هر، فرض ع�� �لالظا أهلفالهيئة فرض كفائية 

ر�ن لفذ بخمس وعشاصالة ا�جماعة تفضل صالة فقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم األثر 
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زائد عن  الكمال وهو ��يءٌ  الندب وهو ى�عط 406سبع وعشر�ن درجةأو  405درجة

جد لك رخصة هو أ�عم قال ال  ع�ى المشهور هل �سمع النداء قالجزاء وحديث األ اإل 

ال يجد قائًدا خرجھ مسلم و�قو�ھ  �ا مع عدم العذر وهو استعذر بأنھ�النص �� وجو�

هممت أن آمر بحطب فليحطب ثم  والذي نف��ي بيده لقد :الثابت أ�ي هر�رةحديث 

��م رق علأحرجال فإ��  خالفأثم  يؤذن لها ثم آمر رجال فيؤم الناسآمر بالصالة ف

نت�ن مرمات�ن حسأو  يجد عظما سمينا نھأحدهم أ�علم  و بيو��م والذي نف��ي بيده ل

علمنا سنن الهدى و�ن من سنن  ، وحديث ابن مسعود وقال فيھ407لعشاءلشهد ا

فرام �ل  408.كم لضللتمبينسنة  الذي يؤذن فيھ لو تركتمالهدى الصالة �� الم�جد 

الظاهر فال  أهلع�ى ع�� ا�جمعة و لوا حديث األ حممن الفر�ق�ن ا�جمع فا�جمهور 

، 409النصف من صالة القائم صالة القاعد ع�� :يخرج التفاضل ع�� الواجب فإنھ ورد

�� مطلق الصلوات وحديث  ظاهر ع�ىلكن حديث األ  األعذار أهلفيحمل �لھ ع�� 

ب و�ن لم �سمع فا�جمعة تج فالكالم فيمن ال عذر لھ األعذار أهلعتبان ظاهر �� 

وهو يدل ع�� جميع الصلوات،  ع�ى ارجع هل �سمع النداء قال �عمالنداء وقد قال لأل 

بو أوتر �عدها، أإال مغر�ا وعشاء  عاد معھأ اإلمامن ص�� منفرًدا ثم دخل عليھ إمالك 

ور إال العصر ثبو أال المغرب والصبح، إ األوزا��ال المغرب والعصر إد يع� حنيفة

 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي اللھ عنھ 405
 البخاري �� �حيحھ عن ابن عمر ر��ي اللھ ع��ما 406
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ 407

، والِمْرما
ٌ
ليلة

َ
ْحٍم ق

َ
� 

ُ
ة ذي عليھ َبقيَّ

َّ
ُم ال

ْ
ى ِمْرماٍة، و و�� رواية "يجد َعرقا سمينا": والَعْرُق: هو العظ �� تاِن: ُمث�َّ

ْحٍم.
َ

َفي الشاِة ِمن �
ْ
اِة، والمقصوُد ��ا ما بْ�ن ِظل  الشَّ

ُ
ف

ْ
 ِظل
، وأحمد واللفظ لھ عن ابن مسعود ر��ي اللھ عنھ 408

ً
 مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجھ مختصرا

عمران بن  أخرجھ البخاري وأبو داود وال��مذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد باختالف �س�� عن 409

 ا�حص�ن ر��ي اللھ عنھ
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�حديث �شر بن محمد عن أبيھ  فقواتاو�نما  والفجر، الشاف�� �عيد الصلوات �لها

 ألست برجل مسلم فقال ب�� مالك لم تصل مع الناس :قال لھ ص�� اللھ عليھ وسلم

هل ف .ن كنت قد صليت�و  جئت فصل مع الناسإذا  � فقال لھأه�ولكن صليت �� 

 ادةاإلعوجب عليھ أيخصص هذا العموم بالقياس أم بالدليل فمن حملھ ع�� العموم 

شفًعا  �ون الشبھ لئال ت شاف�� فمالك استث�ى المغرب بقياس�� الصلوات �لها وهو ال

عيدت أالمغرب هو وتر فلو  ن صالةأوتر �عدها لئال ي�ون وتران �� ليلة فزعم أوعشاًء 

نھ أل  لكن قياس ضعيف و�عيد بطلهايجنس وهو إ��  لصارت سًتا فانتقلت من جنس

��  وتر مرت�ن ال وترانأوهو أنھ  وأقوى منھ ما استدل بھ ال�وفيون  قد فصلت �سالم

محض ] لكن لم تتقلت�عد عصر [ عاد عصًرا تنفلأل فإن فالثانية ن أبو حنيفةليلة، 

ر والصبح أوج��ا فمن فرق ب�ي العص ل��ا بنية الفرض وال سيما عند مننفلي��ا فإنھ يص

ختلف اآلثار �عد الصبح واختلفت �عد العصر فاشتد بھ الن�ي �عد الصبح، تفإنھ لم 

ھ عيد وسبب�الظاهر  أهلوداوود و حمد أ إن ص�� �� جماعة ال �عيد، أبو حنيفةمالك و 

مر الذين صلوا �� جماعة أن أيوم مرت�ن و  اآلثار فإنھ ورد ال تص�� صالة ���عارض 

 جاءإذا  ع�� �ل مصل اإلعادة�شر يوجب  �عيدوا مع ا�جماعة الثانية فظاهر حديث

أدل و ورد العام ع�� سبب خاص عم ا�جميع إذا  األك��الم�جد فإن قوتھ قوة العموم ف

ح رج ماًما فمن رجحإعليھ وسلم ثم يص�� بقومھ  ليل صالة معاذ مع الن�ي ص�� اللھد

ن�ي نما إ ت�ن إال صالة المنفرد فقط فمن جمع قالس� ال تص�� صالة �� يوم مرت�ن ولم

] فر�ما لتقمور ��ا [أ��ا زائدة مأفالواجب أن �عتقد �� الثانية  ��ا فرضأن اعتقد إع��ا 

المنفرد فقط ال يصل��ا مرت�ن وأما ا�جماعة فقد أمر ��ا ويعيد ع��  إ�� يصرف الن�ي

 أمر ��ا ��ا تفو�ضا أمر القبول ال أمر ال�حة فإنھ األمروجھ 
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 أحكام اإلمامة

 وأحمدوالثوري  أبو حنيفةال أقرؤهم �الشاف��،  مالك يؤم القوم أفقههم

 ھ فإنقرؤهم لكتاب اللأيؤم الناس  :اللھ عليھ وسلم أقرؤهم وسببھ مفهوم قولھ ص��

جرة فأقدمهم � بالسنة فإن �انوا �� السنة سواءً  �انوا �� القراءة سواًء فأعلمهم

ا وال يؤم الرجل الرجل �� سلطانھ وال إسالمً  ن �انوا �� ال�جرة سواًء فأقدمهمفإ

ع�� ظاهره  أبو حنيفةوهو متفق عليھ، فحملھ  .410ھ ع�� تكرمتھ إال بإذنھتد �� بييقع

فقھ ضرورة بخالف اليوم، ال�حابة هو األ  منأ قر فقھ فإن األع�� األ  وحملھ البعض

قرأ لعموم ا�حديث أقرؤهم و�حديث عمرو أ ن يؤم ص�ي مم�� إن �انأالشاف�� جاز 

بن سلمة إنھ �ان يؤم قومھ وهو ص�ي فمنعھ مالك �� الفر�ضة وأجازه �� النافلة فجل 

ال �حت وسببھ هل يؤم أحد �� �قدام عليھ و ا فال يجوز اإلھ ع�� المنع مطلًق أ�حاب

، قوم أبطل المأموممع  اإلمامنية  واجبة عليھ من وجبت عليھ الختالفصالة غ�� 

ن ظن �قطع بفسقھ ردت و  نإجازوها مطلًقا قوم أالفاسق مطلًقا وقوم  إمامة

سق ب�ن أن يفوقوم فرق  ��ري �� مذهب مالك�� الوقت اختاره األ اإلعادةاستحبت 

رع فتعارض مس�وت عنھ �� الش نھ ��يءٌ ألغ�� تأو�ل فتبطل وسببھ أو  و�ل فال تبطلأبت

�حة � إ� ال يفتقر إالمأموم الن أالقياس فمن اعت�� �حة صالة الفاسق �� نفسھ و 

رتبطة بھ أجاز إمامتھ ومن وأن صالتھ ممأموم اليحمل عن  اإلمامع�� أن  اإلمامصالة 

الشهادة فا��مھ �الشاهد منعها فمن قطع بفسقھ صار غ�� متأول،  ة ع��مماقاس اإل 

م �� بالعمو  لكن االحتجاج هم ولم �ست�نقرؤ أقال يؤم الناس و�نما  هر تجوز الظا أهل

�شروط الصالة فإن  ال يتعلق فسقھأغ�� المقصود ضعيف و�عضهم اش��ط 

الشاف�� تؤم النساء  مرأة الرجال،إ. فا�جمهور ال تؤم المقصود �حة صالتھ هو

ثور والط��ي للرجال  جازها أبوأھ و أ�حابيمن من أجازها ابن أ�ي أومنعھ مالك و 

 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي مسعود عقبة بن عمرو ر��ي اللھ عنھ 410
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يضا أو األول  إلينا �� العصر راحل. وحجة ا�جمهور فلو جاز لنقلوللنساء وهو شاذ بم

خروهن أص�� اللھ عليھ وسلم:  � عن صفوف الرجال فكيف تتقدم قالخ�أفمرتب��ا الت

ل عن نھ نقللمساوات بي��ن وأل  ءجازها الشاف�� للنساألھ ج. فأل 411اللھ خرهنأحيث 

أن رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم  م ورقةأمن حديث  أبو داوودخرج األول  الصدر

قاسم ابن ال ىرو  دارها. أهلن تؤم أمرها أو  � بي��ا وجعل لها مؤذنا يؤذن لها�ان يزورها �

مدني�ن اية ال�� الفاتحة فا�جمهور وهو رو  ن فرغإيؤمن  ال اإلمامن أمن رواية البصر��ن 

 منأإذا  :الثابت أ�ي هر�رةا حديث محديثان �عارض ظاهره عن مالك يؤمن وسببھ

ُضوِب ﴿ اإلمامقال إذا  :أ�ي هر�رةما خرجھ مالك عن  والثا�ي 412فأمنوا اإلمام
ْ
َمغ

ْ
ْ��ِ ال

َ
غ

 
َ

�ن ِ
ّ
ال  الضَّ

َ
ْ�ِ�ْم َوال

َ
ھ خذ من الثا�ي عدم تأمينؤ نص و�األول  فا�حديثفقولوا آم�ن.  ﴾َعل

. فرجح مالك 413ليؤتم بھ اإلمامجعل إنما  :وهو ينا�� اإلمامقبل تأم�ن  األمرفإن فيھ 

 �� ا�حديثو�نما  السامع هو المؤمن ال الدا�� فا�جمهور رجحوا ما هو نص ما رواه فإن

 والشاف�� وجماعة ال يحرم ، مالكم الأ اإلمامموضع تأمي��م ولم يكن هل يؤمن  الثا�ي

 والثوري وزفر يحرم عند أبو حنيفةواستواء الصفوف،  اإلقامةال �عد تمام إ اإلمام

يث حد �س وحديث بالل فظاهرأقول المقيم قد قامت الصالة وسببھ �عارض حديث 

قيموا أ :ن يك�� �� الصالة فقالأقبل علينا رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم قبل أ�س أ

 يفرو  مةاق. يفيد �عد الفراغ من اإل414راء ظهري وتراصوا فإ�ي أراكم من و صفوفكم 

يقول ف أن بالال يقيمروي  واستوت الصفوف فحينئذ يك��. اإلقامةتمت إذا  عن عمر

عبد الرزاق �� المصنف، ومن طر�قھ الط��ا�ي �� الكب�� من كالم عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ  411

 بلفظ: "أخروهنَّ من حيث أخرهنَّ اللھ" أو "أخروهنَّ حيث أخرهنَّ اللھ".
 �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھالبخاري  412
 البخاري �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 413
 البخاري �� �حيحھ عن أ�س ر��ي اللھ عنھ 414
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. إلقامةا نھ يك�� �� وسطأخرجھ الطحاوي فيدل ع��  ي بآم�ن�يا رسول اللھ ال �سبق

ھ ومنع المأموم�� القراءة فتح لھ  اإلمامارتج إذا  ك�� العلماءأفمالك والشاف�� و 

� صالتھ � ص�� اللھ عليھ وسلم تردد �� آية نھأال�وفيون وسببھ اختالف اآلثار فروي 

تح ع�� إمام يف عنھ الوروي  ألم يكن �� القوم. طلًبا للفتح عليھ �ّي أين أ :فلما فرغ قال

ع��  اإلمام موضع ن يرتفعأوا�جواز عن ابن عمر، جوز قوم  فشهر المنع عن ع��ّ 

ببھ وس االرتفاع اليس�� �ن قياسا ع�� المن�� وقوم منعوه واستحب مالكالمأموم

المن��  م الناس ع��أنھ أحديثان متعارضان ا�حديث الثابت عنھ ص�� اللھ عليھ وسلم 

حذيفة أم  نأ أبو داوود ى ورو  راد أن ��جد نزل ع�� المن��أليعلمهم الصالة و�ذا 

�م �انوا �أفأخذ ابن مسعود بقميصھ فجذبھ فلما فرغ قال ألم �علم الناس ع�� د�ان 

جنبھ � إ� قام ن ابن عباسأل  ةاإلمامنية  اإلمامين�ى، قوم ال يجب ع�� أو  ي��ون عن ذلك

جب تإنما  مالك وج��ا،أن دخل �� الصالة ومن قال يحمل أص�� اللھ عليھ وسلم �عد 

ال جماعة كجمعة واستخالف وعيد وجمع ليلة المطر. إفيما ال ت�ح فيھ الصالة 

خر يتأ نأوندب  اإلمامن سنة المنفرد ولو صبًيا مم�ً�ا أن يقف يم�ن أفأجمعوا ع�� 

ن �انا إ اصطفوا، مالك والشاف�� اإلمامن �انوا ثالثة سوى �قليال �حديث ابن عباس و 

بھ بي��ما فسب اإلمامھ وال�وفيون يقف أ�حابو  أبو حنيفةاثن�ن اصطفا وراءه، 

ر قمت عن �ساره ص�� اللھ عليھ وسلم فأخذ بيدي بحديثان متعارضان حديث جا

ا اره فأخذ بيدينن �سعفقام بن �خر قام�ي عن يمينھ ثم جاء جبار أفأدار�ي ح�ى 

قام سود فعلقمة واأل أنھ ص�� � خلفھ وحديث بن مسعود اقمن ىجميعا فدفعنا ح�

 سندأو�عضهم الرواة أوقفھ  بن عبد ال�� فبعض بو عمرأقال  وسطهما فأسنده

ن المرأة تقف وراء الرجال �حديث أ�س خرجھ أجمعوا ع�� أ نھ موقوف.أ�ح واأل

نھ ميخالتھ فأقام�ي عن يأو  مھأاللھ عليھ وسلم ص�� بھ و� ن الن�ي ص��أالبخاري 
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أقام المرأة خلفنا الصالة نا واليتيم وراءه عليھ أمالك فصففت  و�� رواية 415و

ذا �ان واحد �و  اإلمامن المرأة تص�� وراء أع��  جمعواأوالسالم وال�جوز من ورائنا. و 

ي الصفوف ��وترااألول  ن الصفأجمعوا ع�� أوراءهما.  وتقف �� اإلماموقف يم�ن 

أحمد  جزأت �عد الوقوع عند ا�جمهور،أوراء الصفوف  مرغب فيھ فإن ص�� منفرد

 ومخالفة العمل الأم ال  ابصة هل �حو عليھ فسببھ حديث  وجماعة فسدت بو ثور أو 

ال حجة ف��ا فإن سن��ن أحمد  صالة لقائم خلف الصف فاحتج الشاف�� بال�جوز،

بھ حجة  ال تقوماإلسناد  ابصة وغ��ه قال مضطربو حديث أحمد  خ�� و�ححأالت

ھ وسلم عليمره ص�� اللھ أنھ ركع دون الصف فلم يأبكرة  واحتج ا�جمهور بحديث أ�ي

ابصة ع�� و وفق ا�جمع بحمل حديث فاأل  416وال �عد زادك اللھ حرًصاعادة وقال إب

ب خقيمت الصالة فال يأإذا  مصارالندب قال فقهاء األ  أ�ي بكرة ع�� الكراهة وحديث

لئال يفوتھ الوقار وا�خشوع روي عن عمرو، ابن عمر وابن  الصالةإ��  وال �سرع من جاءَ 

�هم بل بو ذر وغ�ألها لئال تفو��م ركعة فال يراه ز�د بن ثابت و  سرعان���ما أمسعود 

توها أثوب بالصالة فال تإذا  :أ�ي هر�رةفحديث  هھ قضاتفما فا �ي بوقار وسكينةأي

ن القرآن أو أ ما لم يبلغهم هذا ا�حديثإوعليكم السكينة. فسببھ  نتم �سعون واتوهاأو 

ْ�َ�اِت ﴿�عارضھ 
َ

خ
ْ

وا ا�
ُ

ِبق
َ
اْست

َ
ْم ﴿ 417﴾ف

ُ
ك ِفَرٍة ِمْن َرّ�ِ

ْ
� َمغ

َ
فا�حديث  418﴾َساِرُعوا ِإ�

ارعة إل��ا. مر اللھ بالمسأمن ب�ن سائر القرب ال�ي  ن �ستث�ى الصالة بھأ�حيح فوجب 

ْ�َ�اِت ﴿بدليل  اإلقامةأول مأموم الفبعض يقوم 
َ

خ
ْ

وا ا�
ُ

ِبق
َ
اْست

َ
وقوم عند قد  419﴾ف

 مسلم �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 415
 الط��ا�ي �� األوسط عن أ�ي بكرة نفيع بن ا�حارث ر��ي اللھ عنھ 416
 148البقرة  417
 133آل عمران  418
 148البقرة  419
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 د حًدا وهوحوقوم لم ي اإلمامروا يوقوم ح�ى  ت الصالة وقوم عند �� ع�� الفالحقام

ال ة فقيمت الصال أإذا  :�ي قتادةأال حديث إ فيھ اطاقة الناس فلم يرو إ��  لمالك و�لھ

ف ن خاإقام �ل حسن، مالك  �ىعمل بھ و�ال فمال تقوموا ح�ى ترو�ي. فإن �ح وجب

رهھ الصف راكًعا وكإ��  الصف ركع دونھ ثم دبإ��  ى��ن تفوتھ ركعة إن مأالمستبق 

رة فإنھ أ�ي بك ل�جماعة وكره للمنفرد وسببھ هل �ح حديث جاز أبو حنيفةالشاف��، 

 مأمومالجمعوا ع�� وجوب اتباع أفركع دون الصف ف��اه عنھ.  وجد الناس راكع�ن

من  ص�� جالًسا عندإذا  ھ إال سمع اللھ لمن حمده و�� جلوسھأقوالو  ھأفعالمامھ �� إل 

سمع اللھ لمن حمده فقط  اإلماميقول  أبو حنيفةا�جالس، مالك و  مامةإ جازه لمرضأ

سمع اللھ لمن مأموم الو  اإلمامر�نا ولك ا�حمد فقط، طائفة يقول  المأمومو�قول 

 اإلمام نأ أ�ي حنيفةوروي عن  اإلماميتبع ف��ما مأموم الا�حمد مًعا وأن  ا ولك�نحمده ر 

ن وسببھ حديثان متعارضا إجماعالمنفرد بي��ما بيقوال��ما جميًعا وجمع  والمنفرد

ا رفع فارفعوا و�ذا قال ليؤتم بھ فإذا ركع فاركعوا و�ذ اإلمامجعل إنما  :حديث أ�س

افتتح إذا  . وحديث ابن عمر �ان420لمن حمده فقولوا ر�نا ولك ا�حمد سمع اللھ

قال سمع و أيضا  ذا رفع رأسھ من الر�وع رفعهما كذلك�الصالة رفع يديھ حذو منكبيھ و 

مأموم الح مفهوم حديث أ�س قال ال يقول ج. فمن ر 421ر�نا ولك ا�حمد هاللھ لمن حمد

ر�نا ولك ا�حمد ومن رجح حديث ابن عمر قال يقول  اإلمامحمده وال  سمع اللھ لمن

 ماماإل جعل إنما  اتباعھ اإلماماللھ لمن حمده ر�نا ولك ا�حمد فوجب ع��  سمع اإلمام

بن عمر نص فال ي��ك لكن حديث امأموم الو  اإلمامجمع فرق ب�ن  فمن 422ليؤتم بھ

ل فيھ العموم ودليفتعارض مأموم الما �� حق أقوى منھ و أفإن النص  لدليل ا�خطاب

 إنما جعل اإلمام ليؤتم بھ 420
 ابن حبان �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 421
 إنما جعل اإلمام ليؤتم بھ 422
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فراده أقوى و�� �عضھ يقوي عليھ دليل ا�خطاب. أجمعوا أ�� �عض  ا�خطاب فالعموم

 ﴿ن �حا إال يصليان قاعدين  اإلمامو  ن المنفردأع�� 
َ

اِنِت�ن
َ
ِھ ق

َّ
وُموا ِلل

ُ
أحمد  423﴾َوق

ھ حابأ�و  حنيفة وأبوراء العاجز ا�جالس جالًسا، الشاف�� و  ��حاق يص�� ال�حيحو 

�ان ال يقوى  مام مر�ض جالس و�نإمصار يص�� قائما وراء األ  الظاهر وفقهاء أهلو 

عاجز الدر من وراء بل يومىُء، ابن القاسم عن مالك ال يص�� القا ع�� الر�وع وال�جود

ارض شهر وسببھ �عأاألول كره و إنما  عادوا بوقت وعليھأوجھ وروي عنھ  و�ال بطلت بأي

ك وفيھ حديثان متعارضان المدينة عند مال أهلومخالفة العمل آلثار عمل  اآلثار

وحديث عائشة ش�ى ص�� اللھ عليھ  424و�ذا ص�� قاعًدا فصلوا قعوًدا حديث أ�س

 قال صرفنن اجلسوا فلما اأوسلم وص�� جالًسا وص�� وراءه قوم قياما فأشار إل��م 

صلوا الًسا فبھ فإذا ركع فاركعوا و�ذا رفع فارفعوا و�ذا ص�� ج ليؤتم اإلمامجعل إنما 

لم ليھ وسص�� اللھ ع والثا�ي حديث عائشة إن رسول اللھ ،األول  مع�ى جلوًسا. وهو ��

ا بكر وهو قائم يص�� بالناس جد أبمنھ فأ�ى الم�جد فو  �الذي تو� خرج �� مرضھ

�� إ ص�� اللھ عليھ وسلم أن كما أنت فجلس رسول اللھإليھ  فأشار بو بكرأخر أفاست

و بكر يص�� بصالة رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم و�ان الناس أب �ي بكر ف�انأجنب 

 نأبكر، فذهبوا ف��ما مذهب�ن فمن رآ الن�خ قال ظاهر ا�حديث  �يأيصلون بصالة 

 فإنھ  هوإنما  با بكرأ
ً
جالس والناس قيام مسمع والرسول إمام وفعلھ نا�خ لقولھ أوال

هل  اإلمامرجح حديث أ�س الضطراب الرواية عن عائشة فيمن �ان  فمن رآ ال��جيح

ا�خالف هل و�نما  القاعد ةإمامالرسول فا�حديثان متفقان ع�� جواز  أو بو بكرأ

مام لسماع حديث �حيح ي�ح لالحتجاج لإل يجلسون فلم يوجد من ا أو يقومون 

 238البقرة  423
 مسلم �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 424
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 بر ا�جعفياحد �عدي قاعًدا. قال ابن عبد ال�� غ�� �حيح لضعف جأ فال يؤم :مالك

.
ً
 � اللھ عليھ وسلمابن القاسم بأن مال�ا يحتج لهم بأن الن�ي ص� ىرو  راو�ھ مرسال

ھ إلي ب المص��القاعد للقائم فظن فقط ال يج إمامةنھ ال ت�ح أل  اقتدى بأ�ي بكر

 نھ ال يئمأ امماالئتن سبب أ. فال �ستلزم 425متھأح�ى يؤمھ رجل من  ما مات ن�ي :وقال

 إنما ن مال�اأظهر ] األ قلتي��ك لھ النص مع ضعف هذا ا�حديث [ القائم بالقاعد فال

��ة من تكب اإلمام�عد فراغ مأموم الاالحتمال ال غ��. استحب مالك أن يك��  تورع لمقام

 إن ساواه بدًءا وختاما ئ ھ ال يجز أ�حابعند  األرجحجزأه و أإثره وان ك�� معھ  اإلحرام

 ألشهراقبلھ فال يجزىء. فمأموم ال�عد و�ن ك�� أو  قبلھأو  قبلھ ختم معھلمأموم ابدأ  أو

�� ك زأه وسببھ حديثان متعارضان. فإذاجأنھ إن ك�� قبلھ عوروي  عن الشاف�� كمالك

ذهب ف ن امكثواأشار لهم أنھ ص�� اللھ عليھ وسلم أحرم ثم أروي  فك��وا. والثا�ي ما

 ل األو ب نھ ك�� �عد تكب��هم لعدم االعتدادأثر الماء. فأفاد أثم رجع وع�� رأسھ 

 يكن مأموم فلمالغ�� مرتبطة ��ا صالة  اإلمامفإنھ غ�� طاهر. فأصل الشاف�� صالة 

 
ً
ا�جمهور ف صل هو االتباع.فاأل أم ال  نفوهأوهل استأم ال  نص �� ا�حديث هل ك��وا أوال

ھ. أما في وقوم بطلت للوعيد اإلمامأساء و�حت ف��جع و�تبع  اإلمامأن من رفع قبل 

أن  �ع� أجمعواول اللھ رأسھ رأس حمار. حأن ي اإلماماف الذي يرفع رأسھ قبل خي

يقرُء  أقوال اءة فف��ا ثالثةإال القر  مأمومھال يحمل شيًئا من أر�ان الصالة ع��  اإلمام

 والأن إ
ً
م أوفيما جهر  ثالث يقرُء فيما أسر فاتحة وسورةسر ال إن جهر، ال يقرُء أصال

 �يثالمالك والاألول  ال يقرأ و�ن لم �سمعها قرأ اإلمامل إن سمع قراءة يالكتاب فقط وق

سببھ و أحمد  قرأ قول  و�ال ال يقرأ اإلماموالثالث للشاف�� فإن سمع قراءة  �ي حنيفةأل

اتحة ال صالة إال بف :حاديثأر�عة أو�ناء البعض ع�� البعض ففيھ  األحاديثاختالف 

 الط��ا�ي �� ((الم�جم األوسط)) والب��قي �� ((دالئل النبوة)) عن عائشة أم المؤمن�ن ر��ي اللھ ع��ا 425
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ا فقال  هل قرأ م�� :أ�ي هر�رةمالك عن  ىرو  . والثا�ي ما426الكتاب
ً

منكم أحد آنف

فانت�ى  427.القرآن �� أنازع ما فقال ص�� اللھ عليھ وسلمنا يا رسول اللھ أرجل �عم 

الناس فيما جهر فيھ لكن الذي يقتضيھ ا�حديث أنھ شوش برفع الصوت عليھ. 

 ماماإل وراء  راكم تقرُءون �ي أل إوالثالث حديث عبادة بن الصامت فلما انصرف قال: 

حديث جابر:  وهو حديث �حيح. والرا�ع 428م القرآنأقلنا �عم قال فال تفعلوا إال ب

حديث خامس وهو ما �ححھ ابن أيضا  . وفيھ429من �ان لھ إمام فقراءتھ لھ قراءة

 ا يناسب مذهبھ من ا�حديث فاستث�ىخذ مأ. ف�ل ي430فأنصتوا اإلمامإذ قرأ  :حنبل

 ابعض من ال صالة إال بفاتحة الكت�ي عنھ قراءة الفاتحة واستث�ى البنالبعض فيما 

 مطلًقا �حديث جابر ا�خصص عنده هط �� صالة ا�جهر وم��م من استثنافقمأموم ال

ذكره ف��ا فقطع ع�� أن صال��م تامة ال تفسد، تأو  أجمعوا ع�� أنھ إن غلبھ ا�حدث

طلت ب أبو حنيفةالشاف�� إن ص�� ��م وهو جنب وعلموا �عد الفراغ �حت صال��م، 

 �ن ���ي �حت وهو جمع وتوفيق وسببھو  عل��م، مالك إن علم بجنابتھ فسدت عل��م

 اف��ترتبط وعليھ الش لمأو  أبو حنيفةوعليھ  اإلمامبصالة مأموم الهل ارتبطت صالة 

 ،431ن امكثواأ :�� قولھ ص�� اللھ عليھ وسلماألثر ومن فرق رام ا�جمع وقصد ظاهر 

 مرة وهاؤ لھ قال الشاف�� فلو ارتبطت البتدج��م بنوا ع�� صال��م فأل أفإن ظاهره 

 ثانية.

 الط��ا�ي �� األوسط عن عبادة بن الصامت ر��ي اللھ عنھ 426
 أبو داود واللفظ لھ، وال��مذي والنسائي وأحمد باختالف �س�� عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 427
، وأبو داود وال��مذي باختالف �س�� عن عبادة البخاري ومسلم والنسائ 428

ً
ي وابن ماجھ بنحوه مختصرا

 بن الصامت ر��ي اللھ عنھ
 ابن ماجھ وأحمد عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 429
 مسلم عن أ�ي مو��ى األشعري وأبو داوود والب��قي �� السنن عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ ع��ما 430
 ي اللھ عنھالنسائي وابن ماجھ عن أ�س ر�� 431
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 صالة الجمعة

ِر ﴿��ا بدل عن الظهر ألاألعيان  فا�جمهور وجوب ا�جمعة ع��
ْ

� ِذك
َ
اْسَعْوا ِإ�

َ
ف

ِھ 
َّ
: لموسمر يدل ع�� الوجوب ما لم يدل دليل ع�� خالفھ قال ص�� اللھ عليھ أ 432﴾الل

. وقيل فرض 433اللھ ع�� قلو��مليختمن أو  قوام عن ودعهم ا�جماعاتأ لين���ن

ولھ ص�� د لقي��ها بصالة الع��ا سنة وسببھ �شبأمالك  نورو�ت رواية شاذة ع كفاية

جب ع�� �ل م�لف �حيح حر فت 434.إن هذا يوم جعلھ اللھ عيًدا :وسلم ھعلي اللھ

 ھأ�حابمقيم فال تجب ع�� امرأة ومر�ض ومسافر وص�ي وعبد، داوود و  ذكر بالغ

ا�جمعة حق واجب  :وهوأم ال  فيھاألثر العبد والمسافر وسببھ هل �ح  تجب ع��

و��  435.مر�ضأو  ص�يأو  امرأةأو  ر�عة عبد مملوكأع�� �ل مسلم �� جماعة إال 

شروطها ك�� العلماء. فا�جمهور أمسافر فلم ي�ح عند أو  خرى إال خمسة وفيھأ

 ذان فا�جمهور وق��ا وقت الظهر فال تجوز قبل الزوال،�الصالة ما عدى الوقت واأل 

ي عن ر �جمعة خرجھ البخاااختالف �� آثار �� ��جيل  زوال وسببھالتجوز قبل أحمد 

�عد  ل إالياللھ ص�� اللھ عليھ وسلم وال نق رسول  سهل بن سعد كنا نتغدى �عهد

 نھ قبلأظالل فمن فهم أو�نصرفون وما ل�جدران  ��م �انوا يصلون أا�جمعة روي 

 ألصول ااآلثار إال التكب�� فقط لم يجزه لئال تتعارض  جازه ومن لم يفهم منأالزوال 

يًضا ف�ي بدل فتع�ن أ�س �ان يص�� ا�جمعة ح�ن تميل الشمس و أفيھ من حديث 

 ال نص صر�ح بأنھ يصل��ا قبلألنھ  وقت المبدل منھ فا�جمع ا�حمل ع�� التكب��

ام مإيؤذن إنما  ع�� المن��، قوم اإلمام جلسإذا  األذان الزوال. فا�جمهور ع�� أن وقت

 9ا�جمعة  432
 ابن ماجھ �� سننھ عن عبد اللھ بن عباس وعبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��م 433
 الب��قي �� السنن الك��ى عن عبيد بن السباق 434
أبو داود والط��ا�ي �� ((الم�جم الكب��)) والب��قي �� ((السنن الك��ى)) عن طارق بن شهاب ر��ي اللھ  435

 عنھ
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يحرم البيع والشراء وسببھ اختالف األول فب وقوم اثنان وقوم ثالثة ب�ن يديھ واحد

� ع� اإلمامجلس إذا  يوم ا�جمعة �ان النداءُ  السائب بن يز�دالبخاري عن  ىرو  اآلثار

 �ي بكر وعمر فلما �ان زمن عثمانأوسلم و  ع�� عهد رسول اللھ ص�� اللھ عليھالمن�� 

عنھ لم يكن يوم ا�جمعة لرسول أيضا  وروي  الناس زاد النداء الثالث ع�� الزوراءوك�� 

ألذان ا ب �انين المسب عن سعيدأيضا  وروي  اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم إال مؤذن واحد

�ن ذاًنا واحًدا حأ�ي بكر وعمر أعليھ وسلم و  جمعة ع�� عهد رسول اللھ ص�� اللھيوم ا�

ابن  ىرو  لي��يأ ل�جمعةاألول  األذان وك�� الناس زاد فلما �ان زمن عثمان اإلماميخرج 

ا�جمعة ع�� عهد رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم ثالثة  ن المؤذن�ن �انوا يومأحبيب 

البخاري وقالوا يؤذن يوم ا�جمعة مؤذنان، وقوم مؤذن  ظاهر ما رواهإ��  فذهب قوم

 ت، وقوم ثالثة لما رواه ابن حبيب و�ن ضعفاإلقامةواحد فالنداُء الثا�ي عندهم 

ا إجماعبھ فشرط وجو��ا و�ح��ا ا�جماعة  حاديثھ عندهم وال سيما ما انفردأ

ثة مع طائفة ثال اإلمام، طائفة اثنان مع اإلمام واحد مع ي فاختلفوا �� مقدارها، الط�� 

 عدد �ش��ط ن، قوم ثالثون، قوم الر�عو أ وأحمد ، الشاف��أبو حنيفةو�ھ قال  اإلمام

 ورآ 
ً
م وهو مذهب مالك وحده ةر�عر�ع�ن وال تجوز بالثالثة واأل األ  نھ يجوز ما دون أأصال

هل  قل ما ينطلق عليھ اسم ا�جمعأ��م قر�ة وسببھ اختالفهم ��  ن تتقرى أبما يمكن 

ع ينطلق عليھ ا�جم قل ماأن الشرط أفمن رآ أم ال  اإلمامدخل ف��م  ر�عة وهلأأو  ثالثة

و�ن �ان ممن ال �عده مأموم قال ت�ح بإمام وواحد  اإلمام�ان ممن �عد  وهو اثنان فإن

ل والعرف المستعم األك��موم�ن وقس ومن رآ ما ينطلق عليھ �� أبإمام وم قال ت�ح

�ح عند ر�عة ولم يحد �� ذلك حًدا فاأل ت�ح باثن�ن وال بثالثة وال باأل قال ال ل�جمع

ن لسالمھ فمن رآ أر�ع�ن قال تنعقد باث�ي عشر من غ�� إمام باق�إنما  مالك أ�حاب

 هلأوالشرط الثا�ي االستيطان وهو مجمع عليھ إال  سالماإل أول  العدد قامت �� ��ذا

ر والسلطان ولم صالم أبو حنيفة�ط �شوجبوها ع�� المسافر واأالظاهر فإ��م 
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ر يھ وسلم إال �� جماعة ومصاللھ عل عدًدا معينا فلم يصلها رسول اللھ ص�� �ش��ط

ن رآ �عضها اش��طھ �اش��اط م��ا عملھ �ح عنده و جامع فمن رآها شرطا أل وم�جد

م �� وسببھ اختالفهأم ال  الم�جد وتركھ المصر والسلطان فهل تقام �� مصر مالك

 فعالأشد مناسبة أل  األحوالالمقارنة لها ل�ون �عض تلك  فعالواأل  األحوال اش��اط

ر مالك ة فلم يمن �عض فلھ اش��طوا اتفاقا ا�جماعة فإنھ علم أ��ا حال الصال  لصالةا

واش��ط م�جًدا فإنھ أقرب الصالة  حوال��ما غ�� مناسب�ن أل المصر والسلطان أل

�ون ن تأھ هل �ش��ط سقفھ و�قامة ا�خمس و أ�حابفاختلف المتأخرون من  مناسبة

 ألمةافالراجح ال �ش��ط وهو �عمق �� الدين و�شديد ع�� أم ال  ا�جمعة راتبة فيھ

ف من �ل عل��ا] فلو �انت مشروطة لنص قلتبتشعب المسائل ودين اللھ �سر [

ْ�ِ�ْم ﴿ن �سكت ع��ا أبالبيان وجو�ا فال يحل للرسول 
َ
ّزَِل ِإل

ُ
اِس َما ن

َّ
 ِللن

َ
ن َبّ�ِ

ُ
 436﴾ِلت

وا ِفيِھ ﴿و
ُ

ف
َ
ل

َ
ت

ْ
ِذي اخ

َّ
ُهُم ال

َ
 ل

َ
ن َبّ�ِ

ُ
أجمعوا ع�� أ��ا خطبتان وركعتان، ا�جمهور  437﴾ِلت

صل األ  هل وسببھن الماجشون ليست بفرض ا�خطبة ركن وشرط وقال قوم م��م اب

ن أفمن رآ أم ال  شروطها ن ي�ون منأالمتقدم من احتمال �ل ما اق��ن ��ذه الصالة 

ن وشرط ركعن الركعت�ن قال إ��ا  ة��ا نيابأسيما إن توهم  ا�خطبة حال مختصة ��ا وال

ا ف ليست كسائر ا�خطب قال طصود المواعظ فقن المقأمن رآ و �� �ح��ا 
ً
�ي شرط

ِھ ﴿راتبة من سائر ا�خطب 
َّ
ِر الل

ْ
� ِذك

َ
اْسَعْوا ِإ�

َ
القاسم �� أقل  هو ا�خطبة، ابن 438﴾ف

ما �س�ى خطبة �� كالم العرب من الكالم المؤلف المبدىء بحمد اللھ، الشاف�� أقل 

فيفة حدهما بجلسة خإما يجزىُء خطبتان اثنتان ي�ون �� �ل واحد م��ما قائًما يفصل 

 يلم و�و��عليھ وس ولهما و�ص�� ع�� الن�ي ص�� اللھأيحمد اللھ �� �ل واحدة م��ما �� 

 44النحل  436
 46النحل  437
 9ا�جمعة  438
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قل أزىُء وسببھ فهل ا�ج آلخرةو�دعوا �� ا �األو� و�قرُء شيًئا من القرآن ��بتقوى اللھ 

ومن  اللغة لم �ش��ط شيئا االسم الشر�� فمن اعت��أو  ما ينطلق عليھ االسم اللغوي 

ا�جلوس ص�� اللھ عليھ وسلم ف ف��ا ال�ي نقلت عن خطبھ األصول اعت�� الشرع اش��ط 

 ر رآه عبادة اش��طھ. ا�جمهو  منو عند مالك سنة بي��ما فمن رآه اس��احة لم �ش��طھ 

حنبل وجماعة بن  وأحمد حنيفة أبوواجب حال ا�خطبة، مالك والشاف�� و اإلنصات 

 موغ��ه �األوزا�و�ھ قال الثوري و  جاز التشميت ورد السالم �� حالهاالفقهاء فبعضهم أ

جاز الكالم إال حال القراءة وروي عن أ األول عضهم ال و�عض يرد السالم وال �شمت ف�و 

ن �سمع أن ث فرق ب�لاوالثا�ي مقابل لھ والث النخ�� �براهيمالشع�ي وسعيد بن جب�� و 

وعطاء حمد أ و�ت�لم �� مسائل العلم و�ھ قال ال فيسبح وأا�خطبة فينصت وال �سبح 

تفسد صالتھ روي عن ابن وهب من ل�� فصالتھ ظهر ن ت�لم لم إوجماعة فا�جمهور 

نصت يوم أقلت لصاحبك إذا  .أ�ي هر�رة ع �ع�ي بطلت. اعتمد ا�جمهور حديثأر�

ل ارضھ دليواجبا لعلھ رآ قد عاإلنصات  ير يخطب فقد لغوت. ومن لم اإلماما�جمعة و 

ھُ ﴿ا�خطاب �� قولھ �عا�� 
َ
ِمُعوا ل

َ
اْست

َ
 ف

ُ
ن

َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
ِرَئ ال

ُ
ا ق

َ
ْم  َوِ�ذ

ُ
ك

َّ
َعل

َ
وا ل

ُ
ِصت

ْ
ن

َ
أ َو

 
َ

ْرَحُمون
ُ
ضعف فر�ما لم يصلهم  اإلنصات وفيھ ما ليس بقرآن فليس يجب لھ 439﴾ت

اإلنصات ب األمرب األمرا�حديث وسبب اختالفهم �� رد السالم والتشميت �عارض عموم 

ع داخل حال ا�خطبة وقيل يرك من صاحبھ، مالك ال يركع ين ي�ون �ل استث�أفاحتمل 

حدكم الم�جد فل��كع أ جاءإذا  :فعموماألثر وسببھ معارضة القياس لعموم 

يوجب أن ال �شغل  ل�خطبةاإلنصات ب األمر. يوجب ولو حالة ا�خطبة ف440ركعت�ن

م أحدك جاءإذا  قولھ ص�� اللھ عليھ وسلماألثر عموم ي و�قو  ةن �ان عباد�غ��ها و�

 204األعراف  439
 البخاري ومسلم وأبو داود باختالف �س��، وال��مذي واللفظ لھ عن أ�ي قتادة ر��ي اللھ عنھ 440
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مر أنھ أ رواياتھ ك��أخطب فل��كع ركعت�ن خفيفت�ن خرجھ مسلم و ي اإلمامالم�جد و 

صارت نًصا فال  جاء أحدكم. فإن �حت الز�ادةإذا  ن يركع ولم يقلأالرجل الداخل 

 �ألو�ا �� الركعة أن سورة ا�جمعة سنة األك��قياس فيھ فالذي رعاه مالك هو العمل. ف

بد عن عمر بن ع تاك فإنھ مرويأ� عند مالك سبح وهل األو�تاك �� الثانية فأو��ل 

الفعل و نھ م قياس أال ت�ون لها راتبة �المبدلير ف��ا شيًئا فال مل أبو حنيفةالعز�ز، 

لعيدين و�� ا ��عن النعمان بن �ش�� �ان ص�� اللھ عليھ وسلم يقرُء  ،�ما يفيد راتبةر 

. يءٌ �ن ��يتع ة، وعليھ فلمك حديث الغاشياتأم ر�ك األع�� وهل اسسبح �ا�جمعة 

ا أهلا�جمهور الغسل لصالة ا�جمعة سنة، 
ً
ة �� �حة الصال  الظاهر فرض وليس شرط

 ا�جمعة واجب ع�� دري. طهر يومخا وسببھ �عارض اآلثار و�� حديث ا��جماعاتفاقا و 

نفسهم أ�ل محتلم كطهر ا�جنابة وفيھ حديث عائشة قالت �ان الناس عمال 

حديث  لم فظاهرسمو  أبو داوود�م فقيل لو غسلتم، خرجھ �ئي��ا�جمعة إ��  ن ف��وحو 

من توضأ يوم  ئشة الندب للنظافة ال عبادة وروي دري الوجوب وظاهر حديث عاخا�

 نضعيف، روي ع . وهو نص لكنھأفضل�ا و�عمت ومن اغتسل فالغسل �ا�جمعة ف

 قوم لم يجبنداء ال عنھ حيث �سمعوروي  ميالأتيان إل��ا من ثالثة مالك يجب اإل

 اختالف اآلثار فروي تجب �� مس��ة يوم وهو شاذ وسببھ ر وقيلع�� من خرج المص

 ا�جمعة ع�� من سمع النداء و داوودأب ىرو  وا�� و�� ثالثة أميالعتو��ا من الأ��م يأ

من  :قال ص�� اللھ عليھ وسلم ھ وهو ضعيفأهلإ��  ا�جمعة ع�� من آواه الليلوروي 

رب بقرة نما قأالساعة الثانية ف�  نما قرب بدنة ومن راح ��أف�  �األو� راح �� الساعة

ا�عة ف�  ما قرب كبشا ومن راحأنمن راح �� الساعة الثالثة ف� و  نما أ�� الساعة الر

فاعتقد الشاف��  441.نما قرب بيضةأجة ومن راح �� الساعة ا�خامسة ف� قرب دجا

 البخاري ومسلم باختالف �س�� عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 441
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ساعة واحدة قبل  ��ا أجزاءأال��ار واعتقد مالك أول  ح منافندبوا الرو  ر�ا�لاساعات 

لوجوب الس�� �عد  ظهر�� أجزاء ساعة قبل الزوال وهو األ الزوال و�عده وقال قوم 

ظهر مذهب مالك فإن ] األ قلتن الواجب تدخلھ الفضيلة [أالزوال إال ع�� من يرى 

ء وقوم ال لنداوق��ا فقوم قالوا يف�خ البيع وقت ا�خطبة واأول  تتع�ن �� ا�جمعة لم

د لفساد بصفة �عو  يد الن�يقتإذا  يف�خ وسببھ هل الن�ي عن ال��يء الذي أصلھ مباح

 �ا الطيب والسواك واللباس ا�حسن.م ال. فآدا�أالمن�ي عنھ 

ي السفر  أحكام القصر ف

ن عائشة قالت ال ي�ح �� أع�� جواز قصر الصالة للمسافر فلم ي�ح  جمعواأ

ِذيَن ﴿هوم فحجة الوداع وهو أمن فمصرت �� ق��ا إسفر أمن ف
َّ
ُم ال

ُ
ك

َ
ِتن

ْ
 َيف

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
 ِإن

ُروا
َ

ف
َ

� ھ وال�وفيون القصر �أ�حابو  أبو حنيفةبفعلھ �� حجة الوداع،  منسوخ 442﴾ك

نھ أعن الشاف�� وروي  السفر واجب متع�ن، الشاف�� المسافر مخ�� وقال مالك سنة

المعقول لصيغة اللفظ  ىمعارضة المع�ھ وسببھ أ�حابعند  رخصة وهو المنصور 

للمع�ى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول وذلك أيضا  ليل الفعلدالمنقول ومعارضة 

 ﴿قال اللھ إنما  قلت لعمر ةميأن ا�حامل المشقة فقط قال �ع�� بن أ
ْ

ن
َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
ِإن

ُروا
َ

ف
َ

ِذيَن ك
َّ
ُم ال

ُ
ك

َ
ِتن

ْ
ص�� اللھ عليھ فقال عمر �جبت مما �جبت منھ فسألتھ  443﴾َيف

ففيھ  444.ة تصدق اللھ ��ا عليكم فاقبلوا صدقتھقصد :وسلم عما سألت�ي فقال

 ى الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم�نھ أأالرخصة وحديث أ�ي قالبة عن رجل من ب�ي عامر 

وهما �� ال�حيح  445ر الصالةإن اللھ وضع عن المسافر الصوم وشط :فقال لھ الن�ي

 ىالذي �عارض المع�األثر هو الواجب وال أنھ سنة ف ف�لھ يدل ع�� التخفيف ال أنھ

 101النساء  442
 101النساء  443
 �حيح ابن حبان عن عمر بن ا�خطاب ر��ي اللھ عنھ 444
 ال��مذي واللفظ لھ، وابن ماجھ وأحمد عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 445
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 تالمعقول حديث عائشة الثابت باتفاق قالت فرضت الصالة ركعت�ن ركعت�ن فأقر 

لفعل ا المعقول من ىا�حضر. فالدليل الذي �عارض المع�صالة السفر وز�د �� صالة 

ال واجب ومن ق ھ عليھفإنھ لم يثبت أنھ أتم �� السفر قط فمن قال سنة أراد دوام فعل

ن ع فهو نوع من طر�ق ا�جمع فشهرليھ وسلم يا لفعلھ ص�� اللھ ععمخ�� كذلك ر 

 لصالةيتم اأنھ ص�� اللھ عليھ وسلم عائشة أ��ا تتم �� آخر عمرها وروى عطاء ع��ا 

ي�جل و  الظهر وي�جل العصر و�ؤخر المغرب �� السفر و�قصر و�صوم و�فطر و�ؤخر 

 أ�حابحديث أ�س وأ�ي نجيح الم�ي قال اصطحبت أيضا  ويعارضھ 446.العشاء

محمد ص�� اللھ عليھ وسلم ف�ان �عضهم يتّمم و�عضهم يقصر و�عضهم يصوم 

ن عثمان أواتفقوا ع��  .ع�� هؤالءوال هؤالء �عيب هؤالء ع�� هؤالء  يفطر فال و�عضهم

رد ب�عة ر أوجماعة كث��ة تقصر ��  وأحمدآخر خالفتھ كعائشة، مالك والشاف��  لميك

ة ثثال ةقل المسافأھ وال�وفيون أ�حابحنيفة و  أبومس��ة يوم بالس�� الوسط،  وهو

المعقول لللفظ المع�ى �عد وسببھ معارضةأو  الظاهر �ل سفر قصر أهليام، أ

المشقة فمن را�� اللفظ فقط قال إن اللھ وضع ع�� المسافر الصوم وشطر  ىفالمع�

ي ن الن�أمسلم عن عمر  ىرو  لھ القصر والفطرالصالة ف�ل من يقال لھ مسافر جاز 

ذهب ر معن ابن عم ي ورو  ص�� اللھ عليھ وسلم �ان يقصر �� نحو السبعة عشر ميال

 أحمد مروي عن ابن مسعود وعثمان وغ��هما،أيام  ثالثة ر�عة برد رواه مالك ومذهبأ

تقصر �� السفر المتقرب بھ �ا�جهاد وا�حج والعمرة، مالك والشاف�� �� السفر إنما 

�ي وأ ھ والثوريأ�حابجاز مطلقا ولو بمعصية �  حنيفة أبوالمباح دون سفر معصية، 

رب ومن قومن اعت�� دليل الفعل قال ال يجوز �� المت ثور فمن اعت�� المشقة لم يفرق 

ض ف��ا فإ��ا عار أم ال  تجوز الرخصة للعصاة فتغليظ وهل فرق ب�ن المباح والمعصية

 أحمد وابن أ�ي شيبة واللفظ لهما عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 446
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هور إن رجع �ا�جمإليھ  �عد مفارقة بيوت المصر و�نت�ي ، مالك يبدءُ ىاللفظ المع�

 �طالق المسافر أجازه با�خروج ومن اعت�إفمن اعت��  ميالأوقيل ح�ى يقطع ثالثة 

ليھ وسلم ھ عخرج ص�� اللإذا  ميال قال أ�سأثالثة  فعلھ ص�� اللھ عليھ وسلم اش��ط

ام أي ر�عةأنوى إقامة إذا  شعبة، مالك والشاف�� ثالثة فرا�خ شكأو  ميالأثالثة 

م تنوى إقامة خمسة عشر يوما أإذا  وسفيان الثوري أبو حنيفةتم، أ�حاح �� موضع 

ليھ ع و�عذر ف��ا قياس فأرادوا إحصاء فعلھ ص�� اللھ لة مس�وت ع��ائن المسأوسببھ 

مقصًرا �� عمرتھ فال حجة ع�� غايتھ أيام  بمكة ثالثة وسلم فاحتج مالك بأنھ أقام

عة سبأو  الفتح بمكة نحو خمسة عشر يوما مقصًرا قام عامأبأنھ  أبو حنيفةواحتج 

إذا  وداوودأحمد  ،ي �سعة عشر يوما رواه البخار أو  ثمانية عشر يوماأو  عشر يوما

صر يقأيام  ر�عةأقام بمكة عام الوداع أأتم واحتج بأنھ  أيام ر�عةأك�� من أزمع ع�� أ

فالمالكية يقولون  اإلقامةبًدا ح�ى ينوي أقصر فإنھ مسافر  اإلقامةومن لم ينو 

إنھ اتفق لھ كعام ا�حج فو�نما  اإلقامةقامتھ �سعة عشر يوًما عام الفتح لم ينو ف��ا إ

أيام فال حجة ل�ل ع�� ��اية  ر�عةأ جماعفأقل الزمن الذي وقع عليھ اإل  اإلقامةلم ينو 

 يام.أر�عة أعليھ  جمعواأقل ما أال أن نقول إ ھما يكمل ب

 حكم الجمع بین الصالتین

ن ا�جمع ب�ن الظهر والعصر �عد الزوال �عرفة سنة و��ن المغرب أجمعوا ع�� أ

ا�جمع �� غ�� هذين ع��  أبو حنيفةومنع أيضا  والعشاء وقت العشاء بمزدلفة سنة

ع��  �ا�� تأو�ل اآلثار واالستدالل م�جازه ا�جمهور بأسبابھ وسببھ اختالفهم أو  اإلطالق

حيح ت� ك�� من اللفظ و��أيتطرق لها االحتمال  فعالواأل  أفعال��ا جواز ا�جمع أل

�س الثابت أ سباب حديثأفتحصل ثالثة أم ال  جازة القياس فيھإ�عضها واختالفهم �� 

 وقت العصر إ��  خر الظهرآالشمس ن تزيغ أارتحل قبل إذا  :خرجھ البخاري ومسلم

وحديث  .الظهر ثم ركب ن يرتحل ص��أثم نزل فجمع بي��ما فإن زاغت الشمس قبل 
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يؤخر المغرب ح�ى يجمع  ر�جل بھ الس�� �� السفإذا  :خرجھ الشيخانأابن عمر 

� ص�� رسول اللھ ص�قال  وحديث ابن عباس خرجھ مالك ومسلم بي��ا و��ن العشاء

�� غ�� خوف وال  والعشاء جميعا والمغرب االلھ عليھ وسلم الظهر والعصر جميع

. لم يفده ا�حديث ]قلتوقت العصر ا�خاص بھ [إ�� خر الظهر أفا�جمهور قالوا  سفر

خذ من ؤ فلم ياألصل  ] �عنون ع��قلتجمع جمعا صورً�ا [إنما  وقال ال�وفيون 

معوا جأ��م الوا فيحمل عليھ حديث ابن عباس ألج��يل ق إمامةا�حديث نصا كحديث 

ال لعذر �� ا�حضر واحتجوا بحديث ابن مسعود قال والذي إنھ ال يجوز ا�جمع أع�� 

 ال صالت�نإال �� وق��ا إلھ غ��ه ما ص�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم صالة قط إال 

عصر �عرفة و��ن المغرب والعشاء بجمع وقالوا فهذه اآلثار محتملة جمع ب�ن الظهر وال

] وهو ع�ن ا�حق �� االحتمال وقد ثبت توقيت فال قلتلمذهبنا ومذهب ا�جمهور [

�عدل عنھ باالحتمال فالذي اختلفوا �� ت�حيحھ هو النص �� مجرد التأخ�� �� المقام 

��م خرجوا مع رسول اللھ أل �ح عندهم وهو ما رواه مالك من حديث معاذ بن جب لو

ب والعشاء قال فأخر ف�ان رسول اللھ يجمع ب�ن الظهر والعصر والمغر  عام تبوك

ثم خرج فص�� الظهر والعصر جمًعا ثم دخل ثم خرج فص�� المغرب  الصالة يوًما

م ع�� التأخ�� فل ] وهو محتمل ل�جمع الصوري فإنھ لم ينص إالقلت[ والعشاء جمعا

 عرفة ومزدلفة و�ن سالم بن عبد اللھ قياس سائر الصلوات ع�� يب�ن وقتھ فجوز 

فة صلھ جمع الناس �عر أن يجمع أالعبادات ف�ل صالة �� سفر جاز  ضعف القياس ��

ميم ضميم احتمال اآلثار مع ضن ي�ون حجة ل�جمهور مع أظهر  ] هو الذيقلت[

ُيْسَر ﴿ميم ضمشقة السفر مع 
ْ
ُم ال

ُ
ُھ ِبك

َّ
ابن القاسم عن مالك ا�ختار  447﴾ُيِر�ُد الل

ار ت� �� وق��ا ا�خاص ��ا جاز واخاألو� ا معن صاله�و  مع الثانية � ح�ى تجمعاألو� خ��أت
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ن أ�� جاز ا�جمع عأ�ن اتفق من األمر مالك التسو�ة ب�ن  ي�ن عنالشاف�� كرواية المدن

طھ �ش�� د بھ الس�� فلم ن جإال إعن مالك اليجمع  سبابھ، ابن القاسمأالسفر من 

حدى الروايت�ن عن مالك. قال ابن عمر �ان رسول اللھ ص�� اللھ عليھ إالشاف�� � 

 �س فظاهر رواية ابن القاسمأرا�� حديث  م إذ �جل بھ الس�� ا�حديث. وغ��هوسل

الشاف�� �ل سفر مباح دون معصية كرواية  يجمع �� سفر قر�ة كحج وجهاد،إنما 

، مالك وأك�� نقل فإنما  المدني�ن عن مالك فا�جمع
ً
 وقوال

ً
عال والقصر نقل فعال

شهب وسببھ حديث ابن أالظاهر و  أهل�عض  جازهأالفقهاء ال يجوز ا�جمع بحضر و 

� غ�� �البعض �عمومھ مطلًقا وخرج مسلم ز�ادة  خذأعباس تأولھ مالك �سبب مطر و 

جاز الشاف�� ا�جمع بمطر أالظاهر  أهلشهب و أتمسك  خوف وال سفر وال مطر و��ا

 لي
ً
 و أ��اًرا و  ��اًرا ومنعھ مالكأو  ال

ً
 مالك ىرو  جازه �� الط�ن دون المطرأجازه ليال

الك بالمطر ولھ محديثا فيھ جمع ب�ن الظهر والعصر بال سفر فتأ ا�حديث فتأولھ �ع�ي

 دون ��ار [و�نما  نھ لم �عمل ب�لھإالز�ادة ثم  مع قطع النظر عن
ً
] تقلعمل بھ ليال

دار  أهلالمدينة الذي �ستدل بھ ع�� ��خ ما ثبت فإ��م  أهلعمل إليھ  أحوجھ

ن لو أظهرهم وعلموا النا�خ من غ��ه فوجدهم �عم رسول اللھ ب�ن �تو� سالماإل 

� �ب�ن المغرب والعشاء دون ب�ن الظهر والعصر  بمقت��ى آخر ا�حديث وهو ا�جمع

 هفأجاز �عمل ب�حة ا�حديث و�نما  المدينة أهل المطر، فالشاف�� لم �عمل �عمل

 لكن قد علمت �حة
ً
ك ال الظاهر، فمال أهلشهب و أالز�ادة ال�ي تمسك ��ا  ��اًرا وليال

مع جأحد ع�� حكم اللھ ولو ھ فإنھ ال حجة أل نق عيطل ث كماع�� ا�حديالعمل يقدم 

سيق لھ اللھ فإنھ تفإ��  طلق عليھ ذلك فليتبأفمن  ن فإنھ هو ا�حاكم ال غ��هلواالم

قت��ى �ن ااألرضم أمام دار ال�جرة إ األيمةشيخ  كيقال مالو�نما  مثلھفنعوذ باللھ من 

 لأهص�� اللھ عليھ وسلم أن ما أجمع عليھ  السديد الثاقب المنور بأنواره هنظر 

اطبة وقد ق سالماإل  أهلوافرون يرجع إل��م  ما قابلھ فإ��م خ�� يالمدينة زمنھ يقت��
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حتجاج عليھ �� اال  زيمة فال مغمأ�حا�ي ف�لهم  قيع ما يز�د ع�� عشرة آالفبدفن بال

ثار ن ت�ون اآلأبالعمل مع �حة ا�حديث �� نظره فإنھ عنده منسوخ فكيف يتصور 

غ�� منسوخة و��ون العمل �غ��ها فلو  المدينة وغ��هم أهلالمتكررة الثابتة عند 

لعمل ا أهلطعن فيھ وال عذر وال ش��ة ل�ان  نا وقوع العمل بخالف النص من غ��فرض

ب الضرورة فإ��م علموه وخالفوه وهو من بابكفاًرا �خالف��م ر��م فيما علم من الدين 

حد ل أل المدينة فال يح أهلقاطبة وأحرى ��  سالماإل  أهلسمعنا وعصينا فال يتصور �� 

ال بأسباب عشرة تبيح القياس إعن العمل با�حديث  ن ينتقلأنواع المسلم�ن أمن 

ذا إ باطل، مالك جاز لمر�ض ا�جمع �� ا�حضرإ��  لفتھ ما �حال كفر �خا�وغ��ه و 

 ي� �عد� فيھ بطن ومنعھ الشاف�� وسببھ اختالفهمأو  ن يموتأأو  ن �غ�ى عليھأخاف 

حرى أالسفر فمن طرد العلة قال �� المر�ض أظهر و  علة ا�جمع ال�ي �� المشقة ��

 وقصرها عليھ لم يجر. بالسفر ةومن خصص العل

 الخوفأحكام صالة 

ا�جمهور صالة ا�خوف ثابتة نافذة �عد الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم �عمل ا�خلفاء 

احد يص�� و  �عده ص�� اللھ عليھ وسلم بإمام�نتص�� إنما  أبو يوسف�عده وشذ 

جوز عبادة فت مام آخر با�حارسة وسببھ هل ��إخرى ثم يص�� بالطائفة وتحرس األ 

جتمعوا ن يأ مكنألم�انة الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم فلم تجز �عد فإنھ أو  دائما أبًدا

قولھ ب يوسف أبومنع��م الفضيلة العلة يدور معها المعلول واحتج و�نما  مام�نإع�� 

 ﴿�عا�� 
َ
ة

َ
ال ُهُم الصَّ

َ
 ل

َ
ْمت

َ
ق

َ
أ

َ
 ِف�ِ�ْم ف

َ
ت

ْ
ن

ُ
ا ك

َ
فا�حكم  ن لم تكن ف��مإومفهومھ  448﴾َوِ�ذ

من وقت األ  إ�� نظًرا، �عض فقهاء الشام تؤخر عن وقت ا�خوف] ما أسده قلتغ��ه [

 102النساء  448
189 

 

                                                             



بيل فال س ول اآلية �� صالة ا�خوف فن�خ ��اخرها قبل نز أما إن�ا�خندق فا�جمهور 

  رخصة. ال ما ورد �� السفرإخراج الصالة عن وق��ا ا�ختار البتة إإ��  وال سبب

 حكم العاجز عن القیام

 فرض القيامعنھ نھ �سقط أداء و أن المر�ض مخاطب بالصالة أوأجمعوا 

وم ق ن لم �ستطع سقطا و�ومىُء م�ا��ماوالر�وع و�ص�� جالًسا راكعا وساجًدا و�ال بأ

الك لم وم من تحصل لھ مشقة من المرض وهويجلس من ال �ستطيع القيام أصال وق

ع موض مع عدم القدرة أصال قوم يجلس �� مأفال نص هل �سقط الفرض بالمشقة 

الة ومن الص ليس من هيآتألنھ  مسعود ا�جلوس م���عا نوكره ابالقيام م���عا لمالك 

فرق ب�ن جلوس التشهد فمن لم يقدر ع�� جلوس قوم مضطجعا وقوم لذهب لھ ل

�جلوس ا ن لم �ستطع ع��إالكعبة وقوم إ��  مكن وقوم يص�� مستقبال رجالهأكيفما 

اقتھ اختاره ط القبلة ع�� قدرإ��  � ع�� جنبھ فإن لم �ستطع ص�� مستلقيا ورجالهص�

 عادةاإل يجب عليھ  ن ص�� بال طهارة بطلت صالتھ وأنھابن المنذر. أجمعوا ع�� أن م

 ك�ل من ترك شرطا من �سياناأو  جهال كمن ص�� لغ�� القبلة عمداأو  �سياًناأو  عمًدا

نھ يتوضأ ويستأنف أ ن ا�حدث �� الصالةأجهال فا�جمهور أو  شروط �ح��ا عمًدا

قط، ال �� رعاف فإ إصالح ما يقطع الصالة ككالم عمًدا لغ��صالة أخرى وال يب�ي ك�ل 

ھ لم ي�ح حداث �لها وسبباأل  الرعاف وا�حدث فال�وفيون يب�ي ��الشاف�� ال يب�ي �� 

حا�ي ن فعل �أيتوضأ فمن رآ  لمنھ رعف ف��ا فب�ى و أ�ح عن ابن عمر و�نما  ثرأفيھ 

ن إوهو مالك ومن قال  جازهأن يفعلھ قياسا أيجري مجرى التوقيف إذ ال يجوز 

اء جاز البنأ أبو حنيفةوهو  أجازه فيھ فقط ومن �ان عنده حدثاالرعاف ليس بحدث 

ھ ا�عقد من الشارع فإن ال بتوقيفإ إليھ حداث قياسا ومن رآ أن مثلھ ال يصار�� سائر األ 

�أن فعل فعال كث�ً�ا لم يجز البناء  استدبر القبلة أنھ خرج من الصالةن من أ جماعاإل 

 �� حدث وال �� رعاف وهو الشاف��.ال 
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ا لیھ  أحكام السترة وما إ

ن. ھ وال �عيدها بأي نوع �ان المرور ب�ن يدي المص�� ال يقطع صالتأفا�جمهور 

معارضة القول للفعل خرج  سود وسببھالمرأة وا�حمار وال�لب األ  449هاعيقط طائفة

سود وخرج مسلم والبخاري الصالة المرأة وا�حمار وال�لب األ ي ذر يقطع �أمسلم عن 

�ضة � اللھ عليھ وسلم مع�لقد رأيت�ي ب�ن يدي رسول اللھ ص���ا قالت أ عن عائشة

جمعوا ع�� أ. و �ّي أو  مذهب ا�جمهور عن ع��ّ وروي  ،ا�جنازة وهو يص�� �اع��اض

�ة ولم مر بينھ و��ن الس�أو  ص�� لغ�� س��ةإذا  اإلمامب�ن يدي المنفرد و  كراهة المرور

لثبوت حديث ابن عباس وغ��ه مأموم الن يمر خلف الس��ة كما ب�ن يدي أ ساأيروا ب

 رسول اللھ يص�� بالناسنا يومئذ قد ناهزت االحتالم و أتان و أراكبا ع��  قبلتأقال 

ف فلم الصتان تر�ع ودخلت �� رسلت األأيدي �عض الصفوف فن�لت و  فمررت ب�ن

ظر وسبب اتفاق ا�جمهور ع�� وهو عندهم يجري مجرى المسند لكن فيھ ن ينكر ع��.

ھ فليقاتلھ فإنالة والسالم المرور ما ورد فيھ من الوعيد ولقولھ عليھ الص كراهة

فإن عرض المص�� صالتھ ن من �ل وجھ يقت��ي ا�حرمة أ ] فالوعيدقلت[ شيطان

ثم اإلثم فأال فال فإن لم �عرضها لھ لم ي�دوحة أثم و ن �انت لھ منإفالمار  أثمللمرور 

 عادةاإل  اوجبو أة وال إعادة ع�� النافخ وقوم ال فقوم كرهوا النفخ �� الص ع�� ا�حرمة.

 يبطلها وسببھ هل هو كالم أم ال. لم �سمع فالأو  ن �سمع فيبطلأب�ن  وقوم فرقوا

 الصالة واختلفوا �� التبسم وسببھ هل ي�حق بال�حكن ال�حك يبطل أ جمعوا ع��أ

عت رسول اللھ ص�� اللھ رقم سمأن يص�� وهو حاقن قال ز�د بن أ األك�� فكرهأم ال 

، وروي عن عائشة 450ل الصالةالغائط فيبدأ بھ قبأحدكم  أرادإذا  :يقول  عليھ وسلم

يدافعھ بحضرة طعام وال وهو أحدكم  ال يص�� :اللھ عليھ وسلم قال ص��

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة يقطها 449
 ابن ماجھ �� سننھ ومالك �� الموطأ عن عبد اللھ بن األرقم ر��ي اللھ ع��ما 450
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�ع�ي البول والغائط، ابن القاسم عن مالك صالة ا�حاقن والمقرقر  451.خبثاناأل 

ر�ان فيعيد �� الوقت و�عده وسببھ هل الن�ي يدل تمام األ إن شغلتھ عن إفاسدة �ع�ي 

جة جائًزا وحأو  صل الفعل واجباأ�ان إذا  دل ع�� تأثيمي و�نما الأو  ع�� فساد المن�ي

ل قا أ�ي هر�رةالشاميون م��م من رواه عن ثو�ان وم��م عن  فسدها حديث رواهأمن 

ضعيف فال  . لكنھ452أن يص�� وهو حاقن جًدا مؤمنال يحل ل :ص�� اللھ عليھ وسلم

 مسيبشارة، سعيد بن الال باإل إال يرد سالما المص��  حجة بھ، مالك والشاف��

ة وهو شار بالقول واإل جاز بالقول ومنعھ قوم وقتادة  وا�حسن بن أ�ي ا�حسن البصري 

وجب فرغ من الصالة وهو األ إذا  الرد �� نفسھ وقوم يرد جاز قومأو  نمذهب النعما

وا ﴿من الت�لم لكن خصصت اآلية  وسببھ هل هو األحوطو  َحيُّ
َ
ٍة ف ِحيَّ

َ
ْم ِبت

ُ
يت ا ُحّيِ

َ
َوِ�ذ

ْحَسَن ِمْ�َ�ا
َ
جازه ومن خصص بأحاديث الن�ي أمر اآلية أالن�ي فمن رآه  ما ورد من 453﴾ِبأ

لموا م رد ع�� الذين سن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلأخبيب  خ��أ�� الصالة منعھ قد 

 مالك والشاف��.  شارة وهو مذهبإعليھ ب

 أحكام الفوائت

نھ يجب القضاء ع�� النائم أ، أجمعوا ع�� وفقحسن واأل كما علمت وهو األ 

 �س��ا و عن الصالة أأحدكم  نامإذا  :فذكر النائم، 454رفع القلم عن ثالثوالنا��ي: 

 ضاها. فا�جمهور نھ نام عن الصالة ح�ى خرج وق��ا فقأوروي  .455ذكرها اذإها فليصل

 زم أثم والحالظاهر �أ�ي محمد بن  أهلثم وقضاها وجوً�ا، �عض أن تركها عمًدا إ

 فإذاال  أم العباداتيق��ي وسببھ هل يقاس العامد ع�� النا��ي وهل يجوز القياس �� 

 ابن حبان �� �حيحھ عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 451
 ابن عبد ال�� �� التمهيد عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 452
 86النساء  453
 ال��مذي �� سننھ عن ع�� بن أ�ي طالب كرم اللھ وجهھ 454
 الط��ا�ي �� األوسط عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 455
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 ثم فأحرى العامد عنده الغ���� النا��ي الذي عذره الشرع �� اإلوجب القضاء ع

 ح�امضداد الختالف األ ��ي والعامد ضدان فال يقاس ع�� األ ن الناأالمعذور من رآ 

 ] إن قلنا الوجوب من باب التغليظقلتشباه لم يجز [اه ع�� األ بشتقاس األ و�نما 

وتھ اب الرفق بالنا��ي ليال يفالنسيان فيھ فيقاس عليھ و�ن قلنا من بفالعمد مثل 

و�نما  ين��ىف هلائال يتسلظهر التغليظ ا لھ فال يقاس عليھ واأل ًد � �ان ض��� الكثا�خ

طھ الذي هو التمكن من الفعل فإنھ �شرو األول  األمرمر جديد ال بأالقضاء ب ي�ون 

ْم َمِر�ضً ﴿و(عامد �الصوم �� النا��ي والنائم وسكت عن ال األمر فثبت
ُ

ك
ْ
 ِمن

َ
ان

َ
ْو َمْن �

َ
ا أ

ر
َ

خ
ُ
اٍم أ يَّ

َ
 ِمْن أ

ٌ
ة ِعدَّ

َ
رٍ ف

َ
� َسف

َ
فلم يرد نص �� قضاء العامد ف��دد العامد ب�ن أن  456)﴾َع�

روري عليھ ح�ى خرج وق��ا الضسقطوا القضاء ع�� المغ�ى أغ��ه. فقوم أو  ي�ون شب�ً�ا

وجبوا عليھ القضاء فم��م من يقول يق��ي �� ا�خمس فما دو��ا وسببھ تردده أ وقوم

قطھ با�جنون أس ھ�وجب القضاء ومن ش�أب�ن النائم وا�جنون فمن ش��ھ بالنائم 

ولو  ن فاتتھ سفر�ة قضاها سفر�ةإن اتفقت صف��ما، مالك إداء فصفتھ �� صفة األ 

ع قطع فاتتھ م ر �ع�ي ع�� نحو ما�� ا�حضر و�ن حضر�ة قضاها حضر�ة ولو �� السف

و أ ر�عا دائًما فاتت لھ سفر�ةأالقا��ي اآلن، الشاف�� يق��ي  النظر عن وقت وحال

ة ن �ان �� سفر قضاها سفر�إيقض��ا ع�� حالتھ حال القضاء إنما  حضر�ة وقال قوم

ن فاتت سفر�ة فمن شبھ حاضًرا قضاها حضر�ة و� و فاتت �� ا�حضر و�ن �انول

حال القا��ي قياسا ع�� المر�ض فإنھ يص�� قضاء  هنةاداء ر�� ا�حالة الر أل القضاء با

ر�عا أ�ا نھ يقض�أداء ع�� طاقتھ ومن شبھ القضاء بالديون اعت�� حالة الفوات ومن رآ أو 

� � خرى فإن ذكر ا�حضر�ةهما وا�حال �� األ حدأ��  مطلقا وهو الشاف�� ر�� صفة

 ر را�� ا�حال وهو اضطرابضالسفر�ة �� ا�حذكر  السفر را�� صفة المقضية و�ذا

 184البقرة  456
193 

 

                                                             



ا
ً
فمن يرى القصر رخصة فمذهبھ أسد فمالك أوجب  ع�� غ�� قياس لكن فعلھ احتياط

ة وجو�ا خمس فأقل مع ا�حاضر ترتيب الفوائت �� أنفسها وأوجب ترتيب �س�� الفوائت 

ن �و  توجو�ا باليس�� ع�� حاضرة الوق دهال تبطل الصالة ب��كھ فيبدُء عنغ�� شرط ف

ئت ا��ا تبطل بذكر �س�� الفو أروي عنھ و�ن ضعف  فوات وقت ا�حاضرة ح�ىإ��  أدى

�� صبح ذكر ف��ا عشاًء فإ��ا �سأو  � �خروج وقتھ�اليس كمغرب ذكر ف��ا عصًرا وهو من

الثوري مع و  أ�ي حنيفةوائت مع ا�حاضرة شرط � فس�� ال�خروج وق��ا فانب�ى ع�� أن �

سد وسقط ال��تيب مع النسيان، الشاف�� وفق واأل وهو األ  ]قلتا�ساع وقت ا�حاضرة [

ببھ اضرة وسحندب مع ا�ساع الوقت �ع�ي فإن ضاق �عينت ا� و�نما ال يجب ال��تيب

صالة  يمن ���روي داء وفيھ حديثان متعارضان قضاء باأل ال�شبھ  اختالف اآلثار وهل

ي فليعد الصالة ال� غ من صالتھفإذا فر  اإلمامخرى فليصل مع أ��  اإلماموهو مع 

الشاف�� و�ححوا  أ�حابوضعفھ  457.اإلمامال�ي ص�� مع  ثم ليعد الصالة ي���

حدكم صالة فذكرها وهو �� صالة مكتو�ة فليتم ال�ي أ ي���إذا  :حديث ابن عباس

األول ] ف��ما احتمال التعارض فقلت[ 458ي��� يهو ف��ا فإذا فرغ م��ا ق��ى ال�

حاضرة �� حاضرة فا�حكم كذلك عند المالكية نھ تذكر أيحتمل  اإلمامم�جون 

ق��ى  اضرة وجو�ا و�� قولھو�حتمل غ��ها فيعيد ا�حاضرة ندبا و�� تذكر حاضرة �� ح

و�ما  بأن لم تكن �س��ة الفوائت و أعم �� ا�حاضرة إما أال يقض��افبقي ما ه يال�ي ���

 نامذا إ :البابأن يقض��ا ندبا ووجو�ا �� حاضرة حاضرة فا�حديث ال�حيح �� هذا 

ليس�� الفوائت من خمس  . �خ فلم يظهر وجھ الدليل459�ا��س و عن الصالة أأحدكم 

 ما لزم من أجلنداء إ�� األ  ن ال��تيبأ�� المذهب فمن رآ  جماعال إن قالوا اإل إفأقل 

 ابن حبان والط��ا�ي والب��قي واللفظ لھ عن بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 457
 الدارقط�ي عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما 458
 الط��ا�ي �� األوسط عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 459
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با لم ي�حق ال مرتإالزمان ال �عقل  ة م��ا �� مرتبة �� نفسها فإنوقا��ا ا�ختصة بصال أ

ن ال��تيب �� الصلوات المؤداة هو أ اء فليس للقضاء وقت مخصوص ومن رآ��ا القض

حداهما شبھ إالصالت�ن �� وقت  �ان الزمان واحًدا مثل ا�جمع ب�ن�� الفعل و�ن 

ؤداة بالم ول فالوقت مشغال �داء فوقت الفائتة تذكرها �� غ�� صالة و القضاء باأل 

 ن يرفعأمعھ الر�وع قبل  دركأو  راكعا اإلمامدرك المسبوق أن إا. فا�جمهور تف�ح

دركھ راكعا فأ اإلماموجد  قائما مستقال ثم اإلحرامن ك�� تكب��ة إ�حت ركعتھ لكن 

حرام لم ينو شيئا فتصرف لإل  أو إن نواها اإلحرامن يرفع، مالك أجزأتھ تكب��ة أقبل 

بو أكب��تان، ت فضل�الشفا�� فاأل  رام لم تجزىءحع�ن ��ا تكب��ة الر�وع ناسيا لإل فإن 

�ن لم مالمأمو و�قي �عض  اإلمامإن رفع  ن ركع فاتت الركعة، الشع�يإهر�رة ال�حا�ي 

 ]قلتيمة للبعض [أ�ن المأمومأجزأ فإن �عض مأموم لايرفع رأسھ فركع �سبب 

 الركعة ب�ن نفس االنحطاط ن ك��ت الصفوف وسببھ ي��دد اسمإو�تصور ف�حة 

. فالركعة 460الصالة من أدرك ركعة فقد أدركعا: والوقوف مع�� االنحناء أو  فقط

ب وجأن الركعة �� الشرعية أنحناء وال�جود فمن رآ وشرًعا القيام واال لغة االنحناء 

رك دأألنھ  للركعة �انحناء فقط جعل إدراك االنحناء إدران يدرك الثالثة ومن رآ اال أ

من عليھ االسم و  ما يدلك�� أع�ي الرفع من الر�وع فاعت�� أاالنحناء و جزأين القيام 

أدرك جزًءا وهو القيام فمن اعت�� ر�وع من �� الصف فالن الركعة إنما  فاتھ االنحناء

ظهر أ�ن فما عليھ ا�جمهور المأمومو  اإلمامإ��  فقط وقد تضاف اإلمامإ��  قد تضاف

 اإلمامع م خذأقائما مستقال وأن ي اإلحرامن يك�� تكب��ة أفشرط االعتداد بالركعة أمر 

الدخول  بنية دركھ راكعا فالنية أوال ثم يك��أقدر ما �س�ى طمأنينة ولو �عد رفعھ إن 

ھ وسلم اللھ علي �علقا بفعلھ ص�� اإلحرام�� حرمة الصالة فمن رآ أن موضع تكب��ة 
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ها ن ليس من شرطأ ب��ة فرض أوجب تكب��ت�ن ومن يرى شرط مع اعتقاده أن �ل تك

فقط قال  �� الفرض اإلحرام�مها التكب�� واعتقد أن تكب��ة الموضع �علقا �عموم وتحر 

نة نية عرفية فإن نوى س لم ينو شيًئا تحمل ع�� الفرض ف�يجزأت وحدها فمن ك�� و أ

يما � ألغاها و�ن فألو�ا الركعة و�جد فإن �ان �� اإلماملم تجزىء فإن س�ى ح�ى ركع 

�ح ال�جود ولو الثانية أ�ى بھ و  نھ يأ�ي بھ و�درك إمامھ ��أع�� ظنھ  �عدها فإن غلب

غفل عن �جود فإن غلب ع�� ظنھ  أو و�ن زوحم اإلمامو�ال ألغاها، وقضاها �عد سالم 

من  أع�ي بھ استقاللھ من الرفع هحمد ن يقول سمع اللھ لمنأ�ي بھ و�دركھ قبل أنھ يأ

حيح عن �مامھ والإوقضاها �عد سالم  ال يمكن ألغاها�ر�وع ال�ي يل��ا أ�ى بھ و�حقھ و 

عة و�� درك ركأمطلًقا، الشاف�� ومالك إن  فعال�ي �� األ ب�ال و و ق�� األ يمالك يق��

ة قل بطلت فيص�� جمعأدرك أدركها وق��ى الثانية بفاتحة وسورة جهًرا و�ن أا�جمعة 

كتم ما أدر  :ركعت�ن مطلقا وحجتھ ييق�� حنيفة أبو�� موضع آخر و�ال ص�� ظهًرا، 

من أدرك ركعة من الصالة فقد  :فعمم وحجة الشاف�� 461.فصلوا وما فاتكم فأتموا

 وأوق��ا أو  يدرك الصالة �ع�ي حكمها وطيھ من لم يدرك ركعة لم 462.الصالةأدرك 

خطاب و�� من دليل ا�أاألول  حكما فعموم يوعليھ فهو من باب ا�جمل ال يقت��فضلها 

سهو لمأموم الالظاهر فمن قال ��جد أو  وقد ب�ى ع�� ا�حتملعند ا�جميع فال سيما 

دراك إومن اش��ط  463ليؤتم بھ اإلمامجعل إنما  :ن لم يدرك معھ ركعة حجتھ�مامھ و إ

درك أحكمها فمن  . �ع�ي464درك الصالةأدرك ركعة فقد أبمن  :ركعة �المالكية تمسك

 قل لم يتمأأدرك حكم ا�جماعة ومن أدرك ألنھ  تمأمن المسافر�ن ركعة مع المقيم 

 البخاري ومسلم عن أ[ي قتادة ا�حارث بن ر��� ر��ي اللھ عنھ 461
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ  462
 البخاري �� �حيحھ عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 463
 الط��ا�ي �� مسند الشامي�ن عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 464
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ند غ��ه أتم مطلًقا وهم عند من اش��ط ركعة وع اإلماملم ين�حب عليھ حكم ألنھ 

 ا�حنفية.

 أحكام السھو

ج�� ي و�نما تيان بھع�ي فرًضا ال ينج�� إال باإلأجمعوا ع�� أن من ���ي ركًنا أ

د �� �ج ر�ع ركعاتأن ���ي أر�ع �جدات �� إبال�جود السنن المؤكدة فقط، مالك 

ت عليھ، بطل ��اأأحمد  و�جد �عد وال تبطل إال بز�ادة المثل، وروي عنهذه و��ى عل��ا 

� و�حت، الشاف� وقوم يأ�ي بأر�ع �جدات متواليات واز��ثوري واأل الو  أبو حنيفة

عات �� الرك وسببھ مراعاة ال��تيب فمن راعاه يص�ح الرا�عة ويعيد بال�جدت�ن

��ة خما عدى األ  بطل الركعاتأوال�جدات أبطل الصالة ومن راعاه �� ال�جدات فقط 

ة صال �ع�ي الصال أ ومن لم يراع ال��تيب اإلماممن صالة مأموم القياسا ع�� ما فات 

اجبا ليس و  هال��تيب عند جاز �جودها �� ركعة واحدة فإنأعنده ركعة والبا�� مكرر 

ود ن ال�جأ أ�ي حنيفة أ�حابم زع�جود فع�ي الأ�� الفعل المكرر �� ركعة ركعة 

كية فاتحة المال دنع التكر�ر �� ال��تيب فمن ترك �ان مكرًرا لم يجب أن يرا�� فيھلما 

يعيدها �جوًدا قبلًيا و  ض��ا وقيل �عيد الصالة وقيل ��جدقيل يلغ��ا و�ق �األو� ��

ا، مالك والشاف�� �جود السهو سنة، 
ً
لكن من شرط �حة  فرض أبو حنيفةاحتياط

ما صلوا كدليل  وسلم ع�� الوجوب ح�ى يدل لھ عليھھ ص�� الأفعالالصالة �حمل 

 وأيًضا ال�جود ھ ع�� الندب ح�ى يرد دليلأفعال، وحمل الشاف�� 465ص��أرأيتمو�ي 

ف�� وقيل عنھ �الشا �ح عن مالكب ع�� الندب فوجب لھ حكمھ وهو األينو إنما 

 صال�جود القب�� للنق
ً
شيطان لھ وشرع البعدي ترغيًما لص لما نقان فرض شرع بدال

لسالم. أبًدا �عد ا موضعھ أبو حنيفةأبًدا قبل السالم،  ھالستغفار، الشاف�� موضع�ا

ھ �عده �جد في ھ عليھ وسلم قبلھ �جدنا قبلھ ومافما �جد فيھ ص�� اللأحمد  وقال

 حو�رث ر��ي اللھ عنھالبخاري �� �حيحھ عن مالك بن ا� 465
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هو ال ��جد للس الظاهر أهل�جدنا قبل السالم،  �جدنا �عده فما لم يرد فيھ ��يءٌ 

ھ فجمع ��يء علي ن �ان ندًبا فال�بھ و  �ىأن �ان فرًضا إضع و�� غ��ها اإال �� خمسة مو 

�جد �عده  ن نقص �جد قبلھ و�ن زادإنھ ص�� اللھ عليھ وسلم أمالك لما رآ من 

 هسهو  فمواضع صان والبعدي للز�ادة وهو جمع حسنفقاس عل��ما فقال القب�� للنق

ظاهر ال أهل ،�� خمًسا سلم من ثالث �جد عن شك�ن صت�ن سلم من اثنتقام من اثن

جود البعدي ال� شهد ��توالنقصان في ةللز�اد األشهروالشاف�� ��جد لنفس السهو و 

 عند مالك �� ال�جود القب�� ملسو�تشهد وال � أ�ي حنيفةويسلم عند مالك و 

 فألزمھ السهو يحمل عن مأمومھ السهو وشذ مكحول  اإلمامن أوالشاف��. ا�جمهور 

الليث مالك و  �ي بما سبق بھ عندأالقب�� ثم ي وأنھ ��جد لنفسھ وي�جد مع اإلمام

الرأي  أ�حابو  بو ثور أو  وأحمدوالشع�ي  �النخ�و ا��، قال عطاء وا�حسن ز و أل او 

م ثم امإل مع ا ثم يأ�ي بما سبق بھ. الشاف�� ��جدهما قبلًياأو �عديا  اإلمام��جد مع 

رنة رآ مقا فمن اإلمام��م اتفقوا ع�� وجوب أ��جدهما لنفسھ �عد الفراغ وسببھ 

ومن وجب  خرهماأمام �جد معھ مطلًقا شرطا ومن آثر موضع ال�جود لإل اتباعھ 

من ���ي سبح لھ،  �ن وهو شاذ وضعيف. أجمعوا ع�� أنوجب ال�جود مرتأ�ن األمر 

لتصفيق اإنما  مالك التسبيح للرجال والنساء، الشاف�� التصفيق للنساء وسببھ

لفظ يخرج ال الف الذم إرادةوضعف  األمرع��  للنساء حملھ مالك ع�� الزجر والشاف��

ليق�ن ع�� ا �ىص�� ب كم شك ولم يدرإذا  عن ظاهره إال بدليل، مالك والشاف�� وداوود

ى ن تكرر منھ تحر �عليھ و  أمره فسدتأول  إن �ان أبو حنيفةوكمل و�جد وال يتحرى، 

�جود وال عليھ إنما  ، طائفةھغلبة ظن ثم ��جد �جدت�ن �عد سالموعمل ع�� 

�ن حديث أ�ي اء ع�� اليقالبن ��األول  يتحرى وال يب�ي وسببھ �عارض اآلثار الثالثة فيھ

ا أم أحدكم  شكإذا  :ري دسعيد ا�خ
ً
طرح ر�ًعا فليأ�� صالتھ فلم يدر كم ص�� أثالث

خمًسا  فإن �ان ص�� ل أن �سلمبع�� ما استيقن ثم ��جد �جدت�ن ق الشك ولي�ن
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. خرجھ مسلم 466ا ترغيًما للشيطانانتر�ع � لھ صالتھ و�ن �ان ص�� إتماًما أل  شفعن

�� صالتھ فليتحر ولي�جد �جدت�ن و�� أحدكم  س�ىإذا  والثا�ي حديث ابن مسعود

تشهد السهو و� الصواب ثم ليسلم ثم لي�جد �جد�يإ��  رواية فلينتظر أحرى ذلك

قام يص��  أحدكم إذا نإ :خرجھ مالك والبخاري  أ�ي هر�رةويسلم والثالث حديث 

فلي�جد أحدكم  جاءه الشيطان فلبس عليھ ال يدري كم ص�� فإذا وجد ذلك

ع�� غ�� المستنكح ا�خدري  فجمع مالك فإنھ حمل حديث 467�جدت�ن وهو جالس

د بأن حمل التحري ع�� ع�� المستنكح وتأول حديث ابن مسعو  أ�ي هر�رة وحديث

ط البعض سقأجمع ب�ن البعض و  أبو حنيفةحاديث �لها، �ن فأثبت األ اليق البناء ع��

ث ابن مسعود ع�� من عنده ظن من غ�� تأو�ل المرجح عليھ فحمل حدي وهو ترجيح

 لوقا أ�ي هر�رةسقط حديث أو ع�� من لم يكن عنده ظن غالب ا�خدري  وحديث غالب

�جمع ا ��ا وهو ضرب منخذ ابن مسعود ز�ادة فوجب قبولها واأل �� حديث أ�ي سعيد و 

  ،قوالفقط وهو أضعف األ أ�ي هر�رةفمن أوجب ال�جود فقط رجحوا حديث 

ر  أحكام الوت

ده سالم �عد ركعت�ن فالشفع عنب مالك أن يوتر بثالث يفصل بي��ما �حتاس

 م، الشاف�� الوتر ركعة واحدة ول�ل سلفثالث بال سال  أبو حنيفةوالوتر سنة،  ندب

 ��ئشة �ان ص�� اللھ عليھ وسلم يصوالتا�ع�ن وسببھ اختالف اآلثار، عامن ال�حابة 

إذا ف صالة الليل مث�ى مث�ى :ابن عمر ىو ر  حدى عشر ركعة يوتر م��ا بواحدةإمن الليل 

 ث عشروخرج مسلم عن عائشة يص�� ثال  468حدةن الصبح يدركك فأوتر بواأيت أر 

ي عن أ� أبو داوودبخمس ال يجلس �� ��يء إال �� آخرها، وخرج  كركعة و�وتر من ذل

 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي سعيد ا�خدري ر��ي اللھ عنھ 466
 أبو داوود �� سننھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 467
 مسلم �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ عنھ 468
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أحب  ومن أيوب األنصاري: الوتر حق ع�� �ل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل

�ان  نھأبو داوود أ أن يوتر بثالث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وخرج

ع �ان يوتر بأر� ئشةج عن عبد اللھ بن قيس قالت عايوتر �سبع و�سع وخمس. وخر 

أك�� بأنقص من سبع وال ب ن وثالث وعشر وثالث ولم يكن يوتروثالث وست وثالث وثما

ف�ل تمسك بحديث ع��  .469المغرب وتر ال��ار :من ثالث عشر و�� حديث ابن عمر

 ن الوتر ثالث منأخذ منھ أ بحديث ابن عمر المغرب وتر ال��ار� فمن تمسك �التخي

 إال �عد شفع فصار سنتھ فإذا نھ لم يوترأن يفصل �سالم �المغرب فرآ مالك أغ�� 

الوتر يقظ عائشة توتر معھ فأ ��اية ما قصد من الشفعإ��  انت�ى ص�� اللھ عليھ وسلم

�ا أنھ يوتر �سبح اسم ر�ك وقل يا أ� بن كعب �ّي أعن  أبو داوودينطلق ع�� الثالث رواه 

 ن وقتھ من صالةأوالمعوذت�ن. أجمعوا ع��  ادت عائشةون وقل هو اللھ أحد، وز ال�افر 

ھ ��م سألوه ص�� اللھ عليأخرجھ مسلم  الفجر طلوعإ��  العشاء ال�حيحة �� وق��ا

ر ومحمد وسفيان الثوري منع الوت أبو يوسف ،الوتر قبل الصبحعن الوتر فقال  وسلم

 بل صالة الصبحجاز �عد طلوع الفجر، وق وأحمد �عد طلوع الفجر، مالك والشاف��

عن وي ر  طلوع الفجر وعمل ال�حابة يفيد ا�جواز ثار تمنعھ �عدوسببھ أن ظواهر اآل

نوا ��م �اأ�ي الدرداء وعائشة أابن الصامت وحذيفة و  ابن مسعود وابن عباس وعبادة

تر ] فللو قلتصالة الصبح ولم يرو عن غ��هم خالف هذا [ جر وقبليوترون �عد الف

ديث ع�� ھ ا�حنبصالة الصبح وعليھ فال خالف فإ��  وضروري  الفجرإ��  وقتان مختار

ة الوتر ولو �عد صال  �داٌء، قال طاوس يص�أع�� الضروري وال�ل  ا�ختار ونبھ العمل

 ةابلوتر من الليلة القيولو طلعت الشمس، سعيد بن جب��  األوزا��ثور و  الصبح، أبو

 ق بي��ماظهر ال فر ف قضاءه لكن األ ضة ومن رآه سنة ضعتأكده وقر�ھ من الفر� وسببھ

 الط��ا�ي �� األوسط عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ عنھ 469
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� � فالنفل كذلك و�ن فرق األول  األمربأو  بأمر جديد فالنفل كذلك فإن �ان القضاءُ 

 وهو محبوب ل�ل أحد وغ�� ا�جازمالطلب فالطلب ا�جازم سبب شر�� لر��ى اللھ 

 و حنيفةأبسقط ا�حرج �� الندب ال غ��، و�نما  سبب �حبة اللھ ف�ي محبو�ة ل�ل أحد

� � � �� النصف اآلخر من رمضان، وقوميقنت �� الوتر ومنعھ مالك وأجازه الشاف�

� � فالقنوت بمع�ى الدعاء مطلًقا جاز] قلتمنھ، وقوم �� رمضان �لھ [األول  النصف

 أنھ ص بالسورت�ن لئال �عتقدو ا�خصهو باللفظ إنما  �ل صالة ومنھ آم�ن فمن منعھ

 �� رمضان فالدعاءُ  �حاح �� الدعاِء جوز اإلا إنم مور بھ فالذي جوزه �� رمضانأم

قرأ أ ن��يت أ :مطلوب �� �ل وقت وهو مخ العبادة فال �ستث�ي مرتبة فيھ دون أخرى 

الدعاء  ن البخاري جوز أ. تقدم 470ما الركوع فعظموا فيھ الربأساجًدا، و أو  راكًعا

�� ع ن يوترأن القراءة ف��ما ��ًيا ليس بمجمع عليھ. فا�جمهور يجوز أ�� الر�وع و 

دليل  دلأالراحلة لثبوتھ عنھ ص�� اللھ عليھ وسلم ك�ل نافلة دونھ دون الفرائض وهو 

ران ال وت أبو داوود الليل ال يوتر آخره، خرجأول  وترأن إ األك��نھ ليس بواجب و أع�� 

ھ هل يوتر آخره وسبب خر الليل ركعة �شفعھ ثمآإليھ  �� ليلة، وم��م من قال يضيف

د بھ هو متعبأو  ركعة ثانية إليھ أضافإذا  هو معقول من حيث الوتر�ة فينقلب شفًعا

 دونھ. الوتر سنة مؤكدة واجب والنفل نفليًضا فأفال نقل و 

 أحكام الفجر

 �ح عندال �عض الروايات، عن مالك وهو األجمعوا ع�� أن الفجر سنة إأ

 نام عن ح�ننھ ص�� اللھ عليھ وسلم قضاها �عد الشمس أنھ رغيبة فثبت أھ أ�حاب

رد بقل و  م القرآن وسورة قص��ةأم القرآن فقط ف��ما، الشاف�� بأالصالة، مالك يقرُء ب

 ال توقيف �� القراءة بفاتحة وغ��ها وجاز أبو حنيفة، اإلخالصيا أ��ا ال�افرون وسورة 

ابل فقط فالفهم ال يق نھ يقرُء الفاتحةأ] فهمت عائشة قلتأن يقرأ حز�ھ من الليل [

 ابن حبان �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما 470
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حد، أ لھفرون وقل هو الال�ا وود �ان يقرُء ف��ما بقل يا أ��ا�ي داأالنص و�� حديث 

خي�� وقيل ا�جهر وقيل بالت سراراإل  � وأك�� العلماء �ستحب �� قراءتھمالك والشاف�

 سمعھألنھ  داوود جهر�ي أرجح حديث  مسك بحديث عائشة ترجيًحا أسر ومنفمن ت

ر الليل فيناسبھ ا�جهإ��  نھ لھ وجھأ] سره قلت[ بو هر�رة يقرُء ��ما ومن جمع خ��أ

فمن خ�� تحقق وثبت �� مقام  األسرارالهمس  ال��ار فتناسبھ حضرةإ��  ولھ وجھ

الصالة ع�� الراتب فإن �ان �� الم�جد دخل  قيمتأالتمك�ن، مالك إن لم يصلھ و 

 عنھ فإن لمخارًجا واإلمام يص�� و�ن �ان  �� الم�جدال يركعهما و  اإلماممطلًقا مع 

طلعت الشمس، إذا  ثم يصل��ما اإلمامدخل مع  ال�و يخف فوات ركعة ركعهما خارًجا 

خ��ة ن تفوتھ الركعة األ ألم يخف  إن �ان خارجا ما بيد أنھ قال يركعهما أ�ي حنيفة� 

 داخل الم�جد وال خارجھ إن شرع �� أما ال يركعه ، الشاف��اإلماممن الصبح مع 
ً
صال

يص�� وهو شاذ قال ص�� اللھ عليھ  اإلماميصل��ما �� الم�جد و  ، وقوم قالوااإلقامة

موم مطلًقا . حملھ الشاف�� ع�� الع471فال صالة إال المكتو�ة قيمت الصالةأإذا  :وسلم

ل ف�شتغل بنو مالك فعلة الشاف�� ال جازهما خارجھ وهأ ومن قيده بالم�جد فقط

أال ت�ون صالتان �� م�جد واحد فهو تفرقة والفرقة  عن فرض والعلة عند مالك

. �� ركع�ي الفجر 472اصالتان معً أأصالتان مًعا  :عذاب قال ص�� اللھ عليھ وسلم

بو ألكن إن لم يتشاغل ع��ا �غ��ها،  ن فضل ا�جماعة بركعةأوالصبح، مالك ع�� 

م ال، أل غا�ش 473درك الصالةأفقد  الصالة درك ركعة منأمن خذ �عموم أ حنيفة

�عد طلوع الشمس فم��م من جعل  يقض��ا �عد صالة الصبح، وقوم جوابن جر� عطاءٌ 

ن خ�� م��م مو  وم��م من استحب القضاءَ  الزوال وال يقض��ا �عدهإ��  لها وقًتا متسعا

 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 471
472 .

ً
 جزء من حديث أخرجھ مالك �� ((الموطأ)) من حديث أ�ي سلمة بن عبد الرحمن مرسال

 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 473
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 صالة الصبح وضروري من حلإ��  مختار ھ. قال �عض المالكية للفجر وقتانفي

 و��اًرا مث�ى مث�ى �سلم �� �ل  الزوال، مالك والشاف��إ��  النافلة
ً
صالة التطوع ليال

ل يفصن أثمن دون أو  سدسأو  ر�عأو  ثلثأو  ى�ث مخ�� إن شاء أبو حنيفةركعت�ن، 

آلثار و�� ار�ع وسببھ اختالف أالليل مث�ى وصالة ال��ار  بي��ما �سالم وفرق قوم صالة

ة عالصبح ص�� ركأحدكم  يالليل مث�ى مث�ى فإذا خ�� إن صالةحديث ابن عمر 

نھ يص�� قبل الظهر ركعت�ن و�عدها ركعت�ن و�عد أ وثبت 474.توتر لھ ما قد ص�� ةواحد

ر�عا أ �ان يص��ركعت�ن وقبل العصر ركعت�ن. عائشة  ا�جمعةالمغرب ركعت�ن و�عد 

ثم هن وطول نر�عا فال �سئل عن حس��أثم يص��  س��ن وطولهنفال �سئل عن ح

ال ن توتر قال يا عائشة إن عي�ي تنامان و أتنام قبل أ يص�� ثالثا فقلت يا رسول اللھ

 ، عنر�عاأمن �ان يص�� �عد ا�جمعة فليصل  أ�ي هر�رةو�� حديث  475.ينام قل�ي

خذ أفمن  476.سن ص�� سبع ركعاتأفلما  �ان يص�� من الليل �سع ركعاتشة ئعا

 ن �سلم بي��ما. ا�جمهور الأر�ع والثالث دون ل باأل فأجاز التن األحاديثظاهر هذه ب

ث الظاهر و�� ا�حدي أهلوج��ا أو  ل��اإ، ا�جمهور تحية الم�جد مندوب ةل بواحدفينت

. فهل يحمل ع�� 477الم�جد فل��كع ركعت�نأحدكم  جاءإذا  :الثابت المتفق عليھ

 مراألوان أن فاتفق ا�جمهور ع�� �ع�� الوجوب عند الظاهر�أو  الندب عند ا�جمهور،

عدل ا�جمهور عن  نما�المطلقة تحمل ع�� الوجوب ما لم يدل دليل ع�� الندب و 

ن اللھ لم يوجب غ�� ا�خمس، الشاف�� وأشهب عن مالك إن أصلهم لما تقرر عندهم أ

ال يركع  القاسم وابن أبو حنيفةص�� الفجر �� بيتھ ثم جاء الم�جد فإنھ يصل��ا، 

 البخاري ومسلم عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ عنھ  474
 أبو داوود �� سننھ عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 475
 مسلم �� �حيحھ عن أم المؤمن�ن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 476
 البخاري ومسلم وأبو داود باختالف �س��، وال��مذي واللفظ لھ عن أ�ي قتادة ر��ي اللھ عنھ 477
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 اإلطالق . وهو يفيد478الم�جد فل��كع ركعت�نأحدكم  جاءإذا  :عارضة عموموسببھ م

ن�ي مطلقا فاد الأ. ال ركع�ي الصبحإال صالة �عد الفجر مع قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم 

فمن استث�ى خاص الصالة من عامها قال بالتحية �عد الفجر وهو أشهب والشاف�� 

 ثبت.أ األمرومن استث�ى خاص الزمان من عامھ لم يوج��ا �عد الفجر لكن حديث 

ن  حكم قیام رمضا

ن الصالة أك�� من غ��ه، ا�جمهور أن قيام رمضان مرغب فيھ أوأجمعوا ع�� 

م إال الصالة صالتكم �� بيوتك أفضللقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم  أفضلآخر الليل 

أبو حد قوليھ و أ، اختار مالك �� أفضلقال عمر وال�ي تنامون ع��ا  479.المكتو�ة

هو ثالثة، ابن وداوود القيام �عشر�ن ركعة سوى الوتر و  وأحمدوالشاف��  حنيفة

 وثالثون وثالث للشفع والوتر القاسم عن مالك ست

فصالة   الخسوف والكسو

الكسوف ركعتان �� �ل  صالة وأحمدا�حجاز  أهلمالك والشاف�� وجمهور 

صالة العيد فقط وسببھ  وال�وفيون ركعتان ع�� هيئة أبو حنيفةركعة ر�وعان، 

 اختالف اآلثار ومخالفة القياس لبعضها ثبت من حديث عائشة كيفي��ا ومن حديث

وسمرة وعبد اللھ بن عمر  �ي بكرةأ�ح ما روي ف��ا و�� حديث أبن عباس وهما ا

 ألحاديثاالعيد ومن رجح هذه  نھ ص�� �� الكسوف ركعت�ن كصالةأوالنعمان بن �ش�� 

شة ح حديث عائجوالعيد ومن ر  صالة النوافل قال ركعتان �ا�جمعةلك����ا وموافقة 

ما  و�� من ال��جيح ف�لأن ا�جمع أل  ف��ا ر�وعان قال الط��ي بالتخي��ل ركعة � قال 

�ع �� ر أثمان ف��ما وست �� ركعت�ن و  أو روي من غ��هما ضعيف كعشر �� ركعت�ن

الك القراءة ف��ما جهر، م ةوابن راهو� ��حاقو  وأحمدومحمد  أبو يوسفركعت�ن، 

تص�� ��  ال أبو حنيفةوقت ولو م��يا عنھ،  �� �ل �والشاف�� �� سر، الشاف�� تص�

 أبو داود باختالف �س��، وال��مذي واللفظ لھ عن أ�ي قتادة ر��ي اللھ عنھالبخاري ومسلم و  478
 مالك �� ((الموطأ)) والنسائي �� ((السنن الك��ى)) باختالف �س�� عن ز�د بن ثابت ر��ي اللھ عنھ 479
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ابن القاسم سن��ا ض�� إ�� الزوال �شب��ا بالعيد  �ابن وهب عن مالك وقال وقت ن�ي

عن النوافل دون السنن والفرائض عنده، الشاف��  ومن رآها سنة أجازها �� وقت ن�ي

طب خطبة ف��ا. فالشاف�� اعت�� ما خوأبو حنيفة ال  �ش��ط �عدها ف��ا ا�خطبة، مالك

ف ن الشمس ال تخسأفنبھ  إبراهيملموت بھ لما سمع الناس يقولون خسفت الشمس 

يزجر ��ا ا�حق عباده لينكفوا عن ما ��وا عنھ فاعتقد  حد وال �حياتھ بل �� آيةألموت 

ق حضرة العلم با�حقائإ��  خطب لسبب ����م وردهم إنما شرطية ا�خطبة وغ��ه قال

 وداوود وجماعة يص�� لكسوف القمر وأحمدفعلمهم ال لسبب الكسوف، الشاف�� 

 اذفأال تص�� جماعة بل  أبو حنيفةو  �الكسوف للشمس من غ�� فرق، مالك
ً
حكم ا فذ

الشمس السنية وللقمر الندب فلم يرو عن الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم ص�� جماعة 

، �ج�نشمس فصالة القمر ركعتان ح�ى يلل ص��و�نما  لكسوف القمر مع ك��ة دورانھ

� لزلزلة فمن ص� أبو حنيفة�� للزالزل قال يص العلم ال أهلمالك والشاف�� وكث�� من 

عة ك�الكسوف ركعتان �� �ل ر  انھ ص�� لهأعباس  عن ابنوروي  رجحال فال �و  نأحس

 آية الشمس. ر�وعان وهذا قياس �ل آية ع��

ء  صالة االستسقا

لھ �� الإ��  االستسقاء خارج المصر والدعاء والتضرعإ��  جمعوا ع�� أن ال��وز أ

ن سنة م ليھ وسلم فا�جمهور ع�� أن الصالةرسول اللھ ص�� اللھ عنزول المطر سنة 

نھ ص�� أد ور  نھأبا حنيفة قال ليس من سنة الصالة وسببھ أال إاالستسقاء إ��  ا�خروج

اد بن بحديث عب ر و خذ ا�جمهأاللھ عليھ وسلم خرج وص�� و�� �عضها لم يذكر صالة و 

ص�� ��م ف ي�ستسق خرج بالناسھ ص�� اللھ عليھ وسلم ن رسول اللأتميم عن عمر 

لة رداءه واستقبل القب قراءة ورفع يديھ حذو منكبيھ وحول ركعت�ن جهر ف��ما بال

 ف��ا الصالة حديث أ�س ال�ي لم تذكر األحاديثخرجھ البخاري ومسلم. ف واستسقى

وي ر  وذكر من احتج ��ذين أنھ م وحديث عبد اللھ بن ز�د الماز�يبن مالك خرجھ مسل
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لم يذكر ز�ادة لم يكن حجة ع�� من  استسقى ولم يصل فقال ا�جمهور فمنعن عمر 

ال  عرا�ياأل فإنھ د�� عن المن�� �� قضية  ا فليست الصالة من شرط االستسقاءذكره

وخطب،  نھ ص��أا�خطبة من سنتھ ثبت  يقولون  أ��ا ليست من سنتھ فالقائلون ��ا

نھ ص�� أصالة وروي عن عمر الليث قبل ال لشاف�� ومالك �عد الصالة �العيد،ا

من طرق، مالك يك�� �الصلوات، الشاف��  أبو داوودوخطب قبل الصالة خرجھ 

ن أنھ ص�� اللھ عليھ وسلم ص�� ف��ا ركعت� يدين قياسا ��ما روي عن ابن عباس�الع

. ا�جمهور يحول رداءه فيجعل ما ع�� يمينھ ع�� �ساره وما ع�� كما يص�� �� العيدين

ساره وما ع�� يمينھ ع�� �ساره وما ع�� � سفلھأعاله أينھ، الشاف�� يجعل �ساره ع�� يم

 ي� �ستسقالمص�إ��  عبد اللھ بن ز�د خرج نھ وسببھ اختالف اآلثار و�� حديثع�� يمي

�� قال جعل الشمال ع�� اليم�ن واليم�ن ع ل القبلة وقلب رداءه وص�� ركعت�نفاستقب

 م��ىإذا  يحول رداءه أبو يوسفالشمال، مالك والشاف�� عند الفراغ من ا�خطبة، 

ردي��م أ�ن يحولون المأمومن أوأجمعوا ع��  عن مالكأيضا  صدر من ا�خطبة وروي 

د نإل��ا عند ا�جمهور �العيد، ابن حزم ع قائًما. ا�خروج اإلمامجالس�ن عند تحو�ل 

 بدأ حاجب الشمس. االستسقاء ح�نإ��  الزوال، عائشة خرج

ن  صالة العیدی

 ن ا�خطبة �عدأو  قامةإذان وال أ��ما بال أأجمعوا ع�� ندب االغتسال للعيدين و 

� نھ ال توقيت �أنھ قدم ا�خطبة لئال يتفرق الناس عنھ و أالصالة فروي عن عثمان 

�بت واق� قسبح والغاشية واستحب الشاف��  األك��القراءة �� العيدين واستحب 

ست بتكب��ة  انية� الث�و اإلحرامسبع بتكب��ة األو��  الساعة لثبو��ما، مالك التكب�� ��

األول  �� دة ��جد من تركها قبليا، الشاف��القيام ف�ل تكب��ة بانفرادها سنة مؤك

يرفع يديھ ف��ن  ثاثالاألو��  يك�� �� أبو حنيفةثمانية و�� الثانية ست مع تكب��ة القيام، 

لثانية ك�� اإ��  قام وسورة و�ركع وال يرفع يديھ فإذا ثم يقرُء فاتحة اإلحرام�عد تكب��ة 
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م يك�� للر�وع ث ك�� ثالث تكب��ات يرفع ف��ا يديھولم يرفع يديھ وقرأ فاتحة وسورة ثم 

�سع  �والنخ�عبة وأ�س وسعيد بن المسيب وال يرفع يديھ، ابن عباس والمغ��ة بن ش

المدينة و�ھ قال  أهل�� �ل ركعة. أخذ مالك بما رواه عن ابن عمر و�عمل  480اتتكب�� 

� ا�خمس ير � �� السبع فزاد ثامنة ��ا ولم اإلحراملم ير أن تكب��ة الشاف�� بيد أنھ 

عود كيفية مس ع�� �عليم عبد اللھ بن أبو حنيفةتكب��ة القيام فزاد واحدة ��ا واعتمد 

ھ، الشاف�� في يثبت غ�� فعلهم فال مدخل للقياس فعل ال�حابة توقيف فلمالصالة و 

] قلت�� [من خ م يرفع إال عند االستفتاح وم��ميرفع يديھ عند �ل تكب��ة وم��م من ل

راده �� أبخ�� من  �اب�� العيد وع�� ا�جنائز ونحوهاوت اإلقامةذان و عالم �األ ن اإل أتقدم 

 لال�حاضر والمسافر ق الشاف�� وا�حسن البصري سنة�جمع، روي فيھ وهو ا �ل ما

تجب نما إ أبو حنيفةبي��ا،  بوادي ومن ال يجمع ح�ى المرأة ��ال أهليصل��ا الشاف�� 

ال جمعة وال �شر�ق  :ع��ّ  عنروي  مصار والمدائناأل  أهلصالة ا�جمعة والعيدين ع�� 

مسافر فمن قاسها ع��  الزهري ال صالة فطر وال أض�� ع��، إال �� مصر جامع

�ا صل ت�ليف �ل م�لف �األ  نأمن ال رآ و وج��ا ع�� مقت��ى مذهبھ ف��ا أا�جمعة �ان 

 �خروجمرت النساء باأ :والعيدين ناء لكن فرقت السنة ب�ن ا�جمعةح�ى يثبت االستث

ا فال قياس بي��ما و���ُء إل�� ا�جمعة. وعليھإ��  مرن با�خروجؤ صالة العيد ولم يإ�� 

الزوال، مالك إن لم �علموا  إ�� ن وق��ا من شروق الشمسأعة. أجمعوا ع�� �ا�جم

 ألوزا��ا�ي ثور والشاف��، أ�  هبالعيد إال �عد الزوال لم يصلوها �� يومهم وال �� غد

عنھ ص�� اللھ عليھ روي  وحج��م ما غداة ثا�ي عيديخرجون لها �� ��حاق و  وأحمد

لكن  أبو داوودمصالهم خرجھ إ��  أصبحوا رجعوان يفطروا فإذا أمرهم أنھ أوسلم 

عة أجزأ اجتمع عيد وا�جمإذا  مل ع�� العدالة، عطاءحرجل مجهول لكن األصل ا�

 وردت �� الطبعة األو�� بدرب غلف بصيغة تكب��ة 480
207 

 

                                                             



 عن ع�� وابن الز��� وقوم روي و عليھ العصر و�نما  ظهًرا �العيد عن ا�جمعة وال يص�

جمعة عيد عثمان يوم  تون من البعد. خطبأالبوادي الذين ي هلهو رخصة أل إنما 

. 481ن يرجع رجعأ حبأظر ا�جمعة فعل ومن تن ينأالعالية  أهلحب من أمن  :فقال

بو أوقال مالك و  ر بن عبد العز�ز و�ھ قال الشاف��وروي عن عم الموطأرواه مالك �� 

خر حدهما عن اآل أ�لف الم�لف ��ما معا فالعيد سنة وا�جمعة فرض فال ينوب  حنيفة

ة والظهر ا�جمع ط�ون إال بتوقيف فإنھ خليفة فإسقاي لكن فعل عثمان الاألصل  فهو

بصالة العيد �عيد إال أن يدل دليل فلم يثبت فر�ما يظن صاحبھ أن المقصود 

 �خروج ��بافقد حصل �� اليوم لكن انفكت ا�جهة  سالماإل ��ة أبا�جمعة والعيد إظهار 

 الثوري وهو مرويو أحمد  بخروج النساء �� العيد دو��ا، األمرالعيد دون ا�جمعة و�

هيئ��ا  بو ثور يقض��ا ع��أر�عا، الشاف�� و أھ صالة العيد ص�� تن فاتإابن مسعود  عن

 يجهر فقط ع�� هيأة النوافل فال يك�� والركعت�ن جهًرا بت�اب��ها وقوم يص�� ركعت�ن 

 وقوم إن ص�� اإلمام �� المص�� ص�� ركعت�ن و�ن ص�� �� الم�جد ص�� أر�عا، مالك

فمن ھ أ�حاب�الشاف�� وهو المرت��ى عند وأ�حابھ فال قضاء عليھ أصال وروي عنھ 

اء ع�� ن ي�ون القضأاألصل  ر�عا وتقدم ضعفھ فالشاف��أش��ها بصالة ا�جمعة قال 

داء ومن منع القضاء قال لشرط ا�جماعة �� سني��ا فال تق��ى ال ركعت�ن وال صفة األ 

ال هنا و�قية األقو  ومالك هو ب�ن الشاف��إنما  فمحل النظر بدل عن ��يٍء  ذ الإر�عا أ

ن واب وال �عدها وروي عن ع��ّ ضعيف. فا�جمهور ال يتنفل المص�� قبلها  مبناها

 ل قبلها و�عدها،فحمد، أ�س وعروة والشاف�� يتنأوحذيفة وجابر وهو قول  مسعود

إن  مالك سعود يتنفل �عدها ال قبلها،وروي عن ابن م األوزا��والثوري و  أبو حنيفة

 للھ عليھنھ ثبت عنھ ص�� اأن �� المص�� ال يتنفل وسببھ ��انت �� الم�جد تنفل و 
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 إذا :ض�� فص�� ركعت�ن لم يصل قبلهما وال �عدهما وقالأأو  وسلم خرج يوم فطر

 كتو�ة جوز موهو حجة مالك. فمن ش��ها بالالم�جد فليصل ركعت�ن أحدكم  جاء

 ني��ا فقط ونظرها �ع�ن الندب فالومن الحظ سلها و�عدها وهو الشاف�� بالتنفل ق

 د شر��ليس بم�ج �ة مع نفل فالمص�ل قبل نافلة وال �عدها إذ ال راتبفيقول بالتن

 د عليھ ص�� قبلها تحية للم�جد ال�جواز التصرف فيھ �غ��ها ومن رآ انطالق الم�ج

جمع  والمباح وه ا و�عدها جائز من بابذ ال راتبة �عد النفل وقوم التنفل قبلهإ�عدها 

ور بو ثأو  ��حاقومالك و أحمد  جمعوا ع�� استحباب التكب��، ا�جمهور م��مأحسن. 

المص��  إ�� ابن عمر وجماعة من ال�حابة والتا�ع�ن يك�� عند الغدو وهو مذهب

 إلماما المص�� وح�ى يخرجإ��  وقوم يك�� من ليلة الفطر �عد رؤ�ة الهالل ح�ى �غدو

�� كإذا  الإ�االض�� إن لم يحج فال عيد ع�� حاج وأنكر ابن عباس التكب�� مطلقا 

ك�� ي وأبو ثور  وأحمدا�حاج، سفيان أيام  دبار الصلواتأجمعوا ع�� التكب�� أ. و اإلمام

 النحر يوم شر�ق، مالك والشاف�� من صالة ظهرالتأيام  عصر آخرإ��  صبح يوم عرفة

يام أ عصر إ�� شر�ق، الزهري السنة من ظهر يوم النحرالتأيام  صالة صبح آخرإ�� 

لناس ا فاختلف قوالال باأل األعمالوسببھ أ��ا نقلت ب أقوالالتشر�ق وف��ا عشرة 

اللھ عليھ  لعينھ ص�� باختالف ال�حابة فتع�ن التخي�� الذي هو ا�جمع فلو �ع�ن ��يءٌ 

اٍم ﴿صلھ أوسلم و  يَّ
َ
َھ ِ�� أ

َّ
ُروا الل

ُ
ك

ْ
 ا�حج أهلصل �� السبب فاأل  482﴾َمْعُدوَداٍت َواذ

 ثاك�� ثالأيك�� �� ا�جماعات، مالك والشاف�� اللھ إنما  فعممھ ا�جمهور وقال قوم

باس ع قدير. ابن وقيل يز�د وحده ال شر�ك لھ لھ الملك ولھ ا�حمد وهو ع�� �ل ��يٍء 

وسببھ لم  موقت ��يءٌ ك�� كب�ً�ا ثالثا و�� الرا�عة وللھ ا�حمد وقال قوم ليس فيھ أاللھ 

يھ نص ف ي�� مع فهم ا�جمهور التوقيت وليسيحد فيھ الشارع شيئا في�ون ع�� التخ

 203البقرة  482
209 

 

                                                             



مص�� أال ال إ�� ن يفطر قبل أن يخرجأتحب �� عيد الفطر جمعوا ع�� أنھ �سأتعي�ن. ي

ا ع�� وأجمعو  �حيتھأيفطر �� النحر، ح�ى يرجع من الصالة و�أ�ل إن ض�� من كبد 

التالوة واجب،  ھ �جودأ�حابو  أبو حنيفةخرى. أرجع من طر�ق أنھ �ستحب أن ي

 األوامر ال�ي بمع�ى خباراأل و  األوامرمالك والشاف�� سنة وسببھ اختالفهم �� مفهوم 

ا﴿كقولھ �عا��  ًدا َوُ�ِكي� وا ُ�جَّ رُّ
َ

ْحَمِن خ  الرَّ
ُ

َيات
َ
ْ�ِ�ْم آ

َ
� َعل

َ
�

ْ
ت

ُ
ا ت

َ
 أبو حنيفة فحملها 483﴾ِإذ

ثبت  امراألو ب قعدأالشاف�� ال�حابة فإ��م و ع�� الوجوب وهو ظاهرها وتبع فيھ مالك 

�� الثانية  فن�ل و�جد و�جد الناس معھ فقرأهان عمر قرأ ال�جدة يوم ا�جمعة أ

ف��يأ الناس لل�جود فقال مهال إن اللھ لم يكت��ا علينا إال إن �شأ بمحضر فلم ينقل 

 حد حجةأعرف بمع�ى الشرع فقول ال�حا�ي الذي لم يخالفھ أحد وهم أأنھ خالفھ 

 عند البعض.

 أحكام الجنائز

و أ كفائي رفع، روي عن مالك غسل الميت فرض ذا�خفض و إذا  فا�جمهور ك��

أو  اقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم �� بنتھ اغسل��ا ثالثفقط سنة وسببھ أنھ نقل بالفعل 

 جمعواأوجبھ. أآ أنھ أمر �عليم لم يوجبھ و�ال �قولھ �� ا�حرم أغسلوه، فمن ر و خمسا 

 شرعيا. أع�� 
ً
ن الميت المسلم الذي لم يمت �� معركة ا�جهاد مع الكفار �غسل غسال

 �� ا�حرب فثبت أنھ ص�� اللھفا�جمهور ال �غسل الشهيد �� المعركة وهو من قتل 

ن وسعيد بصل عل��م، ا�حسن حد فدفنوا بثيا��م ولم يأمر بقت�� أوسلم  عليھ

ھ ضرورة لك����م وقال بھ �غسل �ل مسلم فيحمل ترك غسلهم ع�� أن المسيب

ة ال حر�ي وكفنھ والصال  يقتلھ ذمإنما  وحجة من قال بالغسل غسل عمر لكن العن��ي 

األوزا�� وأحمد من قتلھ اللصوص أو غ�� أهل الشرك ال �غسل وهو شهيد،  عليھ

ة فقط الشهادفمن رآ أن سبب ترك الغسل  مالك والشاف�� �غسلع�� الشهيد،  قياسا
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ال �غسل �ل من سماه الشرع شهيًدا فمن اش��ط الشهادة ع�� أيدي الكفار قال  قال

باه ال�افر و�ن خاف ضياعھ مالك �غسل ما ليس مقتول ال�افر، ال �غسل المسلم أ

 يفةأ�ي حن�ي ثور و أمسلم قرابتھ ال�افر�ن و�دف��م، � الشاف�� �غسل ال واراه،

مر رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم �غسل عمھ لما مات أفيھ سنة  ھ فليسأ�حابو 

مة ال�ي لھ لقد قال ال�ل. قال العباس والاإلمساكاألو�� ع�� كفره ف ] ليس بمتفققلت[

قصد بقاء حمايتھ لھ ال غ�� إنما  ومسلم قال مؤمنيا رسول اللھ فمن قال  قل��ا لھ

عليھ وسلم فكيف وقد قيل فا�حقائق عند اللھ فما �� �سبھ ص�� اللھ  األدب فيجب

نت العالم أغ�� حجة اللهم احمنا من الفضول فكفره، ظواهر  استدلوا بھ ع��

فة ال نظاأو  نظافة فإن �ان عبادة منع غسلھأو  الغسل عبادة با�خفيات. وسببھ هل

أبو ا�� و الرجال �غسلون الرجال والنساء �غسلن النساء، الشف يمنع. أجمعوا ع�� أن

ن وع�ن و��الإ��  الرجال فقط يممت طس�� و إن ماتت امرأة  العلماِء  وجمهور  حنيفة

متھ أفقط يممنھ و�ص�� عل��ما و�دفنان. فالزوج أو�� بزوجتھ و  مات �� وسطهن

 حنيفة أبو، األمة�غسل رجل امرأة وال ييممها �العكس إال الزوج�ن و  �العكس، الليث ال

ل ب زوجتھ �شب�ً�ا بالطالق البائن فلم �ش��ها ا�جمهور ���يٍء �غسل الرجل  نأال يجوز 

ت خ��ا فلو بقيت �� عصمتھ ما حلأأنھ تحل لھ  أ�ي حنيفة�� ا�جنة فحجة  �� زوجتھ

ال أن إقطع الرحم ال غ�� فزالت العلة بالموت إ��  ] علة التحر�م الغ��ة المؤديةقلت[

الك م  �غسلها زوجها لبينون��ا منھ،عبادة محضة. أجمعوا ع�� أن المبتوتة ال تقول بل

ھ، ابن القاسم والشاف�� ال �غسلھ وسببھ هل أ�حابو  أ�ي حنيفةالرجعية �  �غسلھ

 عليھ الغسل وقوم ال وسببھ معارضةم ال، قوم من غسل ميًتا وجب أالرجعية إ��  ينظر

هر�رة من غسل الميت فليغتسل ومن حملھ  �يأعن  أسماء�حديث  أ�ي هر�رةحديث 

أبا  ��ا غسلتأ أسماءلكن ليس �حيًحا عندهم و�� حديث  أبو داوودفليتوضأ. خرجھ 

ديد ش ن هذا يوم�نصار فقالت إ�ي صائمة و ر فسألت من حضر من المهاجر�ن واأل بك

211 
 



ًتا يغسل م �حيح. قال الشاف�� ال غسل ع�� منمن غسل قالوا ال وهو  ال��د فهل ع��ّ 

إن  مالك أ،ال يوضأ الميت، الشاف�� يوض أبو حنيفة. أ�ي هر�رةال أن أثبت حديث إ

ة المدين أهلو��ىء فحسن. �ستحب أن يكفن الرجل �� خمسة والمرأة �� سبعة، 

ازة . فا�جمهور القيام ل�جنأفضلالم��ي خلفها  أبو حنيفةمام ا�جنازة. أالسنة الم��ي 

 قيامنا ع�� خينا� ع�� الق�� أال تجلس قال قليل أل ع�منسوخ وجاز قيام ع�� الق�� قيل ل

 يثلي�� وجابر بن ز�د خمسة و�� حد�ي أر�ع، ابن أق��ه. ا�جمهور التكب�� �� الصالة 

ع��  ر�ًعاأر�ع تكب��ات وك�� ع�� مسكينة أف ��م وك�� �حمة فصأ�� قضية  أ�ي هر�رة

وسبًعا  ار�ًعا وخمًسا وستً أبيھ يك�� ص�� اللھ عليھ وسلم أق��ها روي عن ابن حيثمة عن 

فع اليدين ر  جمعوا ع��أوثمانًيا ح�ى مات النجا��ي ك�� أر�عا فاستمر عل��ا ح�ى تو��. و 

ال قراءة  أبو حنيفةو  �� �ل تكب��ة وقوم ال يرفع. مالك. قوم يرفع اإلحرامعند تكب��ة 

ود فهل حمد وداو أالكتاب �  �عد �ل تكب��ة بفاتحة �� دعاٌء، الشاف�� يقرءُ و�نما  ف��ا

اللھ بن عوف قال صليت خلف  البخاري عن ط�حة بن عبد ىرو  أم ال ت�حق بالصالة

لم ��ا سنة. فا�جمهور �سأا و لتعلم � جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقالابن عباس ع�

تھ الصالة اتعن الشاف��. فمن ف ي�سليمت�ن كرواية المز� أبو حنيفة�سليمة واحدة. 

 فقط �ال يص�� ع�� الق�� إال الو� أبو حنيفةع�� ا�جنازة، مالك ال يص�� ع�� الق��، 

� وجماعة يص�� ع� وأحمدوداوود  ة ولم يصل عل��ا ول��ا، الشاف��أفاتتھ الصال إذا 

فقوا تمالك. ا أ�حابكرهت كبعض  أبو حنيفةك�� العلماء تجوز �� الم�جد، أالق��، 

�ا الموفق �أيص�� عل��ا بتيمم. فأنت  طهارة والقبلة، مالك والشاف�� الع�� شرط ال

الة لف والالم جنسية �� الصفإن األ ب�ل صالة فيما يتعلق سالماإل ترى جميع مذاهب 

الذي  كمل ع�� الوجھقامتھ ع�� الوجھ األإب مرنا ر�نا الرحيم بناأف�ل فرد من أفرادها 

د ن يخرج واحأالذين ذكر��م فال يتصور  سالماإل  يمةأإليھ  مرنا بھ وهو �ل ما ذهبأ

قام��ا إاللھ نزلهم من�لة رسولھ فالمطلوب  مناءأمراء و أم��م عن عينية الشريعة فإ��م 
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قام��ا موسع ف��ا بما أدركھ ا�ج��دون و�قيت علوم �� كيفي��ا فأحب اللھ إفكيفية 

إن  :ھثبتأل قرره الشرع و ذكروه ب أديت بھ فال ما�ع من الشرع فيما الصالة بأي وجھ

، فالرخصة التخفيف 484�ى عزائمھؤ ن تأ�ى رخصھ كما يحب ؤ ن تأاللھ يحب 

فارغ  �امل عارف مقرب ھ من لم يفتح لھ ع�� يد مرب نا�حوالعز�مة التشديد فما يظن

� ما ظنھ ت ليس ع�فيھ �عصبا الناس من االختالف فر�ما ين��ىءإ��  رسلأمن نفسھ و 

 بالرخص فال�ل محبوب فإذا نظر قو�اء بالعزائم والضعفاءاأل مرونأبل ا�ج��دون ي

ث يلتخفيف بح�� ا ةاللھ �� وسط نازل فناهأف�ى بالعز�مة و�ن أقو�اء األإ��  ا�ج��د حالھ

بالتخفيف  �ىفأ 485ر�كإ��  ارجع متك ال تطيق ذلكأفإن  :ي و شر�ھ المقام الموس

ْم ﴿
ُّ
ْيِھ َما َعِنت

َ
 مما�ي خ�� لكم، فاتر�ون ما ع�� التخفيف بكم، 486﴾َحِر�ٌص  َعِز�ٌز َعل

 تركتكم، استحييت من ر�ي، عز�مة.

 ذواق المجتھدین ومداركھمأ

 بحر الشريعة بحر مو��ىأمواج أ�ج��دين ال�غماسهم �� ا أحوالفال تنضبط 

استحييت من ر�ي يقت��ي العز�مة فيغلب ع�� إمام تارة  يقت��ي التخفيف و�حر

نواع العبادات �الزاهدين العابدين الفائق�ن �ل أشق أ األمة هذهرآ م�ابدة إذا  عز�مة

 ويغلب عليھ بحر أالورع وهو االحتياط الذي جعلوه  نواعأتم مراتب أمة �� أ
ً
صال

عبد سواق كعثمان و خذ والعطاء �� األ األ  أهلالضعفاء ال�اسل�ن و  إ�� نظرإذا  الرخصة

د ا�حق ك�ل �اإ��  عوانأو  األمةنفع أو  األمة�ي بكر فإ��م صفوة أو  بن عوف الرحمن

ِھ ﴿ �عمل بيديھ
َّ
ْضِل الل

َ
 ِمْن ف

َ
ون

ُ
غ

َ
ْرِض َيْبت

َ ْ
 ِ�� األ

َ
 َيْضِرُ�ون

َ
ُرون

َ
خ

َ
ِضَيِت ﴿، 487﴾َوآ

ُ
ا ق

َ
ِإذ

َ
ف

 الط��ا�ي �� األوسط عن عائشة أم المؤمن�ن ر��ي اللھ ع��ا 484
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي ذر الغفاري ر��ي اللھ عنھ 485
 128التو�ة  486
 20المزمل  487
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ِھ 
َّ
ْضِل الل

َ
وا ِمْن ف

ُ
غ

َ
اْبت ْرِض َو

َ ْ
ِشُروا ِ�� األ

َ
ت

ْ
ان

َ
 ف

ُ
ة

َ
ال يِن ﴿، 488﴾الصَّ ْم ِ�� الّدِ

ُ
ْيك

َ
َوَما َجَعَل َعل

اِتِھ ﴿ـ(، ف489﴾رٍَج ِمْن َح 
َ

ق
ُ
َھ َحقَّ ت

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ْم ﴿قو�اء لأل 490﴾ات

ُ
ْعت

َ
ط

َ
للضعفاء  491﴾َما اْست

نبيھ فيما  ك�� الن�خ �� كتابھ وحديثأمن  �� قليل من كتاب اللھ فال �عت�� الإفال ��خ 

رف ثبتناه وما ال فال فنصأثبت الشرع ��خھ أ ن فيھ من غ�� دليل من الشارع فمايظ

ال وأعمل إال بالنص فما من مج��د إفال يثبت  هاهلها والشديدة أل هلأل ا�خفيفة اآلية 

 ها فهو نظرهم فتنوعت أنوار بصائرهلوالعزائم أل  هاهلبما أحبھ اللھ من الرخص أل 

 قحد عن الدليل فلم تكن جزئية إال ووضع ا�حأ ا�ج��دين �� �ل جزئية فال يخرج

 ﴿ حكمها كما وضع ل�ل حقيقة اسمها
َ
َم آ

َّ
َهاَوَعل

َّ
ل

ُ
ْسَماَء �

َ ْ
 األسماءفالعلم من  492﴾َدَم األ

عليھ وسلم  اللھ ص�� رسول اللھفلم يكن  لنا ص�� اللھ عليھ وسلمو سفأكمل العلماء ر 

ا جزئية إ�
ً
إليھ  نزل أا وهو تبليغ ما ح�حكمها تصر�ًحا ال تلو  ال و��نإقيام الساعة  �تار�

متھ �� أا�جزئيات فدل تقر�ر الشرع االج��اد ��  أح�امفراد أ �ل فرد منإليھ  نزل أفقد 

 والقياس فاحتاطوا �� جماعوا�حكم بھ إن وجده وهو النص والظاهر واإل  طلب الدليل

�ل  عد الذرائسورع�ن وسدوا الذرائع لما ع��ى أن يوجد من المبطل�ن فلم �عم مقام األ 

ن النظر ع مذهبا مع قطعنظرت إذا  نكإالطائفة كما لم �عم الورع �ل الطائفة. ثم 

لة ئمس �لھ ك�لأ حراز الباب معصية منإغ��ه رأيت التحر�م �� مثل ا�خيل تظن بنور 

ها فما فكيف وقد قيل ففارق رأيتھ ورًعا فقط سالماإل ن اعت��تھ مع بقية طرق �بابية و 

االج��اد يرجمون الغيب  أهل يل �� الكتاب وا�حديث فال تظن أنحد إال ولھ دلأمن 

 10ا�جمعة  488
 78ا�حج  489
 102آل عمران  490
 16التغابن  491
 31البقرة  492
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وا ﴿ سانواع اللبأذون فيھ � أم ع الطبخعام ف�ل كيفية من أنواطلل األ�للهم � �عقو 
ُ

ذ
ُ

خ

ْم 
ُ

ك
َ
ت

َ
فمن  ح�امنواع األ أتقان و ووجود اإل ��ف منھ �ل ال�س باعتبار العرفغيف 493﴾ِز�ن

قھ اكتفى �الشدة عل��ا لئال تجمع بھ فتو  سنبالهضم في�جمها بر أو  أهمل نفسھ بال�ح

 ن يرى ع�� عبده أثر �عمتھأإن اللھ يحب  ظهار �عم اللھإبھ سوءتھ ومن رآ  ي بما يوار 

﴿ 
ْ

ث َحّدِ
َ
َك ف ا ِبِنْعَمِة َرّ�ِ مَّ

َ
 ﴿ظهار واإل  وجو�ا باللسان 494﴾َوأ

ُ
َعْمت

ْ
�

َ
ِ�ي أ

َّ
ُروا ِ�ْعَمِ�َي ال

ُ
ك

ْ
اذ

ْم 
ُ

ْيك
َ
حد الشاكر�ن حاول طلب استجال��ا من أباستعمالها وشكرها فاللسان  495﴾َعل

تنظفوا ح�ى ت�ونوا  ،496�عمموا فإن العمائم تيجان العرب :�سبب كدعاءاللھ 

نواع اللباس التقوى فاللباس أ أعظمسود. فالشامة البيضاء �� وسط البع�� األ � 

علم لف أ ا�ح��ي شرط �� �حة الصالة بيننا و��ن ر�نا فقد اشتمل القرآن ع�� مائة

حرفھ و�لماتھ وجملھ أعلم تحت �ل حرف فضال عن اآلية ف�ل ألف  وستة وست�ن

 ن�غ��ف الرسول وورثتھ إال منھ فمالمقر��ن فال  إسوةحكم ��ا ر�نا علينا وهو  أح�ام

 ن أنفال يمك أح�امفيھ مقصوده الك��ة فقط و�ال ف�لھ  ح�امقال خمسمائة آية لأل 

 ء فيھن�ار ما اختلف العلماإيحل �سامرنا ر�نا بكتابھ بل أداله ل�حكم واالعتبار. فال 

وال  دتالف فال يوجخدلة فظنوا اال بام��اج أنوار األ  دلةفإن سبب االختالف تجاذب األ 

تحاد حضرة ا�حكم ال�ي �� االسم ا�خالف المعنوي أبًدا ال يمكن عقال وال شرًعا وقوع

ظننت  ما �� عليھ التشتيب ال�ي تقت��ى ا�حقائق ع�� أسماءإ��  فإن نظرت عظماأل 

والمسميات والعلوم  األسماءمهات أإ��  فإذا نظرت األسماءالف خقبل االعتبار ت

المتعلقة بالظواهر المسميات بالشرائع  ح�امالشاملة لأل  األسماءمن  ا�عةنال

 31األعراف  493
 11الض��  494
 40البقرة  495
 الديل�ي �� مسند الفردوس عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما 496
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متعلقة نفس والت بالعلم الباطن لتعلقھ بباطن األ والمتعلقات بالبواطن المسميا

�سعة �� إ العلوم ي جز تعليھ المسميات با�حقيقة علمت  ما ��عيان ع�� با�حقائق واأل 

واحد و�� مائة تج�� ا�حق �� الدنيا بواحدة و�� �ل علم  علمإ��  و�سع�ن علما راجعة

ي و�تج�� بتسعة و�سع�ن معھ هذه �� اآلخرة �ع� األك��الكب��  عظماندرج �� االسم األ 

� العلم المكنون من لرحمات اآلخرة و�صل أو�ال فالرحمة �� الدنيا  حدأظهوًرا ل�ل 

ذين لم ن ال�الذي اختص اللھ من هو مكنون �� خدر ضنائنھ المالمتي ن االسم المكنو 

سنة الظهروا بالرواية و و�نما  سوقهم لزوالها ع��م وعدم طروها �� األحوالب يتم��وا

لبسها أي ال� الناظر�ن �شر�فا من أن تم��ن األسرار فكتموا عرو��م عن نظر ةالنبو�

 خفاء لئال تبتذل عرائس خطابھ ب�ن المحجو��ن بنفوسهم عنلباس اإل إ�خطابھ  اللھ

َحٍد ِمْن ُرُسِلِھ ﴿بكر وا�ج��دين الوارث�ن للرسل  �يأأسرار كالمھ � 
َ
 أ

َ
 َبْ�ن

ُ
ّرِق

َ
ف

ُ
 ن

َ
 497﴾ال

بوهم أت والد العال أ بوهم واحد العلماءُ أ توالد العال أ نبياءنبيائھ وعلمائھ. األ أو  مالئكتھ

بما سنھ �ل رسول ومنھ ما سنھ واحد يجمعهم وصف واحد وهو الداللة ع�� اللھ 

المهتدون ا�ج��دون بتقر�ر الشرع فن�خ كتا��م بكتابنا باعتبارهم ال باعتبارنا فوجب 

 يام يوم سيدنا محمد ص�� اللھالعمل بكت��م الدخول معنا فإن األ بمقت��ى  معل��

ب فحجتھ بلغ الكتأز�لت دالئلھ وزالت حرمة كتب اللھ فالقرآن أنھ أعليھ وسلم فقط ال 

ل محاًضا للن�ح والن�ح ل��فشاء للعلم و إطلت النفس أو�نما  بالغة ع�� �ل سامعھ

ْبَواِ�َ�ا﴿مسلم 
َ
 ِمْن أ

َ
ُبُيوت

ْ
وا ال

ُ
ت

ْ
أ � إ� فالعارف باب اللھ تدخل فيھ ر�ھ عباد اللھ 498﴾َو

ن ما ذكره العلماء توسعة لدائرة إالمقررة. ثم  ح�امواأل  اللھ فالتوحيد مقرر بالشرع

 285البقرة  497
 189البقرة  498
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هو صبابة إنما  �ان ا�خالف حقيقًيا ما سماه رحمة فلو .499م�ي رحمةأخالف  :الدين

 ھرا��ي وسماء القرآن فاعلق بھ واطلب معانيأونقطة ورشفة ومصة واحدة من بحار 

�حمة  اءبيضالمس��زئ�ن فليس �ل نار ناًرا وال �ل  من المقر��ن ال من ا�حاطب�ن من

هتديتم اشتاء الرسول ص�� اللھ عليھ وسلم بأ��م اقتديتم  وال �ل غث سميًنا فالعلماء

نبجاس ك قبل احو ر و�� أن تص�� الصالة ال�ي تصل��ا  فصل صالة العارف�ن بر��م

�حادها إع�� ر�ك بما شرعھ وسنھ وتدبر عن نفسك من  تكشباح بحيث تقبل ب�لياأل 

درك سر أعانكم اللھ. فمن أالراشدين المرشدين  األيمةو  قرانوحب علوها ع�� األ

خر�ن وأحاط بحقيقة عصمة األول�ن واآل  حاط �علوم القرآن و�علمأ عظماالسم األ 

نبوع ا�حقائق يمن التبديل والتغي�� فيشرب من  حفظ ا�ج��دين�والمالئكة و  نبياءاأل 

 عصرل � �ج��دين �� بدمھ و�حمھ ا�حقائق العلمية اللدنية فيشاهد ا�لها فام��جت 

ن نفاسهم عأقيام الساعة ع�� كرا��ي الرسل تبعا لهم ال استقالال فال تخرج إ�� 

 ��م يحكمون بالقواعد الشرعية فقطنفاسهم أبًدا فإأ

عیجر على التعلیم واإلخذ األأ مع الراك  نمامة وما في ذلك قولھ تعالى واركعوا 

 لالعلم والقرآن لئال يضيع قا م] فالفتوى اآلن بجواز االستيجار لتعليفائدة[

� إِ ﴿ 500تاب اللھجًرا كأحق ما أخذتم عليھ أإن  :ص�� اللھ عليھ وسلم
َ

 َع�
َّ

ْجِرَي ِإال
َ
 أ

ْ
ن

ِھ 
َّ
فالمراقب  ر�ھ ال من غ��ه حظھ منال ينفھ �� الداللة ع�� اللھ لكن ي فأثبتھ ولم 501﴾الل

�شاهد النعم من ر�ھ فاآلية لمن لم يتع�ن عليھ التعليم و�ال وجب إنما  هو من حيث

ن أن يتعلم ح�ى أخذ العهد من العالم أما أخذ اللھ العهد من المتعلم  :جرأبال 

ذكره الب��قي �� رسالتھ األشعر�ة �عليقا وأسنده �� المدخل من حديث » اختالف أم�ي رحمة.«حديث  499

 »اختالف أ�حا�ي لكم رحمة«ابن عباس بلفظ 
 البخاري �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما 500
 72يو�س  501
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عانة فإن دين اللھ ال إحق ا�جانب�ن أال ينوي ما أخذه أجًرا بل  . فالواجب ��502�علم

ا ﴿والتعظيم  اإلعانةيقوى إال ب
َ
ن ْ�ِوي َر�َّ

َ
اِس �

َّ
 ِمَن الن

ً
ِئَدة

ْ
ف

َ
اْجَعْل أ

َ
 ف

َ
ة

َ
ال ِلُيِقيُموا الصَّ

ْ�ِ�ْم 
َ
ن الدين شؤو والتعظيم والقيام �شؤو��م لقيامهم � حساناإل تميل و�عطف ب 503﴾ِإل

َمَراِت ﴿
َّ
ُهْم ِمَن الث

ْ
عطى فإنھ ينوي إعانة ع�� أع�� يد غ��هم غالًبا كمن  504﴾َواْرُزق

جر الحظ األ يإنما  األيمةحباس ع�� المعلم�ن و ارف�ن باأل للھ فمن ال يقول من العسبيل ا

فإن  يمةاأل فاستبعد أن تباع ا�حقائق الشرعية في��تب عليھ فساد نية المعلم�ن و 

ِھ إِ ﴿مقامهم 
َّ
� الل

َ
 َع�

َّ
ْجِرَي ِإال

َ
 أ

ْ
حب دينھ  قهرالذي �سوقهم �سيف  فاللھ هو 505﴾ن

ا ﴿سبيل اللھ  أهلموالهم �� أح�ى ينفقوا 
َ
 َيَدْي ِإذ

َ
ُموا َبْ�ن ّدِ

َ
ق

َ
ُسوَل ف ُم الرَّ

ُ
اَجْيت

َ
ن

 
ً
ة

َ
ْم َصَدق

ُ
ْجَواك

َ
ن مناصب الدي أهلخذه أما ي . ك�لاأليمةفالتنبيھ من اللھ ال من  506﴾ن

للھ هو أيمة المسلم�ن فإنھ ا لط بالتضييق ع��من القضاة والشهود والمفت�ن فال �غ

ق ال بطال حعطاء مال إل إمن قام بدعائم دينھ فالرشوة إ��  حساناإل ب األمرالذي تو�� 

ھ أوده يكن عنده ما يقوم ب لما عينوه خليفة ولم األك��ال �غلط. فالصديق فثباتھ إل

لھ  بفرضهمھ الذين وجبت نفق��م عليھ فحمل الثياب للسوق فمنعوه أهلووطر 

فلما  األمةًئا من شي �ي بكر وقد �عينت عليھ ا�خالفة فلم يطلبأكفايتھ فليكن العالم � 

يئا ممن �علمك وعملك ش نك ال تطلبأهر عذره وقبلوه ففرضوا لھ كفايتھ �� أظمنعوه 

ال �عزة نفس ال من بيت م فخذ من اللھ حساناإل ج��ه اللھ ع�� أترشده فإذا أو  �علمھ

قوة فإن  �باللھ فال تد� ن المصل�ن فافهمھ �لھ تكن مهتدياوال من المتعلم�ن وال م

 من األقوال المأثورة عن سيدنا ع�� كرم اللھ وجهھ 502
 37الرعد  503
 37الرعد  504
 72يو�س  505
 12ا�جادلة  506
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م ھ أشكركأشكركم لل لهدايا قبلوا من اللھ ال من غ��هلما عظمهم الناس با األيمة

جرة الناقش�ن. فالقرآن صفة اللھ أوالنقوش و  دال�اغ عللناس، فبيع المصاحف بي

لھ �� وأصل أص ث مراتب أعالها ما علم أصلھباقية فال تباع وال �ش��ى فل�حالل ثال 

ورع رعية الأو األو��  ط �� السلف فالمرتبةمثل زمن ال�حابة ثم ما علم أصلھ فق

فسك ن لشريعة فهو المتع�ن فال تضيق ع��والثانية ورع ثم ما جهل أصلھ فهو وجھ ا

ك إن عند بالناس من �ل وجھ ف�ل من لم ي�ح سوء الظنإ��  اآلن بمثلھ فإنھ يؤدي

ا �نمو  ضيقت علم أصلھ وأصل أصلھ استنقصت صاحبھ و�ل من تناولھ منھ فهو ظلم

ون قومھ فرع ناس ح�ى يز�ن لھ الشيطان أن ي�ون مر نفسك ع�� الأهو ورع فتستعظم 

س ال�ي النف ال سبب وتفسيق بال موجب واستعظامبأنھ لم يكن مثلھ فهو تجر�ح ب

روق يديھ ع � اللھ �عض الشيوخ بحيث تر�عدمرت بقمعها ومنھ بل من أفحشھ ما ابت�أ

م حرا مس�وا فإنھأد عروقھ فيقول ل�جماعة د ش��ة فيقدم لھ طعام ف���عراأإن 

فيجرح �سببھ أقوام بال علم وال بينة من ر�ھ فمثل هذا ترهات ليست كرامة فإنھ 

نفث ال أهلوذلك كمثل ما �عملھ  المؤمن�نن الشيطان ي�حك عليھ لقذف أيحتمل 

 لم ال�ي آخر ال��هات الباطلةإ��  �� العقد �� استخراج الم��وم�ن بمثل قصبة و�يضة

 باطلهم كمن كتب بدمأيمة ل��وجوا صل و�نسبون تلك التآليف لأل أتدخل تحت 

 ذلك من مثل ا�جالل السيوطي وابن صدر مثليدجاجة سوداء كذا فنعوذ باللھ فهل 

 ن يتبع اللهمأحق أالعر�ي ا�حات�ي وأ�ي العباس السب�ي فتاللھ إنھ لمن الباطل فا�حق 

إن  بمثلھ عن ا�حق �عد إذ هديتنا. ثمقلو�نا  غا�حق وا�عثنا ع�� ا�حق وال تز  �ع� أمتنا

 الإ ند المسلم�ن فال يقبل م��م غ��هابإقامة الصالة المعلومة ع إسرائيلمر ب�ي أاللھ 

 ﴿(و�الت الباطلة فقال أ��ا و��اهم عن تحر�ف كتابھ بالت
َ
اة

َ
� وا الزَّ

ُ
ت

َ
آ �اة كز  )﴾َو

 المال ي�طهر فإن الز�اة تنأو  ما وك�� بمع�ى بوركنفإن غ��ها كال ز�اة من ز�ى  المؤمن�ن

 نها من رذيلة ال�ح وتطهر النفس متبارك فيھ وتثمر للقلوب فضيلة الكرم وتبعد

219 
 



 ﴿(البخل والمال من ال�حت 
َ

اِكِع�ن ُعوا َمَع الرَّ
َ

صلوا �� ا�جماعات مع محمد ) ﴾َواْرك

ا�جماعة تفضل صالة الفذ �سبع وعشر�ن درجة فف��ا ف�ونوا م��م فصالة  متھأو 

ر�وع ركع  إ��ا لم يكن ف��الصال��م ف االتظاهر والتعاون ع�� ا�حق فع�� بالر�وع نقضً 

د فلھ س�ي بآلة ا�حرب فال بوهو االنحطاط فالصالة �الغزو وا�حراب �ا�حرب  انح�ى

لم�ن �� جماعة ما اجتمع من المس :من صفوف قال ص�� اللھ عليھ وسلم ل�حرب

اللھ  ع معھ �� عبادة، فإن غفر لھ غفر لمن اجتمر�عون رجال إال وف��م رجل مغفور لھأ

ھ قال إ��ا من ا�جمع وأقلمعلومة فسرها عند اللھ الختالف المراتب فمن  فالدرجة غ��

عشر حسنات حسنة للصالة والتسع فضل تضرب الثالثة �� �سعة �سبع  ثالثة فل�ل

 ك��األقل فاثنان جماعة بالنص و ما يصدق ع�� الثالث ال ع�� األنإر�ن درجة فوعش

جماعة بالنص فإن ص�� رجل وامرأة فقط حصل ع�� سبع وعشر�ن درجة لالجتماع 

 دمن التخلف ع��اأع�� من  م��ولزمت عقو�ة من األ أحمد  للواجب عند أو ف�ي للسنة

اعة فاتت لھ صالة �� ا�جمن إعياد فالمرتاض سيما ا�جمعة واأل  و�فسق بھ وال بال عذر

�ض اللھ ما اف� :حصلت لھ عقو�ة �� باطنھ ولو باالحتالم قال ص�� اللھ عليھ وسلم

ن مإليھ  حبأمن الصالة ولو �ان ��يء إليھ  �عد التوحيد فرًضا أحب ع�� خلقھ

 ﴿ـ ـه.ا 507الصالة لتعبد بھ مالئكتھ فم��م راكع وساجد وقائم وقاعد
َ
ة

َ
ال َرُ�وا الصَّ

ْ
ق

َ
 ت

َ
ال

اَرى 
َ
ْم ُس�

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ  ال��مم بأمر الرزق ف��ا فإنھ شك.حرام من عشق لغ�� اللھ �  �سكر 508﴾َو

ةحال إبد مبحث ما في األ قیدة ومطلق  ضرتان م

ا�حضور مع الرب �عا�� فيھ فال األدب  فيھ وعالمةاألدب  فعالمة قبول العمل

فسك وغ��ك خارجها بنفي ناللھ �عا�� فاهتم إ��  ��تم حال��ا إال بإتقا��ا بإفراد وجهتك

ان بد إال حضرتشرف من التوحيد فما �� األ أ�عا�� فال  دانيتھحثبات و �مما خلق و 

 آخر ا�حديث عند الط��ا�ي من حديث جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 507
 43النساء  508

220 
 

                                                             



 إن �� الصالة لشغ :منع العوائدبمقيدة  حضرة حضرة الصالة و��
ً
. وحضرة 509ال

غ��ه �� إ من اللھ مطلقة بإباحة العوائد مع حظر اللھ التفاتك االسم السالم �� حضرة

شق أ. ف�ي حضرة 510حدكم ح�ى يكون هواه مع ما جئت بھأ منؤ ال ي :�غ��همن الهوى 

�علم غالب الناس حرم��ا ومراقبة اللھ ف��ا والثانية ال �عرف األو�� فاألو��  خطر منأو 

ث�ي لذخائر فإن ص�� مثال مع اس�ى اأإال العارفون باللھ �عا�� فكن م��م تحز  حرم��ا

ا حصل من فضل اللھ عشر
ً
إن حد م��م فأصالة ل�ل ألف  �ي عشرثع�� إ مصليا بالغ

ل بفض النصف آخر العدد ف�لما زاد واحد زادإ��  صالةألف  واحد بأر�عة وعشر�ن زاد

 .المعاونة ع�� طاعتھ �عا�� هلاللھ أل 

ا تجبتمن  ىمبحث الزكاة وعل  جب وفیم

 ر�عة أصنافأوع�� وجو��ا ��  سالماإل ر�ان أن الز�اة أحد أجمعوا ع�� أو 

 دخر من ا�حبوب والثمار وع�� ا�حرثمان وعروض التجارة والمكيل الماألو الموا��ي 

جمع المسلم البالغ العاقل مالك النصاب مل�ا تاًما فالدين الذي تحرم مخالفتھ هو ا�

عمت رحمة اللھ �ل من ف، 511م�ي رحمةأخالف  :ةعليھ بنص وا�ختلف فيھ توسع

روه وسع مما ذكأبھ ا�ج��دون ورأوه ديًنا وعليھ فالقرآن الواسع معا�ي  عمل بما حكم

ال � يد المهدي باللھ ال بالفكر. قھ ع�أح�امح�ى �عمل ب�ل معانيھ و  فال تقوم الساعة

بو ثور أو ��حاق و  وأحمدوجابر وعائشة ومالك والشاف�� والثوري  وابن عمر ع��ّ 

ل��م. عوا�حسن وسعيد بن جب�� ال تجب  ��� أموال الصبيان. قال النخ� وغ��هم تجب

 ةبو حنيفأخ�� خطاب ت�ليف فقال نعند ا�جمهور خطاب وضع وعند ال فا�خطاب

فقط ال �� ماشية ونقد وعروض وقال غ��ه تجب  األرضالص�ي فيما تخرجھ  يجب ع��

 البخاري �� �حيحھ عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ 509
 الديل�ي �� مسند الفردوس عن عبد اللھ بن عمرو ر��ي اللھ ع��ما 510
ذكره الب��قي �� رسالتھ األشعر�ة �عليقا وأسنده �� المدخل من حديث » اختالف أم�ي رحمة.«حديث  511
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الة فال اء الز�اة هل �� �الص�� الناض فسبب ا�خالف اختالفهم �� مفهوم إيت الإعليھ 

يل ب�ن �ا حق للفقراء التفصم �� حق للفقراء فتجب عل��م فانب�ى ع�� أ�أعليھ  جبت

فال تجب فإ��م لم يروها و��ن ا�ج�� فتجب لتشوف نفوس الفقراء إل��ا  ا�خفي

�� ع ةال ز�ا األك��نظار. ف�ن وهو الندب مع قطع النظر عن األ فالوسط خ�� القول

رى ب�ي �غلب بأن �عطوا ضعف مسلم طائفة تضعيف الز�اة ع�� نصا فروت يالذم

 والثوري وأحمد أبو حنيفةعطى عشر�ن وعليھ الشاف�� و أعطى مسلم عشرة أفإن 

] فلم لتقال عن توقيف [إنھ فعلھ عمر فال ي�ون أقول وسببھ  ولم يثبت لمالك فيھ

قال  اجة والمال.ع�� ما اش��طھ من ا�جز�ة فلھ النظر بحسب ا�ح زادو�نما  يقصد ز�اة

بو عبيد من الفقهاء ال ز�اة ع�� العبيد لعموم تمام الملك أو  وأحمد وجابر ومالكعمر 

ك ال ن يملأين�ع وال ع�� السيد فيھ لعدم تمام الملك فإن من ملك  نأفإن السيد لھ 

طاٌء ھ وقال عأ�حابو  أبو حنيفةالشاف�� تجب ع�� السيد والثوري و  �عد مال�ا. قال

ال العبد فجمهور من قال ال ز�اة ع�� مال العبد ع�� الظاهر تجب �� م أهلبو ثور و أو 

 بو ثور عليھ الز�اة فسبب االختالف إن قلنا الملكأب ح�ى �عتق و تالم�ا ن ال ز�اة ع��أ

ن �حدهم مل�ا تاما سقطت فيھ و أ كلمللسيد وجبت عليھ و�ن قلنا ال ي ا�حقيقي

د فإن ع�� العبن ا�خطاب يتناول العبيد �الصالة وجبت أالعبد و  اعت��نا تصرف يد

 ا.ب تخفيفمور الوسط وهو الندبالمال فال بد منھ فخ�� األ  حق المساك�ن متعلق

ة كا  موانع الز

رك ال ابابن المو بو ثور أنوع اختلفوا فيھ قال الثوري و  فمن عليھ الديون من أي

 بو حنيفةأالديون فما بقي تخرج منھ إن بقي فيھ نصاب،  منھ ح�ى تخرج تجب �� ��يٍء 

ط اة الناض فقيمنع الدين ز� إنما  و�منع ما سواها، مالك الدين ال يمنع ز�اة ا�حبوب

  فإن ملك عروًضا تفي
ً
هل  سببھفبھ فإنھ ال يمنع وقال قوم الدين ال يمنع الز�اة أصال

ان يفي فإنھ حقھ متقدم بالزم ىالمساك�ن فال تجب فإنھ م��م ح� وجبت الز�اة �حق
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يضا أعبادة �الصالة فتجب عليھ لما بيده ولو عليھ دين و أو  وهو مال صاحب الدين

ذ من خأشبھ السقوط مطلًقا لما الغ�� فحق اللھ مقدم فاأل  عليھ حقان حق اللھ وحق

، فالمدين ليس 512ع�� فقرا��مغنيا��م وترد أخذ من ؤ ت :قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم

م يكن لال لم يصدق فالمال �� ذمة الغ�� و �خذ منھ و ؤ ي ن عليھ دينا لمأن علم إغ�ي ف�

 ة ز�اة فيھ ح�ى �ستكمل شرط الز�االشاف�� والليث ال عند المالك وهو الدين قال

ا�حول وقيل يز�ى إن قبضھ ع�� السن�ن، مالك يزكيھ  عند المالك القابض لھ وهو

قھ سن�ن فإن لم يكن عن عوض كم��اث عن عوض و�ن فار  صلھأ�ان إذا  �حول واحد

رض أو  العشر أهلالمسلم�ن إ��  ا�حبسة وأرض ا�خراج إن نقلت األرضاستقبل بھ ف

 الذمةإ��  ن انتقلتإالعشر للمسلم�ن 

ةأالزكاة في األرض المست  جر

 مالكأجرة ل�حراثة ف�ي تأا�خراج اختلفوا مراعاة لنقص الملك �المس أهل

 ب،ع�� الوجو  األصول ناقصة كمال العبد فأوجب الشاف�� ومالك �� ثمار ا�حبسة 

 مكحول وطاوس ال ز�اة ف��ا فأوجب��ا طائفة إن حبست ع�� قوم معين�ن ال ع��

لزرع جرة ع�� صاحب اأوب عل��م فقال مالك تجب �� المستالمساك�ن فال مع�ى للوج

جر ألمستا ال ع�� األرضع�� رب  أبو حنيفة�ي ثور، أ�الشاف�� والثوري وابن المبارك و 

 األرضحق  أبو حنيفةحق الزرع فمالك حق الزرع و أو  األرضسببھ هل العشر حق 

ن انتقلت للمسلم�ن فا�جمهور ع�� إوهو �� ا�حقيقة �جموعهما فأرض ا�خراج 

�ن و   يجتمع ف��ا حقان ا�خراج والعشرال األرضال فإن �انت حق  أبو حنيفةالوجوب و 

ھ ملك ناقص فل خراجها وسبب ا�خالف األرضؤخذ من زرع يز�ي و�لنا حق الزرع فاقل

إذا  ��اال ز�اة ف يلذم راج فا�جمهور إن انتقلت ا�خراجيةاختلفوا �� جواز بيع أرض ا�خ

الوجوب ولم أول  خرجهاأ عشر تحولت أرض خراج قال مالك إن أرض ياش��ى ذم

 �حيحھ عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ماالبخاري ��  512
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 ما بقي و�ھ قال الشاف�� ىز�  فرط ضمن و�ال يفرط لم يضمن إن تلفت وقال قوم إن

�شرك المساك�ن ورب المال  يضمن مطلقا وقوم يضمن مطلقا وقومبو ثور وقوم ال أو 

تمكن إخراج الز�اة قوم قال  ن ضاع �عض المال �عد الوجوب وقبلبقدر حظهما فإ

مالهما فسببھ �شبيھ الز�اة  �ن ورب المال �الشر�ك�ن يضيع �عضحال المساك

شبھ رب  علق بالمال فمن�شبيھ با�حق المتأو  ديون �� �علق ا�حق بالذمة ال بالمالبال

 بالغر�م قال يضمن وهلك فال ��يء فإنھ أم�ن ومن شبھ خرجأن إم�ن قال المال باأل 

لم ذا إ فال ومن قال ال�م�ن إن فرط ضمن و فرق ب�ن التفر�ط وعدمھ أ�حقھ باأل من و 

ھ المالك ب�ن بتردد ش خراج فسببھض مالھ �عد اإل يفرط ز�ى ما بقي ش��ھ بمن هلك �ع

يخرج ضمن قطعا إال أن  مخراج ولشر�ك فإن وجبت وتمكن من اإل م�ن والالغر�م واأل 

مات �عد الوجوب قال  جوب �� الماشية بخروج السا�� فإنمال�ا علق تمام الو 

رأس المال وقوم إن أو��ى ��ا  بو ثور تخرج من ال��كة منأو  وأحمد��حاق الشاف�� و 

خرجت فإن باع المال �عد أ��ا  الثلث فالمشهور عن مالك إن أو��ى خرجت عنھ منأ

 المتصدق من المال نفسھ و�رجع ذيأخ بو ثور أوجوب الز�اة، الشاف�� انف�خ البيع و 

ن مضاء البيع ورده العشر مإب�ن  المش��ي با�خيار أبو حنيفةع�� البائع بقيمتھ، 

فمن شبھ  الز�اة بتفو�تھ و�تالف عينھ ع فسببھ �شبيھ مالالك الز�اة ع�� البائا�حب، م

و عمن باع هو�نما  وال تفو�ت الع�ن تالفاإقال الز�اة ع�� المفوت فمن قال ليس البيع 

��ا من أقر بوجو  فأبو بكر الصديق ��ا �� ع�ن المال �المال الموهوبما ليس لھ أوج

لفھ عمر وع�� مذهبھ ا�جمهور وأطلق عمر من اس��قھ ذر���م وخا ىوامتنع ارتد فس�

 من الفرائض ولو لم يجحد وجو��ا تكف�� من منع فر�ضةإ��  بو بكر وذهبت طائفةأ

 لأهمجرًدا عن العمل أع�ي ضد الكفر وعليھ  يماناإل وسببھ االختالف هل يقنع ب

 من العمل وقيل ال �ش��ط بالشهادت�ن مع التمكن وقيل البد السنة �شرط النطق

ھ من فقط شرط �� نجات ن النطقأالتلفظ بالشهادت�ن مع التمكن فالقول الفصل 
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ل آمن ولم يتلفظ ومات قب االعتقاد شرط ينجيھ عند ر�ھ و�ن السيف مع التمكن ومع

اتل قأن أمرت أ :إال بالنطق الظاهرة ح�امالتمكن ن�� عند اللھ فال تجري عليھ األ 

وشبھ  األعمالالقول �سائر  ن شبھ. فم513وا �يؤمنھ إال اللھ و�لوا ال إلالناس ح�ى يقو 

 ومن يماناإل �� العلم الذي هو  طالمفروضة شر  األعمالبالقول قال جميع  األعمال

فظ شاذان فاستثناء التل يق فقط وهمادالتص يماناإل قال  األعمالشبھ القول �سائر 

 ال قتل.�فالبد م��ما مع التمكن و . مذهب ا�جمهور األعمالبالشهادت�ن من سائر 

والبقر والغنم  بلاة فيھ الذهب والفضة غ�� ح�� واإل فالمتفق ع�� وجوب الز� 

� للباس ا�ح� مالك والليث والشاف�� ال ز�اة ��ة والشع�� والتمر والز�يب. فطوا�حن

ال ال ز�اة ق فهم التشبيھ فمن شبھ بالعروضال تجب فيھ وسبب خ أبو حنيفةوالز�نة، 

 :جابر ىو ر  قصد بھ المعاملة قال بوجو��ا وسببھ اختالف اآلثارتومن شبھ بالت�� الذي 

اللھ عليھ  نھ ص��أبن شعيب عن أبيھ عن جده  و عمر  ى ورو  .514ليس �� ا�ح�� ز�اة

ن أ�سرك أ مسك من ذهب قالت ال قالإ��  شار أتؤدين ز�اة هذا و أ :مرأةوسلم قال ال 

. 515ولھولرس ن من نار فألق��ما وقالت هما للھالقيامة سوار� �سورك اللھ ��ما يوم

. فا�جمهور بالعروض فتارة ش��ھ بالت�� وأوج��ا وتارةفاختلف رأي مالك �� ح�� للكراء 

ا زكيت ذكراًنا واناث ائمة وقصد ��ا النسلسإن �انت  أبو حنيفةال ز�اة �� ا�خيل، 

. 516ةقدفرسھ ص �� عبده وال ��ليس ع�� المسلم  :بالقياساألثر فسببھ معارضة 

لمعارض ثر اوالبقر فاألاإلبل  شبھأمقصود بھ النماء والنسل ف��ا حيوان أفالقياس 

 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ 513
 الدارقط�ي والديل�ي عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما 514
 أبو داود والنسائي باختالف �س�� عن عبد اللھ بن عمرو بن شعيب 515
ف �س�� وأبو داود والنسائي وابن ماجھ واللفظ لهم عن أ�ي البخاري ومسلم وال��مذي وأحمد باختال  516

 هر�رة ر��ي اللھ عنھ
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��  فةأبو حني ھ �� رقا��ا وال ظهورها. ولھ ذهبثر قال �� ا�خيل ولم ينس حق الللأل

 خذأفعمر ي ومحمد أبو يوسفوخالفھ إ�� أن حق اللھ هو الز�اة �� السائمة السائمة 

ن غ�� م والبقر والغنماإلبل  ا م��م، فمالك والليث تجب ��ارً يم��ا الصدقة قيل اخت

مصار ال ز�اة �� غ�� السائمة وسببھ معارضة سائمة م��ا مطلقا وقال فقهاء األ ال

قيد لق �� أر�ع�ن شاة شاة فالمالمطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ فالمط

وج��ا �� أومن غلب المقيد  عوج��ا �� ا�جميأب المطلق سائمة الغنم الز�اة فمن غل ��

ال غ��ها  ىم الز�اة يقت��السائمة كمعارضة دليل ا�خطاب للعموم �ع�ي �� سائمة الغن

 أقوى من دليل ا�خطاب  فالعموم
ً
شاة يقت��ي سائمة وغ��ها فتغليب  �� أر�ع�ن شاة

ون خمسة اذود فيما دقوى منھ ليس أالمطلق  حزمالمقيد ع�� المطلق أشهر، ابن 

ن أ فالقياس طد ف��ا أثر فيحمل ع�� السائمة فقصدقة فالبقر، لم يوجاإلبل  من

ر أقوى اهظن الأفمن رآ  األموال�� فضالت إنما  السائمة �� ال�ي قصد نماؤها فالز�اة

ن ال أومن قوى القياس أسقطها �� غ�� السائمة. وأجمعوا ع��  وج��ا �� غ�� السائمةأ

جب وسببھ اختالف �� �حة تمن ا�حيوان إال العسل فا�جمهور ال  رجما يخ ز�اة ع��

ك والشاف�� تجب �� �ل أزق زق خرجھ ال��مذي وغ��ه قال مال �� �ل عشرةاألثر 

ما عدى ا�حشيش  األرضخرجتھ أمن النبات وقوم تجب �� جميع ما  مقتات مدخر

��ا لعلة فأو  صنافوسببھ اختالفهم هل لذات األ  أبو حنيفة ووالقصب وه طبحوا�

لعلة عدى الوجوب ل�ل مقتات  تيات فمن قال لعي��ا قصر عل��ا ومن قالقاال وهو

�� غ األرضجميع ما تخرجھ إ�� و��ن ما عداه  وسببھ فمن قصر ع�� المقتات مدخر

فيما سقت السماء  :لعموم اللفظ سامعارضة القي وهطب والقصب وا�حشيش ا�ح

اٍت ﴿ 517سقي بالن�ح نصف العشر االعشر وفيم
َ

اٍت َمْعُروش
َّ
 َجن

َ
أ

َ
ش

ْ
�

َ
ِذي أ

َّ
َوُهَو ال
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اٍت 
َ

ْ�َ� َمْعُروش
َ
ُھ َيْوَم َحَصاِدهِ ﴿، 518﴾َوغ

َّ
وا َحق

ُ
ت

َ
آ فالقياس المقصود �� الز�اة  519﴾َو

ب القياس خصصها بالمقتات ومن نوى لفمن غ �� المقتات غالباي�ون و�نما  سد خلة

قال مالك هو قوت وقال الشاف�� ال �اختالف  �� ا�جميع. فالز�تون وج��ا أالعموم 

جب �� الثمار ال �� ا�خضر فال ز�اة �� عرض ت حبيب مالك �� الت�ن قال ابن أ�حاب

ا أل  لم يقصد تجارة فإن قصدت لها وجبت
ً
اة � الظاهر وسببھ هل تجب الز  هلف��ا خالف

ج خر مرنا أن نأھ عليھ وسلم ي�ان ص�� الل :جندب بالقياس وهل �ح حديث سمرة بن

التجارة مال  ال��. فقياس ا�جمهور عروض ز�اة دوقولھ أ 520الز�اة مما �عده للبيع

 فأشبھ األجناس الثالثة ا�حرث والماشية والع�ن وثبتت عن عمر. ةمقصود بھ التنمي

ن  مبحث زكاة النقدی

 قدرها ر�ع العشر  ر�عون درهًماأ واق غ�� المعدنأفنصاب الفضة خمسة 
ً
كيال

 �ي حنيفةأديناًرا وزًنا ومائ�ي درهم وزًنا �  ًبا، مالك والشاف�� تجب �� عشر�نفضة وذه

 ر�ع�نأ� الذهب �� �تجب إنما  داوود أ�حابمصار. قال ا�حسن و وفقهاء األ  وأحمد

نفسها � قيم��ا فإذا وصل��ا اعت��ت �أو  ديناًرا وقالت طائفة ح�ى يبلغ صرفھ مائ�ي درهم

�� ذهب كما ثبت �� الفضة فحديث ا�حسن بن عمارة لم  نھ لم يثبت ��يءٌ أ فسببھ

تجب ��  ةل�ي ال محيد ع��ا عندنا أن الز�ا، مالك السنة عندنا اجماع�عملوا بھ و�قي اإل 

بن حنبل وجماعة ال  وأحمد يوسف أبوعشر�ن ديناًرا ومائ�ي درهم، مالك والشاف�� و 

اد العراق ال ��يء فيما ز  أهلقل وقال  زاد ع�� النصاب و�ن �ن فتجب فيماوقص �� الع

�ما �حا�أوزفر وطائفة من  أبو حنيفة قال و�ھ �ي درهم ح�ى تبلغ أر�ع�ن درهمائاع�� م

الفهم �� حديث ا�حسن بن عمارة �حة وضعفا قال قال ص�� اللھ عليھ توسببھ اخ

 141األ�عام  518
 141األ�عام  519
 أبو داوود �� السنن عن سمرة بن جندب ر��ي اللھ عنھ 520
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ر�ع العشر من �ل الرقة  عن صدقة ا�خيل والرقيق فهاتوا منقد عفوت  :وسلم

 وليس �� مائ�ي درهم ومن �ل عشر�ن ديناًرا نصف دينار مائ�ي درهم خمسة دراهم

ا ر�ع�ن درهمأ ا خمسة دراهم فما زاد ففي �لح�ى يحول عل��ا ا�حول فف�� ��يءٌ 

ن ديناًرا ففي أر�ع� � العرش�ن ديناًرا درهم ح�ى تبلغر�عة دنان�� تز�د ع�أدرهم و�� �ل 

وعارضھ دليل ا�خطاب  .521ل أر�عة وعشر�ن نصف دينار ودرهمدينار و�� � �ل أر�ع�ن 

و أ ن فيما زاد صدقة قلأواق من الفضة صدقة ومفهومھ أفيما ليس فيمادون خمس 

ب فمن دون ا�حبو  وب ثبت الوقص �� الماشيةحبك�� ف��دد ب�ن أصل�ن الماشية وا�

جماعة حنيفة و  أبوفمالك و ل بھ ب لم يقحالماشية أثبت الوقص ومن شبھ با�بشبھ 

ھ هل تضم وسبب بو ثور وجماعة الأتضم الفضة مع الذهب �� النصاب قال الشاف�� و 

سا فصار جن يم المتلفات فالضمقو  األموالل�و��ا رؤوس أو  تجب لعي��ا فال ضم

يخرج أحدهما  نأواحدا �جامع فمالك تضم بصرف محدود عشرة دراهم لدينار فجوز 

 األحوط �بصرف الوقت والقيمة فالثوري يرا�تضم  حنيفة أبوعن اآلخر وقال 

ضم وقيل ت دون عكس األك��إ��  قلمن قيمة وصرف محدود وقيل يضم األ للمساك�ن

نان�� يثبت �� الد اهم أصل والدنان�� فرع إذ �ان لمالدنان�� أبًدا دون العكس فإن الدر 

ر قليل اآلخإليھ  نصاب ضم هن �ان عندإح�ى تبلغ أر�ع�ن وقيل  إجماعحديث وال 

لرفع  فالشارع �عث لنصاب فلم يظهر هنا وجھ االختالفوال ضم �� تكميل اوكث��ه 

 االختالف

ا ب لغ حصة كل نصا اة حتى تب ل المشترك وأال زك  مبحث زكاة الما

يصل حظ �ل نصابا،  ح�ى ال يجب ع�� الشر�ك�ن ��يءٌ  أبو حنيفةمالك و 

جمال فيما ليس فيما دون ال واحد وسببھ اإل ل المش��ك حكم مالشاف�� حكم الما

ن يفهم الشاف�� خالفھ أمكن أمالك ل�ل �خص و  واق من الورق صدقة فهمأخمسة 

 باختالف �س��، وال��مذي والنسائي وابن ماجھ وأحمد عن ع�� ركم اللھ وجهھ 521
ً
 داود مفرقا
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 ة با�خلطة فمالك اش��ط النصاب �� المعدن ال حوالكر شبھ الشأو  و�ن ضعف الفهم

 نصابا ير فيھ لم أبو حنيفةوالشاف�� اش��طھ وا�حول وا�خرج ر�ع العشر عندهما ف

وال حوال فالواجب ا�خمس عنده فسببھ هل اسم الر�از يتناول المعدن و�� الر�از 

ف اختال  عمل ر�از فسبب االختالفإ��  المعدن الذي ال يحتاجأن أشهب  ىرو  ا�خمس.

 اللفظ. 

ل  زكاة اإلب

�� إ فبنت مخاض ر�ع وعشر�نأإ��  شاةن اإلبل م ن �� �ل خمسأع��  او أجمعو 

س وأر�ع�ن إ�� خم ن لبون ففي ست وثالث�ن بنت لبون بتوجد فاخمس وثالث�ن فإن لم 

ي ست خمس وسبع�ن فف إ��ففي ست وأر�ع�ن حقة إ�� ست�ن ففي واحد وست�ن جذعة 

�نما و  عشر�ن ومائةإ��  �سع�ن ففي واحد و�سع�ن حقتانإ��  وسبع�ن ابنتا لبون 

ن و��ن ار ب�ن ثالث لبو فا�خي العشر�ن ومائة فمالك قال إن زادتاختلفوا �� ما زاد ع�� 

إ��  للبون خذ ثالث بنات اأبل ي ئة فحقة وابنتا لبون، ابن القاسمثالث�ن وماإ��  حقت�ن

خذ أشون بل يجالمالك بن الما � قال عبدثمان�ن ومائة فحقة وابنتا لبون �الشاف�

ر�ن وال�وفيون إن زادت ع�� عش حنيفة والثوري وبأمائة وثالث�ن قال إ��  حقت�ن فقط

شاة ففي مائة وخمسة وعشر�ن  الفر�ضة ع�� أولها �� �ل خمس ذودومائة عادت 

ن زادت ع�� مائة إحقتان وشاة ففي مائة وثالثون حقتان وشاتان واتفق غ��هم 

تالف وسبب اختالفهم اخ ر�ع�ن بنت لبون و�� �ل خمس�ن حقةأوالثالث�ن ففي �ل 

 فما زاد ع�� العشر�ن م عودتھ قال عليھ الصالة والسالمرض وعداآلثار �� عودة الف

� الصدقة كتابھ الذي كتبھ � مس�ن حقة. و��خبنت لبون و�� �ل  ومائة ففي �ل أر�ع�ن

فرجح  .نفت الفر�ضةؤ ع�� مائة وعشر�ن استاإلبل  زادتإذا  :ص�� اللھ عليھ وسلم

ثبت عندهم من قول ع�� وابن  خر فإنھثبت ورجح ال�وفيون اآل أألنھ األول  ا�جمهور 

�� ھ والشاف�� فيما زاد عأ�حابو  ا فسبب اختالف مالكًف يقون إال تو مسعود فال ي�
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فما  ر�عينيات وال ا�خمسينياتثالث�ن فإنھ لم �ستقم لھ حساب األ إ��  مائة وعشر�ن

إذا  :لم �ستقم فيھ وقص فالشاف�� وابن القاسم اعت��ا حديث ابن شهاب �� الصدقة

��ا بلغت ثالث�ن ومائة فف ومائة فف��ا ثالث بنات لبون فإذابلغت إحدى وعشر�ن 

ثر األشون معارضة ظاهر جا. فسبب اختالف ابن القاسم وابن المبنتا لبون وحقة

قاسم ثبوتھ وابن ال لالتفاق ع��األثر شون رجح ظاهر جاالثابت للتفس�� فابن الم

مالك ثر�ن فخ��. فالمفصل المفسر فمالك جمع ب�ن األ والشاف�� حمال ا�جمل ع��

 قوم �عطي تحتھ �لف شراء السن وقالأو  إن لم يوجد عنده سن مع�ن وعنده فوقھ

و�ن �ان أع��  شات�نأو  طأحالسن الذي عنده وز�ادة عشر�ن درهما إن �ان ما عنده 

م فلعلھ ل شات�ن وهذا ثابت �� كتاب الصدقةأو  عطى لھ المصدق عشر�ن درهماأ

�� ع الواجب القيمة أبو حنيفةبو ثور وقال أيصل مال�ا و�ا�حديث قال الشاف�� و 

نھ يخرج القيم من الز�اة وقال قوم بل �عطي السن الذي عنده وتقوم أأصلھ وهو 

 ال الكبارإ األمرال�وفة فال يتناول  أهلو اإلبل  ال تجب �� صغار أبو حنيفةالز�ادة قل 

ليھ ع ا�ي مصدق رسول اللھ ص�� اللھتوحج��م حديث سو�د بن عقلة قال أ ال الصغار

جمع أ �� عهدي أال آخذ من راضع ل�ن والفسمعتھ يقول إن إليھ  وسلم فأثبتھ فجلست

من ف ن يأخذها،أفرق ب�ن مجتمع قال وأتاه رجل بناقة �وماء فأ�ى أب�ن مف��ق وال 

قيس ألا �عضهم قال يأخذ م��ا وهوو ن أوج��ا �� الصغار قال �عضهم ي�لف �شراء الس

 ك�خال البقر والغنم.

م ر والغن لبق  زكاة ا

بن  أر�ع�ن مسنة. عن سعيد �� أن �� ثالث�ن بقًرا تبيعا و��فجمهور العلماء ع

وعشر�ن  ن بلغت خمساإوقيل  ثالث�ن فف��ا تبيعإ��  جب�� �� �ل عشر من البقر شاة

�ن ذلك فإذا بلغت مائة وعشر  جاوزتإذا  بقرتانخمس وسبع�ن فف��ا إ��  فف��ا بقرة

ي وجماعة ال ��يء فيما زاد ع�� والثور  وأحمدففي �ل أر�ع�ن بقرة فمالك والشاف�� 
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ثمان�ن إ��  تبيعسبع�ن فف��ا مسنة و إ��  ر�ع�ن ح�ى تبلغ ست�ن فإن بلغت فف��ا تبعاناأل 

ة ثم هكذا ما زاد نستبعان وممائة فف��ا  إ�� بعةت�سع�ن فف��ا ثالثة أإ��  نتانفف��ا مس

ن حديث معاذ أر�ع�ن مسنة فسبب االختالف �� النصاب أففي �ل ثالث�ن تبيع و�� �ل 

ف �� وقاص معاذ توقرجھ الشيخان وسبب االختالف �� األ غ�� متفق عليھ فلھ لم يخ

رد ف��ا فلم ي �لم فما قدم ح�ى تو�وس ل رسول اللھ ص�� اللھ عليھأسأوقاص قال األ 

 ما إالاألصل  ن اعت��مسقطها و أوالغنم اإلبل  فمن قاس ع�� سالب بالقينص فط

. أجمعوا ع�� إجماعدليل وال  وجب الز�اة �� وقصھ إذ الأوالغنم اإلبل  استث�ي من

إ��  اتانن زادت فشإعشر�ن ومائة فإ��  ر�ع�ن شاًتا أن ف��ا شاتاأذ بلغت إسائمة الغنم 

ال إثالث مائة فإن زادت ففي �ل مائة شاة،  إ�� فثالثمائت�ن فإن زادت ع�� المائت�ن 

ائة ر�ع مأن �شاة وشاة واحدة فأر�ع شياه و  ن �انت ثالث مائةإا�حسن بن صا�ح قال 

 فخمس واتفقوا ع�� 
ً
 نفإ األك��خذ من أتضم مع الغنم، مالك ي ن المعزأشاة وشاة

خذ الوسط م��ما لقول عمر أمطلًقا، الشاف�� ي أبو حنيفةاستوت خ�� السا�� وخ�� 

ض ر�ي وال الماخ�ولة وال الخذ األأخذها وال نأال ن �عد عل��م بال�خلة يحلمها الرا��

خيار المال ووسطھ واتفقوا ع��  نوالثنية وذلك عدل ب� خذ ا�جذعةأوال فحل الغنم ون

� �تيس وال ذات عور فإنھ ثبت �� كتاب الصدقة إال أن يرى السا خذ هرمة والؤ ن ال تأ

عد سببھ ال � أبو حنيفةفمالك والشاف�� �عد العمياُء وذات العلة،  نھ خ�� للمساك�نأ

بو أمهات، الشاف�� و م ال، مالك ال�خال �عد مع األ أبتناول المر��ى  هل مطلق االسم

مهات وسببھ احتمال قول عمر إذ ب �� األ اصثور ال �عد إال �عد كمال الن بوأو  حنيفة

 خذ.ؤ تعل��م وال  ن �عدأمر أ

ھ ا فی  مبحث زكاة الخلطاء وم

لق ال يط الظاهر أهلمهات نصاًبا وفهم البعض مطلًقا فن بلغت األ إفهم قوم 

ار ع�� مصك�� فقهاء األ أالغنم عندهم ع�� الصغار فال ز�اة عليھ فمالك والشاف�� و 
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 ث��أھ ال تأ�حابو  أبو حنيفةن مال ا�خلطة يز�ي ع�� تقدير مال واحد وملك واحد، أ

 دقة ال يجمعم ما ثبت �� كتاب الصل�خلطة ف�ل يز�ي نصيبھ وسببھ اختالفهم �� مفهو 

��اجعان ��ما يإيط�ن فلمجتمع خشية الصدقة وما �ان من خ ق ب�نر ب�ن مف��ق وال يف

 ذا ا�حديث ع�� اعقتاده فمالك ومننزل مفهوم هأبالسو�ة فإن �ل واحد من الفر�ق�ن 

 بالسو�ة وقولھ ال يجمع ب�ن مف��ق ما �ان من خليط�ن فإ��ما ي��اجعان و  معھ اعت��

لك ا�خليط�ن �الملك الواحد فهو مخصص ليس فيما دون فهو دليل ونص ع�� م

ا يقل فا�خلطة تطلق أثر تالخمس ذود صدقة فمن لم يقل ب
ً
ع�� الشركة لغة وعرف

ن ن �ان لھ مائة وعشرو ة عن تفر�ق مال رجل واحد لتكث��ها كمن�ي السعا فأمكن أنھ

ا فن�ي عنھ تر�عينياأيقسمها السا��  تاشا
ً
 ك آخريجمع ملك رجل لملأو  فيلزمھ ثالث

عت�� �� حق �إنما  الثابتة فا�حق الواجب األصول كث�ً�ا للصدقة وعليھ فال تخصص بھ 

الرجل الواحد فقال مالك لفظ ا�خلطة أظهر �� ا�خلطة من الشركة فقولھ ي��اجعان 

 ؤثر إنتإنما  يفيد عدم الشركة فمن اقتصر ع�� المفهوم ولم يقس النصاب بالسو�ة

 عت�� النصاب �� ا�جمع فأر�عة لهم�إنما  ملك �ل نصاب فمن جعل نصاًبا تا�ًعا قال

فرق ي مائة وشاة، فالشاف�� قال مع�ى الن �ان لھ إفتظهر الفائدة  ه�ون عندز أر�عون ي

ملك  عند اب الز�اةن نصفإن فرقت سقطت أل ر�عون شاة أب�ن مجتمع كرجل�ن لهما 

 ا لواحدبختلط ماشي��ما وتراحا لواحد وتحلن تأواحد �� ا�حكم فاش��ط الشاف�� 

و�سرحا لواحد و�سقى معا وت�ون فحولهما مختلطة فال فرق عنده ب�ن ا�خلطة 

 �ك�ن فأما مالك فاش��ط �� ا�خلطةوالشركة فلھ ال �ش��ط النصاب ل�ل من الشر 

 ھ هل ترا�� هذهأ�حابل فاختلف حدلو وا�حوض والمراح والرا�� والفال اش��اك

 لطة فلھ لم ير ابن حزمها وسبب االختالف اش��اك اسم ا�خ�عضأو  وصاف �لهااأل 

تأث�� ا�خلطة �� الز�اة. وأجمعوا ع�� أن ما سقي بالمطر فيھ العشر وما سقي بالن�ح 

سق فيما �سقى بالن�ح وغ��ه فالوسق ستون أو  فنصفھ. فا�جمهور النصاب خمسة

232 
 



بمده ص�� اللھ عليھ وسلم فا�جمهور مد رطل وثلث وز�ادة  دمداأعة �ر أصاعا فالصاع 

نصاب  ليس �� ا�حبوب والثمار أبو حنيفةيقول رطالن،  أبو حنيفة�س��ة بالبغدادي ف

 العشر فا�خصوص ليس فيما وسببھ معارضة العموم ل�خصوص فيما سقت السماءُ 

ع�� العموم هو  �يبين ا�خصوص أوسق صدقة وهما ثابتان فمن رآ أدون خمسة 

خ المتقدم ف��ما فر�ما ين�جهل إذا  بد من النصاب فمن رآ �عارضهما المشهور قال ال

بالعموم عنده و�ن�خ العموم با�خصوص ف�ل ما جاز العمل بھ جاز ��خھ  ا�خصوص

رضا ي �عاال نصاب لكن �� ا�جزء الذ ال�ل ومن رجح العموم قالأو  وقد ي�ون للبعض

العموم فيھ ظاهر وا�خصوص نص فلھ قالوا ب�ي العام ع�� ا�خاص فال بنيان  فيھ فإن

 عيف.صاب ضلتعارض فاالحتجاج بالعموم �� النلم�ان ا

عضمبحث ضم األ  صناف بعضھا لب

ا خذ م��مؤ من ا�حبوب يجمع رديئھ مع جيده فت أجمعوا ع�� أن الصنف الواحد

مالك القطنية �لها صنف واحد وا�حنطة والشع��  خذ من الوسط،أصنافا أفإن �ان 

 صناف كث��ة بحسبأوجماعة �لها  وأحمد أبو حنيفةوالسلت صنف، قال الشاف�� و 

مالك ضم ف صناف الأفال ضم �� حساب النصاب فالشع�� والقمح والسلت سما��ا أ

�ي اعت�� ف��ا شياء الفالشاف�� �عت�� األ  األسماءعة والشاف�� اتفاق ف�عت�� اتفاق المن

يحتج لمذهبھ بما اعت�� فيھ الشرع المنافع فكالهما  أك�� ومالكف�ي  األسماءالشرع 

مر ح�ن يبدوا صالحهما للضرورة �� الشرع. فا�جمهور ع�� جواز خرص العنب والت

ع�� ر�ھ  باطلا�خرص  أبو حنيفةخرص إال �� النخيل،  �ل ر��ا رطًبا وغ��ه، داوود الألي

ثر ألل األصول نقص ع�� ا�خرص فسببھ معارضة أو  بيده زاد أن يؤدي عشر ما تحصل

إ��  �هد اللھ بن رواحة وغ�ب�ان ص�� اللھ عليھ وسلم يرسل ع األثرفتمسك ا�جمهور ب

ع الثمار ��ا و�� بيإنھ من باب المزابنة المن�ي ع األصول ف النخل � فيخرص عل��م�يخ

 وأل  لنخل�� رؤوس ا
ً
لمنع من ا سيئة فيدخلھ�نھ من باب بيع الرطب بالثمر بالثمار كيال

233 
 



� �يخ أهلوأن  األصول والنساء وهما من أصول الر�ى، فال�وفيون اعت��وا  التفاضل

 ل فحديث �� القسمة فإن ابنالز�اة فقالوا تخم�ن ليعلم ما بأيدي �  أهلمن  ليسوا

 �� قسمة الثمار ال �� ا�حب فحديث عائشة ن شئتم ف���ن شئتم فلكم و إيقول  رواحة

ا�خرص لموضع النصيب الواجب عل��م قالت �ان ص�� اللھ عليھ وسلم يبعث إنما 

�ل منھ ؤ ن يأ��ود خي�� فيخرص عل��م النخل ح�ن يطيب قبل إ��  عبد اللھ بن رواحة

 �نإن حكم بھ ع�� المسلم األصول لم يخرجھ الشيخان لكن استث�ى من  فخرص الثمار

ابن  حديث ع�� الذمية أن ي�ون حكًما للمسلم�ن إال بدليل فلو �ح ھمفال يلزم حك

 لھ قال  عتاب ل�ح
ً
يًبا خرص العنب وآخذ ز�اتھ ز�أن أمر�ي ص�� اللھ عليھ وسلم أدليال

 لھ لم يجوز داوودفن سعيد بن المسيب لم �سمع منھ خذ ز�اة النخل تمًرا أل ؤ ت كما

 مرثھ هل يقاس ع�� النخل وا�خرج والفسبب الز�تون العنب وهل يجوز خرص  خرص

الك م ا�حب قياًسا ع�� التمر والز�يب، والز�يب ال رطب وعنب ومن الز�تون الز�ت ال

لمال ما ا يحسب ع�� رب أبو حنيفةخذ من ا�حب، مالك و ؤ �� ما ال ي��بب وال يتعصر ي

�لھ هو أما ي ��ك لھالشاف�� ال يحسب عليھ بل يأ�ل من ثمره وحصاده قبل ا�حصاد، 

ليھ وسلم ع �عث الن�ي ص�� اللھھ فسببھ المعارضة ب�ن الكتاب والقياس واآلثار أهلو 

تركت لھ قدر  مة لقدثح أبوقال  مة قد زاد ع��ّ ثبا حأ نأمة خارًصا فقال رجل ثأبا ح

 :فكنصأعمك و  وما �سقطھ الر�ح فقال قد زادك بنھ وما يطعمھ المساك�ن أهلة �عر 

ة األ�لفإن المال العر�ة و  رصخا�وا �� فخف 522الر�عأو  خرصتم فدعوا الثلثأإذا 

لها  كتاب المعارضلوالوصية والعمل والنوائب وما وجب �� الثمر من ا�حق فا

ُھ َيْوَم َحَصاِدهِ ﴿والقياس 
َّ

وا َحق
ُ
ت

َ
آ َمَر َو

ْ
ث

َ
ا أ

َ
َمِرِه ِإذ

َ
وا ِمْن ث

ُ
ل

ُ
 فهو مال وجبت فيھ 523﴾�

 ال��مذي والنسائي وأحمد عن سهل بن أ�ي حثمة ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ 522
 141األ�عام  523
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بدل  مرج القيخمن أعيا��ا، مالك والشاف�� ال ت خرجتأجزاء إن فاتفقوا ع�� اإل  .الز�اة

سببھ ف لم يقدرأو  ص عليھو المنصيجوز قدر ع��  أبو حنيفةالمنصوص عليھ، وقال 

ومن  فمن قال عبادة لم يجزىء غ�� عينھحق واجب للمساك�ن أو  هل الز�اة عبادة

�حق ا علقإنما  قيمة وع�ن، قال الشاف��جاز القيمة فال فرق ب�ن أقال للمساك�ن 

 ذكرت نماإ فا�حنفية األموالعيان أ��  غنياءبالع�ن قصًدا منھ لتشر�ك الفقراء مع األ 

 ع�� أر�اب  األموال
ً
عل ع�� ج �سهل عليھ ما بيده فلھإنما  حدأفإن �ل  األموال�سهيال

ا وعن  أهل
ً
 إاإلبل  أهلا�حلل حلال وع��  أهلالورق �� الدية ورق

ً
ن إ فالعروض للبيع بال

ز�اها لسنة واحدة  باع العروضإذا  قومت بالنصاب من الع�ن زكيت عند مالك قال

العروض  ما بيده من أوقات البيع فالمدير يقوم �ل سنة�الدين �� الذي تنضبط عنده 

يكن عليھ دين مثلھ  ن لمإوالدين و�ضمھ بما معھ من الع�ن والدين الذي ير�� 

تجر اة واحدة، فابن القاسم عن مالك إن نسبيع و�قبض عيًنا يزكيھ لكر ح�ى يفا�حت

 من من أعيا��ا ال ز�اة العروض يلھ ��يء فال ز�اة عليھ، قال المز� ضبالعروض ولم ين

ر وغ��هم المدير وا�حتك زا��و والثوري واأل  وأحمد أبو حنيفةثما��ا، قال الشاف�� و أ

�نما و  الذي ابتاعھ بھ ال قيمتھ يز�ي ثمنھھ �ل سنة، وقال قوم بل حكمھ واحد يقوم

سقط �هنا بالع�ن لئال  ها لمال ال �� نوعھ فشبھ مالك النوعاش��ط ا�حول �� ع�ن ا

سة سياإ��  أصل بلإ��  الز�اة رأسا ع�� المدير وهذا قياس مرسل وهو ما لم �ستند

 صأصل منصو إ��  ومص�حة فمالك ر��ي اللھ عنھ �عت�� المصا�ح و�ن لم �ستند

الفقهاء �ش��طون ��  ال حرم. فجمهور �يدركھ الناس لكن ال بد أن يدرك لھ نصا و 

ال عن إهذا االنتشار  �حول لثبوتھ عن ا�خلفاء فال ي�ون الع�ن والماشية ا ةوجوب ز�ا

جمع أ. 524ا�حول  ال ز�اة �� مال ح�ى يحول عليھم: توقيف قال ص�� اللھ عليھ وسل

 الب��قي �� السنن عن عائشة ر��ي اللھ ع��ا 524
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ثابت  س ومعاو�ة وسببھ لم يرد فيھ حديثعباغ�� ابن األول  الصدر أهلعليھ 

ما ب ومالك ر�� النصاب فقط فسببھ ش��ھفالشاف�� را�� �� المعدن ا�حول والنصاب 

ال حول والشاف�� ف األرضتن�ن فمالك شبھ بما تنبتھ قو�الت�� والفضة الم األرضتنبت 

ابن  . كتب عمراليوم استفيد نصابا أم بالت�� فاش��ط ا�حول فالشاف�� اعت�� �� الر�ح 

 ح حول الر� ح�ى يحول عل��ا ا�حول، مالك حول  ر�اح التجارعبد العز�ز أن ال يتعرض أل 

ة فر�ح خمس ا�حول فتجر ��اأول  خمسة همع ر�حھ نصابا عنداألصل  بلغإذا األصل 

بو أ�� و اوز األ  ھ،أ�حابال إحد أبو عبيد لم يتا�عھ أعشر آخر ا�حول ز�ى ا�جميع قال 

المال  ح ب�ن�الر  رددنصاًبا ز�ى الر�ح معھ وسببھ تاألصل  ن �انإ حنيفةأبو ثور و 

صل ز�اه فمن شبھ بالمستفاد ابتداًء استقبل بھ ومن ش��ھ باأل األصل  المستفاد و��ن

الر�ح  قياس فضعفاألصل  ن ي�ون قد وجبت الز�اة ��أفشرط التشبيھ األصل  مع

فلمالك ضا أي فيھ ن اختلف�ل الغنم و قوى �شبيھ الر�ح بنسعند مالك فاألاألصل  ع��

ع�� أقل من  ن لم يكمل ف��ا نصابإن الفائدة أفيھ قول �ا�جمهور. أجمعوا ع�� 

قال  ل،النصاب أنھ �ستقبل بھ من يوم كم نصاب من غ�� ر�حھ وكمل من مجموعهما

يز�ي  نصاب مال آخر حال عليھ ا�حول  هاستفاد ماال وعندإذا  مالك والشاف��

الفوائد  يوالثور  أبو حنيفةنصاب قبلھ، وقال إ��  لنصاب �حولھ وال يضمھالمستفاد ا

د عليھ أم وار  نصاًبا �الر�ح سببھ هل حكمھ مالاألصل  �انإذا األصل  �لها تز�ى بحول 

آخر ز�ى قال  فمن قال حكم مال لم يرد ع�� مال حكمھ حكم مال لم يرد ع�� مال آخر

ا�جميع وعموم قولھ  ىوأنھ مال واحد قال يز� وارد عليھ ال ز�اة ومن جعلھ حكمھ ال

مال إال � إ� عليھ السالم ال ز�اة �� مال ح�ى يحول عليھ ا�حول فاقت��ى أال يضاف مال

وجد ن يأا�حول  اض ع�� الماشية فأصلھ ليس من شرطحنيفة الن أبوبدليل فقاس 

اب نصا�حول  أول  المال نصابا �� جميع أجزائھ بل �� طرفيھ فقط �أن �ان عنده

ش��ط طرفيھ فا�حول الم وجد نصاًبا ��ألنھ  ال آخر ز�ىوضاع �عامھ ثم استفاد آخره ما

236 
 



ة �ون المال فضل  يز�د وال ينقص فالمقصود با�حول هو �� مع�ن الإنما  �� المال

أن  للنماء أوجب مستغ�ى عنھ فلما بقي العام �لھ ولم يحتجھ ز�ي فمن رآ أن الز�اة

�انت  إذا مالك ن �عت�� النصاب �� طر�� ا�حول،أصول و ر�اح لأل تضم الفوائد واأل 

ول األ  ز�اها ل�حول  بدلها بماشية أخرى من نوعهاأا�حول ثم باعها و أول  عنده ماشية

� الماشية فمالك � ياس الناض فائدة الناض ع�� فائدةفاعت�� هنا طر�� ا�حول وق

لها فإنھ الفوائد � �� أ�ي حنيفةإن �ان فيھ نصاب � األصل  فائدة الماشية يب�ي ع��

ية والر�ح الماش عنده �الفوائد فمالك يب�ى فوائد فالر�ح والنسلاألصل  يبن��ا ع��

قبل ��ما والفوائد �ست ر�احالناض، فالشاف�� األ �� فوائد وفصل األصل  والنسل ع��

�ن فرق مالك بو�نما  نصاًبا إن �اناألصل  وفوائد الماشية و�سلها واحد �عت�� حول 

م��ا شيئا فالنسل والر�ح عند  خذأة اتباعا لعمر �عد بال�خال وال يوالماشي الناض

 ون حول بو ثور ال ي�أو  أبو حنيفةو  م ال، قال الشاف��أنصابا األصل  عد �امنا ���مالك 

�� ع لم يجوز تقديم الز�اة عن وق��ا بناءً  نصاب، فمالكاألصل  إال إن كمل ��األصل 

وجوزه الشاف�� بناًء ع�� أ��ا حق واجب  ھ للضرورةأ�حابجازه أأ��ا عبادة �الصالة و 

اختياًرا وحجتھ استسالفھ ص�� اللھ عليھ  ساك�ن �الدين المؤجل يجوز تقديمھللم

 وق��ا وسلم صدقة العباس قبل

ف  بیان المصر

َراِء ﴿فعدد المصرف ثمانية 
َ

ق
ُ

ف
ْ
 ِلل

ُ
ات

َ
َدق َما الصَّ

َّ
 أبو حنيفةفمالك و  525﴾ِإن

إعطاؤها لواحد، فالشاف�� إ��م شر�اء شركهم اللھ  ليست الثمانية شر�اء فيجوز 

 �خلةاالتعمي�ي والمع�ى وهو سد  يفاللفظ يقت�� فسببھ معارضة اللفظ للمع�ى

ا فحجة الشاف�� قولھ ص�� و�نما  يقت��ى عدمھ
ً
عددهم تم�ً�ا ل�جنس ال غ�� ال �شر��

وال غ��ه �� الصدقة ح�ى حكم ف��ا  ن�يإن اللھ لم يرض بحكم  :اللھ عليھ وسلم

 60التو�ة  525
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. قال مالك ال 526عطيتك حقكأ جزاءجزاء فإن كنت من تلك األ أفجزأها ثمانية 

 سببھ هل خاص اإلمامبل حقهم باق وهم الذين يتألفهم  أبو حنيفةلفة اليوم، ؤ م

ات التف سالماإل لقوة  ناآل   ظهر عام، قال مالك ال حاجة ��مال�مة و عام لأل أو  بالن�ي

تحل صدقة إال �خمسة  فا�جمهور الالمصا�ح لكن الشرع حكمة ومص�حة. إ��  منھ

و أ كما قال ص�� اللھ عليھ وسلم ال تحل صدقة لغ�ي إال �خمسة لغاز �� سبيل اللھ

م ال ابن القاس جار مسك�ن فتصدق عليھ فأهدى لھ، لرجل لھأو  لغارمأو  لعامل عل��ا

عة من ف��م منف زوها للقضاة ومن �� معناهم من �لجاأ تجوز لغ�ي مطلًقا. فا�جمهور 

 فقط صناف ا�حاجةيجا��ا لأل إفسببھ هل العلة ��  أغنياءعامة للمسلم�ن و�ن �انوا 

وا ع�� العامل للمنفعة العامة فيھ سقاا�حاجة والمنفعة العامة. فا�جمهور أو 

 ��ادمالك راجع لالجحد الغ�ي عند �المفت�ن ف سالمالمنافع لإل  أهلفاطردوا ذلك �� 

و أ النصاب وعند الشاف�� بالعرف وسببھ هل الغ�ي مع�ى شر�� ملك أ�ي حنيفةوعند 

أقل ما  د نصاب ومن قال معً�ى لغوي اعت��ا قال وجو مع�ى لغوي فمن جعلھ شرعيً 

�� آخر و ث الغ�ي إنھ ملك خمس�ن درهمايد�� ح أبو داوود ىينطلق عليھ اسم الغ�ي رو 

أحسن  مالك الفق�� أ�حابو�� أر�عون درهما قال البغداديون من وقية ألك إنھ م

والشاف�� المسك�ن أحسن حاال وقول للشاف��  أبو حنيفة ،حاال من المسك�ن

 اسمان داالن ع�� مع�ى واحد يختلفشبھ باللغة  الو�ب��ادفهما وهو قول ابن القاسم 

فجعل والءهم للمسلم�ن،  اإلمامقال مالك الرقاب عبيد �عتقهم  األك��قل و باأل

مالك  د زاده �� طاعة قالفبون فابن السبيل مسافر نتهم الم�ا أبو حنيفةالشاف�� و 

وقال غ��ه ا�حجاج والعمار وقال الشاف�� الغازي  أ�ي حنيفةالسبيل ا�جهاد والر�اط � 

) والب��قي �� ((دالئل النبوة)) وابن عساكر �� ((تار�خ دمشق)) واللفظ أبو �عيم �� ((معرفة ال�حابة) 526

 لھ عن ز�اد بن ا�حارث الصدائي
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 ضرورة فيعطى الغارم بلد إال منإ��  بناء ع�� عدم نقل الصدقة من بلد ر الصدقةجا

ُعْدَواِن ﴿إن استدان �� طاعة  ما عليھ قدر
ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
� اإل

َ
وا َع�

ُ
َعاَون

َ
� 

َ
و�� غ�� سرف  527﴾َوال

و أ السبيل ما يحملھ لبلده و��� مغزاه فلم يحد مالك للمسك�ن حًدا نصاًبا ويعطى ابن

أك�� من خمس�ن  ىمقدار نصاب، الثوري ال �عط أبو حنيفةقل �الشاف�� وكره أ

جمعوا أبھ خادما إن �ان ذا عيال والصدقة كث��ة و�أ��م  ي ما �ش��  درهما، الليث �عطى

ول أ خذ الز�اة وسببھ �� القدر الذي ي�ون أيص�� بالز�اة غنًيا يخرجھ عن  ع�� أنھ ال

 خذ بقدر عملھ. أيإنما  الغ�ى فالعامل مراتب

طر  مبحث زكاة الف

مالك سنة  أ�حابالعراق من  أهلع�� أن ز�اة الفطر فرض وقال فا�جمهور 

ثبت �� حديث ابن عمر فرض  ألنھ وقال قوم منسوخة بالز�اة وسببھ �عارض اآلثار

و أ من رمضان صاعا من تمر عليھ وسلم ز�اة الفطر ع�� الناس رسول اللھ ص�� اللھ

المسلم�ن ففرض يدل ع�� الوجوب  ن�ى منأعبد ذكًرا و أو  صاعا من شع�� ع�� �ل حر

ا قال غ��ه �ّ قال هل ع� الز�اةوذكر  :المشهور  األعرا�يو�ن فسر بقدر فال و�� حديث 

هذه الز�اة وغ��هم ال محتًجا بما رواه  . فا�جمهور الز�اة داخلة ��528تطوع ال إال أن

لما نزلت ل الز�اة فو مرنا ��ا قبل نز أي بن عبادة أنھ ص�� اللھ عليھ وسلمقيس بن سعد 

ر وهو العمود ز�اة الفط أهلالليث ليس ع��  �ا ولم ننھ ع��ا ونحن نفعلھ قال� رمؤ لم ن

ع�� نفسھ ف�ي ز�اة بدن ال مال وتجب  بجفت ذ كشذوذ من لم يوج��ا ع�� اليتيمشا

إن لم يكن لهم مال، مالك �ل من ألزمھ الشرع  .لده الصغار لم يكن لهم مال كعبيد�� و 

 أهلور و ث أبوالزوجة تخرج عن نفسها قال  أبو حنيفةنفقتھ يز�ى عليھ �الشاف�� ف

ور ال وا�جمه أبو حنيفةنفسھ، مالك والشاف�� و  اهر العبد إن �ان لھ مال ز�ى عنظال

 2المائدة  527
 البخاري �� �حيحھ عن ط�حة بن عبيد اللھ ر��ي اللھ عنھ 528
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عطاها من مال االبن أب فإن قال ا�حسن ع�� األ  تجب ع�� أب الصغ�� إن �ان لھ مال

ومھ، ن ت�ون قوتا وقوت عيالھ يأ�ش��ط و�نما  ضمن فال �ش��ط ف��ا الغ�ى والنصاب

فيھ الز�اة وهو ظاهر فا�جمهور ليست متعلقة  اال تجب ع�� من تجوز  أبو حنيفة

ن العلة الوالية قال يخرجها ع�� �ل من يليھ ومن أبم�لف فقط �الصالة فمن فهم 

بو أعليھ بالشرع فمالك العلة النفقة،  لنفقة قال يخرجها ع�� �ل من ينفقفهم ا

 فطر ز�اة ال اأدو  :لكنھ لم يثبتمرفوعا  خرج عن الزوجة. رويالوالية فلھ ال ي حنيفة

�� ع فع�� السيد إن �ان للعبد مال وذلك بناءً  . وهو غ�� مشهور 529عن �ل من تمونون 

ون عليھ يليس ع�� السيد ز�اة عبد �افر وال�وف وأحمد أنھ يملك أوال، مالك والشاف��

افع ن ا�حديث من المسلم�ن قد خولف ف��ا أثب��ا عمر وأسقطها ز�اتھ وسببھ الز�ادة ��

فمذهب عبد اللھ راوي الز�ادة وجوب الز�اة ع�� العبد ال�افر فناقض عملھ ز�ادتھ 

سقطها أل�ونھ ماال فمن رآ �ونھ م�لفا أو  ع�� العبد ل�ونھ م�لًفا هل تجبأيضا  وسببھ

اتھ أنھ ز� د ولم تخرج ين عتق يوم العإن العبد أوج��ا فأجمعوا ع�� أ ومن رآ ل�ونھ ماال

�ي ثور أعنھ سيده عند مالك و  يسھ بخالف الكفارات. فالم�اتب يؤدنف ال يخرجها عن

د، مالك ب�ن ا�حر والعب ال ز�اة عليھ فيھ وسببھ تردده وأحمد أبو حنيفةو  قال الشاف��

ال ز�اة ع�� عبد التجارة  أبو حنيفة، السيدز�اة عبد التجارة ع��  وأحمد والشاف��

 ةأبو حنيفالعبيد يوج��ا فخصص معارضة القياس للعموم فعموم اسم  بھوسب

 التمرو أ العموم بالقياس وهو ال تجتمع ز�اتان �� مال كعبيد العبيد، فتجب من ال��

سببھ البلد و  أهلقط ع�� التخي��، مالك تجب �� جل عيش األأو  الز�يب أو الشع��أو 

�� �� عهد رسول اللھ ص كنا نخرج ز�اة الفطرا�خدري  �ي سعيدأ�� حديث  اختالفهم

صاعا من أو  صاعا من أقطأو  صاعا من شع��أو  وسلم صاعا من طعام اللھ عليھ

 الدارقط�ي ومن طر�قھ الب��قي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ عنھ 529
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صود البلد فالمق أهلقوت أو  من فهم التخي�� وم��م من اعت�� قوت ا�خرج تمر. م��م

ار �� ثمن ال�� نصف صاع وسببھ �عارض اآل ئ يجز  أبو حنيفة، اإلباحة�� ا�حديث 

الزهري من حديث  ى ورو  ام فمن فسر الطعام بال�� أوجب الصاعمن طع قولھ صاعا

عهد  طر ع��فعن ابن المسيب �انت صدقة الروي  صاعا من بر ب�ن اثن�ن. �ي سعيدأ

ا صاعأو  صاعا من شع��أو  اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم نصف صاع من حنطة رسول 

ال�� ع�� س قاا�خدري  خذ بھ قال نصف صاع ومن أخذ بحديثأفمن  من تمر.

عمر المتقدم من رمضان،  خراج آخر رمضان �حديث ابنا اإل إجماعيجب  الشع��.

عنھ أشهب تجب �غروب الشمس آخر  ىرو  بطلوع الفجر من يوم العيد مالك تجب

ادة �� وسببھ هل �� عبو�الثا�ي الشاف أبو حنيفةقال األول شوال و�أول  رمضان وهو

� مولود ولد �عد غروب فائدتھ تظهر � بخروج شهر رمضانأو  العيد تتعلق بيوم

��ا أ��ا �خروج رمضان وجبت وللعيد ال. فأجمعوا ع�� أقبل الفجر فع��  الشمس ومات

. فا�جمهور ال تجوز 530غنوهم عن السؤال �� هذا اليومأ :لفقراء المسلم�ن تصرف

ر الفقأو  سببھ هل سبب جوازها الفقر فقط أبو حنيفةالذمة وجوزها  أهللفقراء 

 ال األموالجمع المسلمون ع�� أن ز�اة أن ال ي�ونوا رهبانا. و أواش��ط قوم  سالماإل و 

خذ من أغنيا��م وتدفع ؤ صدقة ت :الذمة لقولھ ص�� اللھ عليھ وسلم هلأل  تجوز 

قياس فال�ل أدلة أو  ظاهرأو  نصإ��  �لهم مستندون  األيمة] فقلت[ 531لفقرا��م

وهو حجة ما لم يكن مرسال ففيھ ما فيھ فإن القياس أثبتھ الرسول وأقره  شرعية فإن

 ﴿علھ خذ استنباطا ال استقالال بالرأي فليتق اللھ فاؤ تإنما  ح�اماأل 
ْ

ُحك
ْ

 ِإِن ا�
َّ

ُم ِإال

ِھ 
َّ
حد من ا�خلق ولو الن�ي مع اللھ مر بھ الشرع فال سياسة أل أما  فالمص�حة 532﴾ِلل

 الدرقط�ي وا�حاكم عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما 530
 البخاري �� �حيحھ عن عبد اللھ بن عباس ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 531
 57األ�عام  532
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اه دقلده �ع�ن عليھ ما أال غ�� فافهمھ ف�ل مج��د كمن  طاستنبا األيمةفسياسة 

ن ال��م إ�عدل عنھ إن لم يتغ�� يقينھ �� مسألة فمقلده  اج��اده فهو شرع �� حقھ فال

�م ن لم يل��هبھ �� البعض لزمھ ما قلد فيھ و ذرآ م يخالفھ لزمھ بالنذر فإنھ حق و�ن أال

لم  �� �عض ماأو  انتقل لغ��ه �� �لن إ ��يءٌ  شيئا بل استحسن فقط فال يلزمھ

ما ب�ن المذاهب من ا�ح�وم عليھ من �ل نازلة  ما باعتبارأتمذهب رخصا و�ال منع و ي

 أهلن تإوغ��ه فا�حكم �� حقھ ما وجد لھ دليال  من تقليد األيمةمع قطع النظر ب�ن 

 وهو يظهر من االختالف ب�ن المذاهب إال الورع تقان فالاإل أهلال سأل العلماء �و 

� اآلخرة سعادها �إالمتوسط�ن الظالم�ن لنفوسهم بقصد  التشديد فال يلزم إال أفراد

ِسِھ ﴿وهو 
ْ

ف
َ
اِلٌم ِلن

َ
ِمْ�ُ�ْم ظ

َ
مع  وأما الكمال فمع رخصة ر��م متنعم�ن ب�ل دليل 533﴾ف

�� إ عنده عند من حرم والتحليل عنده عند من حلل مراعاة ا�خالف فيصرف التحر�م

أصل إ��  �ل مذهب استندمن ا�خالف مع اعتقاد �حة  الكراهة ومن الورع ا�خروج

مھ ندبا افيندب التن�ه �� ا�ختلف فيھ و�كره اقتح إجماع أو قياسأو  ظاهرأو  من نص

لة بال ئما بينتھ لم تجد مس تبعتإنك إن تغ�� ال الشرعية ف ورعًيا وكراهة ورعية ال

 امح�بًدا لكن شدد ع�� المشددين �� األ أ واحد ال يتجزءُ  دليل فاللھ واحد وحكمھ

 عَ  �ٌص رِ َح ﴿شدد شدد عليھ  ف ع�� الباق�ن منوخف
َ
 يْ ل

ُ
ْيِھ َما ﴿ ،﴾ْم ك

َ
َعِز�ٌز َعل

ْم 
ُّ
ار�نا ﴿عنتكم عز�ز عليھ فال يحبھ  534﴾َعِنت

َ
ن

ْ
أ

َ
ط

ْ
خ

َ
ْو أ

َ
ا أ

َ
ِسين

َ
� 

ْ
ا ِإن

َ
ن

ْ
اِخذ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
��  535﴾ال

 إ�� معصوم قاهر يرد المذاهب دلة تتجاذب ولم يكن �عد رسولكفإن األ  �ل ��يٍء 

 رووه عن نبيك فلم ت�لفنا يا �حمد ع�� اختالف علماء دينك فيماامذهب واحد فللھ 

لياءك و أمناء الرسل العلماء أ ال جرحنا�ر�نا إال بوسعنا فالوسع استصواب مذاه��م و 

 32فاطر  533
 128التو�ة  534
 286البقرة  535
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عية لزم يقولھ ا�جمهور من الشاف �� التشريع و�ن اعتقدنا ما نبياءالذين نزل��م من�لة األ 

د ازل المظنون فانتفت فائدة التقليد الذي هو اعتقانو  ��أال تثبت لنا نية �� أي نازلة 

 التورع الإشعري �� نازلة االستصواب فلم يبق ن لأل �حة مذهب مقلده فنحن تا�عو 

تينا قلنا ع�� مذهب فالن وهو حق ف وأب�ن المذاهب با�خروج من ا�خالف فإن حكمنا 

 ھلزمهم ا�حكم بمذهب�ً�ا ع�� مذهب مأ و�ال فال�ل حق فإن اتفقوا وولوا ھتيرضن إ

  .لمستعانابمقت��ى تولي��م ال غ�� فاللھ 

 إنھمسلم�ن اثبتوا ع�� دين محمد فقر�ا��م من الألونزل �� علماء ال��ود يقولون 

ْم ﴿(حق وال يتبعونھ 
ُ

َسك
ُ

ف
ْ
ن

َ
 أ

َ
َسْون

ْ
ن

َ
ِ�ّ�ِ َوت

ْ
اَس ِبال

َّ
 الن

َ
ُمُرون

ْ
أ

َ
ت

َ
� التوسع �� فال� يماناإل ب) ﴾أ

 للھ و�رامن ال�� بالفتح وهو الفضاء الواسع يتناول �ل خ�� فهو ثالثة بر �� عباد  ��ا�خ

 همزة تقريع وتو�يخ و��جيب ت���ون جانب فالقارب و�ر �� معاملة األ �� معاملة األ

ال��ك  صل فيھمرون بالصدقات وال تتصدقون فاأل أنفسكم من ال�� �المنسيات وتأ

اَب ﴿(زب علمھ إن علم وع يو���أم ال  بما علمھ س�ى
َ
ِكت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ْ
ت

َ
ْم ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ فجملة ) ﴾َو

 ﴿(ة القول للعمل وف��ا آيات الوعيد ع�� العناد وترك ال�� ومخالف حالية
َ

ال
َ
ف

َ
أ

 
َ

ون
ُ
ْعِقل

َ
ناعية لمن ال  فعلكم ألم يكن لكم عقل يمنعكم مما �عملون و�� سوء) ﴾�

بالشرع  جاهلا� وال يتعظ �سوء صنعھ وخبث نفسھ ففعلھ فعل �عقل عن اللھ ويعظ

العقل والعلم يمنع وعظ غ�� من غ�� ا�عاظ فالمراد ��ا حث  نب� حمق فا�جامعواأل 

غ��ه ال منع  قومعل��ا بالتكميل ليقوم نفسھ ثم ي قبالالنفس واإل ظ ع�� تزكيةالواع

فإنھ يجب وعظ نفسھ ووعظ غ��ه فالكمال ا�جمع بي��ما. عن أ�س  الفاسق من الوعظ

 تقرضأرسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم قال رأيت ليلة  نأبن مالك 
ً
 سري �ي رجاال

 متكأبمقار�ض من نار فقلت من هؤالء يا ج��يل قال هؤالء ا�خطباء من  شفاههم
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متھ �ل موجود أ] فقلت[ 536يتلون الكتاب مالناس بال�� و�نسون أنفسهم وه مرونأي

احدون. قال ص�� اللھ عليھ قيام الساعة فالذين رآهم هم ال��ود ا�جإ��  من �عثتھ

ور ا�حمار قتابھ فيدور كما يدأبالرجل يوم القيامة فيلقى �� النار فتندلق  يجاءُ  :وسلم

ا مرنأي فالن ما شأنك أليس كنت تأالنار عليھ فيقولون  أهلبرحاه فيجتمع 

لمنكر ��اكم عن اأيھ و تقال كنت آمركم بالمعروف وال آ المنكر بالمعروف وت��انا عن

ةِ ﴿( 537يھتوآ
َ

ال ْ�ِ� َوالصَّ وا ِبالصَّ
ُ
ِعين

َ
ع��  كم با�حبسمور أاطلبوا المعونة ع�� ) ﴾َواْست

ت ا�ر �جمعها أنواع الق سالماإل شعائر  أعظم��ا إف د الصالة بالذكرما تكره النفس أفر 

ظهار �الكعبة والع�وف للعبادة و إ��  ف��ما والتوجھ من طهارة وس�� عورة وصرف المال

اءة وقر  الرحمنالنية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة  خالص�با�جوارح و ا�خشوع 

اللھ  وا�جماع �ان ص�� األ�لطيب�ن وكف النفس عن األ  القرآن والت�لم بالشهادت�ن

�جأ و�ن نزلت �� حق ال��ود  همھ فزعأ�ھ الصالة، حز إ��  مر فزعأبھ  حزإذا  ع�� وسلم

ةِ ﴿�عم 
َ

ال َك ِبالصَّ
َ
ْهل

َ
ُمْر أ

ْ
الك�� وترغب �� اآلخرة  يا�خشوع وتنف ثف�ي تور  538﴾َوأ

َ�ا ﴿(الواو بمع�ى ع�� واستعينوا بالص�� ع�� الصالة  وتطلق ع�� الدعاء ور�ما ي�ون  َوِ��َّ

 
ٌ
ِب�َ�ة

َ
ك

َ
لة القصة لكب��ة شاقة ثقيأول  ما تقدم منأو  ��ما االستعانةأو  أي الصالة )﴾ل

 َما ﴿ عل��م
َ

ِرِك�ن
ْ

ُمش
ْ
� ال

َ
ُ�َ� َع�

َ
ْدُعوُهْم ك

َ
اُموا ﴿، 539﴾ت

َ
ِة ق

َ
ال � الصَّ

َ
اُموا ِإ�

َ
ا ق

َ
َوِ�ذ

�
َ
َسا�

ُ
 ﴿( 540﴾ك

َ
اِشِع�ن

َ
خ

ْ
� ا�

َ
 َع�

َّ
 ﴿الطاعة إ��  الساكن�ن )﴾ِإال

ُ
ْصَوات

َ ْ
َعِت األ

َ
ش

َ
َوخ

ْحَمِن   با�جوارح فا�خشوع الس�ون وا�خضوع الل�ن واالنقياد فا�خشوع 541﴾ِللرَّ

 أحمد وأبو داوود وابن حبان عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 536
 البخاري �� �حيحھ عن أسامة بن ز�د ر��ي اللھ عنھ 537
 132طھ  538
 13الشورى  539
 142النساء  540
 108طھ  541
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بالص��  ، أو ا�خشوع542جوارحھلو خشع قلب هذا �خشعت بالقلب:  وا�خضوع

 :تاعببالم ن و فإ��م مستغرقون �� مناجاة ر��م فال يحس األعضاء�سائر وا�خضوع 

��  إال متاعب الدنيا فال راحة �� الدنيادخلنا �� الراحة من أ، 543رحنا يا بالل بالصالةأ

�ا �فالمقصود  عد العارف بر�ھ غ�� الصالة �عًبافي ،544وقرة عي�ي �� الصالة :الصالة

 ﴿( 545ب ما يكون العبد من ر�ھ وهو ساجدأقر  :عليھ أنواع الطاعات
َ

ون
ُّ
ن

ُ
ِذيَن َيظ

َّ
) ﴾ال

طلق ع�� ق ع�� العلم �الرجاء يفادتھ التوقع فالظن يطلطلقھ ع�� العلم إل أ�ستيقنون 

ِ�ْم ﴿(ضداد من وا�خوف فهو من األ األ  و َرّ�ِ
ُ
ق

َ
ُ�ْم ُمال َّ�

َ
ھ قال ص�� الل الموتو بالبعث  )﴾أ

 546ءهاللھ لقا قاء اللھ كرهحب لقاء اللھ أحب اللھ لقاءه ومن كره لأمن  :وسلمعليھ 

)﴿ 
َ

ْيِھ َراِجُعون
َ
ُ�ْم ِإل َّ�

َ
��م فإ��م عل خرة فيجاز��م بأعمالهم فلم تثقلبالموت و�� اآل ) ﴾َوأ

، 547الة�� الص وجعلت قرة عي�ي :ع الطاعات فيستلذون متاع��اامرتاضون ��ا و�أنو 

ا واآلخرة أمر الدني زقك اللھ والر��ى بما ق��ى اللھ منحالة سوى ما ر فالص�� أال تتم�ى 

ْ�ِ� ِحَساٍب ﴿ وهو بمن�لة الرأس من ا�جسد
َ
ْجَرُهْم ِ�غ

َ
 أ

َ
اِبُرون � الصَّ

َّ
َما ُيَو�

َّ
فجعل  548﴾ِإن

اِبِر�َن ﴿ ��جر إال الصاللھ ل�ل عمل قدر األ  َھ َمَع الصَّ
َّ
ِة ﴿، 549﴾ِإنَّ الل

َ
َحَسن

ْ
َمْن َجاَء ِبا�

اِلَها
َ
ْمث

َ
ُر أ

ْ
ُھ َعش

َ
ل

َ
 ﴿، 550﴾ف

ْ
ت

َ
َبت

ْ
ن

َ
ٍة أ ِل َحبَّ

َ
َمث

َ
ِھ ك

َّ
ُهْم ِ�� َسِبيِل الل

َ
ْمَوال

َ
 أ

َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ِذيَن ُين

َّ
ُل ال

َ
َمث

 ا�حكيم ال��مذي �� ((نوادر األصول)) عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 542
 أبو داوود وأحمد عن رجال من ال�حابة ر��ي اللھ ع��م 543
 النسائي وأحمد عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 544
 � �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھمسلم � 545
 مسلم �� �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 546
 النسائي وأحمد عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 547
 10الزمر  548
 153البقرة  549
 160األ�عام  550
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اءُ 
َ

 ِلَمْن َ�ش
ُ

اِعف
َ
ُھ ُيض

َّ
ٍة َوالل  َحبَّ

ُ
ة

َ
ٍة ِمئ

َ
ُبل

ْ
ّلِ ُسن

ُ
اِبَل ِ�� �

َ
وهم الصابرون  551﴾َسْبَع َسن

ىأ ليس ��يءٌ  :وصف اللھ نفسھ بالص�� �� ا�حديث
ً
�عا��  سمعھ من اللھ ص�� ع�� أذ

خ�� العقو�ة أ. وهو �� حقھ ا�حلم ت552��م و�رزقهملھ ولًدا و�نھ ليعاف إ��م ليدعون 

بأ�ل ولبس  ا�خشوع م��ا �� صفة ا�حليم فليسأ�� صفة الصبور و� من العقو�ةؤ فال ت

��ضھ اللھ �� �ل فرض اف وتخ��ى �� ا�حق سواءً  ترى الشر�ف والد�يءَ  ا�خشن ولكن أن

ا ع�� نأظهر خشوًعا فوقھ فإ عليك فمن
ً
نفاق فلتخشع �ل شعرة �� ما أظهر نفاق

 متأدًبا و�انلزم خشوع الظاهر ف��اه مطر أكن ا�خوف القلب س جسدك فإن
ً
ا متذلال

ً
و ق

المتبا�ي ار خالف ما فيھ فظه�ما أمكن منھ فالمذموم ت�لفھ والتبا�ي للتصنع و  يخفون 

 لنفس ومتا�عة هواها ودوامبالكرام حسن واستعينوا بالص�� عن شهوات ا للتشبھ

اِئيَل ﴿(ع�� باب الغيب وحضرة الرب  الوقوف  يمإبراهق بن اابن ا�ح )﴾َيا َبِ�ي ِإْسَر

ُروا﴿( سالماإل ليتعظوا و�تبعوا دين  نبياءاأل  إ�� �م�س�
ُ

ك
ْ
وا�جوارح  اشكروا باللسان )﴾اذ

ِ�ي﴿( والقلب
َّ
ْم  ِ�ْعَمِ�َي ال

ُ
ْيك

َ
 َعل

ُ
َعْمت

ْ
�

َ
ع��  ��ه فذكر النعمنزال المن والسلوى وغإب) ﴾أ

 َو ﴿(بناء فيشرفون �شرفهم الشكر ع�� األ  اآلباء إلزام
َ
ِ أ
ّ
  ي�ن

َ
 ضَّ ف

ْ
 ل

ُ
 ت

ُ
ث جعلتكم حي )﴾ْم ك

وا دين اللھ وال �غ��ل��م و�تفضيل آبائكم الذين لم إوخاطبتكم بالنسبة  نبياءوالد األ أ

� ال﴿(اللھ عليھ وسلم فتو�وا منھ باتباع رسو�� محمد ص��  حرفوا كالمي
َ

 َع�
َ

ِم�ن
َ
 )﴾َعال

ا مقسياء بنأوالعمل وجعل��م  يماناإل منح��م من العلم و  �ي زما��م بمالاع
ً
ط�ن وملو�

ع��  ال يوجبو ص�ح فإنھ حكيم فالعقل مح�وم عليھ أو  حهو صال  ففعل اللھ من حيث

اِك عَ ﴿حكم ا�حاكم�ن أيدرك بالشرع بأن اللھ حكيم وهو و�نما  اللھ شيًئا
َ

ف
َ
� َواْصط

َ
�

 
َ

ِم�ن
َ
َعال

ْ
 لأفض األمةفهذه  األمة�ساء هذه  أفضلفإ��ا  أفضلفإن خديجة  553﴾ِ�َساِء ال

 261البقرة  551
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي مو��ى األشعري ر��ي اللھ عنھ 552
 42آل عمران  553
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ٍة ﴿مم األ  مَّ
ُ
ْ�َ� أ

َ
ْم خ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
  ك

ْ
ِرَجت

ْ
خ

ُ
النساء وكعائشة وفاطمة فمر�م من  أفضلف�ي  554﴾أ

 �� العالم�ن عر�� ال حقيقي فمن آمن بن�ي ولم �� ا�جنة فاالستغراق المؤمن�نمهات أ

 جران قال ص�� اللھ عليھأة سامية ولھ بقومن �� ثم آمن برسولنا لھ مز�ة عظيمة�غ

تقها دي��ا فأعأمن اش��ى جار�ة فأحسن ت جر مرت�نثالثة �عط��م اللھ األ  :وسلم

درك الن�ي ص�� اللھ أالكتاب  أهلورجل من  زوجها وعبد أطاع سيده وأطاع اللھوت

� ﴿فضل أنفسهم  إسرائيل ي�. أشهد اللھ ب555ليھ وسلم فآمن بھع
َ

ْم َع�
ُ

ك
ُ
ت

ْ
ل ضَّ

َ
ف

 
َ

ِم�ن
َ
َعال

ْ
ِھ َوِ�رَ ﴿ ر�ھ وأشهد نبينا ص�� اللھ عليھ وسلم فضل 556﴾ال

َّ
ْضِل الل

َ
ْل ِبف

ُ
ْحَمِتِھ ق

َرُحوا
ْ

َيف
ْ
ل

َ
ِلَك ف

َ
ِبذ

َ
اللھ ومنتھ يورث  وشهود �جابفشهود النفس يورث اإل 557﴾ف

 يجاب.اإل 

ع فاعة والمؤمن شافع مشف  ما ھو معنى الش

ويعقوب ��حاق و  إبراهيمد ال و أھ ع�� ال��ود الذين يقولون نحن فرد الل

وا َيْوًما﴿(فيشفعون فينا بقولھ 
ُ

ق
َّ
ات  ساب وهو يوما�ح فيھ من واخشوا يوًما ما) ﴾َو

ْجِزي ﴿(القيامة 
َ
 ت

َ
ٌس َعْن ﴿(��ى قت) ﴾ال

ْ
ف

َ
ْيًئان

َ
ٍس ش

ْ
ف

َ
ال ف يماناإل  ا وهوهحقا لزم )﴾ن

 ﴿( فيشفع �عضهم �� �عض المؤمنون ما أتقبل شفاعة الشافع�ن �� ال�افر�ن و 
َ

َوال

 
ُ
َبُل ت

ْ
 ﴿(بالتاء والياء ) ﴾ق

ٌ
اَعة

َ
ف

َ
فع مش مؤمنمن حيث هو شافع ��  مؤمنفال )﴾ِمْ�َ�ا ش

 مؤمن غ��ه وال �شفع فيھ�� ذون ل�ل م��ما ف��ا فال �شفع ال�افر �� نفسھ وال أم

ه و�سبب وتوجھ وتجو  طتوسمصدر من شفع طلب حاجتھ لغ��ه �شفع  فالشفاعة

َمْن ﴿� و�رحمھ بفضلھ وشفيع من الشفع ف�ي دعاٌء من اللھ أن �غفر للغ� وهو شافع

 110آل عمران  554
البخاري ومسلم وال��مذي والنسائي واللفظ لھ، وابن ماجھ وأحمد عن أ�ي مو��ى األشعري ر��ي اللھ  555

 عنھ
 122البقرة  556
 58يو�س  557
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ِنِھ 
ْ
 ِبِإذ

َّ
َدُه ِإال

ْ
ُع ِعن

َ
ف

ْ
ِذي َ�ش

َّ
ا ال

َ
ِذيَن َجاُءو ﴿من حيث هو  مؤمنذن للفاإل  558﴾ذ

َّ
ا ِمْن َوال

يَماِن  ِ
ْ

ا ِباإل
َ
ون

ُ
ِذيَن َسَبق

َّ
ا ال

َ
اِنن َو

ْ
ا َوِإلِخ

َ
ن

َ
ِفْر ل

ْ
ا اغ

َ
ن  َر�َّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
فالدعاء للغ��  559﴾َ�ْعِدِهْم َيق

. شفع طلب لغ��ه 560جروا و�ق��ي اللھ ع�� يد رسولھ ما أرادؤ اشفعوا ت :هو الشفاعة

الكبائر  هلشفاع�ي أل  :حاجة شفعتھ قبلت شفاعتھ قال الن�ي ص�� اللھ عليھ وسلم

بالنيات. فنكر النفس لتشمل نفًسا  األعمالإنما  ،561م�ي فمن كذب ��ا لم ينلهاأمن 

 ِمْ�َ�ا َعْدٌل ﴿(من النفوس 
ُ

ذ
َ

خ
ْ

 ُيؤ
َ

من غ�� جنسھ و�الكسر المثل من  بالفتح المثل) ﴾َوال

 نأجمعت ع�� أ األمةن أفاعلم  .�غ��ه فال ينفع إال الطاعةأو  جنسھ أي فداٌء بمال

 َيبْ ﴿سلم رتبة الشفاعة �� اآلخرة و�� لسيدنا محمد ص�� اللھ عليھ و 
ْ

ن
َ
ى أ َك َع��َ

َ
َعث

اًما َمْحُموًدا
َ

َك َمق ى﴿، 562﴾َر�ُّ
َ

���ْ
َ
�

َ
َك ف  ُ�ْعِطيَك َر�ُّ

َ
َسْوف

َ
ع�� أن ال  جمعواأو  563﴾َول

 أهل فأما .السنة و��ن المع��لة فيمن عداهم أهلا�خالف ب�ن و�نما  شفاعة للكفار

� وَ ﴿�شفع فيھ  اللغ�� الكفار فال �شفع ال�افر و  فأثبتوا الشفاعةلسنة ا
َ

َصّلِ َع�
ُ
 ت

َ
ال

ْ�ِ�هِ 
َ
� ق

َ
ْم َع�

ُ
ق

َ
 ت

َ
َبًدا َوال

َ
 أ

َ
َحٍد ِمْ�ُ�ْم َمات

َ
ُهْم ﴿، 564﴾أ

َ
ُھ ل

َّ
ِفَر الل

ْ
ْن َ�غ

َ
ل

َ
فالمع��لة ع��  565﴾ف

د �� سطى وهو مخلوال ب�افر بل �� درجة و  مؤمنب سإن لم يتب لي أن صاحب الكب��ة

لھ وسائر الناس لهم الشفاعة فقالوا هذه اآلية تدل ع�� نفي الشفاعة  النار وال شفاعة

م ھ ال يجب ع�� اللھ ��يٌء بحكنف�ي خاصة بال�افر�ن فلعلهم قصدوا أ ]قلتمطلًقا [

 255البقرة  558
 10ا�حشر  559
 البخاري �� �حيحھ عن أ�ي مو��ى األشعري ر��ي اللھ عنھ 560
ألوسط)) عن أ�س بن مالك ر��ي أبو داود وال��مذي وأحمد والرواية أخرجها الط��ا�ي �� ((الم�جم ا 561

 اللھ عنھ
 79اإلسراء  562
 5الض��  563
 84التو�ة  564
 80التو�ة  565
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ا التوجيھ فال خالف فكيف �سوغ لهم حاكم فالشفاعة شرعية وع�� هذ قل بل هوالع

 ﴿ن�ار إ
َ

ون
ُ
ول

ُ
اَيق

َ
اِنن َو

ْ
ا َوِإلِخ

َ
ن

َ
ِفْر ل

ْ
ا اغ

َ
ن م والدينا اللهم اغفر �� اللهم ارحمنا وارح 566﴾َر�َّ

ھ مور بأفاعة إال محض الدعاء للغ�� وهو مات. فهل الشمؤمن�ن والمؤمنولل ولوالدي

 أقوااللوازم الن الناس �عصرون ما ال ينب�� �عص��ه فيلزم و�لزم ح�ى ص��وا أ فالظاهر

الدالة ع�� الشفاعة كث��ة فاآلية مختصة  األحاديثبقول فاآليات و فالزم القول ليس 

� النار � ] و�ن ك��ت فال يخلدقلتبا�جاحدين فاآلية الدالة ع�� صاحب الكب��ة كث��ة [

�افر نوى وال أبًدا يماناإل نوى  مؤمن�� ا�جنة النية فال ديخلو�نما  إال النية لعدم التو�ة

َبًداَوَمْن َ�ْعِص ﴿الكفر أبًدا 
َ
اِلِديَن ِف�َ�ا أ

َ
َم خ

َّ
اَر َجَهن

َ
ُھ ن

َ
ِإنَّ ل

َ
ُھ ف

َ
َھ َوَرُسول

َّ
[قلت]  567﴾الل

واليتھ  أهلو  ھ�يتو �اع اللھ ورسولھ باالستكبار ع�� ر اتب فالمعصية ا�حقيقية نية عدم

وراء، إ��  والعلماء من عصت الدابة حرنت وامتنعت أن تقاد وتم��ي نبياءمن األ 

نھ أھ و ن�ي عن ھأننھ عبد و أن لھ رً�ا و أ�ي عنھ �علم نلهوى بما من ح�ن اتباع ا مؤمنفال

نم ��مة نھ �غتأو�ل �عيد وهو أھ إن لم يرحمھ فتحملھ نفسھ ع�� تاستوجب غضب الل

�ي نبسھ مما فتل نھ يكفر عقو�ات الذنبأنفسھ فيتوب و�توب اللھ عليھ و�فعل ما ورد 

عنھ معصية مجاز�ة فا�حقيقية �� الكفر فال تكفر با�حسنات وال �شفاعة الغ�� فيھ 

َحَس ﴿فأطاع اللھ �� ثالثة وع��ى �� المباشرة فقط فتم�� با�حسنات 
ْ

اِت ِإنَّ ا�
َ
ن

اِت 
َ
ئ ّيِ

 السَّ
َ

ِهْ�ن
ْ

اءُ ﴿، 568﴾ُيذ
َ

ِلَك ِلَمْن َ�ش
َ
 ذ

َ
ِفُر َما ُدون

ْ
غالب عليھ  البما �شاُء ف 569﴾َوَيغ

ها �� من ية كغ�� الغالب ع�� أمره فتخلف الوعيد كرم �الوفاء بالوعد فاآل  ل هو�عا�� ب

ن أنزلت فيمن صمم ع�� الكفر وزعم و�نما  معا��ي اللھ وهو ال�افر فقط استحل

 10ا�حشر  566
 23ا�جن  567
 114هود  568
 48النساء  569
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 ﴿(كفرهم ويعقوب �شفع ف��م مع بقا��م ع�� ��حاق و  إبراهيم
َ

َصُرون
ْ
 ُهْم ُين

َ
) ﴾َوال

 ﴿(عذاب اللھ  يمنعون من
ْ
 َوِ�ذ

َ
ِل ِفْرَعْون

َ
ْم ِمْن آ

ُ
اك

َ
ْين جَّ

َ
سلم م��م أخطاب بھ لمن ) ﴾ن

عل��م من  ا لنعمة اللھا تذك��ً و وجدوا زمنھ ليسلمأو  ص�� اللھ عليھ وسلم وانقاد لنبينا

فال يضاف إال لشرف ولو باعتبار العرف كما  أهلأول أو  دينھ فأصلھ أهلو  آل اتباعھ

جاُء ند بن مصعب قبطي من العمالقة. فاإل الولي، هو فيضاف ل�ل ��يٍء  أهل ماأهنا و 

وفرعون علم ع�� من  رق غن الالنجوة الم�ان العا�� من وصلھ ن�� م التخليص من

كسرى و والد عمليق بن الوذ بن ارم بن سام بن نوح فقيصر ملك الروم أ ملك العمالقة

 فراعنة وليس صاحب يوسفغلظ الأاقان لل��ك وتبع لليمن ففرعون خفرس و  ملك

ْم ﴿(ان ابن الوليد �فهو الر 
ُ

ك
َ
اِب ﴿(يولونكم و�ذيقونكم  )﴾َ�ُسوُمون

َ
َعذ

ْ
 شدهأ )﴾ُسوَء ال

ْم ﴿(ملة حال جفا�
ُ

 ِ�َساَءك
َ

ْحُيون
َ
ْم َوَيْست

ُ
اَءك

َ
ْبن

َ
 أ

َ
ُحون ّبِ

َ
ن أ�ع�ي المولودين مخافة  )﴾ُيذ

ذ�وًرا  ب�نيالقوابل أن  تم ع��حف إسرائيلؤ�ا رآها فع��ت برفعة ب�ي ر ملكھ ل ين�عوا

لفا أبعون سأو  ص�ي �� طلب مو��ىألف  فقيل قتل اثنا عشر إسرائيل�ي من ب ليقتلوا

ى القتل والموت �� المشائخ شكت القبط عليھ فذبح سنة عند اللھ فلما ف�� فالعلم

ادهم عن يرد اج��وترك سنة فولد هارون �� غ�� سنة الذبح ومو��ى �� سنة الذبح فلم 

ْم َوِ�� ﴿( قضاء اللھ شيًئا
ُ

ِلك
َ
ْم ﴿( ن النعمة والبالءأي ما تقدم م) ﴾ذ

ُ
ك ٌء ِمْن َرّ�ِ

َ
َبال

ْ��ِ ﴿بتسليطھ عليكم  من جهة ر�كم )﴾َعِظيٌم 
َ

خ
ْ

ّرِ َوا�
َّ

ْم ِبالش
ُ

وك
ُ
ْبل

َ
  َون

ً
ة

َ
ن

ْ
فبعث  570﴾ِفت

عملھ دكم أح لن ين�� :سره قال ص�� اللھ عليھ وسلمأاللھ مو��ى لتخليصھ إياكم من 

ن ما أصاب من أاآلية  . فن��ت571�ي اللھ بفضلھديتغم إال أننت قال وال أنا أقيل وال 

ار �شكر �عمة و�ص�� لمضرة فال�ل من اللھ فال ثواب بشر فمن قبيل االختأو  خ��

 35األنبياء  570
 البخاري ومسلم وابن ماجھ باختالف �س��، وأحمد واللفظ لھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 571
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جوع أشبع يوما و أبل  :هو للص��و�نما  للمصيبة هو للشكر وال ثوابو�نما  للنعمة

بنعمة فقط أوال ثم بنعمة و�لية ثم ببلية فقط  اللھإ��  . فالمراد رجوع العبد572يوما

ْرًهاياِ ﴿
َ

ْو ك
َ
ْوًعا أ

َ
م ناهأنمب�ى البعض من ال��د فقيل لھ  ��يٍء  �� �ل ��يٍء  573﴾ِتَيا ط

ي فقلت جابة فش�ا�بالءي فدعا�ي فماطلتھ باإل  ينزلت �عبدأ فأقمناك فتب�ي ع��ّ 

انف�اك اللطف من نظر من ظن  قصرأرحمك. فما أرحمك من ��يء بھ أعبدي كيف 

منھ فاللھ قادر ع�� أن  أعظمبوجود  لية وعادية وشرعية فإن العقل قاضقدر ر�ھ عق

خ�� وحفها لطف  إال و�� ط��ا ما قدر عليھ فما وجدت بلية أعظم�عذب �افًرا ب

الفقر فال�ل �� جانب الدين قليل  ع�ى وهما مع الغ�ى ليس كمعفا�جذوم ليس �األ 

. فليخفف 574اجتباه و�ن ر��ي اصطفاه عبًدا ابتاله فإن ص�� حب اللھأإذا  :فالشرع

فعودك بالفعل ا�جميل والعطاء  لھ هو المبت�� فإن فعلھ �لھ جميلعلمك بأن ال

�﴿ جحد واستك��و�نما  ا�جز�ل ففرعون عارف بر�ھ
َ

ْع�
َ ْ
ُم األ

ُ
ك ا َر�ُّ

َ
ن

َ
 ﴿، 575﴾أ

ُ
َما َعِلْمت

ْ�ِ�ي 
َ
ٍھ غ

َ
ْم ِمْن ِإل

ُ
ك

َ
ضعف اآلن فسيغلبكم  بيھ ع�� أن محمًدا و�نفهذه القصة تن 576﴾ل

 سرائيلإرار�كم كما فعل مو��ى مع ب�ي ذليكم و�قتل مقاتلتكم ويس�ي �ساءكم و جو�

ومن  ساؤهؤ �حمد من رؤوسائكم فهو فرعون ور  فر�ن ف�ل من لم �سلمابالقبط ال�

 قدمنوا فؤ ن لم تإالضعفاء فهم رعيتھ ف�لهم عمهم الغرق كذلكم �عمكم الهالك 

 لوا وملكناهم أرض الفراعنة فكذلكفاستفح بقلة مصر إسرائيلدخلت بنو 

 المدينة �ل �افر فال�افر من حيث لة فسيخرجون منالمهاجرون أنزلناهم بأرضكم بق

 �� ر��ي اللھ عنھأحمد وال��مذي عن أ�ي أمامة الباه 572
 11فصلت  573
 أبو �عيم �� ((حلية األولياء)) والب��قي �� ((شعب اإليمان)) واللفظ لھ عن ع�� كرم اللھ وجهھ 574
 24النازعات  575
 38القصص  576
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�﴿هو واحد تا�ع ومتبوع فا�جاحد منكم يقول 
َ

ْع�
َ ْ
ُم األ

ُ
ك ا َر�ُّ

َ
ن

َ
 فتعرض لسيف نبيي 577﴾أ

 نصارحبا�ي من المهاجر�ن واأل أغض�ي ع�� يد ال أمكن فيكم سيف �سلموا تر�حوا و أ

 نوتيھ مأكم ما عم القبط فالملك بيدي ال عم�من خرب داره بيده و أول  فال ت�ونوا

 ناأ ولة وصولة فالعز للھ ولرسولھ فهان ل�حق جإوقوتكم ف كمشاء فال �غرنكم قصور أ

ا﴿(ن��تكم تمامھ 
َ
ن

ْ
َرق

َ
 ف

ْ
 ن عدوكم.هار��ن م كم ح�ى دخلتموهفلقنا البحر �سبب )﴾َوِ�ذ

 رجسرجوا �� بيوتكم السأمصر بأن  ليال من إسرائيلأمر اللھ مو��ى أن �سري بب�ي 

 ن العشر�ن لصغره والبفال �عدون ا لتمقاألف  وعشر�نألف  فخرج بنحو ستمائة

ساروا ف ن وسبع�ن نفسا من الرجال والنساءابن الست�ن لك��ه فدخلوا مع �عقوب باثن�

�م ح�ى لطل� مرهم أال يخرجواأوهارون ع�� مقدم��م فلما علم ��م ومو��ى ع�� ساق��م 

هامان  مقدمتھ رج فرعون �� طل��م مع الصبح وع��يصرخ الديك قال ابن مسعود فخ

ة سائر الشيا ��م سبعون ألفا من دهم ا�خيل سوى وفألف  ألف وسبع مائةألف  ��

تح��ين فرجعوا شرقت الشمس مأالبحر فرأوا فرعون ح�ن  إسرائيلفوصل بنوا 

اَل ﴿نب��م طالب�ن منھ ما وعدهم من ر��م إ��  متضرع�ن
َ
َجْمَعاِن ق

ْ
َراَءى ا�

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
ف

 
َ

ون
ُ

ُمْدَرك
َ
ا ل

َّ
ى ِإن ْ�َحاُب ُمو��َ

َ
ي َسَ�ْ�ِديِن  *أ  ِإنَّ َمِ�َ� َرّ�ِ

َّ
ال

َ
اَل ك

َ
ِن ﴿إليھ  فأو�� اللھ 578﴾ق

َ
أ

َبْحَر 
ْ
 أبا خالد بإذن اللھفأمره بتكنيتھ فقال مو��ى انفلق يا  579﴾اْضِرْب ِ�َعَصاَك ال

َعِظيِم ﴿
ْ
ْوِد ال

َّ
الط

َ
لُّ ِفْرٍق �

ُ
� 

َ
ان

َ
�

َ
َق ف

َ
ل

َ
ف

ْ
ان

َ
فظهر فيھ اث�ي عشر طر�قا طر�ق ل�ل  580﴾ف

ر ح�ى لشمس ع�� قعر البحرسل الر�ح واأب�ن �ل طر�ق�ن �ا�جبل و  سبط وارتفع الماء

ال الماء جبأالبحر �ل سبط �� طر�قھ فتشبكت  إسرائيلبنو  تفخاض صار يبسا

 24النازعات  577
 62و 61الشعراء  578
 63الشعراء  579
 63الشعراء  580
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ع��وا  ح�ىؤ�ة �عضهم �عضا نظر �عضهم �عضا مطمئن�ن �سماع ور �الطاقات في

ْم ﴿(سالم�ن 
ُ

اك
َ
َجْين

ْ
ن

َ
أ

َ
 ﴿(آل فرعون  من) ﴾ف

َ
َل ِفْرَعْون

َ
ا آ

َ
ن

ْ
َرق

ْ
غ

َ
فلما رآ فرعون  )﴾َوأ

بقوا أ درك عبيدي الذينأالبحر انفلق خوفا م�ي ح�ى إ��  انفالق البحر قال آللھ انظروا

ج��هم فإن كنت ر�ا فادخل كما دخل مو��ى بقومھ  ادخلوا البحر فهابوه فقالوا

 ﴿(فأغرقهم جميعا  فدخلوا فانطبق عل��م البحر
َ

ُرون
ُ
ظ

ْ
ن

َ
ْم ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ طباق �و مصارعهم ) ﴾َو

ذه وجث��م ال�ي قذفها البحر و�عضكم �عضا فه البحر لكم البحر عل��م دونكم وانفالق

�حكيم ا الصا�ع وجودإ��  ومن اآليات الم�جئة إسرائيل�ي بما أ�عم اللھ بھ ع��  أعظم

ل ع�� ا يطلق اآلن فر�مو عتب�ن اآليات تصر�ًحا غرق فر  وتصديق مو��ى ال�ليم. فلم

ِه�ً�ا﴿النفس 
ْ
ط

َ
ْم ت

ُ
َرك ّهِ

َ
َبْيِت َوُ�ط

ْ
ْهَل ال

َ
ُم الّرِْجَس أ

ُ
ك

ْ
ِهَب َعن

ْ
ُھ ِلُيذ

َّ
َما ُيِر�ُد الل

َّ
ر�ما  581﴾ِإن

َدمَ ﴿وآل بيتھ �ع�ي الن�ي 
َ
ا َبِ�ي آ

َ
ْمن رَّ

َ
ْد ك

َ
ق

َ
ر�ما يقال آدم و�نيھ فالذي بينھ الرسول  582﴾َول

قھ وال ال نصد سالماإل أيدي التوار�خ قبل  ما ذكر ع��و ص�� اللھ عليھ وسلم آمنا بھ 

عمن روي فليست الكيفية من المعتقدات  ال ندخلھ تفاس��نا البتة و�ن روينكذبھ و 

نصيب  خ��نا بأ��م الأ. ثم إن اللھ إسرائيلنجاُء ب�ي �راق آل فرعون و غصرح بھ إتفالذي 

 ﴿لهم من الفطنة فلھ عبدوا ال�جل �عده وقالوا �عده 
ُ
ْن ن

َ
َھ و ل

َّ
َرى الل

َ
ى ن َك َح�َّ

َ
ِمَن ل

 
ً
ر العصمة ذات رسولنا ص�� أن بح يكفهم ما رأوا من م�جزاتھ فسببھ فلم 583﴾َجْهَرة

ا وال متھ صنمأحد من أفال �عبد  أمتھ من الكفرإ��  اللھ عليھ وسلم فسرت عصمتھ

جازمة ا�غمس �� بحر العصمة  ين أبًدا ف�ل من دخل دينھ بنيةدللهذا ا ةيرتد �خط

 إجماعمن المعا��ي كعصمة  مةصمتھ بالعأانفرد رسول اللھ عن و�نما  من الكفر

 33األحزاب  581
 70اإلسراء  582
 55البقرة  583
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، معصومة من 585مةأ ر�عون أ 584فق ع�� ضاللم�ي ال تتأ :والمعصيةھ من ا�خطإ متأ

 ﴿ا�خطإ واالتفاق ع�� المعصية 
ً
ة مَّ

ُ
 أ

َ
ان

َ
مة رسول اللھ أ إجماعبمن�لة  586﴾ِإنَّ ِإْبَراِهيَم �

 ﴿حال االستدالل بالنجوم  ص�� اللھ عليھ وسلم فال يخطىءُ 
َ

ِفِل�ن
َ ْ
ِحبُّ اآل

ُ
 أ

َ
فب�ن  587﴾ال

 ا�خطإ كما ل با�حجج كما �ستدل وهو معصوم منلما استد إبراهيمن أ ھلنا اللھ ب

ة دلباأل  هو تصو�ر ا�حال ليبطلھإنما  ستداللاال من ا�خطإ ف األمةعصمت هذه 

ار ص اء ا�حال بال تصورهفحكم ع�� انتالقاطعة ا�حكم ع�� ال��يء فرع تصوره فلو 

�� ا�حق ع ظاهر�ن غالب�نإلھ إال اللھ �لهم ال  أهلم�ي وهم أ�ل ��يء. ال تزال طائفة من 

 � الدوامع� ده بالفتحوهو نفي الشبھ العقلية بأدلة القرآن الكر�م يفيض جوده وجو 

مر اللھ، أ�ي أي الشبھ الباطلة ح�ى أهلقرب قيام الساعة ال يضرهم من خالفهم من إ�� 

سة عشر خم مة ومه�ى بقي �� الدنيا بحذافرهاة لت��تب القيامؤمنبقبض �ل نفس 

] قلتا�خ�� [ وعشر�ن مرة ال تقوم الساعة لك��ةستغفر �ل واحد اللھ سبعة نفًسا �

ا﴿ئب عن أفرادها نا األمةفإن �ل واحد من هذه 
َ
اِنن َو

ْ
ا َوِإلِخ

َ
ن

َ
ِفْر ل

ْ
ا اغ

َ
ن  َر�َّ

َ
ون

ُ
ول

ُ
، 588﴾َيق

﴿ 
َ
َراط ا الّصِ

َ
 األمة فرادأبنون ا�جمع �ستحضر �ل قارىء داع �ل فرد من  589﴾اْهِدن

فإنما اقتبسوها من بحرها ص�� اللھ عليھ وسلم ف�ي قاصرة ع��  نبياءفأما عصمة األ 

زم��م  م ��هممأأم��م فكفرت إ��  ذوا��م فعصم��م من الكفر والمعا��ي فلم �سر م��م

رعون ف من فزع إسرائيلحرى �عد مو��م. فما اطمأنت نفوس ب�ي أ��م و  يماناإل �عد 

خيھ أ ها كما لهم آلهة ف��كهم �عدها معإلومن فزع البحر ح�ى قالوا لنب��م اجعل لنا 

 الدارقط�ي �� سننھ عن كعب بن عاصم األشعري ر��ي اللھ عنھ 584
 السيوطي �� ا�جامع الصغ�� عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ مع اختالف �� اللفظ 585
 120النحل  586
 76األ�عام  587
 10ا�حشر  588
 5الفاتحة  589
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ل �� ال�ج ر�ع�ن ليلة فعبدواأفوعدهم ميقات أيضا  هارون رسول ون�ي و�وشع رسول 

ن�ي ا�ختارة لل األمةبًدا �� أثمانية عشر يوًما فهذا فحش وخور فظيع فال ي�ون هذا 

ب�ي  نبياءأ�  أم�يعلماُء  :المؤمن�نو  نبياءا�ختار ص�� اللھ عليھ وسلم وع�� جميع األ 

هذه  إجماع�  ريعة وعصمة جميعهم ف�ل ن�ي معصوم، �� النقل من بحر الشإسرائيل

ذكرت القصص  نما�مة محمد وهو كغ��ه م��ا و أ. قال مو��ى اللهم اجعل�ي من األمة

من المتانة  ر��ا ع�� ما اختصها بھ األمةلالعتبار وانزجار المشرك�ن وحمد هذه 

 �فقد تو� ًدابأمتنا راشدة باللھ ال تضل وال تن��ى ر��ا أوالغرابة والقوة والنفاسة فهذه 

تمام و  كن م��م للھ ا�حمدلف فلم يأن منذ ثالث وخمس�ن سنة وثالثمائة و نب��ا اآل 

هو نما إ الشكر فرد واحد ولو من ضعفا��م �ستحسن عبادة غ�� اللھ أبًدا فروح الدين

 حمدسنة فللھ ا�ألف  مرها باللھ إن شاء اللھ خمس�نأ�ستقيم  األمةهذه التوحيد ف

 هذا الرسول ص�� اللھ عليھ وسلم فليحمد �ل واحد منا ر�ھ الذيإ��  ع�� االنتساب

 ارناختار لنا سيد المعصوم�ن واختغرقنا �� بحر سعادة بحر فضلھ فاأزلھ و أطهرنا �� 

 كةوالمالئ نبياءمن األ  مؤمنشهد �ل شاهد لھ ف�ل واحد منا يقول يا ر�نا أشهدك وأ

 مبا�عة تامة كرمة هذا الرسول األبأننا باللھ با�عنا اللھ �عا�� ع�� اتباع سن المؤمن�نو 

ال ف وال نميل عن شرع ر�نا أبًدا غنزيواآلخرة فال نفاس الدنيا أشاملة عامة مستغرقة 

 حدأدلة القرآنية الشرعية العقلية ا�حقية ال�ي صرحت بأن اللھ واحد تقلد إال األ 

 رال ن�ي �عد نبينا أبًدا فمن ظه صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن لھ كفًؤا أحد وأنھ

مقيد للعقل وهو نور عقولنا يظهر باتباع شرعنا فالشرع ا�حاكم الغالب الإنما  منا

يل كمش�اة طاقة ف��ا قند ل نوره �� عقولنارض��ا فمثأنور سماوات عقولنا و  فاللھ

صاف �أنھ �وكب دري يوقد من  �� زجاجة الصدر أرض القلب والصدر المصباح

 سمائھأوالصفات من الذات سبحانھ �عا�� سبحان صفاتھ و  األسماءالقرآن من  �جرة

معنو�ة فما توجهت  األمةم�جزات هذه  أعظمغالًبا محسوسة ف نبياءفم�جزات األ 
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ائل مور نظر�ة فالتحدي بھ و�الفضأا�حسوسات إال لل�افر�ن وهو القرآن الكر�م فهو 

نبوة سيدنا محمد ص�� اللھ عليھ وسلم الدالة ع�� جتمعة فيھ الدالة الشاهدة ع�� ا�

ا م�ن دي��ا ف�لهأكرمها أمة و أفما  نبياءمم �لهم لأل األ ذ�اء هذه األمة الشاهدة ع�� 

ا﴿(ذكياء فال يدركها إال األ  قةدقي
َ
 َواَعْدن

ْ
�غ��ها فإنھ وعد اللھ مو��ى بألف و  )﴾َوِ�ذ

ھ وجده نإ�جر ف ىى فهو بالع��انية ماء و��و��أصلھ مووعد مو��ى ر�ھ الميقات ف الو��

ب�ن ماء و�جر فسماه بمحلھ فقلبت العرب الش�ن سينا للثقل �� اللفظ فهو  فرعون 

ن بإ�حاق  اللھ ابن إسرائيلابن عمران ابن يصهر بن فاهت بن الوي بن �عقوب 

ي النسابون فال ترفعو�كذب  :ا�خليل كما وجد فليس �سبھ من المعتقدات إبراهيم

د �� مثلھ وقيل مفاعلة ب�ن واح اإلمساكفلم يرفع رأسھ بالو�� فوجب  ،فوق عدنان

 ﴿(وطارقت النعل كعاقبت اللص 
ً
ة

َ
ْيل

َ
 ل

َ
ْرَ�ِع�ن

َ
وه من ضا��ا ما طلبلھ عند انق ىليعط )﴾أ

الناس ليتعلموا ��ا القعدة وعشرة ذي ا�حجة فع�� بالليا�� فإ��ا محل  كتب الفصل ب�ن

 ﴿ اإل�س
ً

ِو�ال
َ
َ�اِر َسْبًحا ط ل�َّ

َ
َك ِ�� ا

َ
 فقط�� والليل  ح�امفال��ار لمعاشك ولأل  590﴾ِإنَّ ل

َ�ارِ ﴿قدم من الضوء أن الليل الشهور وأل  ��ا غرر وأل ْيُل َساِبُق ال�َّ
َّ
ُهُم ﴿، 591﴾الل

َ
 ل

ٌ
َية

َ
آ َو

َ�اَر  ُھ ال�َّ
ْ
 ِمن

ُ
خ

َ
ْس�

َ
ْيُل �

َّ
ور��م ا�حق أمصر و�ن إ��  فلم يدل دليل ع�� أ��م رجعوا 592﴾الل

 سك�ى مكة ع�� المهاجر�ن م��ا لتستمر �جر��مبالشام كما حرم اللھ  ديارهم لك��م

ُم ﴿(ر��م إ�� 
ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َّ
مَّ ات

ُ
ِ�ْجَل ﴿(دغام ظهار واإل باإل  )﴾ث

ْ
صاغھ لكم السامري  الذي )﴾ال

هم إ�ي أعوذ للف�ل من تتبع الطالسم الغ�� المفهومة لزمھ مثلھ ا ي �سبب طلسم كفر 

ت بھ القرآن ولم �سنھ ال�حابة من �ل ما �علق أن شر ما لم يوم بك من ف�ن الطالسم

كفًرا  ها ازدادان علًما بالنجوم ع�� نحو الباطل الموضوع لاإل�سبتنجيم ف�لما ازداد 

 7المزمل  590
 40�س  591
 37�س  592

256 
 

                                                             



ى زاد ري رجل اسمھ مو��بنوء كذا آمن بالنوء وكفر باللھ. فالسام نابر�ھ فمن قال مطر 

قت��ى ما صورة ثور بمع�� ج��يل فتفرس �� علم التنجيم فصاغ تمثاال  بجبل ور�اه

ث�� للنجوم فوجد قومھ مجسم�ن و�ن �انوا وراء أالمنجم�ن المعتقدين الت �علمھ من

من  ن��ي فنعوذ باللھن�ي فاس��لهم ��حره فخار ال�جل فقال لهم هذا رب مو��ى ف

لقة ضاءة �الفنارات المع�� زجاجات اإل إنما  وف�ن المنجم�ن فالنجوم شبھ ا�جسم�ن

�ن مجتمع ر�عة وعشرون ألًفا بأو ألف  ر�نا لنست��يء ��ا ال غ�� و�� مائةب سماء بيتنا ��

ي �� هتداء ��ا �� ال��ار سماها اللھ مصابيح ففوائدها االستضاءة واال و�نما  ومف��ق 

م من عمل الشيطان ف�ل من ل ورجم للشياط�ن ف�ل علم �علق برصدها نجس الليا��

اآلخرة عملھ ��ا �� الدنيا و  ف��ا فيضيع تأث�� النجوم ال يحصل ع�� ما ذكروها �عتقد

� السعادة فال يبقى لھ حظ �اعتقد تأث��ها كفر باللھ وأعانتھ الشياط�ن بالباطل  ومن

فلم يجد ف��م راشًدا فعبدوا ك السامري قومھ أهلإن لم يتب. فبعلم النجوم  أبًدا

هرون مع ر�ة سامرة إال ع�� جسد ال�جل الذي صاغھ المنافق السامري من ق صنما

يطلب من سر القصة فالقصة ت بھ نص بل ولم ألًفا فالعدد لم يأاث�ي عشر  نحو

يذاء قدار واإل ة فالقصد االعتبار والص�� ع�� األع�ي واسم�� يا جار أإياك  فائد��ا

وصفاها لرسولھ راضية مرضية  األمةاللھ وا�حمد للھ الذي كمل هذه  للدال�ن ع��

 ﴿(اء الطهور �الم ي�املة مكملة ف�
َ

اِلُمون
َ
ْم ظ

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ ٌم ﴿ �افرون )﴾َو

ْ
ل
ُ
ظ

َ
ْرَك ل ِ

ّ
ِإنَّ الش

ْم ﴿( 593﴾َعِظيٌم 
ُ

ك
ْ
ا َعن

َ
ْون

َ
مَّ َعف

ُ
ِلَك ﴿(محونا ذنو�كم ح�ن تبتم  )﴾ث

َ
اذ االتخ )﴾ِمْن َ�ْعِد ذ

)﴿ 
َ

ُرون
ُ

ك
ْ

ش
َ
ْم �

ُ
ك

َّ
َعل

َ
�ى �ي فلعل �� القرآن بمع مؤمننھ أعل�ي  ي �شكر من سبق ��ل� )﴾ل

هارها تصور النعمة و�ظاألصل  �عام يوجب الشكر وهو ��نكم فاإلأتخلدون � ال لعلكم ا

 ةمن اللھ شكر وأعاله الفرح بوحد مور �لهاال�جز عن الشكر فالعلم بأن األ  تھقفحقي

 13لقمان  593
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�عس عبد الدرهم �عس عبد الدينار �عس عبد  :اللھ قال ص�� اللھ عليھ وسلم

َما ﴿لھ لمن شغلھ ذلك عن ال 594ا�خميصة
َّ
 ِإن

ٌ
ة

َ
ن

ْ
ْم ِفت

ُ
ُدك

َ
ْوال

َ
ْم َوأ

ُ
ك

ُ
ْمَوال

َ
لمن شغلوه  595﴾أ

هو ال رقا و  حببت شيئا إال كنت لھأما  :سالماإل عما اف��ضھ اللھ من التوحيد وقواعد 

لھ إماء الس اللھ من الهوى، ما تحت قبةإ��  �غضألھ إن ت�ون لغ��ه رقا، ما عبد أير�د 

� اللھ غ� ن يفرق أمة من تحذيًرا لأل  قلتھو�نما  من هوى متبع. أعظم�عبد من دون اللھ 

  �عبدال ة ال تحب لذا��ا وال �عبد والسبب�� �عمة مقهور إنما  عقلها عن ر��ا فا�جنة

لرحيم ا عھ ننظر بنور الشرع فيھ فعل ر�نانتعبد بھ ب�ن يدي ر�نا فهو الذي شر و�نما 

فنحن  بًداأ�ا ال �عبد غ�� ر� األمةبنا ف��ك السبب معصية واالت�ال عليھ كفر فهذه 

 غراضن األ ع ر��ا شيًئا لفنا��ا �عبادة ر��ا تم�ى ع��تمع ر��ا ح�ى ال  غراضنجردها من األ 

ة وال ر�اض فص�� اللھ وسلم ع�� من ز�انا بالز�� عواض اعتماًدا ع�� القسم األ واأل 

 إِ ﴿(اذكروا ) ﴾َو ﴿(مشقة وال �عب 
ْ
اَب ﴿(زمن  )﴾ذ

َ
ِكت

ْ
ى ال ا ُمو��َ

َ
ْين

َ
ت

َ
محمد  وآتينا )﴾آ

)﴿ 
َ

ان
َ
ْرق

ُ
ف

ْ
 يال� األمةمي الفارق ب�ن هذه أالذى شاهد��م ح�ن ين�ل عليھ وهو  )﴾ال

�ن ا�حق ب عضها �� زمن نب��ا فالتوراة فارق ال�ي يرتد � األمةمم و��ن اخ����ا ع�� سائر األ 

اتبعوا وعليھ ف ال فهو المبطل�والباطل بيد أن من تبع محمًدا زمن �عثتھ فهو ا�حق و 

 ﴿(هديھ 
َ

ُدون
َ
ْ�ت

َ
ْم �

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ديان فاأل  الباطل العلم واتباع ا�حق واجتنابإ��  ل�ي ��تدوا) ﴾ل

) ﴾َو ﴿( ه�لها منسوخة بيوم محمد فال ينفع كتاب �عده إال باتباع كتابھ وهديھ ورشد

ْوِمِھ ﴿(اذكروا 
َ

ى ِلق اَل ُمو��َ
َ
 ق

ْ
ْوِم ﴿(ا عبدوا ال�جل لم )﴾ِإذ

َ
ْم ﴿( خو�يإيا  )﴾َيا ق

ُ
ك

َّ
ِإن

ِ�ْجَل 
ْ
ُم ال

ُ
اِذك

َ
خ ِ

ّ
ْم ِبات

ُ
َسك

ُ
ف

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ْمت

َ
ل
َ
 إ )﴾ظ

ً
وُ�وا﴿( لها

ُ
ت

َ
�﴿(ارجعوا من عبادتھ  )﴾ف

َ
 ِإ�

ْم 
ُ

ْم ﴿(الوجود إ��  خالقكم مصوركم منشئكم من العدم )﴾َباِرِئك
ُ

َسك
ُ

ف
ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ت

ْ
اق

َ
 )﴾ف

 البخاري عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 594
 15التغابن  595
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ْم ﴿(و�نبيھ فهو القتل ا�حقيقي  الكفر المشرك ال�افر بر�ھ ليقتل ال��يء من
ُ

ِلك
َ
 )﴾ذ

ْم ﴿(القتل 
ُ

َد َباِرِئك
ْ
ْم ِعن

ُ
ك

َ
ْ�ٌ� ل

َ
ة بديا�حياة األ  �من الشرك ووصلة إ� طهرةوهو ) ﴾خ

عباد ال�جل فلم يرمقوا لم يتحر�وا ولم يب�وا فسل عل��م  ت�ىجمر اللھ فافص��وا أل 

ارون ر��ما وه ر فقتلوا كث�� م��م فلما ف��ى القتل د�� مو��ىجمن ال�جل ا�خنا اءءال��

متھ فكفهم اللھ وعفى ع��م فانكشفوا عن عدد عظيم �علمھ أ باللطف والعفو ع��

ِحيُم ﴿(اللھ  اُب الرَّ وَّ
َّ
ُھ ُهَو الت

َّ
ْم ِإن

ُ
ْيك

َ
اَب َعل

َ
ت

َ
 ر�ع�ن مرتبة سامية، خمرتن لأل أاعلم  )﴾ف

مھ أ م يجمع �� بطنكحدأن خلق إ :قال ص�� اللھ عليھ وسلم ر�ع�ن صباًحاأطينة آدم 

، قال ص�� 596يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك أر�ع�ن يوًما نطفة ثم

، ين�ل اللھ �ل ليلة 597يكون العبد من الرب �� جوف الليل قرب ماأاللھ عليھ وسلم 

 ﴿�� السماء الدنيا إ
ً
ة

َ
اِفل

َ
ْد ِبِھ ن َ�جَّ

َ
ت

َ
ْيِل ف

َّ
ْسَرى ِ�َعْبِدِه ﴿، 598﴾َوِمَن الل

َ
ِذي أ

َّ
 ال

َ
ُسْبَحان

َحَراِم 
ْ

َمْ�ِجِد ا�
ْ
 ِمَن ال

ً
ْيال

َ
َ�اَر ﴿، 599﴾ل وا ِفيِھ َوال�َّ

ُ
ن

ُ
ْسك

َ
ْيَل ِلت

َّ
ُم الل

ُ
ك

َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
ُهَو ال

�� وقبولها فالرحيم هو المتج�� ع هو التواب الدائم التوفيق للتو�ةفاللھ  600﴾ُمْبِصًرا

ية و�ل ال وصديقية وو  ةونتائجھ من نبوة وقطبي يماناإل برحمة االختصاص ب المؤمن�ن

 نبياءلشدة غلظ��م ع�� األ  إسرائيلمرتبة من مقامات الدين فقد ضيق اللھ ع�� ب�ي 

 ا�خاطئة األعضاءوغلظ عقولهم عن البينات فمن االصر عل��م هذا القتل كقطع 

عد أ�ل الصائم � د وعدم التطه�� �غ�� الماء وحرمةوعدم جواز صال��م �� غ�� الم�ج

�� الباب الليل ع و�ون الز�اة ر�ع مالهم كتابة ذنبالنوم ومنع الطيبات ع��م بالذنوب 

 أبو داوود �� سننھ عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ 596
 ال��مذي والنسائي عن عمرو بن عبسة ر��ي اللھ عنھ 597
 4اإلسراء  598
 1اإلسراء  599
 67يو�س  600
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قب �عضهم ث أعناقهم ور�ماإ��  يد��مأبالصبح فيلبسون �� صال��م المسوح ويغلون 

 )﴾َو ﴿(السار�ة وحبس نفسھ ع�� العبادة إ��  ترقوتھ فيدخل ف��ا السلسلة و�وثقها

 إِ ﴿(اذكروا 
ُ
ْن ن

َ
ى ل ْم َيا ُمو��َ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 و ذ

ً
َھ َجْهَرة

َّ
َرى الل

َ
ى ن َك َح�َّ

َ
 ذهب سيدنا مو��ى )﴾ِمَن ل

 من خ
ً
 يار قومھ فقال لهم صوموا وتطهروابطائفة �عتذرون فاختار سبع�ن رجال

 اعو لميقات ر�ھ فطلبوا منھ أن �سمطور سيناء إ��  هروا ثيابكم ففعلوا فخرج ��مطو 

 قدرصابھ نور ال يأكالم ر��م فقال لهم ادنوا فدنوا فخروا �جًدا فإذا �لم اللھ مو��ى 

ره و���اه أمضرب حجاب فسمعوه وهو ي�لم مو��ى يفإليھ  ن ينظرأحد م��م أ

لھ إال أنا أخرجتكم من أرض بيد شديدة فاعبدو�ي وال إ�ي أنا اللھ الذي ال إ سمعهمأو 

 ﴿(ل��م فقالوا قبل مو��ى عأغ��ي فلما انكشف الغمام و  او �عبد
ُ
ْن ن

َ
َرى و ل

َ
ى ن َك َح�َّ

َ
ِمَن ل

 
ً
َھ َجْهَرة

َّ
 ؤ�ة عيانا لن نصدق بأن اللھ �لمكعياًنا فالعرب تجعل العلم بالقلب ر  )﴾الل

 ﴿(ح�ى نرى اللھ بأعيينا 
ُ
ة

َ
اِعق ُم الصَّ

ُ
ك

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ًتا حقيقًيا لفرط عنادكم فمتم مو  )﴾ف

رؤ�ة فطلبوا رؤ�تھ ك األجسامنھ �عا�� �شبھ أوطلب المستحيل لظ��م  و�عنتكم

رؤ�ة من�هة عن الكيفية �� ال إحياز المقابلة للرأي فال يرى ا�جهات واأل  من األجسام

 ﴿(�� الدنيا  األحوال�� �عض  نبياءفراد من األ �ن واأل مؤمنلل اآلخرة
ُ
ظ

ْ
ن

َ
ْم ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ  َو

َ
 )﴾ُرون

 سرائيلإخذكم الموت فب�ى مو��ى ع�� ر�ھ ماذا أقول لب�ي أ�عضكم �عًضا ح�ن  ينظر

َعَل ﴿كت خيارهم أهلأتي��م وقد  إذا
َ
ا ِبَما ف

َ
ن

ُ
ُ�ْ�ِلك

َ
اَي أ ِ�يَّ ْبُل َو

َ
َ�ُ�ْم ِمْن ق

ْ
ك

َ
ْهل

َ
 أ

َ
ت

ْ
ْو ِشئ

َ
ل

ا
َّ
َهاُء ِمن

َ
ف  �عد رجل �عد ما ماتوا ليلة ينظر �عضهم 601﴾السُّ

ً
�� إ فأحياهم اللھ لھ رجال

ْم ﴿(يحيون  �عض كيف
ُ

اك
َ
ن

ْ
مَّ َ�َعث

ُ
 ثارة ال��يء عن محلھ �عثتإحييناكم والبعث أ) ﴾ث

ْم ﴿(البع�� فانبعث و�عثت النائم فانبعث 
ُ

وا بالصاعقة ليستوف )﴾ِمْن َ�ْعِد َمْوِتك

 155األعراف  601
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ْهِف ﴿جالهم فلو استوفوها لبقوا ميت�ن آ
َ

ك
ْ
اِ�ِ�ْم ِ�� ال

َ
ذ

َ
� آ

َ
ا َع�

َ
َرْ�ن

َ
ض

َ
ثم �عثناهم  602﴾ف

ْم ﴿(من النوم 
ُ

ك
َّ
َعل

َ
 ﴿(�ي  )﴾ل

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ش

َ
البعث وما كفرتموه من النعم المتتا�عة  �عمة )﴾�

َمامَ ﴿(
َ
غ

ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ا َعل

َ
ن

ْ
ل

َّ
ل
َ
�� التيھ يقيكم حر الشمس فالغمام من الغم وهو  )﴾َوظ

ھ لهم �س��هم فخلق الل ھ الشمس فلم يكن لهم �� التيھ كنالتغطية فهو �غطي وج

َمنَّ ﴿( ستضيئون بھ عند فقد القمرمن نور � الغمام ع�� عمود
ْ
ُم ال

ُ
ْيك

َ
ا َعل

َ
ن

ْ
َزل

ْ
ن

َ
أ َو

َوى 
ْ
ل طعمھ  �جارج�ن مجاهد ��يء �الصمغ يقع ع�� األ�ن��� التيھ فالمن ال )﴾َوالسَّ

أ��م قتلهم نب��م بإ��  �الشهد �الث�ج ل�ل واحد م��م صاع فز�ن لهم الشيطان فش�وا

مع جالسما�ي كحبارى  سلوة وهو الط��عل��م السلوى جمع المن بحالوتھ فأنزل اللھ 

نازل ول أ قدم المن فإنھ خذون يوم ا�جمعة قوت يوم�نأسمانة فال ين�ل يوم السبت في

طيب ع�ن فالسلوى قيل تال و ماال عالج فيھ فما��ا شفاٌء منعل��م فالكمأة من المن وه

وا ِمْن ﴿(الثا�ي فقلنا لهم  والمفسرون ع��األول  ل يذبحو��ا فالظاهريمن اللھ وق
ُ
ل

ُ
�

َباِت  ّيِ
َ
ْم ﴿(حالل  )﴾ط

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
�عافھ الطبع وال يكرهھ  وال تدخروا فالطيب ما ال )﴾َما َرز

ھ الطمئنان النفوس بنعمة الل لفة لنب��م فنحن شرع لنا االدخارالشرع فادخروا مخا

لم  يلإسرائعليھ وسلم لوال بنو  هر�رة قال ص�� اللھ أ�يفأفسد اللھ ما ادخروه. عن 

اء ت�ون شي] فإن األ قلتن�ى زوجها [أيخبث الطعام ولم يخن� ال�حم ولوال حواء لم تخن 

 ﴿��اهم فاقتحموا الن�ي  خبث وحرم عل��م وخن� فإن نب��مو�نما  ساللة
ْ
ل
ُ
ِبظ

َ
ٍم ِمَن ف

 
ْ

ت
َّ
ِحل

ُ
َباٍت أ ّيِ

َ
ْ�ِ�ْم ط

َ
ا َعل

َ
ْمن ِذيَن َهاُدوا َحرَّ

َّ
عداٌء وظلم فحواء �� ال�ي  دخارفاال  603﴾ال

. 604بخ�� اذكروا موتاكم :غ��ه ال غ�� فال تفهم من كالم الشارع �سببت �� وجود البنات

 نبياءمانة وع�� وجود األ الرسالة واأل  عانتھ ع�� تبليغأمن آمن بآدم و أول  فإ��ا صديقة

 11الكهف  602
 160النساء  603
 أبو داوود وال��مذي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 604
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نا أ��ا خانت زوجها كما �ستشهد بھ ه وتراقيھ فلم يدل دليل قاطع ع�� ھمن ب�ن صلب

ا﴿(فدليل ما قلناه 
َ
ُمون

َ
ل
َ
 ﴿(خار دباال  )﴾َوَما ظ

َ
ِلُمون

ْ
َسُهْم َيظ

ُ
ف

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ان

َ
ِكْن �

َ
 )﴾َول

ا﴿(يبخسون حق نفوسهم 
َ
ن

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
وا َهِذِه ﴿(لهم  وجهم من التيھ�عد خر  )﴾َوِ�ذ

ُ
ل

ُ
اْدخ

 
َ
ْرَ�ة

َ
ق

ْ
 من بقية عاد ابن عباس ف��ا قومحياء عند �ر أأو  بيت المقدس عند مجاهد )﴾ال

 ﴿(من العمالقة ورأسهم عوج بن عنق فالقر�ة بالفتح والكسر محل االجتماع 
ُ
�

َ
وا ف

ُ
ل

ْم 
ُ
ت

ْ
 ِشئ

ُ
ًدا﴿(عليكم  حجرال  )﴾ِمْ�َ�ا َحْيث

َ
َباَب ﴿(واسعا  )﴾َرغ

ْ
وا ال

ُ
ل

ُ
 بوا��اأمن  )﴾َواْدخ

خراجكم من التيھ إساجدين للھ شكًرا ع�� أو  متطامن�ن منحن�ن )﴾ًداجَّ ُ� ﴿(

)﴿ 
ٌ
ة

َّ
وا ِحط

ُ
ول

ُ
مروا بالتسبيح أط عنا ذنو�نا من االدخار وغ��ه فمسئلتنا تح )﴾َوق

 ﴿(والصالة لتحط ع��م ما اج��موه �� التيھ وقبلھ  واالستغفار
ُ
� 

َ
ف

ْ
ْم غ

ُ
ك

َ
بال�جود  )﴾ْر ل

ْم ﴿(
ُ

اَياك
َ
ط

َ
ر ن عامر �غفجمع خطيئة وقرأ نافع �غفر بالياء مبنيا للمفعول. اب )﴾خ

)﴿ 
َ

ْحِسِن�ن
ُ ْ
ِ�يُد ا�

َ
 عظمأالمتق�ن الطاعة ثوابا فالز�ادة إن �انت من وعد اللھ  )﴾َوَسن

ُموا﴿( خرجھ عن ا�جوابأفلھ 
َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
َل ال َبدَّ

َ
 ﴿(م��م ما أمرهم اللھ  )﴾ف

َ
 و ق

ً
ال وفع )﴾ال

شعرة �عنون نطلب ا�حب �� ز�ائب من شعر جمع زكيبة  فقالوا م�ان القول حبة ��

ستاههم أدبارهم اس��زاًء م�ان ال�جود الزحف ع�� أ ا�جوالق مصر�ة وفعلواشبھ 

 ﴿(بأتمهم فلھ قال الذين ظلموا  بر��م ونب��م وليسوا ظالم�ن
َّ
� ال

َ
ا َع�

َ
ن

ْ
َزل

ْ
ن

َ
أ

َ
ِذيَن ف

ُموا
َ
ل
َ
َماِء ﴿(عذابا مقدًرا  )﴾ًزاْج رِ ﴿(فقط  بالفعل و�الر��ى والس�وت )﴾ظ  )﴾ِمَن السَّ

� وجھ العذاب فالطعن سبعون ألفا ع� قيل هو طاعون فمات ف��م �� ساعة واحدة

 ﴿(للظالم�ن عذاب و مة ا�ختارة شهادة ورحمة والطاعون لأل 
َ

ون
ُ

ُسق
ْ

وا َيف
ُ
ان

َ
) ﴾ِبَما �

ال ص�� ق غلطا وال جهال و�ال لعذروا ال م عن الطر�ق فإ��م قالوه اس��زاءً �سبب خروجه

 ع�� من �ان قبلكم فإذاإسرائيل أو  رسل ع�� ب�يأالطاعون رجز  :اللھ عليھ وسلم

ن الطاعون بأرض فال تدخلوها و�ذا وقع بأرض وأنتم ��ا فال تخرجوا أسمعتم 
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وأرسلت  عون فأمسكت ا�ح�ى بالمدينةأتا�ي ج��يل با�ح�ى والطا، 605م��ا

فالرجز  .606م�ي ورحمة لهم ورجز ع�� ال�افرالشام فالطاعون شهادة أل إ��  الطاعون 

الق��  من عذاب و ص�� �� وسطھ ومات �غ��ه أمنأ ھوالرجس �ل ما �ستكره فمن مات ب

لشهادتھ فهو أي الصابر نظ�� المرابط �� سبيل اللھ فالمطعون شهيد والصابر �� 

وتھ مإ��  واستسقاٍء فإن عقلھ ال يزال حاضًرا إسهالحكمھ �المبطون بداء البطن � 

 ز�امو أ ذات ا�جنبأو  ما �عقب ذات الر�ةإبت �� الر�ة نترحة �السل بالضم والكسر ق

وكذا مقتول  �ى هادئة وكذا الغرق كصاحب الهدمسعال طو�ل وتلزمها حأو  نوازل أو 

 جأةمات ف حرق والمرأة ا�جمعاء النفساء فمن�� سبيل اللھ كصاحب ذات ا�جنب وا�

لم �غيب عقولهم لشدة األا�حصاة أو  سام وا�حميات المطبقة والقولنجال�� أو  �سمأو 

ون ي� ون مرض يك�� �� الناس فالو�اء قدمزج��ا فالطاعأ �فساددمغ��م و أوِلورم 

 بطاعون و�غ��ه

 حدیث الطاعون وخز الجن فإذا سمعتم بھ لخ

من  عدائكمأوخز  قال ن م�ي بالطعن والطاعو أفناُء  :قال ص�� اللھ عليھ وسلم

اذ وهو غدة كغدة فن وخز طعن باللفالطعن جرح بكسيف وا .607ا�جن و�� �ل شهادة

بس بخس المكيال ح إذا :البع�� ف�ي ال�ي تخرج ال�حم �� أسفل البطن. �� ا�حديث

الفار من  :و�� ا�حديث 608الهرج القتل و�ذا ك�� الكذب ك�� المطر و�ذا ك�� الز�ى ك�� 

ورخص �� ا�خروج  609حف والصابر فيھ �الصابر �� الزحفالطاعون �الفار من الز 

 مسلم �� �حيحھ عن سعد بن أ�ي وقاص ر��ي اللھ عنھ 605
 أحمد والط��ا�ي عن أ�ي عسيب مو�� رسول اللھ ص�� اللھ عليھ وسلم 606
 أحمد عن أ�ي مو��ى األشعري  607
ْم  608

َ
ْ�ِن، َول

َ
ْيخ ْرِط الشَّ

َ
� ش

َ
 َ�ِحيٌح َع�

ٌ
ا َحِديث

َ
ا�حاكم �� المستدرك ع�� ال�حيح�ن وقال عنھ: َهذ

ِرَجاهُ 
ْ

 ُيخ
 أحمد عن جابر بن عبد الهل ر��ي اللھ ع��ما 609
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 العادية للمرض �الهواء األسبابمر االعتقاد والتحرز من أمن غ�� فرار �شروط حفظ 

جاوره ما يإ��  اض سرايةاألمر الفاسد فمباشرة ا�حمية ل�خالص سفھ قالوا �� �عض 

المر��ى مدانات  و. وه610إن من القرف التلف :بإذن اللھ قال ص�� اللھ عليھ وسلم

فإن ال�افر�ن  . أي ال تأث�� �خلوق بالطبع611ى ال عدو  :وسلم فقولھ ص�� اللھ عليھ

اجب للعوام و  للسراية العادية مطلًقا فالتسبب يرون التأث�� من طبيعة المرض ال نفي

فناء حالھ ل ال ينضبط ملللمتوسط�ن فال�ا أفضلوالمبتدئ�ن �� السلوك فالتو�ل 

ْم ﴿فالتو�ل والتسبب عنده سيان 
ُ

َرك
ْ

وا ِحذ
ُ

ذ
ُ

بھ  الشاف�� أنفس ما يداوى  612﴾خ

 ﴿الطاعون التسبيح 
َ

ِح�ن ُمَسّبِ
ْ
 ِمَن ال

َ
ان

َ
ُھ �

َّ
ن

َ
 أ

َ
ْوال

َ
ل

َ
 ك�ل طاعة �شروطها فليست 613﴾ف

ال إنھ رحمة شهادة أ. لكن تقدم لنا 614أنا ال أستجيب من قلب اله :�ل طاعة شافعة

ِسَك ﴿ نھأ
ْ

ف
َ
ِمْن ن

َ
ٍة ف

َ
ئ َصاَبَك ِمْن َسّيِ

َ
ى ِإِذ ﴿(اذكروا  )﴾َو ﴿(. 615﴾َوَما أ ى ُمو��َ

َ
ْسق

َ
 )﴾اْست

ا﴿(السقيا لقومھ لما عطشوا  يھ طلب�� الت
َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

َ
اَك اْضِرْب ِ�َعصَ ﴿(أوحينا لھ أن  )﴾ف

َحَجَر 
ْ

 ا شعبتانذرع و�ان لهأو�انت من آس ا�جنة �جرها من عو�ج طولها عشرة  )﴾ا�

نة ا�جها بنفة حملها آدم من واسمها عليق، ابن عباس اسم تتقدان �� الظلمة نوًرا

ل ا�خرقة صأ] فمثلھ هو قلتشعيب فأعطاها لمو��ى [إ��  ح�ى وصلت نبياء�ا األ �توار 

ن الطور حملھ م ة�� ا�حجر عهدي ـلـات��ك لصاح��ا. فوشراء ع�اك�� الصا�ح�ن جائز لل

سبط  إ�� ع�ن �سيل �ل ع�ن �� جدول أمن �ل وجھ ثالثة  ر�عة أوجھ ينبعأمكعبا لھ 

 هبطھ آدم من ا�جنة فوصلأحجر أو  ميال سعة العسكر اثنا عشرألف  وهم ستمائة

 أبو داوود �� سننھ عن فروة بن مسيك ر��ي اللھ عنھ 610
 اللھ ع��ما مسلم �� �حيحھ عن أ�ي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ر��ي 611
 71النساء  612
 143الصافات  613
 ال��مذي �� سننھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 614
 79النساء  615
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ى لمو�� ظهر �ل حجر م�جزةا�حجر الذي فر بثو�ھ فاأل أو  شعيب فأعطاه مو��ىإ�� 

ا﴿(نص قاطع بالتعي�ن  ال �حجر وال لع��ى فلم يرد
ً
 َعْين

َ
َرة

ْ
ا َعش

َ
ت

َ
ن

ْ
ُھ اث

ْ
 ِمن

ْ
َجَرت

َ
ف

ْ
ان

َ
 )﴾ف

 سباط يضر�ھ فيتفجرعدد األ تر�حت ماًء عذبا ع��  فانفجرت ا�سكبت انبجست

ا فإذا �ً مثلھ كث� األمةمن هذه  األحوال هلقد وقع أل  ]قلتارتحل [إذا  بسيو�ضر�ھ في

َرَ�ُ�ْم ﴿( شر�وا طمسوه تبعا لمو��ى
ْ

اٍس َمش
َ
ن

ُ
لُّ أ

ُ
ْد َعِلَم �

َ
 ل سبطع�ن اللھ ل�) ﴾ق

 يخر للتفاخر بي��م والتنافس فيستقمشرب سبط آ جدولھ فال يدخل غ�� سبط ��

يع منبع علم واحد من الينابإ��  ] وهو إشارةقلتتنازع [ �ل سبط ويسقى دوابھ من غ��

مج��د فاللھ قادر ع�� تفج�� الماء بال سبب لكن علق  �لإ��  المتنوعة والمتوجهة

اللھ  نكر مثلھ فليس �جهلھ دواء فر�طأال غ�� ومن  ترتيًبا لملكھ األسبابالمسببات ب

  األسباببات ببالمس
ً
الماء من  فأجرى اللھ األسبابده بمعانقة بليثيب ع منھ تفضال

حجتھ  بلغيةأليدل ع�� أبلغية م�جزتھ � وسلم  صا�ع سيدنا محمد ص�� اللھ عليھأ

ِھ ﴿(لهم  فقلنا
َّ
َرُ�وا ِمْن ِرْزِق الل

ْ
وا َواش

ُ
ل

ُ
 ن نزلت لسبب خاص�ن السلوى فاآلية و م )﴾�

ْرِض ﴿(من يد ر�ھ  �لأنھ يأن �عتقد المتسبب أعمت فيجب 
َ ْ
ْوا ِ�� األ

َ
ْعث

َ
� 

َ
شد أفهو  )﴾َوال

ِسِديَن ﴿(د فال تتمادوا بل تو�وا الفسا
ْ

عاله أكم فالتقييد با�حال إفسادحال  )﴾ُمف

ف ذن لھ �� قتلھ بالتصر�أبأ��م مفسدون فقتل القاتل وا�حارب وقتل ا�خضر من 

ِقَصاِص ﴿ا إصالحا بل إفسادالباط�ي ليس 
ْ
ْم ِ�� ال

ُ
ك

َ
 َول

ٌ
 616﴾َحَياة

مجواز التوسل باأل لفزع إلیھ  فاضل وا

وا ن يطلبأ�سبب فسادهم منع اللھ لهم  إسرائيلصر ع�� ب�ي ومن جملة اإل 

َھ ِمْن ﴿مة حبيبھ مو��ى نب��م وقال أل إ��  حوجهمأر��م بل  ئج مناا�حو 
َّ
وا الل

ُ
ل

َ
 َواْسأ

 179البقرة  616
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ْضِلِھ 
َ
ْم ﴿ 617﴾ف

ُ
ك

َ
ِجْب ل

َ
ْست

َ
وفيھ �شارة عظيمة فسأل مو��ى الماء لقومھ  618﴾اْدُعوِ�ي أ

ة لھ عليھ وسلم المغفر بقومھ وسأل عي��ى المائدة بقومھ وسأل لنا الرسول ص�� ال

 ﴿بإذن اللھ 
َ

ِمِن�ن
ْ

ُمؤ
ْ
ِبَك َوِلل

ْ
ن

َ
ِفْر ِلذ

ْ
غ

َ
 فأجاب اللھ لهما ما طلباه بقومهم لهم 619﴾َواْست

��ها كب األمةذنوب هذه أو�� فعلم منھ مغفرة  فالن يجيب نبينا فيما طلبھ بأمر

بق �� ة ورب غفور سمة مذنبأبلغ ا�حامد أ للھـ�ها �سبب استغفار نب��ا لها فوصغ�

وجودها. فهذه دليل االستسقاء وهو طلب الماء  ھ �عا�� ذنو��ا ومغفر��ا لها قبلعلم

اللھ فيھ. � إ� الناس للتشفع أفضلوالدعاء وتقديم  التضرع والصالة يةمن اللھ �سبب

  المص��إ��  استسقى نبينا فخرج
ً
. وطلب منمت متنذلال

ً
للھ ا واضًعا متخشًعا م��سال

ول يوم ا�جمعة فقال يا رس األعرا�يدعاء لما جاءه  المطر ع�� المن�� �� خطبتھ بمجرد

ن �سقينا فرفع يديھ ود�� أفادع اللھ  األرض جدبتأاللھ هلكت الكراع والموا��ي و 

ضل والفزع فاولو �� ا�خطبة ودليل التوسل باأل  �� الدعاءرفع اليدين  ] وهو دليلقلت[

جمعة ا�إ��  فنشأت �حابة فمطرت من ا�جمعة �م عند الملمات فإ��م أبواب اللھل�إ

ن ترك الدعاء برفع شدة مذموم ومخالفة الشرع فإن �� تركھ مقاومة اللھ أفعلم 

 620للھاقبلوا صدقة اف أفضل ال�جزإ��  ودعوى التحمل لمشاقھ فالرجوع

 621جلةاأل  عند ال�جز غ�� و�قبح*  ظهار التجلد للعدىإو�حسن 

 مثل خليل  األرضلن تخلو  :و�� ا�حديث
ً
��م و  ف��م �سقون  الرحمنمن أر�ع�ن رجال

 32النساء  617
 60غافر  618
 19محمد  619
 �حيح ابن حبان عن عمر بن ا�خطاب ر��ي اللھ عنھ 620
 من شعر ابن الفارض  621
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 :وسلم ، قال ص�� اللھ عليھ622م�انھ باآلخربدل اللھ أمات م��م واحد إال  رون ماصتن

إذا ف غ��همإ��  بالمعا��ي حول اللھ ذلكعمل قوم إذا  ما عام بأمطر من عام ولكنھ

 استسقوا �� زمن ا�حجاج فلم �سقوا، 623الفيا��إ��  عصوا جميًعا صرف اللھ ذلك

للھ جابكم اسنة العصر وسنة العشاء دائًما أل  لهم لو استسقى من حافظ ع�� فقيل

 نفسھ فعلم أنھ توفرتإ��  فلم يجد ا�حجاج أحًدا من قومھ استو�� ذلك دائًما فرجع

ما �� إ فاستسقى بنفسھ فرحمهم اللھ ب��كتھ و�ركة السنة فال تلتفت طفيھ الشرو 

من باللھ أن ؤ . فال يحل لمن ي624كروا موتاكم بخ��اذ :نقموا عليھ فإن اللھ تواب رحيم

 �ن أطلعك اللھ بالكشف والعيان ع��� السلف وا�خلف من �ل من لم �عاينھ فم يجرح

 س واحد فال يحل لك �� ا�حقيقة أنو�ينھ نف مرتبة ظلمھ ومعصيتھ ثم حال بينك

ذف ق ابل التوب و�ياك من المو�قات و��جرحھ فإن ر�ھ غافر الذنب وقت�عدلھ وال أن 

األو�� ف ا�ً أم�عباد اللھ بالتخم�ن ولعن من وصلك بأنھ فعل كذا وال سيما إن حكمھ اللھ 

لدا�� ا ئبون لر��م وليكنافعون مشفعون تاال إلھ إال اللھ ش أهلمن واله اللھ ف األمرب

ان الدعاُء �  من قلو��م فمه�ى إ�� المؤمن�ن قربأجابة فاللھ كر�م وهو ر�ھ ع�� يق�ن اإل 

ن يجيب من أ و�� اللھ فاللھ أكرم �نقرب فال بد أن ي�ون �� المسلمأجابة عم �ان لإل أ

. ��ا تموهعصي ادعوا اللھ بألسنة ما :للبعض و���ك البا�� قال ص�� اللھ عليھ وسلم

 نك ما عصيت بلسانھ وهو ما ع��ى بلسانك فاستقامةيدعوا �عضكم لبعض أل 

خلص واحضر أالباطن واللقم و جابة فأص�ح التوجھ حال الطلب شرط قوي �� اإل 

َعاٍم َواِحٍد ﴿(اللھ �عا��  ي تجب من حيث يدر 
َ
� ط

َ
ْصِ�َ� َع�

َ
ْن ن

َ
ى ل ْم َيا ُمو��َ

ُ
ت

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
 )﴾َوِ�ذ

 الط��ا�ي �� األوسط عن أ�س بن مالك ر��ي اللھ عنھ 622
ا�حاكم �� المستدرك ع�� ال�حيح�ن عن ابن عباس ر��ي اللھ ع��ما وأخرجھ ابن جر�ر موقوفا ع��  623

 ابن مسعود ر��ي اللھ عنھ
 أبو داود وال��مذي عن عبد اللھ بن عمر ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 624
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 للؤلؤا وا المث�ى ع�� المفرد يخرج م��ماطلقأأو  بالسلوى  �لون المنأ��م يسئمناه أل

طعام واحد  مائدة واحدة قالت العرب دام ع�� من داوم ع��أو  يخرج من الم�حو�نما 

تلذذ ال أهل ��ما طعامألأو  حدهم ببعضأفال �ستع�ن  أغنياء��م ألأو  لواناأن �ان �و 

ت بناُء فنسب��ا األ  آباؤهم ورضيت�ا قوم فالحون بمصر وهو سوءة أخرى فعل� موه

ا﴿(ل�جميع 
َ
ن

َ
اْدُع ل

َ
ا﴿(جلنا أل  )﴾ف

َ
ن

َ
رِْج ل

ْ
َك ُيخ ا مِ ﴿(جواب الطلب  يظهر و�وجد )﴾َر�َّ مَّ

 
ُ

ِبت
ْ
ن

ُ
ْرُض ﴿(تقبل أن ينبت ف��ا  )﴾ت

َ ْ
ِمْن ﴿(�عض حال �ونھ  سناد مجازي أي منإ )﴾األ

ِلَها
ْ

أطايي��ا �الكرفس  من ا�خضر ولم يكن لھ ساق من األرضما ينبت من  )﴾َبق

اِ�َ�ا﴿(والنعناع والكراث 
َّ
وِمَها﴿( خو القتاد وهو ��يء �شبھ ا�خيارأ )﴾َوِقث

ُ
ي أ )﴾َوف

ى مو��أو  قال اللھ )﴾َوَعَدِسَها َوَ�َصِلَها﴿(ا�حنطة أو  الثومأو  ��واا�خ�� فوما لنا أخ

 ﴿نبيھ (
َ

ون
ُ
ْبِدل

َ
ْست

َ
�

َ
ى﴿(خذون أنفسكم وتتختارون أل أ )﴾أ

َ
ْد�

َ
ِذي ُهَو أ

َّ
أصلھ ف أخس )﴾ال

ِ بِ ﴿(الدنو فاستع�� ل�خسة كما استع�� البعد �� الشرف 
ّ

 َو ُه ﴿(الذي عوض  )﴾يالذ

 
َ

 �ار عل��م فلم يرجعوا فقال �عا��نشرف وهو المن والسلوى فالهمزة لإل أ )﴾ٌ� �ْ خ

وا ِمْصًرا﴿(
ُ
 بمع�ى خرج من م�ان لغ��هعدى بمن انزلوا وهو هنا متعد فإن � )﴾اْهِبط

ْوِم يَ ﴿ية وليس مصر فرعون بدليل مصار وهو البلد العظيم فإنكم �� ال�� من األ 
َ
ا ق

 
َ
َسة دَّ

َ
ُمق

ْ
ْرَض ال

َ ْ
وا األ

ُ
ل

ُ
ْم ﴿( 625﴾اْدخ

ُ
ك

َ
ِإنَّ ل

َ
ْم ﴿(فيھ  )﴾ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
 األرضمن نبات ) ﴾َما َسأ

ن عل��م فال لتھ و�خطب ر�ان دو أع�ي واسم�� يا جارة كسلطان جمع أ ياكإفمثالھ 

أ�عمت �عمتھ فقبلتھ رعيتھ فمصر كذا فأحسن الس��ة فزدت �� توليتھ و  وليناه ع��

 امتنعوا من طاعتھ فن�لتنوفالن وليتھ وظهر منھ كذا ف عل��م
ً
 �لت بھ و�رعيتھ مثال

 حسنأ �شاء ما �علمھ بمنإخباًرا فقط بل إفمقصوده ا�حاضرون تنب��ا و�عليما ال  ��م

 راد غ��ها وقع بھ مثلھ فالأع�� وقصص فمن �ان �� �عمة وكفرها و ساء فالقرآن أأو 

 21المائدة  625
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 ﴿(يلومن إال نفسھ فل��ض �ل واحد بما قسم لھ من ر�ھ 
ُ
ة

َّ
ل ِ

ّ
ْ�ِ�ُم الذ

َ
 َعل

ْ
) ﴾َوُضِرَ�ت

ن ع�� ا�حائط الذلة الذل لصقت ��م من ضرب الط�أأو  حاطة القبةإ��م  حيطتأ

 ﴿(من جز�ة وغ��ها  والهوان
ُ
ة

َ
ن

َ
َمْسك

ْ
ة قعده عن ا�حركأفقره و أالفقر فالمسك�ن ) ﴾َوال

م �سلموا فإن �انت له من لإقيام الساعة إ��  ذالءأع�� كفران النعمة فهم  مجازاة لهم

م��م  ذلأالملل  أهليظهرون المسكنة لئال تضاعف عل��م ا�جز�ة فال ترى ��  موالأ

 نيافهم عباد الد دنيا وطول العمرحرص م��م ع�� الألهم وال ملك وال تجد  فال قبيلة

ٍب ﴿(مل وطول األ 
َ
ض

َ
 وهقر بھ استحقأبوُء بذن�ي أفالبوء �� الشر فقط  )﴾َوَ�اُءوا ِ�غ

 ﴿(ولزمهم فالغضب الذم والعقو�ة �� اآلخرة 
َ
ضرب الذلة والبوء بالغضب  )﴾َك لِ ذ

 ﴿( سبب )﴾ـبِ ﴿(
َ
 يَ ﴿(ي ال��ود �انوا أ )﴾ْم �ُ �َّ أ

ْ
 ك

ُ
 رُ ف

َ
 )﴾اِت يَ آبَ ﴿(االستمرار ع��  )﴾ون

حرى أعليھ وسلم والم�جزات الساطعة ع�� يد مو��ى نب��م و  اللھ صفات محمد ص��

ل��م إسل نجيل وقالوا لم ير بما �� التوراة و�عي��ى و�محمد و�اإل  القرآن العظيم وكفرواب

 َيَديَّ ﴿فكذ��م اللھ 
َ

ا ِلَما َبْ�ن
ً
ق ْم ُمَصّدِ

ُ
ْيك

َ
ِھ ِإل

َّ
ي َرُسوُل الل ِ

ّ
اِئيَل ِإ� ْوَراِة مِ َيا َبِ�ي ِإْسَر

َّ
َن الت

ْحَمُد 
َ
ِ�ي ِمْن َ�ْعِدي اْسُمُھ أ

ْ
ًرا ِبَرُسوٍل َيأ ِ

ّ
 ﴿(عليھ وسلم  ص�� اللھ 626﴾َوُمَبش

َ
ون

ُ
ل

ُ
ت

ْ
َوَ�ق

َحّقِ 
ْ

ْ�ِ� ا�
َ
 ِ�غ

َ
�ن ِبّيِ

َّ
وا سبع�ن أ��م قتلروي  مقتلوا أشعياء وزكر�اء و��� وغ��هظلًما  )﴾الن

ع��  ع�� وجھ الظلم البقلهم آخر ال��ار فلما قتلوهم  ال��ار وقامت سوق أول  نبًيا ��

ل � غ�� ا�حق لكن ر�ما تحص�فقتل الن�ي ال ي�ون إال ع و�ل قال �غ�� ا�حقأوجھ الت

رفعة ة حبابھ كرامة وشهادة وز�ادأمك��م اللھ �� و�نما  شعياأيضا  ش��ة فأزالها فقتلوا

ر بھ مأيؤمر بقتال وأما من  قتل من لمو�نما  وجعفر كمن قتل �� سبيل اللھ كحمزة

ا﴿قولھ  ھ ات�ح لكبم با�خالفة ففعص
َ
ن

َ
ُصُر ُرُسل

ْ
ن

َ
ن

َ
ا ل

َّ
ا ﴿ ،627﴾ِإن

َ
ن

ُ
ِلَمت

َ
� 

ْ
ت

َ
ْد َسَبق

َ
ق

َ
َول

 6الصف  626
 51غافر  627
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َ

ُمْرَسِل�ن
ْ
ا ال

َ
  *ِلِعَباِدن

َ
ُصوُرون

ْ
َمن

ْ
ُهُم ال

َ
ُ�ْم ل بأحدهما أو  فالنصر با�حجة والسيف 628﴾ِإ�َّ

ِلَك ِبَما َعَصْوا﴿(
َ
 حباب اللھ فارت�ابأأي جرهم العصيان والتمادي واالعتداء ع��  )﴾ذ

الطاعات سبب لكبائرها فمنعهم  ارت�اب كبائرها كما أن صغارإ��  الصغائر يؤدي

فالمر�ض يدرك حرارة ومرارة  يماناإل سقم القلب بالغفلة عن اللھ عن إدراك لذاذة 

عاقل ن ا�خالفة كنفرة الع المؤمن�نا�حلو كسكر فالغفلة سم للقلوب فنفرة قلوب 

وا﴿(حكم أو  ص�حأو  أفضلمن السم فللھ مراد وللعبد مراد فمراد اللھ 
ُ
َمن

َ
ِذيَن آ

َّ
 )﴾ِإنَّ ال

ِذيَن َهاُدوا﴿(من قبل  نبياءباأل 
َّ
ن إليك إوقالوا تبنا وملنا  تابوا من عبادة ال�جل )﴾َوال

همال الدال إالعرب بفخففتھ  بن �عقوب ذن قلنا ع��ا�ي عرب فأصلھ ��و �ي و قلنا عر�

 صال��م قالوا تحركت السماء دعن من ��ود تحرك فإ��م يتحر�ون أو  وهو أك�� أوالده

َصاَرى ﴿(عند المناجاة لمو��ى 
َّ
��م فالياُء �� نصرا�ي للمبالغة أل �ياجمع نصر  )﴾َوالن

ِھ ﴿نصروا المسيح 
َّ
َصاُر الل

ْ
ن

َ
ْحُن أ

َ
 ن

َ
ون َحَواِر�ُّ

ْ
اَل ا�

َ
 �س�ى نصران�سبوا لقر�ة أو  629﴾ق

 ﴿(ناصرة أو 
َ

اِب�ن و أ من النصارى وال��ود ديان ا�حق طائفةأالمائل�ن عن ) ﴾َوالصَّ

ئكة المال  عبدةوقيل هم  صل دي��م نوحأقوم ب�ن النصارى وا�جوس وقيل أو  طائفة

ِخرِ َوَعِمَل َصاِ�ًحا﴿( وال�واكب
َ ْ
َيْوِم اآل

ْ
ِھ َوال

َّ
َمَن ِبالل

َ
 لودخ ا خالصاإيمانبمحمد  )﴾َمْن آ

ْجُرُهْم ﴿(صادقا  دخوال سالماإل 
َ
ُهْم أ

َ
ل

َ
ِ�ْم ﴿( عمالهمأثواب ) ﴾ف َد َرّ�ِ

ْ
بدخول ا�جنة ) ﴾ِعن

ْ�ِ�ْم ﴿(
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 خ

َ
 ﴿(�� الدنيا ) ﴾َوال

َ
ون

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
 اآلخرة ح�ن يخاف الكفار يحزن  ��) ﴾َوال

� إن ودخل �الك��ى خوخ��ه فلهم وا�جملة  من ضيع عمره �� الباطل والهوى فمن مبتدءٌ 

 وسفهذا الدين حسن �� النف يةوالفاء سبب �� جواب من لتضم��ا مع�ى الشرط الفاءُ 

إال ع�� استحسانھ وقبولھ وع�� طبع  تقليد فال يولد مولودأو  يميل عنھ آفةو�نما 

 172و 171الصافات  628
 14الصف  629
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 الناس الإس االتقليد آلمن وهل يفسد الن مالةإفلو ترك وحده من غ��  سالممت�يء لإل 

 فأبواه سالماإل ع�� فطرة  وقد يولدإال  من مولود ما :اللھ عليھ وسلمقال ص�� 

ب�� جواًبا ال لست بر�كم وال مخالفة  ، فالفطرة630يمجسانھأو  نصرانھي أو ��ودانھ

فمن أجاب  631قتلھ ا�خضر طبع �افًرا يم الذإن الغال  :ب�ن قولھ ص�� اللھ عليھ وسلم

ال لم يجب لزوال ا�جالل �� �مطمئنا و  ا أجاب �عد وجودهمؤمنطوًعا ل�ونھ علم للھ 

 ما �ان عليھ �� علمھ �عا�� فمقتولھ علم �افًرا مفسًدا لوإ��  الدنيا ببدو ا�جمال ف��جع

ن إما خلق لھ فال تيئس عن مولود إ��  بقي و�ن ولد ع�� ب�� الفطرة لكن البد أن يرجع

 هو عون إنما  فا�خضرراحك اللھ منھ أ ما شقًيا�ما سعيًدا فهو لك فرط و إمات فإنھ 

لم اللھ وهو عاألول  :ر�عةأ األمرغ�� ف ال و��ى �� قبطي فإ��ما قتاله تصر�فاعزرائيل كم

وهو � مقام ب� ي�م الكتاب. والثاأم و بطن األ  المعنوي وهو عند الصوفيةاألول  البطن

 ة المولودالصوري. والرا�ع مولود صوري وهو صور  ممولود معنوي. والثالث بطن األ 

 كما ال يتم�� �� عالم ب�� والبطن الصوري قيالسعيد من الش عنوي لذلك ال يتم��الم

لسعيد ا :صورة علم اللھ ففيھ يتم�� الشقي من السعيد قال ص�� اللھ عليھ وسلم

، فا�خ�� اآلخر السيد قد �شقى 632مھأ�� بطن  مھ والشقي شقيأسعيد �� بطن 

م الكتاب أالكتاب فأبو سفيان مثال سعيد ��  مأمھ أوالشقي قد �سعد فالمراد ببطن 

نحو بدر واحد شقاوة عارضية فاضمحلت بقوة  شقي ��و�نما  صلية ال تنفكأسعادة 

شقي ��  بًدا فأبو جهلأ�ستند �ل ��يء وال �سند لغ��ها  فإ�� المشيئةاألصل  السعادة

دة م الكتاب فعارضتھ سعاأ��م شقي �� فجبلة بن األ طوارم الكتاب و�� بقية األ أ

 األمرل �� التبدو�نما  ما ورد ن�وهو الشقاء فال تنا�� ب األصل فاضمحلت بقوة سالماإل 

 �حيحھ عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ البخاري �� 630
 مسلم �� �حيحھ عن أ�ّي بن كعب ر��ي اللھ عنھ 631
 الط��ا�ي �� األوسط عن عبد اللھ بن مسعود ر��ي اللھ عنھ 632
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سابقية �� إ مرناأخلقنا اللھ لعبادتھ فو�لنا و�نما  با�خواتم العار��ي ال ذا�ي فالع��ة

الوقت  غلھش وا�خاصة شغل��م السابقة والفق�� مره �عا��. فالعامة شغل��م ا�خاتمةأ

 ﴿حققھ وتخلقھ بقولھ �عا�� المقرب ال شغل عن ر�ھ أبًدا لت
ْ
� ِ

ْ
ِجنَّ َواإل

ْ
 ا�

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
َس َوَما خ

 ِلَيْعُبُدوِن 
َّ

فمن  كملعباد�ي ومعرف�ي وهو مقامنا األإ��  أمرهم ��ليعرفون ليص 633﴾ِإال

 عن ر�ھ بنفسھ �� نظر ا أو الحقةأو  اهتم عندنا �سابقة
ً
عقالء لوقت عددناه مشغوال

لٌّ ﴿ا باللھ نأ�حابفقد آمن �ال�حابة والطائفة المقر��ن  فمن ا�شرح قلبھ بنور اللھ
ُ
�

ِھ 
َّ
َمَن ِبالل

َ
 ﴿(لبلد ا أهلال بالعقل والتقليد والرسم والعادة واالقتداء باآلباء و  634﴾آ

َ
َوال

ْ�ِ�ْم 
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
 ﴿( نانيةمن حجاب األ ) ﴾خ

َ
ون

ُ
 ُهْم َيْحَزن

َ
ر نو إ��  او لفإ��م وصثنينية باإل )﴾َوال

 إِ ﴿(اذكروا  )﴾َو ﴿(الوحدة والهو�ة 
ْ
ْم ﴿(زمن  )﴾ذ

ُ
ك

َ
اق

َ
ا ِميث

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
عهدكم باتباع مو��ى ) ﴾أ

خرى أاللھ عليھ وسلم وهو تذك�� �خيانة  بمحمد ص�� يماناإل واتباع التوراة وف��ا 

وَر ﴿(ك قبل التيھ و�عد نجا��م وذل
ُّ
ُم الط

ُ
ك

َ
ْوق

َ
ا ف

َ
ْعن

َ
تم ا�جبل العظيم ح�ى أعطي) ﴾َوَرف

الميثاق لما امتنعوا من قبول التوراة الشتمالها ع�� المشاق فرفع ج��يل ا�جبل ع�� 

ا �� فر�خ مقدار قامة �الظلة عل��م وقال 
ً

وا ن لم تقبلإقدر عسكرهم و�ان فر�خ

جبل مح�ن ا�ال مفر لهم قبلوا و�جدوا مأوا أنھ ال ر التوراة أرسلت عليكم ا�جبل فلما 

بھ رفع العذاب عنا فهذا  نصاف وجوههم وقالواأر لهم عادة فال ��جدون إال ع�� فصا

راه �� الدين كإلالختيار فال  �� المقابلال من قبيل ا�ج سالماإل ا�ج�� كج�� السيف ع�� 

 ﴿فمن باب 
َ

ِمِن�ن
ْ

وا ُمؤ
ُ
ون

ُ
ى َيك اَس َح�َّ

َّ
ِرُه الن

ْ
ك

ُ
 ت

َ
ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
ج�� و�نما  للھ فقط فهو 635﴾أ

ا و�ن قيلظ سالماإل ا�جبل والسيف ع�� 
ً

بھ ال إكراه ع��  اهًرا وليس مثلھ منسوخ

 56الذار�ات  633
 285البقرة  634
 99يو�س  635
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ْيءٌ ﴿ سالماإل كراه ع�� الوجود اإلو�نما  �� الدين يماناإل 
َ

ْمرِ ��
َ ْ
َك ِمَن األ

َ
ْيَس ل

َ
�ع�ي  636﴾ل

هم اطمأنت نفوس نإفال ي�ح باطًنا إال  يماناإل ج��وا ع�� أحقيقة فالهداية للھ و�ن 

ْم ﴿( دليل غ�� ظاهر وقلنا لهم الن�خ من �ل وجھ بالطالق إف
ُ

اك
َ
ْين

َ
ت

َ
وا َما آ

ُ
ذ

ُ
من  )﴾خ

ةٍ ﴿(الكتاب  وَّ
ُ

ُروا َما ِفيِھ ﴿(بجد وعز�مة  )﴾ِبق
ُ

ك
ْ
اه بمقتض تفكروا فيھ واعملوا )﴾َواذ

ْم ﴿(ھ وال تنسوه بھ ومدارست يماناإل بالقلب و�اللسان ب
ُ

ك
َّ
َعل

َ
 ﴿(ل�ي  )﴾ل

ُ
ق

َّ
ت

َ
 ت

َ
النار  )﴾ون

ْم ﴿(والمعا��ي 
ُ
ْيت

َّ
َول

َ
مَّ ت

ُ
ِلَك ﴿(ء بالميثاق عرضتم عن الوفاأ )﴾ث

َ
 خذهأ�عد  )﴾ِمْن َ�ْعِد ذ

ھُ ﴿(فإ��م مسلمون ظاهًرا 
ُ
ْم َوَرْحَمت

ُ
ْيك

َ
ِھ َعل

َّ
ْضُل الل

َ
 ف

َ
ْوال

َ
ل

َ
أو  الذي وفقكم للتو�ة )﴾ف

 ﴿(ليكم محمًدا يدعوكم ل�خ�� و��ديكم ل�حق إرسل أأو  خر عذابكمأو  مهلكمأ
ْ
ن

ُ
ك

َ
ْم ل

ُ
ت

اِسِر�َن 
َ

خ
ْ

اب الدنيا واآلخرة فلوال حرف الهالك�ن المغبون�ن بالمعا��ي وذه) ﴾ِمَن ا�

 ما �عده مبتدٌء وجب حذف خ��ه وهوع�� امتناع ا�جواب �سبب وجود الشرط ف يدل

 ﴿(ل مثال حصمحاصل لسد ا�جواب مسده عند سيبو�ھ وعند ال�وفي�ن فاعل 
َ
ْد َول

َ
ق

ُم 
ُ
َدْوا﴿(عرفتم ال��ود  )﴾َعِلْمت

َ
ِذيَن اْعت

َّ
ْبِت ﴿(ظلموا  )﴾ال من بصيد السمك ز  )﴾ِ�� السَّ

للھ ت فيھ ك��ة لما ألهمھ ان حرمھ اللھ يومھ فافتتنوا بحضور ا�حو أ�عد  داوود بايلة

اُ�ُ�ْم َيْوَم ﴿لهم بأنھ يصاد أفإذا انصرم اليوم غاب لما  من فيھمن األ 
َ
ِت�ِ�ْم ِحيت

ْ
أ

َ
 ت

ْ
ِإذ

 
َ

ون
ُ

ُسق
ْ

وا َيف
ُ
ان

َ
وُهْم ِبَما �

ُ
ْبل

َ
ِلَك ن

َ
ذ

َ
ِت�ِ�ْم ك

ْ
أ

َ
 ت

َ
 ال

َ
ون

ُ
 َ�ْسِبت

َ
ًعا َوَ�ْوَم ال رَّ

ُ
فحفروا  637﴾َسْبِ�ِ�ْم ش

��ار عشية ا�جمعة فيقل ��ار ففتحوا تلك األوشرعوا منھ األ اض حول البحرا�حي

ا حد ففعلوه زمانخذونھ يوم األ أيقدر ع�� ا�خروج فيفال  ا�حياضإ��  الموج ا�حوت

�ون ع�� �لنا السبت فم�حوا و�اعوا فاف��قت القر�ة وهم كث لأحن إال إفقالوا ما نرى 

عشر ألفا  يراضية ساكنة وفرقة ناهية بقوة فالناهون نحو اث� ثالثة فرقة عاملة وفرقة

 128آل عمران  636
 163األعراف  637
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ُهْم ﴿(ائط وا القر�ة با�حقر�ة واحدة فقسم فقالوا ال �ساكنكم ��
َ
ا ل

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

َ
جل أل  )﴾ف

 ﴿(صرارهم ع�� المعصية إ
َ

اِسِئ�ن
َ

 خ
ً
وا ِقَرَدة

ُ
ون

ُ
رج خمبعدين فخرج الناهون ولم ي )﴾ك

 خايشذناب يتعاوون الشبان قردة واأل أقردة لهم  غ��هم فتسوروا عل��م فوجدوهم

وا﴿(ـقلو��م ف خع�� م� حقيقي مرتب خم� خناز�ر وهو
ُ
ون

ُ
�لمة الت�و�ن  )﴾ك

 اإل�س�� إ أ�يفت اإل�سدون  اإل�سمن  �سا��اأ�� ص��وا قردة فعرفت القردة يالتصو 

�خوا ع�� مو�نما  ف�انت القردة قبلهم. واخم� م الفهم والعقل لما�بقي ف�ألنھ  يوتب�

الدوا و تالعمل وماتوا �عد ثالثة ولم ي جنس ًء لقبحهم فا�جزاء ع��اصور��م لقبحها جز 

��ا إحيث قال الشارع  الفارن جاز عقال والذي يقتضيھ سياق �ع�� رواية ابن عباس و 

 ُهوَ ﴿وظنھ ال يتخلف اإلبل  ل�ن حيث لم �شرب الل�ن إسرائيلممسوخ ب�ي 
ْ

 َوْ�ٌ� ِإن
َّ

 ِإال

�قيت و  اإل�سوالد أ��م أ��م ممسوخون و أ ��م �علمون أثم عليھ  وا��م توالدأ 638﴾ُيوَ��

 ورة حيوان و�عتد عدة طالق و�عتدع�� ص ن م�خإلق زوجتھ طوت اإل�سطباع أف��م 

ال�ي توجهت إل��ا نبوة  األمةاللھ �� هذه  ن م�خ جماًدا وأن ال يقع بحمدإعدة وفاة 

ن اللھ �عا�� ع�ن ل�ل ن�ي �عظيم أاعلم  .ا�خلق و�ن جاحًدا فالنادر ال حكم لھ أفضل

مرنا أت عليھ كيف نكرواأمھ بھ خ�� مو��ى قو أ��ك العمل فلما بيوم ا�جمعة بالعبادة ال 

يوم السبت فنحن نخالفك و�عظم  يام الست فأطاعوهبذلك واللھ خلق ا�خلق �� األ 

 موًرا بالءً أك واش��ط عل��م هالعنات واإل ل اللھ لھ دعهم �ع�ي ع�� سبيل اإل السبت فقا

جمعة لهم حيث لم يتبعوا نب��م �� ا� ب��م فص��هم اللھ قردة عقو�ةلهم حيث خالفوا ن

�سبب السبت �النصارى لما أخ��هم عي��ى بتعظيم ا�جمعة خالفوه كيف كهم أهلف

فش�ى ع�� ر�ھ فقال لھ دعهم  العمل فاللھ واحد وهو ابتداءُ  أفضلتأمرنا بھ واألحد 

ا فو كهم اللھ مكًرا ��م حيث خالأهلحد فاقتحموها فموًرا �� األ أعقو�ة لهم فحرم عل��م 

 4النجم  638
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نبيا��م أبل �سبب الكفر واالختالف ع�� حد فقط نب��م فليست العقو�ة للسبت واأل 

ال غ��  مرهأ��م ايمكر اللھ ��م لعصو�نما  مر اللھأواستحسان رأ��م ع�� 

اَها﴿(
َ
ن

ْ
َجَعل

َ
 ﴿(العقو�ة  )﴾ف

ً
اال

َ
�

َ
ا و عت�� ��ا تمنعھ من ارت�اب ما عملع��ة تنكيل الم )﴾ن

َها﴿(عن اليم�ن امتنع  ن�ل
َ

ف
ْ
ل

َ
 َيَدْ�َ�ا َوَما خ

َ
بما و أ مم ال�ي �� زم��ا و�عدهالأل  )﴾ِلَما َبْ�ن

 لما تقدم من ذنو��مأو  تلك القر�ة وما حولها هلأل أو  من القرى وما تباعد ع��ا حضر

 ﴿(وما تأخر م��ا 
َ

ِق�ن
َّ
ُمت

ْ
 ِلل

ً
ة

َ
لهم وغ��هم ممن اللھ ممن سمعها وهم الناهون  )﴾َمْوِعظ

 نالمنعم بالكفران ف��د مي�ا��ُء وما  حساناإل فعلهم فهو جزاء من لم �عرف قدر  كره

 من من هذهؤ مم بالم�خ وعقو�ة من لم يذل ال�جران فعقو�ات األ إ��  عزة الوصال

ْبَصاَرُهْم ﴿فظع أبم�خ القلوب فهذه أشد و  األمة
َ
أ ُ�ْم َو

َ
ِئَد�

ْ
ف

َ
ُب أ ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
فمن لم  639﴾َون

�ل النجاسات أسياسة الدواب فالممسوخ خن�يًرا يإ��  بحضرة الملوك رد يتأدب

شياء أال يجد حالوة الطاعة أ�ل ا�حرام فعالمة م�خ القلب ثالثة أي قلبھ الممسوخو 

ومن  مر دنياهأخرة كفاه اللھ من عمل لآل  :حدأمن المعصية وال �عت�� بموت  وال يخاف

�ح اللھ صأص�ح سر�رتھ أص�ح ما بينھ و��ن الناس ومن أما بينھ و��ن اللھ  ص�حأ

� �� ال�جن وصالح النساء �فصالح الصبيان �� المكتب وصالح القطاع  .640عالنيتھ

 وصالح الكهول �� المساجد البيوت

ل ي إسرائی  حدیث بقرة بن

 ﴿(اذكروا  )﴾َو ﴿(
ً
َرة

َ
َبُحوا َبق

ْ
ذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َھ َيأ

َّ
ْوِمِھ ِإنَّ الل

َ
ى ِلق اَل ُمو��َ

َ
 ق

ْ
ا فهذ )﴾ِإذ

ن�ى أھ ف�ي ليتباعدوا عن سالفهمأ��مھ جبتذكر��م بما ا إسرائيلخالف ب�ي خر أل آتو�يخ 

 ﴿ل القصة شقها فأو � األرض��ا تبقر واحدة سميت بھ أل
ُ
ت

ْ
اَرأ ادَّ

َ
ًسا ف

ْ
ف

َ
ْم ن

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
 ق

ْ
ْم َوِ�ذ

 110األ�عام  639
 ابن أ�ي الدنيا وابن أ�ي شيبة من أقوال العلماء  640
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اه فلما طال قتلھ وألق ن يموت ل��ثھأب حم��م فق��ا ولھ عم غ�ي فأ الأن رج 641﴾ِف�َ�ا

لقسامة قبل نزول ا ع�� مو��ى األمرھ فجحدوه فاشتببباب قر�ة فقام وطل��م بالدية 

قتلھ  بمن اضر�وا ببعضها القتيل لي�� و�خ��عليھ فقال لھ اللھ اذبحوا بقرة ف

ا ُهُزًوا﴿(فـ
َ
ن

ُ
ِخذ

َّ
ت

َ
ت

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ما قال ل تيل وتجيبنا بذبح بقرة استبعاًدامر القأ�سألك عن  )﴾ق

�حمد ع�� ا نبيا��ا فللھأشد عتوها ع�� أما  األمةهذه  إ�� ] فانظرقلتواستخفافا بھ [

تصور ف��ا فال ي تكفر أبًدا �سراية عصمة نب��ا الومة باللھ فلم تكفر و حالمر  األمةهذه 

��زئ�ن هؤالء المس  �� زمنھ اللهم الطف بنا من مثلمثلها باللھ �عد موتھ أبًدا فضال

ِھ ﴿( بر��م ونب��م
َّ
 ِبالل

ُ
ُعوذ

َ
اَل أ

َ
 ﴿(تحصن باللھ من أ )﴾ق

َ
َجاِهِل�ن

ْ
 ِمَن ا�

َ
ون

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 )﴾أ

وصفوه ن ذبح البقرة عزم استأفالهزؤ سفھ �� منصب التبليغ فال يتصور فلما علموا 

ُھ  َما﴿غ��ه أو  فشددوا فشدد اللھ عل��م، فمثلھ يقع ل�ل من ضيق ع�� نفسھ
َّ
َعُل الل

ْ
َيف

ْم 
ُ
ت

ْ
َمن

َ
ْم َوآ

ُ
ْرت

َ
ك

َ
 ش

ْ
ْم ِإن

ُ
اِبك

َ
أن  جزأت فتحتھ حكمة و��بقرة أل د�ى فلو عمدوا أل  642﴾ِ�َعذ

ولدي ل طلق ال�جلة �� الغيضة أمانة عندكأرجال صا�ًحا لھ ولد و�جلة فقال يا رب إ�ي 

اأا ك�� بر ر�ھ ووالدتھ فقسم الليل مإن ك�� فتوحشت تر�� وحدها فل
ً
ا ي ثالث

ً
ص�� ثلث

بثلثھ  �أ�لو  ثا فيحتطب ع�� ظهره و�تصدق بثلثھمھ ثلأو�نام ثلثا و�جلس عند رأس 

 إبراهيملھ إ يھ عند اللھ �� الغيضة فادع اللھبأمانة أمھ ثلثھ فأخ��تھ بقضية ويعطي أل 

 بلجلدها فأق نھأن رأي��ا يخيل لك من شعاع الشمس إنك أن يردها عليك فعالم��ا أ

ركب�ي فقال ا تي�ي فأتتھ فقالت لھأأن ت إبراهيم�جلتھ فقال لها أقمست عليك بإلھ إ�� 

إنك ر�حت ف لو ركبت�ي ما تقدر ع�� أبًدا إسرائيللھ بإلھ ب�ي  تمر�ي فقالأمي لم تأإن 

بثالثة  قالت لھ شق عليك االحتطاب فبعها قال بكم تمھ فقالأإ��  مك فسار ��اأمع 

 72البقرة  641
 147النساء  642
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قال لھ الملك ف مھأل�ا ليظهر للمالئكة بره بدنان�� وال تبع �غ�� مشور�ي فأرسل اللھ م

عطي��ا أو قال لھ ل مرهاأمي قال لھ �ستة وال �ستأرة بكم قال بثالثة دنان�� �شرط مشو 

لك ع�� مشور�ي فقال الم برضاها فأخ��ها فقال �ع �ستة الإوزن جلدها ذهًبا لم آخذه 

رها فأ�ى مأ� أال �ستعشر ع� عطيك اث�يأمرت�ي �ستة ع�� مشور��ا فقال أما قلت قال 

ل فقال قل ففعأم ال  ن نبيعهاأ مرناألھ أت تلھ هو ملك يخت��ك فقال تورجع إل��ا فقال

عوها إال بم��ء يبفال ت إسرائيلب�ي  مو��ى �ش����ا منك لقتيل يقتل �� نإلها امسك��ا ف

 ﴿(مھ أب من اللھ ل��ه مسك��ا ذهبا فاش��وها بذلك جزاءً 
َ
 ل

ْ
ن َك ُيَبّ�ِ ا َر�َّ

َ
ن

َ
وا اْدُع ل

ُ
ال

َ
ا َما ق

َ
ن

اَل ﴿(لوان والصفة س��ا ما جنسها من األ ما )﴾ِ��َ 
َ
 ﴿(مو��ى  )﴾ق

ٌ
َرة

َ
َ�ا َبق وُل ِإ�َّ

ُ
ُھ َيق

َّ
 )﴾ِإن

اِرٌض ﴿(غ�� مسنة 
َ
 ف

َ
 ﴿(��ا فرضت س��ا قطعتھ و�لغت آخره ف�ي الفارض أل )﴾ال

َ
َوال

ٌر 
ْ

 ﴿(جمع عوان  ب�ار وعون أنصف * نواعم ب�ن  )﴾َعَواٌن ﴿(أي صغ��ة  )﴾ِبك
َ

َبْ�ن

ِلَك 
َ
�ن �انت جائز و  البيان إ�� وقتھ وهوتأخ�� المسنة والبكر فإن �انت معينة لزم  )﴾ذ

بطال إالتخصيص  فإن الن�خ قبل الفعلغ�� معينة و�نما شددوا فشدد عل��م لزم 

تع�ن اذبحوا بقرة ت األول  خ�� البيان عن وقتھ فممتنع فع��أما تأالتخي�� وهو جائز و 

حوا أي بوسلم لو ذ بقرة فلھ نكر قال ص�� اللھ عليھ بالسؤال وع�� الثا�ي اذبحوا أية

وا َما ﴿( 643عل��م نفسهم فشدد اللھأجزأ��م ولكن شددوا ع�� رادوا أل أبقرة 
ُ
َعل

ْ
اف

َ
ف

 
ُ
 و ت

َ
ْوُ�َ�ا﴿(بھ من ذبحها  )﴾َمُرون

َ
ا َما ل

َ
ن

َ
 ل

ْ
ن َك ُيَبّ�ِ ا َر�َّ

َ
ن

َ
وا اْدُع ل

ُ
ال

َ
اَل ﴿( )﴾ق

َ
 مو��ى )﴾ق

ھُ ﴿(
َّ
اِقٌع ﴿(ر�ي  )﴾ِإن

َ
َراُء ف

ْ
 َصف

ٌ
َرة

َ
َ�ا َبق وُل ِإ�َّ

ُ
ْوُ�َ�اَيق

َ
فر صأ شديد الصفرة فيقال )﴾ل

ُھ ِج ﴿صود السواد كقولھ وليس المقسود فاقع أسود حالك فال يقال أفاقع � 
َّ
ن

َ
أ

َ
 ٌت َماال �

ٌر 
ْ

خضر أو  اقعصفر فأبيض ناصع و أسود حالك و أو  ئحمر قا�أسود يقال  644﴾ُصف

سعيد بن منصور �� سننھ عن عكرمة مرفوعا ومرسال، وأخرجھ، ابن جر�ر �سند �حيح، عن ابن  643

 عباس موقوفا
 33المرسالت  644
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اِظِر�َن ﴿(نا�ح 
َّ
ُسرُّ الن

َ
� القلب � لذةم حس��ا وصفاء لو��ا فالسرور إل��ا ��ج��) ﴾�

� عن الز�� لبس �عال صفراء قل همھ، ن�ى ابن من توقعھ. عن ع��ّ أو  عند حصول نفع

سود وا�خف األ  بيض لوز�ره هاماناأل و حمر لفرعون ل سوداء فإ��ا ��م، وا�خف األ �ع

ا َما ﴿(يھ وسلم للعلماء وهو خف الن�ي ص�� اللھ عل
َ
ن

َ
 ل

ْ
ن َك ُيَبّ�ِ ا َر�َّ

َ
ن

َ
وا اْدُع ل

ُ
ال

َ
 )﴾�َ ِ� ق

َر ﴿(م عاملة أسائمة أ
َ

َبق
ْ
ا﴿(جنسھ ) ﴾ِإنَّ ال

َ
ْين

َ
اَبَھ َعل

َ
ش

َ
ال ق وليس بتكرار السؤال )﴾�

 لجلم يحرم فحرم أل  م الناس جرما من سأل عن ��يٍء ظعأص�� اللھ عليھ وسلم 

 ﴿( 645مسألتھ
َ

ُدون
َ
ُمْهت

َ
ُھ ل

َّ
اَء الل

َ
 ش

ْ
ا ِإن

َّ
ِ�ن  �� اللھالبقرة المرادة ذبحها قال صإ��  )﴾َو

ث �حوادن اأالسنة  هل. وهو دليل أل بدو لم �ستثنوا ما بينت لهم آخر األ ل عليھ وسلم

امية معً�ى فالمع��لة والكر  األمرمر قد ينفك ع��ا و�ال لم يكن للشرط �عد واأل  اإلرادةب

ا والشرط أل اإلرادةحدوث  ع��
ً
 ] فالتعلق هو ا�حادثقلتمر يحدث [أ��ا وقعت شرط

اَل ﴿(فهو أمر اعتباري 
َ
ھُ ﴿( مو��ى )﴾ق

َّ
وٌل ﴿(ر�ي  )﴾ِإن

ُ
ل

َ
 ذ

َ
 ال

ٌ
َرة

َ
َ�ا َبق وُل ِإ�َّ

ُ
 للةغ�� مذ )﴾َيق

ْرَض ﴿(بالعمل 
َ ْ
ِث�ُ� األ

ُ
 ﴿(ة �عت لتقل��ا للزراعة فا�جم )﴾ت

َ
َحْرث

ْ
ْسِقي ا�

َ
� 

َ
 األرض )﴾َوال

 ﴿(المهيأة للزراعة 
ٌ
َمة

َّ
 ﴿(ثارة العمل �من العيوب و  )﴾ُمَسل

َ
 ِشَية

َ
 )﴾ِف�َ�ا﴿(ال لون  )﴾ال

َحّقِ ﴿(الصفرة  سوى 
ْ

 ِبا�
َ

ت
ْ
 ِجئ

َ
ن

َ ْ
وا اآل

ُ
ال

َ
وها لبوها فوجدقت بالبيان التام فطنط )﴾ق

 ء مسك��ا ذهبا كما قالھ الملك لھمھ فاش��وها بم��أعند الف�ى البار ب

ك  یؤخذ منھا جواز رؤیة المل

ر ألھل الحاجة جائز  من باع ما یساوي درھما مثال بأكث

ك�� ا�حاجات بأ هلثالثة أل  ي متاعھ الذي �ساو  باعن من أ] وفيھ دليل ع�� قلت[

تراد ل�حاجة وفيھ جواز رؤ�ة إنما  متعةج�ً�ا فإن األ  من قنطار جاز وال �س�ى غبنا وال

 مانة عند اللھ ف�ي البأمر اللھ وأنھ يجوز أن يودع األ  ناسنھ �علم الغيب للأالملك و 

�� غ�� ضا�� مثل القرب �األ  لفضن األ أعلمھ اللھ و  ن الن�ي ال �علم إال ماأتضيع و 

 البخاري ومسلم عن سعد بن أ�ي وقاص ر��ي اللھ عنھ 645
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َبُحوَها﴿(العاملة 
َ

ذ
َ
اُدوا﴿(البقر يذبح  نأوفيھ ) ﴾ف

َ
 ﴿(قار�وا  )﴾َوَما �

َ
ون

ُ
َعل

ْ
 )﴾َيف

الفضيحة �� ظهور القاتل ولغالء ثم��ا ففعلوا  لتطو�لهم وك��ة مراجع��م و�خوف

��ك يثال وللالمتر�ع�ن سنة فليسارع العاقل الفعل ذبحوها �عد األ إ��  �المضطر الم�جإ

لها لممت ال تفعأن �شأن التوحيد فال تلم فيك معصية و  فإنھ األحوالالتفحص عن 

ع من الذنوب مع جواز وقوعھ فالمعصية ان فعل��ا ال تصر عل��ا فا�حفظ االمتن�و 

ال عليھ ق نبياءولياء والعصمة لأل مع استحالة وقوعھ فا�حفظ لأل  االمتناع من الذنب

 ﴿( 646ن يذل نفسھأ مؤمنليس لل، طمع ز من قنع ذل منع :ة والسالمالصال 
ْ
َوِ�ذ

ًسا
ْ

ف
َ
ْم ن

ُ
ت

ْ
ل

َ
ت

َ
ف��م فأتوا مو��ى وطلبوه أن يدعو اللھ  خاطب ا�جمع لوجود القتل )﴾ق

للمعاصر�ن �حمد ص�� اللھ عليھ وسلم  القضية وأضاف القتلأول  �عا�� فهو

 سرائيلإلرضاهم بھ فالقتل نقض البنية الذي بوجوده تنفي ا�حياة واذكروا يا ب�ي 

ْم ِف�َ�ا﴿(حيل ار الذي قتلھ أسالفكم وهو عامل بن ش
ُ
ت

ْ
اَرأ ادَّ

َ
م تدافعتم وتخاصمت )﴾ف

ُمو ﴿(خر طرح �ل القتل عن اآل 
ُ
ت

ْ
ك

َ
ْم ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
رٌِج َما ك

ْ
ُھ ُمخ

َّ
 َوالل

َ
ا ﴿(فالقاتل يكتمھ  )﴾ن

َ
ن

ْ
ل

ُ
ق

جھ داو أالقتيل حيا و  مقرة فلم يدل دليل ع�� �عيينھ فقاالب )﴾اْضِرُ�وُه ِبَبْعِضَها

ورث  ام :��خب دما وقال قتل�ي فالن فمات فحرم م��اثھ قال ص�� اللھ عليھ وسلم

ِلَك ﴿( قاتل �عد صاحب البقرة
َ

ذ
َ

ُھ ﴿(ء القتيل حياإمثل  )﴾ك
َّ
ىُيْحِيي الل

َ
َمْو�

ْ
 )﴾ال

َياِتِھ ﴿(لمن حضر القتيل ونزول اآلية  خطاب
َ
ْم آ

ُ
ْم ﴿(ل قدرتھ دالئ )﴾َوُ�ِر�ك

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ل

 
َ

ون
ُ
ْعِقل

َ
اجب الو اء أدعقلكم فشرط اللھ ما شرط لما فيھ من التقرب و  ل�ي يكمل )﴾�

د وان حق األوال  اليتيم والشفقة ع�� ى�أدرجة التو�ل من  ونفع اليتيم والتنبيھ ع��

ينار و�ن د بثالث مائةاإلبل  مكن. ض�� عمر ب�حية منأما  المتقرب أن يتقرب بأنفس

 تأث�� لها مارات الأ األسباباللھ فال يتصور حياة ميت من غ��ه ف المؤثر �� ا�حقيقة هو

 ة بن اليمان ر��ي اللھ عنھالب��قي �� الشعب عن حذيف 646
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ن الم�جزة قطعية ا�حكم حيث حكم مو��ى بما قال القتيل وفيھ ا�حكم أوفيھ 

 :�ناماتة هواها بدفنھ �� هوى ر إحياء النفوس بطاعة ر�نا مع إبالتدمية واللطخ فيجب 

. 647معمالكأقلو�كم و إ��  ينظر و�نما  كمأحوالإ��  صوركم والإ��  إن اللھ ال ينظر 

 ﴿(الهوى ��خر لك الهواء  ركتفالمعت�� البواطن دون الظواهر فا
ُ

وُ�ك
ُ
ل

ُ
 ق

ْ
َست

َ
مَّ ق

ُ
ْم ث

ِلَك 
َ
�� و قبول ا�حق فالقساوة غلظ مع الصالبة  يا أ��ا ال��ود ضلت عن )﴾ِمْن َ�ْعِد ذ

ما تقدم من  )﴾ِمْن َ�ْعِد ﴿(القسوة من العاقل  ثل عن �عد االعتبار فثم الستبعادم

ِحَجاَرةِ ﴿(اآليات 
ْ

ا�
َ
ِ�َي �

َ
 ﴿( �� القسوة) ﴾ف

ً
ْسَوة

َ
دُّ ق

َ
ش

َ
ْو أ

َ
��ا  ها�فش� )﴾ِمْ�َ�ا َوِ�نَّ ﴿( )﴾أ

 َوِ�نَّ ِمَن ﴿(قولھ با�حجارة ع�� قلب �افر  فإنھ يل�ن ففضل دا�حدي ماأفإ��ا ال تل�ن و 

ُر  جَّ
َ

ف
َ
َما َيت

َ
ِحَجاَرِة ل

ْ
ْ�َ�اُر  ا�

َ ْ
ُھ األ

ْ
 )﴾اِمْ��َ  َوِ�نَّ ﴿(قلو��م  تلنآلن فلم  ىكحجر مو�� )﴾ِمن

ُق ﴿(�عضها 
َّ

ق
َّ

َما َ�ش
َ
َماءُ ﴿(�� الش�ن  دغمت التاءُ أ )﴾ل

ْ
ُھ ال

ْ
ُرُج ِمن

ْ
َيخ

َ
عيونا دون  )﴾ف

 ﴿(�عضها  )﴾ِمْ�َ�ا َوِ�نَّ ﴿(��ار األ
ُ
َما َ�ْ�ِبط

َ
ِھ ﴿(�سقط  )﴾ل

َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
ال  وقلو�كم )﴾ِمْن خ

ر عليھ حجفا� ]قلتتل�ن وال تخشع يا معشر ال��ود فاللھ يفهم و�لهم ا�حجر ا�خشية [

َھ ِمْن ِعَباِدِه ﴿ل �� خعالم من العلماء باللھ ود
َّ
ى الل

َ
��

ْ
َما َيخ

َّ
َماءُ ِإن

َ
ُعل

ْ
فمذهب  648﴾ال

السنة أن للھ علما �� ا�جمادات وا�حيوانات سوى العقالء ال �علمھ غ��ه فتص��  أهل

ُح ِبَحْمِدهِ ﴿و�سبح   ُ�َسّبِ
َّ

ْيٍء ِإال
َ

 ِمْن ��
ْ

 ﴿(�سبيح القال وا�حال بدليل  649﴾َوِ�ن
َ

ِكْن ال
َ
َول

ْسِبيَحُهْم 
َ
� 

َ
ُهون

َ
ق

ْ
ف

َ
ْ��ُ ﴿ لقالنھ باأفتسبيح ا�حال معروف فعلم منھ  )﴾ت

َّ
اٍت َوالط

َّ
 َصاف

ْسِبيَحھُ 
َ
ُھ َو�

َ
ت

َ
ْد َعِلَم َصال

َ
لٌّ ق

ُ
َماَواِت َوَمْن ﴿ ،650﴾� ُھ َمْن ِ�� السَّ

َ
َھ َ�ْ�ُجُد ل

َّ
نَّ الل

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل

َ
أ

 الب��قي �� األسماء والصفات عن أ�ي هر�رة ر��ي اللھ عنھ 647
 28فاطر  648
 44اإلسراء  649
 41النور  650
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َمُر 
َ

ق
ْ
ْمُس َوال

َّ
ْرِض َوالش

َ ْ
ھ �ان ص�� اللاللھ إ��  بھ و�و�ل علمھ يماناإل فيجب  651﴾ِ�� األ

خذ ؤ ن تأع�� ثب�� والكفار يطلعونھ فقال ا�جبل انزل ع�ي فإ�ي خفت  عليھ وسلم

ھ عليھ قال ص�� الل �� يا رسول اللھإ�� إفقال لھ جبل حراء  اللھ بھ ع�ي فيعاقب�ي

قال  652عرفھ اآلن�ي أل �ن أ�عث و أحجًرا بمكة �ان �سلم ع�� قبل  عرف�ي أل إوسلم 

حجر و أ فلم يمر ��جر بجبال مكة ليھ وسلم اللھ ص�� اللھ ع ع�� كنا نمر مع رسول 

خطب إذا  جابر �ان ص�� اللھ عليھ وسلم 653.يا رسول اللھ إال قال السالم عليك

ة �ن الناقفلما وضع لھ المن�� حن ا�جذع كحنالم�جد  جذع من سواري إ��  استند

قال مجاهد  654ص�� اللھ عليھ وسلم واعتنقها فسكنت واضطرب فن�ل رسول اللھ

� َجَبٍل ﴿ال من خشية اللھ إ سفلإ��  ال ين�ل حجر من علو
َ

 َع�
َ

ن
َ
ْرآ

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
ا َهذ

َ
ن

ْ
َزل

ْ
ن

َ
ْو أ

َ
ل

ِھ 
َّ
َيِة الل

ْ
ش

َ
ًعا ِمْن خ َصّدِ

َ
اِشًعا ُمت

َ
ُھ خ

َ
ْيت

َ
أ َر

َ
اِفٍل ﴿( 655﴾ل

َ
ُھ ِ�غ

َّ
ا ﴿( هسا )﴾َوَما الل َعمَّ

 
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
�عملون بأن يز�د �عملكم قسوة  ما �ةوما اللھ بتارك عقو أو  وعيد و��ديد )﴾�

 الرحمن صا�عأوهو ب�ن أصبع�ن من  الإما من قلب  :قلو�كم قال ص�� اللھ عليھ وسلم

عمالكم أالقيامة ع�� قدر سيئات  فيعاقبكم يوم 656زاغھأقامھ و�ن شاء أفإن شاء 

)﴿ 
َ

َمُعون
ْ
ط

َ
ت

َ
ف

َ
 يُ ﴿(ترجون  )﴾أ

ْ
ن

َ
ْم و أ

ُ
ك

َ
وا ل

ُ
بھ  تخ��و��مجل دعوتكم يصدقوا بما أل  )﴾ِمن

هم إال ما أخالق�ي من أفال ي هم الذميمةأخالقفالضم�� لعلماء ال��ود لشدة شكيم��م و 

اال بال خإفإن البينات ال تز�د لهم  م مع مو��ى ولو آتيتموه ب�ل م�جزةسالفهأأ�ى من 

 18ا�حج  651
 مسلم �� �حيحھ عن جابر بن سمرة ر��ي اللھ عنھ 652
 أبو �عيم األص��ا�ي �� دالئل النبوة عن ع�� كرم اللھ وجهھ 653
 البخاري �� �حيحھ عن جابر بن عبد اللھ ر��ي اللھ ع��ما مع اختالف �� اللفظ 654
 21ا�حشر  655
النسائي �� ((السنن الك��ى)) وابن ماجھ وأحمد باختالف �س��، وابن خز�مة �� ((التوحيد)) واللفظ لھ  656

 عن النواس بن سمعان األنصاري ر��ي اللھ عنھ
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ِر�ٌق ِمْ�ُ�ْم ﴿(ا�حال  )﴾َو ﴿(وعنادهم  لسابقة كفرهم
َ
 ف

َ
ان

َ
ْد �

َ
�ائن وهو اسم جمع  )﴾ق

ِھ ﴿(ال واحد 
َّ
َم الل

َ
ال

َ
 ك

َ
 خالقأمن م��ى ب�ن هنا  أخالقالتوراة فلما ب�ن اللھ  )﴾َ�ْسَمُعون

نك أتقدم من القصص والمقصود بالذات � من خاطبتھ رسالة نبينا فهذا مصب ما 

هم �� العفو فلھ �سب ل شيخھ فالن جاحد فهم قلدوا آباءهمقلت كيف يف�ح فالن و 

ھُ ﴿( شياخهم وآباءهمأ ما فعلتھ
َ
ون

ُ
مَّ ُيَحّرِف

ُ
وآية الرجم  �غ��ونھ كنعت محمد )﴾ث

اللھ خ��  سمعنا مع مو��ى كالم اللھ فحرفوه فقالوا�السبع�ن الذين سمعوا �� الطور 

وهُ ِمْن َ�ْعِد َما عَ ﴿( �ال فال تفعلوا فشوشوا ع�� مو��ى�� التوراة إن شئتم فعلتم و 
ُ
ل

َ
) ﴾ق

 ﴿(قية ر�بة بفهموه بال 
َ

ُمون
َ
فإن لهم  �مإيما� ��م مف��ون فال تطمعوا ��أ )﴾َوُهْم َ�ْعل

 إبليسھ كما سمع واسطةال ن السبع�ن سمعوا كالم اللھ بأسابقة كفر فالذي نقول بھ 

 عليھ وعل��م ا
ً
ا من اللھ فيب�ن �سمعو  بتالهم اللھ بھ حيث لم يصدقوا بنب��م ح�ىتنكيال

ھ يصدق الن�ي ال يصدق بالل من الن�ي فمن لم من اللھ �السماعن السماع ألنا ولهم 

 ﴿فقال لھ �� حضرتھ  �سمع استدراًجا إبليسفال فرق ب�ن السماع�ن ف
ُ َ
 أل

ْ
 ْم �ُ �َّ �َ وِ غ

 
َ
 عِ مَ ْج أ

َ
ْ�ُجَد ﴿ن قال لھ أ�عد  657﴾�ن

َ
� 

ْ
ن

َ
َعَك أ

َ
فحيث لم يومنوا بنب��م ال  658﴾َما َمن

ن فرق ب�ن من سمع القرآن م فالم وال من اللھ إال ما ��لكهم �له نبياءمعون من األ س�

المدار ع�� التصديق بما علم اللھ و  من تالوتھ فال�ل منأو  سمعھ من الن�يأو  اللھ

هم ح�ى �سمعھ خيارنا ففضلوا نفوس من بكؤ الرسول بھ فهم قالوا لنب��م لن ن مجيئ

دون عتقن تابوا من الكفر فهم �إال إ�عده  وهو صميم الكفر فال ينفعهم ��يءٌ  ع�� نب��م

�م فلق البحر وآيات التسع �لها فينفخ باط� يكذب عل��م �عد مشاهد��مإنما  ن مو��ىأ

و�� من قلدهم إال مثل فعلهم فإن لم �سمعوه من  فال يظهر ف��مالفاسد �� ظاهرهم 

 83ا�حجر  657
 75ص  658
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ادر فهو ق سمعهم اللھ كالمھ وهوأسوقهم للطور بل   ��اللھ فال فائدة �� االختيار وال

 ثةفالموجود زمن البع إبليسع�� كفرهم فسك��م  موجود ي�ح أن �سمع حجة

جعلون ي ا�حرفون لكتاب اللھاألول  يماناإل ما�ع من  انقسموا أر�عة �ل قام فيھ وصف

كحل العين�ن أزرق و�� موضع جعد الشعر سبطھ أموضع  ا�حالل �� موضع حرام و��

ن المنافق�ن م��م ع�� مالطفة المسلم�ن الرا�ع الثا�ي المنافقون والثالث المو�خو 

َماِ�يَّ ﴿
َ
 أ

َّ
اَب ِإال

َ
ِكت

ْ
 ال

َ
ُمون

َ
 َ�ْعل

َ
 ال

َ
ون يُّ ّمِ

ُ
 فهؤالء ر�خ الكفر �� قلو��م. 659﴾أ

م يدنا محمد الفاتح ا�خاتان تمام ا�جزء الثا�ي وص�� اللھ وسلم ع�� سأو  فهذا

 دعوانا أن ا�حمد للھ ربلمة وآخر مة مسأجميع أمتھ و�ل موحد من �ل  ھوع�� آل

 لھ وأن سيدنا محمًدا عبد ورسولھ ال اللھ وحده ال شر�كإن ال إلھ أالعالم�ن و�شهد 

 مة مذنبة ورب غفور فللھ ا�حمد.أمم األ  أفضل األمةوأن هذه 

 

  

 78البقرة  659
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