
---

*!ول

!!

د---+ط



لمف
سضسر

،15،،،5

،03ِ
00صس



تعالىللهالإخلاصفيقاعدة





ف!يثلرحمىمأفه

تعسرولايسررب

العباسبوالورعالعابدالزاهدالعالم[)1(الامام]الشيخقال

العالمالامامالشيخابنالحليمعبد[العالم]الامامالشيخابنأحمد

:رضاهو[]عنهاللهرضيتيميةابنالبركاتأبي

كفوالهيكنولم،يولدولميلدلمالذي،الصمدالاحدللهالحمد

اللهصلى،احدكلإلىالمبعوثورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،أحد

عدد.بلاتسليماوسلمالهوعلىعليه

لاوحدهوعبادته،تعالىللهالاخلاصفيقاعدةفهذهبعد،أما

ولها،الكتابوزبدة،الرسالةومقصود،الدينحقيقةهي،لهشريك

السعادةتحصلوبذكرها،ينتهونإليهاالتيالغايةوهي،الخلقخلق

الله،إلاإلهلاحقيقةوهي،]لاعدائه[الشقاوةتكونوبتركها،لاوليائه

.والارضالسمواتقامتولها،الرسلاتفقتوعليها

مثل:،المتقدمةالقواعدمنبأنواعالاصلهذاعلىتكلمتوقد

.بالنياتالاعمالوقاعدة،والارادةالمحبةوقاعدة،الشهادتينقاعدة

مرادمن:شيئينمنفيهبدفلاعامليعملهعملكلأنهناوالمقصود

وهيالمرادإلى[]حركةومنالمقصود،المطلوبهوالعملبذلك

بالوسائل،المطلوبة.)2(0.والمقاصدالوسائلمنبدفلا،الوسيلة

يأتي.فيماوكذا،الاصلفيمطموسالمعقوفتينبينما)1(

الاتية.المواضعفيوكذا،الاصلفيطمسهنا)2(



العملإلىالنيةفنسبة.بالجسمفتقوم،الظاهر...الباطنفيوالإرادة

أرواجهاأجسامأجسامهاأرواح...الجسد،لىالروحنسبةالظاهر

منحيجسملكلبدولا،روحمنحيجسملكلبدولا،النيات

ونية.إرادة

خبيثةكانتوإنطيبا،الجسمكان)1(طيبةكانتإنالروحإنثم

فيع!مالنبيقالولهذا،والنيةالعملفكذلكخبيثما،الجسمكان

،نوىماامرىءٍلكلوانما،بالنياتالاعمالنما":المشهورالحديث

كانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن

.")2(إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرته

كانتسواء،بنئتههو،كانماكائناعملكلفيعام)3(اللفطفهذا

صورةأو،والحجوالصلاةكالطهارة،العباداتصورةصورته

ذلك.وغيروالشربوالاكلكالسفر،العادات

وجه،منالعاداتصورةصورتهمماكانالحديثوسبب

السفروهوسفزا،كونهجهةمن[فالعادة،وجهمنالعبادات]وصورة

دارإلىكانالسفركونجهةمن)4(والدين،المدينةلىمكةمن

وبهذا،المجاهدينالمؤمنينمنمعهومنع!ييهاللهرسولومقامالإسلام

كانما:أحدهما:نوعينجعله!لمجم!مالنبيإنثم،هجرةسميالاعتبار

الأصل.فيواضحةغير)1(

.الخطاببنعمرحديثمن)7091(ومسلم()1البخاريأخرجه)2(

"عاما".:الاصلفي)3(

الاصل.فيواضحةغيرالكلمة)4(



للنكاجهالسفر)1(مثل،ذلكلغيركانما:والثاني،ورسولهاللهإلى

منللعاملليسأنهيوجبنوى"ماامرىءلكل"وإنما:وقوله

لاعامالحديثوهذا.بالعملالمرادالمقصودوهو،نواهماإلاالعمل

كلاموهو،الفقهاءبعضجعلهكماالشرعيةبالاعمالتخصيصهيجوز

بعضيضمرهكما،ذلكغيراوالاعمالقبولإضمارإلىيحتاجلاتام

النيةبهاالمرادالنيةأنتوهمهمذلكعلىحملهموإنماالفقهاء،

لمماالحديثلفطفيفزادوابها،المأمورالصحيحةأو،المقبولة

ومن،الكلمجوامعمنوالحديث.أريدمامعناهمنونقصوايذكر،

التخصيص.وعدمالإضمارعدمالكلامفيوالاصل،الدينأمهات

كانت"فمن:الحديثتمامفيقاللانه،ممتنعهذا)2(إنثم

إلىهجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

الهجرةهوالذيالعملفيجمعفقد،يتزوجها"امرأةأويصيبهادنيا

والصحيحة،والمذمومةوالمحمودة،والمردودةالمقبولة:الثنتينبين

المقصودنوىمنيعمنوى"ماامرىءٍلكل"وانما:وقوله،والفاسدة

المرأةوهو،ذلكغيرنوىومن،ورسولهاللهأرادمنوهو،المحمود

الأعمالقبولأرادإنه:ذلكمعيقالأنيجوزفكيف،والمال

الدينية؟الاعمالصحةأو،بالنياتوصحتها

موضعه.هذالتسالفسادمننوععليهيردأضمروهماثم

الاصل.فيمطموسةالكلمة)1(

"هنا".:الاصلفي)2(



.المقصودوالواجب،الموجودالواقع:فصلينفيهناالكلامثم

فيلهيكونأنبدفلاواختيارهبإرادتهيتحركحيفكل:الاولأما

الاسماءأصدق"إنلمجيو:النبيقالولهذاما،مطلوبالعملذلك

صاحب:والهمام،العاملالكاسب:فالحارث")1(،وهمامالحارث

طلبأنتقدمفيمابينتوقدوقصد.إرادةلهيكونالذيالهم

يكونلا،نفسهفاعليكونلاأنهفكما،بغيرهيتعلقأنبدلاالمخلوق

يكونلافاعلا،يكونلاكماالمخلوقأنوبينت،نفسهمطلوب

اللهإلاآلهةفيهماكانولو،اللهإلاالحقيقيالمطلوبفليسمطلوبا،

لفسدتا.

مطلوبمنعملكلفيلهبدلاالمخلوقنهناوالغرضم

بلااختياريوجودفاعتقاد،ذلكغيريمكنلا،ونصيبوحظ،ومراد

الشهداءأوالصديقينأوالنبيينأوالملائكةمنكانسواء،محالمراد

نسمعهفما،والمنافقينالكفارأوالشياطينأوالجنأوالصالحينأو

الامرينفأحدهذاينافيمماالمشايخبعضعنالمأثورةالكلماتمن

داودبوو)814(المفردالادبفيوالبخاري)4/345(أحمدأخرجه)1(

حاتمأبيابنبينهاعلةاسنادهوفي،الج!ثعميوهبأبيحديثمن)0594(

لاالتابعيالكلاعيهووهبأباانمفادها312،313(،)2/"العلل"في

فيوهبابنخرجهو.مرسلفالحديثهذاوعلى،الصحابيالجشمي

اللهعبدعنأيضاورواهمرسلأ،بختبنالوهابعبدعن7()ص"الجامع"

بمجموع)0401(الصحيحةفيالالبانيوصححهمرسلا.اليحصبيعامربن

.الطرقهذه



غالطصاحبهأو،صاحبهمراديفهملممجمللفظأنهإما:لازمفيه

به.خبرأوبهأمرفيما

اللهيديبينيكونأنللمريدينبغي:بعضهمقولذلكمثال

الغاسل.يديبينكالميت

أمورهإليهمفوضايكونأناللهجانبفيبهأريدإذاالكلامفهذا

معنىفهذا،مستحبولاواجبتركفيهليسمماعليهيقدرفيما

منلهيكونلاأنهيعطيوظاهره،بعيدةعليهاللفطدلالةلكن،صحيح

نإثم.ممتنعباطلفهذاجبريا،تحريكاتحركحتىقطحركةنفسه

بهتقوملاالميتأنوذلك،الإطلاقعلىالدينفيمحرممنهالممكن

جسدهفإن،كذلكليسوالحي،بدنهتحركإرادةولاببدنهحركة

الحركةمنبدفلا،منهبدلاأمروهذا)1(،اختياريةحركةيتحرك

فيهفالامر،فيهاإرادتهحكمينتفيحركةيحركأنويمتنع،الاختيارية

بدنهيتحركلاالميتفإن،والعدمالوجود:وجهينمنالميتعكس

المطلقوقول،اختيارهبغيردائمايحركوهو،باختيارهالعادةفي

فهذا،بحاللهفعللافذاك،غسلممنونحوهالمقيدعلىاحتراز

--.وامتناعهبطلانه

الإرادةبعدميأمرنالماللهفإن،والشريعةللدينمخالفتهوأما

لحركةوالاختيار)2(مسلوبينكونأنمنادينهفيمرادهولا،والحركة

)1(

)2(

".اختياره":الاصلفي

"مسلوبين".:الاصلفي



تكوننو،ولرسولهلهمطيعيننكونأنمناالمرادوإنما،والعمل

نختارأنفعلينا،رسولهبهبعثالذيلأمرهتبعاواختيارناحركتنا

نختارأنويرضىلنايحبوهو،واختيارهعملهعليناأوجبماونعمل

والعملالارادةعدمعلىويعاقبنا،دينهفيلنايستحبماونعمل

المستحب.

قدالمراد؟)1(ما:فيقولونالمتصوفةمنطائفةتغلطقدوهنا

تركفيهماإلىيتعدونوقد،مستحباتتركفيهفيماذلكيستعملون

ولاقاهر،حكملكلالانقيادمناالمرادليس:فيقال،واجبات

لله،الاستسلاممناالمطلوبوانماقادر،سلطانذيلكلالاستسلام

فأولئكوالرسولاللهيطعومن>:ونهيهأمرهوطاعة،لهالدينوإخلاص

()2(،والصندصوالشهداءوالصديقدالنبتنمنعدئهماللهالغمالذينمع

تحتهاتجرهـمنجئتيذختهورسوله-اللهيطع>ومف

فان!<)3(.اتعظيصالفوزوذلفلمجهاخلديفالا!ر

والعملوالإحسانورسولهاللهوطاعةوالتقوىوالبرالايمان:الدين

تعالىاللهدينفيبناوالمرادمناالمطلوبهوذلكونحوالصالج

ثلاثة:فيهافالاقسامأفعالنابغيرتكونالتيالحوادثفأما،وكتابه

عنالأعداءبجهاديؤمركما،الطاهرأوبالباطنبدفعهانؤمرتارة

الدين.

الاصل.فيكذا)1(

.96:النساءسورة)2(

.13:النساءسورة)3(
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فيفائدةولاالمصائبمنقضيماوهو،عليهابالصبرنؤمروتارة

والرضى،والاعراضوالاموالالأنفسفيكالمصائب،عليهالجزع

قولينعلى،مستحبأوواجبهووهلالصبر.منأعظمبهذه

مستحب.نهأصحهما

يترجحقدكانوانوقبولها،دفعهابينالامرينبيننخيروتارة

وقد،ذلكونحوأحياناوكالتداوي،المالعنالصائلكدفع،أحدهما

الموضع.هذاغيرفيالبابهذامسائلفصلنا

بطلبهنؤمرمامنهاعندنا،حاصلةليستالتيالاموروكذلك

كالظلم،طلبهعنننهىماومنها،الواجباتكأداء،عليهاللهواستعانة

نألهينبغيالعبدإن:هذامعيقالفكيف،الامرينبيننخيرماومنها

الله.معهذا؟الغاسليديبينكالميتيكون

وهذا،الرسولمنزلةالشيختنزيلففيهالشيخمعكذلككونهوأما

موضعه.هذاليستفصيلفيهلكن،باطلإطلاقهعلى

قالأنهعنهاللهرضييزيدأبيالشيخعنيذكرمافيهيغلطومما

أنالاني،أريدألاأريد:فقالتريد؟ذاما:لهقيللمامناجاتهبعضفي

فقد:فيقوليزيد)1(،أبيعلىبعضهمويتحذلق.المريدوأنتالمراد

لوجهين:خطاالاعترضوهذا.أريد""بقولهأراد

وانما،الإرادةعدممنهيطلبلمتريدماذا:لهقيلمنأنه:أحدهما

يزيد"."ابو:الاصلفي)1(
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المراد.تعيينمنهطلب

مايريدأنعليهبل،محرموهو،ممتنعالإرادةانتفاءأن:الثاني

ذلك.منلهبدولا،منهأراده

فلا،المريد"وأنتالمرادأنالانيأريد،لاأنأريد":قولهماو

هذافان،إرادةليتكونلاأنأريد"لا"أن:قولهمنيفهمأنينبغي

تابعةإرادتيبل،منيالارادةابتداءيكونلاأنأرادوانما،محرمباطل

الحنيفيةحقيقةوهذا.اياكإلاأريدلاأنفاريد،مراديأنتلانكلك

ماإلاأفعلولاأحب)1(لمإيالبإلاأريدلاكنتفإذا،والاخلاص

أريدولا،إياكإلاأعبدلاأنأريد:قولهحقيقةفكان،بهأمرتني

وهيعبد،لكلاللهأوجبهماعينوهذا،الكريموجهكإلاشيئاقط

الشرعية.الدينيةالارادة

،أريدهأنأمرتنيماالاإرادةليتكونألاأريد:يقولفقديضاو

عبداأكونأنريدو.وعجزيلجهلي،ورضىمحبةإرادةليردتهو

أمراالمختارالمراد)2(يكونبحيث،أنتتريدهماإلاأريدفلا،محضا

إخلاصايكونالكلامفهذا.الدينيالامريخالفلاكونياوقضاءدينيا

لله.وجههاسلاموكلاهما،وتفويضا

علىغلبإذا،والاصطلامالفناءمقامفيهذايقولقدفانهوأيضا

لاله،الفناءهذايححثفهو،وإرادتهنفسهشهودعنبهغابحتى،قلبه

)1(

)2(

الاصل.فيواضحةغيرالكلمة

"المريد".:الاصلفي
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حتىنفسهعنيفنىأنيريدفهوبهواها،أرادتنفسهإلىرجعمتى

وبه.لهيريدالذيهوالحقيكون

،الاراداتأعظمهيالتيللهالارادةمننوعفيالفناءمعإنهثم

كانوان،حسنكلهوهذاوجودهاهمعنفسهعنكغيبتهغائبلكنه

الكوني.معجريابهمأمورتركإلىالامريفض)1(لمماأفضلالبقاء

)2(،
شيئاطلبمنإن:منهمطوائفقولبعضهمفيهيغلطومما

لا.أنالاخلاصوإنما،لحظهيسعىوكان،حطلهكانللهبعبادته

يريدلا:يقولونثم.مرادولاحطلكيكونولا،شيئابعملكتطلب

إلايطلبلاالاخرةوفي،الدنيافيهذا،وجههإلايطلبولا،اللهإلا

رويته.

يكونلابل،حظكفيكنترؤيتهطلبتإذا:يقولقدوبعضهم

:)3(بعضهمقولوينشد.مطلوبلك

لذاكاأهل)4(لانكوصبماالهوىحب:حبينأحبك

أراكاحتىللحجبفكشفكالهوىحبهوالذيفأما

سواكاعنبهخصصتفحبي(له)أهلأنتالذيماو

".يفضي"لم:الاصلفي)1(

"وما".:الاصلفي)2(

)9/348(.الاولياءخليةفيالابيات)3(

هلا".":الاصلفي)4(

"اهلا".:الاصلفي)5(
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وذاكاذافيالفضللكولكنليذاكولاذافيالفضلفما

مافهو]الحق[)1(فاما،غلطفيهويقعحق،فيهالكلاموهذا

النظروطلب،سواهمادونوجههوإرادةللهالاخلاصمنعليهاشتمل

لمجوالنبيعنالمأثورالحديثفيكما،لقائهإلىوالشوق،وجههإلى

حديثمن[]الثانيو،ياسربنعمارحديثمنأحدهما،وجهينمن

فيلقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرأسالك":فيه،ثابتبنزيد

")2(.مضلةفتنةولا،مضرةضراءغير

فيهاليسإليهوالنظراللهوجهإرادةأنالمتوهمفتوهمالغلطماو

عاملوأنه،ومطالبهمقاصدهتركقدطالبهانو،غرضولاللعبدحط

لسيدهالعبدكسببمنزلةللهعملهأنيخيلقدحتى،لنفسهلالغيره

حظوظأعلىاللهوجهإرادةبل،غلطوهذا.لملكهمالجندوخدمة

لذاته،أعظموجههإلىوالنظر،مقاصدهعظمومطالبهوأكبرالعبد،

،الحجاب"فيكشف:قالالجنةأهلعنالصحيحالحديثففي

وهي،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئاأعطاهمفما،إليهفينظرون

صهيب.عن)3(مسلمرواه،"الزيادة

.السياقبهايستقيمزيادة)1(

ياسر،بنعمارحديثمن)3/54(والنسائي)4/264(أحمدأخرجه)2(

الكبيرالمعجمفيوالطبراني)5/191(أحمدخرجهو.صحيحواسناده

ثابت،بنزيدحديثمن)1/516(المستدركفيلحاكم1و)3294(

؟".الصحةفاينضعيفبكر"أبو:الذهبيوقال،الحاكموصححه

)181(.برقم)3(
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الخالق،منوحظ)1(،المخلوقمنحط:حطانلهالعبدوانما

أدنىفترك.بالخالقتتعلقولذة،بالمخلوقتتعلقلذة:لذتانوله

فيإلاحطبولالنفسهإلاعملوماأعلاهما،لينالواللذتينالحطين

حقإلاذويلقنهاوماصبرواالذينلا"لجقئهاوما>:تعالىقال،حبله

.تقدمكماالنظر"لذةأسالك":جميمالنبيوقال.!()2(عظيم

فعلئها()3(،ساومنفلنفسهصئلحاعل>من:تعالىاللهوقال

لها>:لوقا،(4()فلهأأساتتموإيئلانفستمأخسنتمأخسنتمإن>:لوقا

لنفسهيممثكرفانماشدرومن>:وقال،(()كتمسب!تماوعليهاماكسبت

فيإليهيحتاجبماأمرهسبحانهوالله.*<)6(غ!بركر!مرد!فإنكفرومن

لمحبةكانوإن،اللذاتوأعظمالسعاداتأعلىلهوأحب،سعادته

لمإذافالعبد،موضعههذاليسباللهتعلقالصالحولعملهعبدهالرب

مالكهبأمرإلايتصرفلامنبمنزلةفهوورسولهاللهبأمرإلايتصرف

حياته،فيبهينتفعالذيالمالكبامرلا،لهوالناصح،بحالهالعالم

ولن،فتضزونيضريتبلغوالنإنكمعبادي"يا)7(:تعالىاللهقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الاصل.فيواضحةغيرالكلمة

35.:فصلتسورة

.46:فصلتسورة

.7:الاسراءسورة

.286:البقرةسورة

.04:النملسورة

"يقول".:الاصلفي
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والعملللهالعملتقدمفيماكتبتوقدفتنفعوني")1(،نفعيتبلغوا

المحبين.العابدينبعصرمنكثيرةجهالاتتزولوبهذا،للمالك

!ط
يمناللهبلإسنمكوعلىتمنوالاقلأسلموأنعليكيمنون>:تعالىقال

منالذيهوأنهفأخبر،،<)2(صصخدقيصدتضإنل!يمنهصبأنعدتك!

هذا،فتدبر،إسلامهمرسولهعلىيمنونانهمإلا،للايمانبهدايتهم

هيالتيللايمانبهدايتهممنإنماأنه:منها،لطيفة)3(معانيفيهفإن

الدعوةمجرديكنلم،بالاهتداءعليهموإنعامه،بالرسالةإليهدعوتهم

وفي،الكافرالأولفييشركهمولأنه،الظاهرالإسلاممجردولاإليه

آمنا.قولكمفيصادقينكنتمإن:قالولهذا،المنافقالثاني

بهينتفعقدالذيالظاهرالإسلامرسولهعلىمنهمأن)4(:ومنها

إنكارهعلىتنبيهاذلكفكان،ذلكوغيروموافقتهنصرهفيالرسول

نفعهولا،فيضروهضرهيبلغونلاالذيالحميد،الغنياللهعلىمنهم

وهو،لهوتعبيدهبأمرهالمؤمنعبدهعلىأنعمالذيهوفالله،فينفعوه

وفي،المعبودهوكونهفيالحمدفله،وارشادهبهدايتهعليهمنالذي

والعبد،عليمشيءبكلوهو،والاخرالأولوهو،المستعانهوكونه

ربه،()أحبهواذا،والههمعبودههوالذيمرادهمطلوبهفيعملإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

ذر.ابيحديثمن)2577(مسلماخرجه

.17:الحجراتسورة

"."معان:الأصلفي

"."انه:الأصلفي

حبه"."وإذا:الأصلفي
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مننعمةفهوذلكمنللعبدفما،ذلكورضي)1(ودينهعبادتهوأحب

حلقه.عنالغنيوهو،وإليهمنهفهوذلكفيللربوما،عليهالله

فينفعوهنفعهيبلغواأو،فيضروهضرهيبلغواأنمنأعجزوالعباد

وجهين:من

لاقيومصمدأحدسبحانهأنهوهو،والصفاتالاسماءجهةمن

لهوجبتالتيالحسنىأسمائهأضدادعليهويمتنع،نومولاسنةتأخذه

بنفسه.

يشاوهماإلاملكهفييكونلاأنهوهو،والقدرالقضاءجهةومن

لميشالموما،كاناللهشاءفما،بهإلاقوةولاحولولا،ويريده

به.إلاقوةولاحولولا،يكن

القائلة:المحبةالعابدةقولوأما

لذاكاأهللانكوحبالهوىحب:حبينأحبك

أراكاحتىللحجبفكشفكالهوىحبهوالذيفأما

سواكاعنبهخصصتفشيء)2(لهأهلأنتالذيوأما

:وجهانفلكلامها

وهو،عبادهعلىإنعامهجهةمنالاولبالحبتريدأن:أحدهما

والثانية،عليهامتفقوالاولى.لذاتهمحبتهوبالثاني.بهالمأمورالحب

الأصل.فيكذا)1(

أفحبيلما.:13صفي)2(
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فإنهم،واليقينوالمعرفةالعلمأهلوقيهم،والجماعةالسنةأهلعندحق

الموضع.هذاغيرفيالمسألةهذهقررتوقد،لذاتهمحبتهعلىمتفقون

يتقيدلاالذيالذوقيالحب:الأولبالحبتريدأن:الثانيالوجه

حتى،وعظمهأحبهونظرهبعقلهولواللهعرفمنفإن،المحضبالامر

يئخذمنمنألناسوصت>:تعالىقالكما،اللهمحبةفيهمالمشركون

كحبلا،اللهكحبهمأي()1(اللهكحبمجو!ئمأندامم!أللهون

)2(منالمحبينإنثم،للهحباأشدامنواالذينفإن،للهالمؤمنين

الحبيستعملهمماكثيراوالايمانالعلمهلو،السلامعليهمالانبياء

واجلال،،عبادةوسؤال،طلبمنأشياءإلىويدعوهمأشياءفي

تلكتكنلموان،الفضيلةنيلوطلب،الوسيلةلابتغاء،ونعوت

منالحبوغيربل،عنهانهوايكونوالمإذالكن،بهامرواقدالاشياء

والرجاء،للخلقالرحمةمن،ذلكمثليفعلقدالمحمودةالاحوال

ومنهي،بهمأمور:ثلاثةالافعالفان،عذابهمنوالخوف،اللهلرحمة

عنه.منهياولابهمأموراليسوما،عنه

إذامحبوبهمنلمقصودهمحصلايراهمايفعلالمحبينمنفكثير

عليهموسىمنعكمايمنعأوينهىمنمنهمإنحتى،عنهمنهيايكنلم

كما،والمحبةالشوققلقإليهدعاهوانما،سألهلماالنظرعنالسلام

()3(،-علخيهلكليسمافلادتتئك>:لهقيلابنهفيسأللمانوحاأن

.165:البقرةسورة)1(

.""المحبون:[لاصلفي)2(

.46:هودسورة)3(
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ابنهيمن*7لوطقؤمفىيجدلاألبمثعىتهوجاالروخابنهيمعنذهبفلضا>

إلايفعلفلانبينا!جالهوأما.هذا()1(عنأغرضيإبنهيم*7*و!منيمبلحلجم

يفعللاالذيالمحضالعبد!جالهنبينافان،وعبادةدعاءمنبه)2(أصمرما

زذدترب>وقل:لهفقيلبالدعاءأمرهفلهذا،ربهبهمرهماإلا

()4(،وألمومئمتوللمؤمينلذنبكوأشتغقر>:لهوقيل،<)3(1*عقا

الأمم،وجاءته،العظمىالشفاعةإليهالانبياءوردالقيامةيومكانوإذا

عليه،يفتحهابمحامدربهويحمدساجدا،ويخز،ربه(إلى)يجيء

")6(،تشفعواشفع،يسمعوقل،رأسكارفعمحمد!"أي:لهفيقول

ولا،هذاعنأعرض:لهيقالفلا،بالشفاعةيؤمرأنبعدإلايشفعفلا

علم.بهلكليسماتسألنيلا:لهيقال

إنقل>:تعالىبقولهمتابعتهالمحبةأهلعلىاللهأوجبوقد

المتبعونفهؤلاء،نؤلبم()7(لكلودغفراللهيحبئكمفاتبعونيللهتحبونكنتم

وأما،أمتهخالصهم،والظاهرالباطنفيبسنتهالمستمسكون،لأمره

استعمله،الاخلاصأوالرجاءأوالخوفءأوالمحبةأهلمنكانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

76.-74:هودسورة

به".مرواماإلايفعلون"فلا:الاصلفي

.114:طهسورة

.91:محمدسورة

تحريف."اليه":الأصلفي

الشفاعةحديثفيانسحديثمن)391(ومسلم)4476(البخارياخرجه

المشهور.

31.:عمرانالسورة
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والتصديةالمكاءكلاممثل،لهتسمحولم،بهايؤمرلمأعمالفيحاله

فيالشدةومثل،رجاءهأورحمتهأوخوفهأوحزنهأوحبهتحركالتي

-)1(-
من،للهعطيمةبقوةيعاقبهمأو،عليهميدعوحتىالفساقعموبه

الله،يحبفيمنيشفعحتىلهمالرحمةفرطومثل،بذلكمنهأمرغير

اللهيقولولهذا،عقوبتهبترك،تركهأو،لهوالانتقامعقوبتهويرضى

ولا>،(2()لوااعدلعدلوألأعقومشئانيخومنحولا>:لىتعا

()3(،نعتدوأانالخراملمسجدعنصذو-أنفومشئانئحرم!كئم

واتيومباللهتؤمنونكنغناللهدينفىصأمخةبهماتأضدء>ولا:تعالىوقال

لمبدعوةلهميدعوحتىأقاربهحبيحملهمنومنهمالأخر()4(،

ذلك.وغير،بهايؤمر

فيوهم،الامةهذهمنالمتأخرينالأحوالأربابفيكثيروهذا

الراشدين،حلفائهوسنةع!ي!اللهرسولسنةعنخارجونالامورهذه

عنالظاهرةالسياساتفيالامورولاةمنخرجمنخروجبمنزلة

وفيالولاياتوفيالعقوباتفيالملكمننوعإلىالخلفاءطريقة

لكن،واحدجنسمنللحرماتببغضهوهذاهذاتصرففان،الاعطية

منللعبادبرحمتهوهذاهذاعطاءوكذلك،بطاهرهوهذابباطنههذا

وإماالباطنةإماالرئاسةمقصودهيكونقدمنهماكلثمواحد،جنس

"عونه".:الاصلفي)1(

.8:المائدةسورة)2(

.2:المائدةسووة)3(

.2:[لنووسورة(4)
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بالامر.لابحالهتصرفوإنما،الديانةمقصودهيكونوقد،الظاهرة

لماهناإليهأشرناوإنما،مواضعفيعليهننبهعظيمبابوهذا

إذااللهمحبةكانتوإن،والأمربالعلمتتقيدلمالتيالهوىمحبةذكرنا

قالت:ولهذا،عنهامنهياتكنلم

أراكاحتىللحجبفكشفك

الدنياهفيطلبهامنطلبهاكماالرويةطلبيستدعيالحبهذاأي

فلا،لذاتهيحبهللذيالمحضةالعبوديةفهيالثانيةالمحبةماو

يحبأنشيءيستحقولا،بهأمرماالايطلبولا،بهأمرماإلايفعل

فلذلك،لذاتهيعبدالذيهووالاله،اللهإلاإلهلافانه،اللهإلالذاته

سواكاهعنبهخصصتفشيء:وقالت،لذاكاأهللانك:قالت

والوسائل.المقاصدمنالواجبفي.الثانيالفصل

إلايعبدأنيجوزفلا،المعبودوهو،لذاتهالمطلوبالمقصودأما

،وآخرهوأوله،ودعامتهوأساسهالدينأصلوهذا،هوإلاإلهلاالله

كلليسإذ،الحسنةالصالحةالأعمالهيوالوسيلة.وظاهرهوباطنه

فيكانماكلوليس،وجههبهويراد،اللهبهيعبدلانيصلحعمل

عباداتمثل،بصالحوليساللهوجهبهيرادوصلاحاحسنانفسه

>ور!انتة:فيهااللهقالالتيالنصارىكرهبانية،المخلصينالمبتدعة

هذهفيماومثل()1(،أددهئرضحونئتغاإلاكمئتهاعلتهؤمائدعوها

بغيرلكن،للهصاحبهافعلهاالتيوالعباداتالمقالاتأنواعمنالامة

27.لحديد:سورة)1(
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مفارقةمناستحلوهماواستحلالهم)1(،الخوارجبدعمثل،اللهمنإذن

طالب-أبيبنعليقاتلفي)2(شاعرهمقالحتى،والجماعةالسنة

:-عليقاتلملجمبنالرحمنعبدالاخريناشقىوهو

رضواناالعرشذيمنليبلغإلابهاارادماتقيمنياضربة

ميزانااللهعندالبريةأوفىفأحسبهحينالأذكرهإني

والرافضة،والجهميةوالمرجئةالقدريةمنكثيرعليهماوكذلك

مريدينمخلصينفيهاكاثواإذاالاعتقاديةالبدعاهلمنوغيرهم

الله.إلىبهاالتقرب

من،والاحوالالعباداتفيالمبتدعةمنكثيرعليهماوكذلك

منفكثير،والعمالوالولاةوالأجنادوالأمراءوالفقهاءوالعبادالصوفية

يظنهبشيءاللهإلىويتقربحسنا،فيراهعملهسوءلهيزينقدهؤلاء

واسمع.بابوهذا،مكروهشيءوهو،حسنا

اللهإلىبهايتقربونالتيوالنصارىاليهودعباداتالبابهذاومن

ضلين*.*أ!لابالاضرلنننبئمهلقل>:تعالىاللهقال،فيهاويخلصون

بنسعدعنهموستل،صحنعا<)3(تحسنونأنهمتحسبونوهئمالدتيالج!ؤهفىسعيهتم

اميرعنهموستل.")4(والدياراتالصوامعاهل"هم:فقالوقاصابي

اهل"هم:فقالعنهاللهرضيطالبابيبنعليالمؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

"ولاستحلالهم".:الأصلفي

)3/8501(.للمبردالكاملفيكما،حطانبنعمرانهو

.301،401:الكهفسورة

)4728(.عنهالبخاريخرجه
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(1)"ءاحرور

للتحديد،يكونلاقدالكلامهذامثلفان،القولينبينمنافاةولا

.هذاهو:وقالرغيفافأخذالخبزعنسئلكمن،للتمثيليكونوإنما

انهماللهاخبروقد،البدعاهلوعبادالكفارعبادمنالضالينففسروا

حسنة،السيئةأعمالهميرونأنهموأخبر،صنعايحسنونأنهميحسبون

للحقيقة.مطابقغيروحسبانرأيمعفهم

وهذا،اللهوجهفاعلهبهيريدولا،صالحايكونما:الثالثالقسم

منالمشروعةالطاهرةالأعمالمنالعاملونيعملهمامثل،كثيرأيضا

سبيلفيوجهاد،منكرعنونهيبمعروفوأمر،والقرآنالعلمإقراء

صلاحواومعروفصدقةمنإليهمواحسان،الناسبينوعدل،الله

منإلانجولهغمن!ثيرفىلاختر!>:تعالىقالولهذا،الناسبين

تتغاذ؟لكيقعلومنألئابنبفلنحأؤمعروفأؤبصدقهمر

المتصدقين:عنوقال<)2(،ا،،*أعظيماأتجرالؤِئيهفسؤفاللهعرضات

ض!:النبي9قللو*9*()3(،ولاشكوراجزالازلدمنئىادلهلوقه!كتإنما>

")4(.اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من

العلممتعلمفيهريرةابيحديث()مسلمصحيحفيثبتوقد

)3(

)4(

)15/426(.تفسيرهفيالطبريرواه

.114:النساءسورة

.9:الانسانسورة

.الأشعريموسىابيحديثمن)4091(ومسلم)123(البخارياخرجه

)5091(.برقم
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وانهم،مخلصينيكونوالمإذاالمتصدقوفيالجهادفيوالمقتول

النار.بهمتسجرثلاثةاول

،الأقسامشروهو،للهخالصاعملهيكونلاالذي:الرابعالقسم-

بهيعبدوافلم،الهتهمبذلكينصرونللمسلمينالمشركينجهادمثل

.الإيماناهلاهلكواحيث،حسنواولا

الكفاريفعلهاالتيالأعمالمنالجنسهذامنكانماكلوكذلك

علىوكذبالكفر،اهلنصر)1(مننفسها،فيخيراوليستاللهلغير

للباطل.واعتقاد،برسلهوتكذيب،الله

اهلوكذلك،معهوقتالهم،لمسيلمةمسيلمةقوماتباعوكذلك

الفجوروكذلك.اهوائهمنصربهايقصدونالتيوالصلالالبدع

وهذا،والفسادالأرضفيالعلولاجلالنفوستفعلهاالتيوالمعاصي

.جداكثيرالضرب

واهلهالمحمود،هوالاولفالقسم،الأربعةالاقسامكانتهـاذا

جاءوبذلك،والاخرينالاولينمنادمبنيجميعمنالسعداءهم

لاالجنهيدخللنوقالو>:تعالىاللهقال،والاجماعوالسنةالكتاب

!نضإنبزنيمهاتوابذامانيصمتقفنصارىأؤهوداكانمن

ولاربهعندفله،أخر؟وهوئخسنللهوتجهلإأشلممنبك*.*صدقب

الامنيةهذهتمنواالكتابأهلفإنكا<)2(،1*يحزنونولاهمعليهخخو!

الأخير.الحرفإلامنهايظهرولمالهامث!،فيالكلمةهذه)1(

.111،112:البقرةسورة)2(
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وهو-النفيبينفيهاوجمعوا،بقولهموقدروها،بألسنتهمقالواالتي

هوذاكانلمنالاثباتوبين،والنصارىاليهودغيرعن-الجنةدخول

يدخللن:اليهودوقالتأي.والنشراللفبابمنوهذا،نصارىأو

كانمنإلاالجنةيدخللن:النصارىوقالت.هوداكانمنإلاالجنة

فطالبهم،!(صدقبكننزإنبزنيمهانوقل>،نصرانيا

.والاثباتالنفيبينالجامعةوالدعوىالقضيةهذهعلىبالبرهان

المثبتأنكما،الدليلعليهالنافيأنعلىدلماذلكفيوكان

برقنكتمهانواقلادلةءأءلة>:قولهفيالمثبتطالبكما،الدليلعليه

لاوالنصارىاليهودمعليسأنومعلوم()1(،صدقردكنت!إن

بهذاتخبرهملمالرسلفان،ذلكعلىيدلعقليولاشرعيبرهان

>تلف:تعالىاللهقالولهذا،بالعقلمدركهوولا،النفي

فله،وهونحسندئهونجههأشلممن>بلى:تعالىقالثم(،أمانئصتم

:قالثم،واللذةوالنعيموالثوابالخيرحصولوهذا.عندرئهء<أبره-

(يحزنونولاهم>،بالمستقبليتعلقإنماوالخوف<علئهمخوفولا>

همولا،أمامهممايخافونهمفلا،والماضيبالحاضريتعلقوالحزن

>ولا:الخوففيقالإنهثم،وراءهمومافيههمماعلىيحزنون

لاأنهمعيخافونالدنيافيفانهم،يخافون:يقلولم<علئهمخوث

الحزنلان،بحاليحزنونفلا(يحزنونولاهم>:وقال،عليهمخوف

الخوفبانتفاءمنتفيةالالمفأنواعوهم)2(،بالماضييتعلقإنما

.64:النملسورة)1(

.زائدةولعلها،الاصلفيكذا)2(
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كلانتفىالحزنانتفىفإذا،حزنمنيخلولاالمتألمفإن،والحزن

الم.

فإسلام،(وهومحسنللهوتجهل!أستلممنبلى>:عملهمفيوقال

وقيل:،للهوعملهدينهإخلاصهوالتفسير:أئمةقالهكماوجهه

الله،شاءإنسنبينهكما،القسمينيعموهو)2(.)1(اللهإلىامرهتفويض

للهجعلهاي،للهودينهوعملهنيتهاسلمانهيقتضيوجههإسلامفإن

عملهأنلهفاجتمع،الحسناتفعلهووالإحسانسالما،خالصا

"اللهم:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقالكما،صالحوانه،خالص

فيهلأحدتجعلولا،خالصالوجهكواجعله،صالحاكلهعملياجعل

.شيئا")3(

،(4اي!أخسنعلا!هو)يمتلوكتم>:تعالىقولهفيعياضبنالفضيلوقال

نإ:قالوأصوبه؟خلصهما،عليبايا:قيل،وأصوبهأخلصه:قال

ولمصواباكانوإذا،يقبللمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعمل

يكونأنوالخالصصوابا،خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكن

السنة.علىيكونأنوالصواب،لله

،الأديانأفضلهوالحقالدينهذاأنبالعقليعرفالبيانوبهذا

من،شيئينمنلهبدفلا،والعملوالانقيادالخضوعهوالدينلأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)1/663(.كثيروابن432()2/الطبريتفسيرانظر

تحريف.""وهم:الأصلفي

147(.)صالزهدفيأحمداخرجه

.2:الملكسورة
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يو؟اللهيساميمعبودفأي،الحركةهيووسيلة،المعبودهومقصود

متكبزالا،لهمخلصالهذليلاالقاصديكونأنمنخيرللمعبودقصد

منانتبينفبهذا؟الحسناتفعلمنخيرحركةفيوبه؟مشركاولا

لاأنهتبينكما،للثوابمستحقفانه،محسنوهوللهوجههأسلم

منه.أحسن

:قالكماوالنيةالقصدهويكونأنإماالوجهأنذلكوبيان

)1(والعملالوجهإليهالعبادربمحصيهلستذنئااللهأستغفر

والوصل،والزنةوالوزن،والعدةالوعدمثل،الجهةمثلوالوجه

أئمةكلاممقتضىوهذا،الموضعهذاغيرفيهذاقررتوقد،والصلة

المحضةبالعربيةيفقهكانلمنالخطابظاهرمقتضىوهوالتفسير،

تعالى:قولهالايةهذهومثل،تكلفولاإضمارإلىحاجةغيرمن

مجدولابه-تحزسو:ايعملمنالحتنثأقلأمافىولابامانيكمليس>

أؤذكرمنالصلختمنيعمللضيزا*ومىولاولياالئهدونمنله

ديناأخسن!ومقنقيرايظلمونولالجنةايدخلونفأولائكمومنوهوأنثى

إئرهيواللهواتخذحنيفاإئزهيممقةواتبعتحسنوهوللهوتجههأسلمممن

.خليلأ!<)2(

:قاللمج!النبيعنأمامةأبيعن)3(مسندهفيأحمدالامامروى

)2/314(للفراءالقرانومعاني)1/17(سيبويهكتابفينسبةبلاالبيت)1(

.أخرىومصادر321()2/للمبردلمقتضب1و

.125-123:النساءسورة)2(

احمد=وأخرجه.ضعيفوهو،الألهانيزيدبنعليإسانادهوفي.5/266)3(
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باليهوديةأبعثلم"إني

".السمحة

بالحنيفيةبعثتوانما،بالنصرانيةولا

محسنوهو،للهوجههأسلممندينمناحسندينلاانهاللهفبين

حنيفا.إبراهيمملةواتبع،مسيءغير

إبراهيممتابعةعلىبذلكفدل،(إثرهيوظبلا()1أددهوأئخذ>:وفال

احدهما:شيئينيتضمن"أسلم"ولفظ،لهاللهومحبة،للهمحبتهفي

استعملإذا"اسلم"انكما.والاذلال)2(الاتباعوالثاني،الاخلاص

()3(،لكمسلمةأمهذريتناومنلكمسلمينواخعلنا>ربنا:مثللازما

للهالخضوعيتضمن<)4(،*13العالمينلربأشلسب>:وقوله

له.والإخلاص

كانولهذا،الذنوباعظموهما،الشركوإماالكبرإماذلكوضد

وهذا،لهشريكلاوحدهنعبدهأناللهدينفان،الاسلاماللهعندالدين

وحدهعبادتهومن،جميعهاالرسلبعمتوبه،اللهإلاإلهلاقولحقيقة

كتبه،بجميعالايمانمنبدفلا،امرهعننتكبرولا،بهنشركلاان

)1(

)2(

)3(

)4(

عنعروةعنابيهعنزيادابيبنالرحمنعبدطريقمن233(،)6/116

في"المقاصدالسخاويقال".سمحةبحنيفيةارسلت"إني:بلفطعائ!ة

بنواسعدكعببنابيعنالبابوفي،حسنسنده901(:)ص"الحسنة

وغيرهم.هريرةوابيأمامةوأبيعمروابنوجابرالخزاعياللهعبد

.125النساء:سورة

تحريف."الاجماع":الأصلفي

.128:البقرةسورة

.131:البقرةسورة
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إذا،لىوجههمسلماولا،لهمسلماالعبديكنلموإلا،رسلهوجميع

الذيالعامالاسلامهووهذا،ورسلهكتبهمنبشيءالايمانعنامتنع

المبدلين.غيرالمتبعينواممهم،والمرسلينالأنبياءجميعفيهدخل

والمناهجالشرعمنبنوعيكونقدملةكلفيالاسلامإنثم

كانالرسلبهوختم!محمدااللهبعثمافلما،والمناسكوالوجه

والمناهجالشرعمنبهجاءفيمابالدخولإلايتملاللهالاسلام

علىالإسلام"يني:!ي!قالولهذا،الخالصالإسلاموهو،والمناسك

.()1الحديث"خمس

مبانيفكن،الجوارحبعملإلايتملاالقلبفيالذيالإسلامفان

كماالقلبفيالذيالاسلامتحملالظاهرةفالمبانيعليها،ينبنيله

،الاركانوالقبة،السقفالعمدتحملوكما،الروحالجسديحمل

هذهعلى!ي!اللهرسولمحمدبمبعثينياللهدينهوالذيفالاسلام

الإسلامإذ،اخرىاركانعلىغيرهبمبعثبنيكانوإن،الأركان

هذهعلىبني!ومحمدبهبعثالذيالعامللإسلامالمستلزمالخاص

إسلاما،هذادينناسوىمايسمىهلاصحابناتنازعوقد.الخمسة

لفظي.والنزاع

أؤنصرىونواهودا!وقالو>:بقولهالاسلامحقيقةعناخبركما

وجمآبأدلهءامنافولوا13ألمشركيهتِمنكانوماحنيفاإترقمم!بلقلتهدوأ

أوقىوماوالاستباطويفقوبولمشحقولهكعيلإئيهوإكأنزلوماإليناأنزل

عمر.ابنحديثمن)16(ومسلم*8(البخارياخرجه)1(
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لهونحنمنهمأحدبئنلقرقلاربهؤمنالنبيوتأوقىومماوجميمسىموسى

شقاقفىهتممإنمانولوافضنأهتدوافقدبه-ءامنغمابمثلءامبؤافإن*مسلهون

للهمنأخسنومنلله!صنغةاليصالئمميعوهوللهفسيكفييدهم

إبراهيمملةباتباعلهمأمرهبعدفأمرهم()1(،عئدونلإونخنصحتغة

الايمانذلكففي،الآيةآخرإلى،إليناأنزلوماباللهامنا:يقولواأن

غيرمنبجماعتهموالايمان،ربهممنالنبيوناوتيهوما،اللهأنزلهبما

الكفارعنقالكما،ببعضوالكفرببعضالايمانوهو،بينهمتفريق

لكذبئنيتخذوأنولريدونببغصونودرببعصوننومن>:قالواحيث

بجميعتؤمنأنذلكمنالامةخالصةنصيبوكان()2(،سبيلا

وتتركبعضهافتتبعالنصوصبينتفرقلا،والسنةالكت!ابنصوص

والآثارالسننتركواالذيندون،السنةأهلمنيصيرونفبذلك،بعضها

المبتدعة.أصنافمن،بعضدونالقرانآيببعضتمسكواأو،بعضهاأو

مرائها،وعلمائهامنالامةمنالامرأوليبينيفرقونلاوكذلك

منه،بقبولهاللهأمرمامنهويقبلون،حقهحقذيكليعطونبل

فيهوهذا،فرقةأهللاجماعةأهلفيكونون،اللهتركهحيثويتركونه

الامرأوليبطاعةأمرنااللهأنوذلك،تفصيلإلىيحتاجعظيمجمع

نكونأنونهانا،نتفرقولاجميعااللهبحبلنعتصمنوأمرنامنا،

الذينمننبيهوبرأ،البيناتجاءتهممابعدمنواختلفواتفرقواكالذين

شيعا.وكانوادينهمفرقوا

)1(

)2(

.-135138:البقرةسورة

.015:النساءسورة
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فصل

القراءةهذه(()1أهتدوافقدبهءءامنغمابمثلءامنوأفإن>:وقوله

منتمبما":يقراعباسابنكانوقد،الامامالمصحففيالتيالعامة

له)2(.مثللااللهإن:ويقول،"به

وأجمع،أحسنالعامةفراءةلكن،المعنىصحيحةقراءةوتلك

بادله،امناقد:لقالوا،اللهبهأريدإنه:وقيل،بهامنتمبما:قيللوفإنه

كتبهببعضيكفرونوإنما،الخالقوجودبأصليكفرونلافإنهم

الكفر.اسماستحقواولذلك،ودينهوصفاتهسمائهوورسله

لم،بهامنامابمثليؤمنواأنغيرمنبهامنابماآمنوافلووأيضا

فيقالسبحانهأنهوذلكالأشياء،بجميعآمنواوإنمهتدينيكونوا

ببنيكهرومن>:قال،وطعامهمالكتابأهلنساءأباجلماالمائدة

هوالذي،الدينهوالذيالايمان:هووالايمان،عمله!هه)3(فقذحبط

العبادعلىيجبالذيالايمانفان،ورسلهوكتبهوملائكتهبالتهالاقرار

فقد،الايمانمنالمؤمنونيفعلهبماكفرفمن،بهالايمانيجباتباعه

للحقيقةمطابقمثلهوالقلوبفيالذيالايمانوهذا.باللهكفر

آمنافنحن،أيضامتماثلالايمان]من[)4(القلوبفيوما،الخارجة

ربهم،منالنبيونأوتيوما،إبراهيمإلىانزلوما،إليناأنزلوما،بالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.137:البقرةسورة

244(.)1/تفسيرهفيحاتمابيوابن06(0)2/الطبريخرجه

.ه:المائدةسورة

.السياقبهايستقيمزيادة
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كمااهتدوا،فقد-القلوبفيماوهو-بهآمنامابمثلهمآمنوافاذا

عملهم.لحبطالقلوبفيالذيبالايمانكفروالوأنهم

قلوبنا،فيمامثلقلوبهمفيصارإذا:أحدهما،وجهانوهنا

منالقلوبفيبماامنافانا،بهامنامابمثلآمنوافقدبه،وآمنوا

فائدةويكون.اهتدوافقدبهوامنواقلوبهمفيمثلهصارفاذا،الايمان

زيداأنوأعتقد،أعلمأنيوأعلمأعلم:يقالىمامثلبالإيمانالايمان

غيربالايمانمؤمنونفهمحق،اعتقاديأنوأعتقدالدار،في

وهو،مستلزمهذافإنوأيضا،حقجزمهمأنجازمون،فيه()1مرتابين

حصولوجب،بالإيمانالإيمانهذاحصلإذالأنه،وتمامكمال

العمليالوجودفان،آخروجهمنمتلازمانأنهمامع،ووجوبهالاول

يعودفيهالضمير)3(الوجههذاعلىلكن.)2(،..الوجودمعالارادي

.أنزلمانفسإلىلا،أنزلبماإيمانناإلى

للمؤمنمطابقمثلالقلبفيالذيالايمانأن)4(:الثانيالوجه

فقدالمثلبهذاامنوافإذا،مواضعفيهذاقررتوقد،تقدمكما،به

كماالمثلويكون،الظاهرهوكماما""علىعائدهناوالضمير،اهتدوا

.(*<)البصيرهوالسميعءلثفء!محلهليس>:قولهفيقيلقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".مرتابون":الاصلفي

.كلماتخمسبمقدارالاصلفيبياضهنا

".الوجهعلى"هذا:الاصلفي

تحريف.،""الثالث:الاصلفي

.11:الشورىسورة
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جاووافان:والتقدير.آمنتممامثلآمنوافان،المعنى:يقالوقد

للمصدرصفةهنا"الذي"ويكون،بهجئتمالذيالايمانمثلبإيمان

يفتقرهذالكن،بهالمومنهوالذيبهللمفعوللا،الايمانهوالذي

يكونوهذا،إيمانكمثلأي،إيمانكبمثلآمنت:يقالأنإلى

.0)1(00إذا

قيلقدكماوالتوحيد،الكلامليتبينمقحم"المثل":يقالوقد

.هناكتكونقدلاسبابنظائرهفيذلكمثل

الشميعوهواللهجفسيكقيحهمشقاقفىهمهإنمانولوافىان>:وقوله

()2(،عندونلهوتحنصهتغةأللهمنأخسنومقاللهصتغة!انعليص

شرقتو،القلوببهأنارتحتىالايمانبهذاوالاشياءالقلوبصبغ

قالكما،البدعةهلوالسنةأهلوجوهبينالفرقانوظهر،الوجوهبه

على>سنسممر:الكفاروفي()3(،بسيمهم>تعرقهم:المومتينفي

فلعرفنهملازتنبههمنشاء>ولو:المنافقينوفي<)4(،!الحزطوم

.(بسيمهم<)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سطر.بمقدارالاصلفيبياضبعدها

.137،138:البقرةسورة

.273:البقرةسورة

.16:القلمسورة

03.:محمدسورة
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فصل

ولاعليهمخوفولاربهعندأجرهلهمنفيشرطقداللهكانواذا

نأعلىبذلكدل،للهوجههاسلاممعمحسنايكونأنيحزنونهم

علىإلايقفلاالجزاءوهذا،الجزاءهذااستحقاقفيشرطالاحسان

ودرأ،الثواباستحقفقدالواجبأدىمنكلفان،الواجبفعل

تعالى:قالوقد،واجبالاحسانأنعلىيدلوذلك،العقاب

.الوجوبيقتضيلامروا(1*<)المخسنينيحمتآللهن4واضشو>

فعلومن()2(،منَسسزالحسناينىعلى>ما:تعالىوقال

به،أمرمابتركأساءمنعلىالسبيلإنما،سبيلمنعليهفماالواجب

عنه.نهيمافعلأو

.كثيرةونظائرهمنها<)3(خيرفل!لالحسنةصامن>:تعالىوقال

الاحسانكتبالله"إن:قالأنهلمجيمالنبيعن)4(الصحيحوفي

فأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذاشيء،كلعلى

حتى،حالكلعلىواجبالاحسانأنالحديثهذاففي،"الذبحة

القتلةيحسنأنفعلمهوبهيمتها،ناطقها،النفوسإزهاقحالفي

،الحسناتفعلهوالواجبوالاحسان.للبهائموالذبحةللادميين

)2(

)3(

)4(

.591:البقرةسورة

.19:التوبةسورة

98.:النملسورة

.أوسبنشدادعن()5591مسلم
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،التطوعالاحسانفعلبذلكالمرادليسحسنا،عملهيكونأنوهو

ماففعلاللهحقفيفأما،عبادهحقوقوقي،اللهحقفيالاحسانوهذا

ماففعلعبادهحقفيماو]به[،المأموريتعلقأنغيرمنبهأمره

ذلكصلو.الاساءةمنيجوزلاماوترك،الاحسانمنلهمأوجب

القرانفيالاصلينهذينذكراللهثنىولهذا،الزكاةوايتاءالصلاةإقام

شئالهه-قشركوأولااللهواغبدوا!>:وقال،جداكثيرةمواضعفي

الخدقإلىالاحسانكانواذا.)1(الايةاتقربئ(إخشاناوبذىفزولالؤ

ماجلبإليهمفالاحسانيضا،مستحئايكونقدكانوانواجبا،

يضرهم.ماودفعينفعهم

العادلفإن،وغيرهالعدلفيهيدخلالذيالاحسانضدوالظلم

فالعادل،الواجبهوالعدليكونحيثماو،عدلهجهةمنمحسن

بخلاف،والحكمالقسمفيالناسبينكالعدلالاحسانبكمالأي

هذافإن،زيادةغيرمنحقوقهاستيفاءفينفسهحقفيالاحسانعدل

يطلم.ولميعتدلمأنهجهةمنمحسن

شيء،منهيبحلم،كلهحرامالظلمأنكثيرةمواضعفيقررناوقد

الاضرارلكن،مستحقغيرإضرارالظلمفإنالاضرار،قصدصلهو

للحاجة،الحيوانإضرارأبيحنماوإ،خرىوواجب،تارةجائزالمستحق

مقصودهيكونانللعبدفليسبقدرها،مقدربالحاجةالمقيدوالحكم

اللهقال،والسنةبالكتابمحرمالضراربل،ادمبنيإضرارالاولبالقصد

36.:النساءسورة)1(
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فيوقال2()1(،ضاغيزدتنأوجمهآيوصىوصيهبغدمن>:تعالى

لفحاروهنولا>:وقال<)2(،فعئدواضراراتمسكوهنولا>:المطلقات

.لشضيقواعلحهن<)3(

اضرضارومن،عليهاللهشقشقمن":!حالهالنبيفقولالسنةواما

.(ضرار")ولاضرر"لا:!وقوله")4(،بهالله

وا،والإرادةالقصدعلىمبناهاوالمضارةالمشاقةانومعلوم

فعلاو،بالمباحولو،الإضرارقصدفيإليهيحتاجلاضررفعلعلى

مضار.فهو،استحقاقغيرمنالإضرار

لقصدلا،بهوالانتفاعإليهللحاجةالمستحقالضررفعلإذاوأما

التيالنخلةحديثفي!وقولههذاومنبمضار،فليسالاضرار،

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.12:النساءسورة

.231:البقرةسورة

.6:الطلاقسورة

ماجهوابن491()0والترمذي)3635(داودوابو453()3/احمداخرجه

حسنحديثهذا:الترمذيقال.الأنصاريصرمةابيحديثمن)2342(

غريب.

)0234(ماجهوابن326()5/المسندزوائدفياحمدبنادلهعبدأخرجه

رجالهإسنادالزوالد:فيالبوصيريقال.الصامتبنعبادةحديثمن

)2341(ماجهوابن313(255،)1/احمدواخرجه.منقطعانهإلا،ثقات

عنالبابوفي.متهم،الجعفيجابرإسنادهوفي.عباسابنحديثمن

العليل""إرواءانظر.لشواهدهصحيحوالحديث.الصحابةمنغيرهما

.)698(
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عنهاالمعاوضةصاحبهامنطلبلما،الحديقةصاحبتضركانت

بقلعها.أمرثممضار")1(أنتإنما":فقال،يفعلفلم،طرقبعدة

فعلى،منهصاحبهتمكينيجوزلامحرمالضرارأنعلىذلكفدل

وهذا،مطلقاإليهموالاحسان،الخلقنفعمقصودهيكونأنالانسان

لارحمةأزسلئثوما>:قولهفيمج!ب!محمدبهابعثالتيالرحمةهو

")3(.مهداةرحمةأنا"انما:!شيمالنبيوقال*<)2(،لدفدين

الرحمةيقصدأنالعبدفعلىالعباد،نفعبهايحصلوالرحمة

،العقوباتشرعتالطلمدفعإلىللاحتياجلكن،والنفعوالاحسان

الوالديقصدكما،والاحسانالنفعبهايقصدأنلهاالمقيموعلى

المريض.بدواءوالطبيب،ولدهبعقوبة

نفعهوبماإلايأمرلموالشرعالدينأنالنكتةبهذهوالمقصود

،ويريدهذلكيقصدأنعليهالمؤمننوللعباد،ورحمةواحسان

إلاذلكيحصللمواذا.ونفعهمالخلقإلىالاحسانمقصودهفيكون

بهيحصلأو،منهشرهومابهيدفعأننيةعلىفعلهببعضهمبالاضرار

فيالمانذريقال.جندببنسمرةحديثمن)3636(داودأبوأخرجه)1(

وقدنظر،جندببنسمرةمنالباقرسماعفي024(:)5/"السنن"مختصر

معهيمكنمافيهوقيل،منهسماعهمعهيتعذرماسمرةووفاةمولدهمننقل

اعلم.والله.منهالسماع

.701:الأنبياءسورة)2(

35()1/المستدركفيوالحاكم59()1/الصغيرفيالطبرانيأخرجه)3(

وصححه.هريرةأبيحديثمن)0116(الشهابمسندفيوالقضاعي

الذهبي.ووافقهالحاكم
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:اصلانفهاهنا،عدمهمنانفعهوما

ورسوله.بهاللهأمرالذيهوهذاأن:أحدهما

هووفاعله،يفعلهأنعليهالعبد،علىواجبهذاأن:والثاني

الاية.فيالمذكورالمحسنوهو،والبرالباز

،الوجوبيقتضيوالامر،والاحسانبالعدلكتابهفيالثهامروقد

يمكنمابهالمأموروالإحسانمندوبا،بهالمأموربعضيكونوفد

نفعفيهكانوإن،ظلمفذاكالعدليرفعمافأما،العدلمعاجتماعه

أحدونفع،حقهمنأكثرإعطاءالشريكينأحدنفعمثل،لشخص

يسضىقدنفعفيهكانوإن،ظلمهذافان،لهبالمحاباةالخصمين

إحسانا.

:نوعانوالعدل

أفضلهوشيءفوقهفليسبها،والمأمور،الغايةهو:أحدهما

.الناسبينالعدلوهو،بهيؤمرمنه

بينهالانسانعدلوهو،منهأقضلالإحسانيكونما:والماني

والعفو،عدل)1(الاستيفاءفإن،والعرضوالمالالدمفيخصمهوبين

إلاإحسانايكونلاالإحسانهذالكن،أفضلهناوالإحسان،إحسان

حصلفإذاضرر،بالعفويحصللاأنوهو،قدمتاهكما،العدلبعد

.يشرعفلا،لغيرهواما،لنفسهإما،العافيمنظلماكان،ضررمنه

"استيفا".:الأصلفي)1(
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وقد،واجبايكونقدوالاحسان،الامورجميعفيواجبفالعدل

،العدلإلاثممابينهموالقسمالناسبينالحكمففيمستحئا،يكون

لهمستحبوبينهمالناسبينوفيما،إليهمإحسانبينهموالعدل

ليسالذيبالاحسانالابتداءمنالمستحباتبفعل،إليهمالإحسان

خذ>:تعالىقولهفيويدخل،عليهمحقوقهعنوالعفو،بواجب

.(1<)**تجهلينعنعرضوبائعرفألعفووأص

الغاية،هوالذيالعدلبينالانسانيفرقانالكلامهذاونكتة

فوقهالذيالعدلوبين،الناسبينالعدلوهو،إحسانبعدهوليس

والثاني:،عليهالخلقحق:الاول.الناسمعالعدلوهو،الاحسان

العدليوفيهمانفعليه،العدلصاحبهعلىمنهمافلكل.عليهملهحق

لهيستحبقدبل،منهم)2(العدليستوفيانعليهوليس،عليهالذي

بتركه.الإحسان

الظالمان-الموضعهذاغيرفيقررتهكما-الواجبالعدلومن

تعالى:قالكما،ظلمهبقدرإلاعليهيعتدىلابل،يظلمانيجوزلا

علىإلاعدونفلااننهؤفاندلهالدينوييهونفئنةتكونلاحتىوقئلوهم>

اغتديمابمثلعلئهفاغتدواعلئكماغتديفمن>:وقال،<)3(**الظاابين

ولايمملون!ائذينأللهسبيلفىونتلوا>:تعالىوقال<)4(،علتكغ

)1(

)2(

)3(

.991:الأعرافسورة

"عدل".:الاصلفي

.391:البقرةسورة

.491:البقرةسورة
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ولا>:وقال<)1(*المعتديىيحبلااللهإنلعتدوأ

،()2(للتقوئأقربهواعدلوالقدلوألاعلى+قومشئانيخرمنحم

نالحراملمسخدعنصدو-أنقومشنانئحرمنكم>ولا:وقال

نعتدوا()3(.

شيء،كلعلىالإحسانكتبالله"إن:عفيمالنبيقولتقدموقد

."الذبحةفأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذا

القتلةبإحسانالمستحقالقتلفيحتىواجبالإحسانأنفتبين

حقفيكانسواء-العقوبةبهيستحقالذيالظلمأنومعلوم،والذبحة

الدنيا،فيوظلم،الدينفيظلمعنيخرجلا-عبادهحقوقأوالله

النفوسعلىكالاعتداءوالثاني،والباعكالكفرفالاول،يجتمعانوقد

.والاعراضوالاموال

لاوقدالدنيا،فيالظلمإلىيدعوالدينفيالظلمأنوالغالب

،دنياهفيالفاجرمنأشددينهفيالمبتدعكانولهذا،ينعكس

فيهذاقررتكما،الجورأئمةعقوباتمنأعظمالخوارجوعقوبات

واجماعوالسنةبالكتابالمعاصيمنأعظمالبدعأن"بيانقاعدة

يعاقبأنيجوزلاهذامعثم."الاسبابمنذلكبهيعقلوبما،الامة

ظلمه.يجوزلا،بالقسطبالعدلإلاالظالمهذاولاالظالمهذا

)1(

)2(

)3(

.091:ةلبقر1ةسور

.8:المائدةسورة

.2:المائدةسورة

04



أهلمنكثيرافان،بالحقوالعمل،فيهالنظريجبموضحفهذا

إما،وغيرهملعامةووالسياسةوالامارةوالورعوالزهدوالدينالعلم

واما،بدعةإما،والسيئاتالظلمنوعمننظرائهمغيرأونظرائهمفي

في)1(إما،القسطبغيريعاقبونهمفأخذوامنهما،مركبوامافجور،

غيرفيواما،موالهمودمائهمفيواما،حقوقهمفيواما،أعراضهم

،محرمبفعلعليهميعتدواأو،واجباحفالهمينكروا)2(أنمثل،ذلك

صالح،عملهذاعملهمأنمعتقدون،متاولونلذلكالفاعلينأنمع

والبغي،العدلأهلقتالبباب)3(ويتعلقون،ذلكعلىمثابونوأنهم

باغيتينجميغاالطائفتانتكونفقد،سائغبتأويلالخارجونوهم

الفتنجمهوريدخلففيه،الموضعهذافتدبر،تاويلبغيرأوبتأويل

أئعمبندماجأءهممنإلاوماتفرقؤا>:تعالىقالكما،الامةبينالواقعة

الظلم.:والبغي،بغئاكانبينهمالتفرقأنفأخبر<)4(،بغيابتم

فيبينهاالواقعةالفتنمثل،الامةهذهفيالموجودالتفرقوهكذا

والسياساتوالممالكوالعباداتوالطرائقوالاعتقاداتالمذاهب

بينهم،بغئاالعلمجاءهممابعدمنبيتهمبغئاتفرقوافانما،والاموال

هممنهمالصلاحفاهلمتاولا،يكونلاوقدمتاولايكونقدوالباغي

اتباعهم.لاعذرهميوجبوذلك،بغيهمفيالمتاولون

"من".:الاصلفي)1(

تحريف.يذكر""ان:الاصلفي)2(

"ويتعلق".:الاصلفي)3(

.14:الشورىسورة)4(
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ولو،البغيجهةمنالفسادعامةأنواعلم،والبغيالعدلفتدبر

لاأكثرهمأومنهمكثيربل،القضيةلهانتباغأنهيعلمباغكلكان

تصورعنيعرضونأو،منهمالعدلأنيعتقدونبل،بغاةأنهميعلمون

ظلماظلمةكانوابلمتأولين،البغاةتكنلمهذاولولا،بغيهم

معهم.تأويللاالذينالبغاةوهم،صريحا

فيهيقع،تأويلبغيروأحيانا)1(،بتأويلالبغيمنالقدروهذا

منأفضلليسوافإنهم،الدينأهلومن،العلماهلمنالاكابر

،أحزابثلاثةفيهاكانواالكبرىالفتنةوقعتولما،الاولينالسابقين

،الأخرىمعيقاتلونوقوم،بالحقالطائفتينأولىمعيقاتلونقوم

الفتنة.فيالامساكفيالنصوصمنجاءلمااتباعاقعدواوقوم

ونحووالتلاعنوالتطاعنوالتباغضالتهاجرفيهايقعالتيوالفتن

فعليكبغيا،تفرقذلكوكل،السيفتبلغلموإن،فتنهيذلك

الكتابومتابعةالامور،جميعفيوالاقتصادوالاعتدالبالعدل

كانوان،والرسولاللهالىالامةفيهتنازعتماورد،والسنة

لمايوفقناوالله،كريمةومقاماتعظيمةفضائلأهل)2(المتنازعون

بالله.إلاقوةولاحولولا،ويرضاهيحبه

القاعدةتمت

"تاويل".:الاصلفي)1(

"المتنازعين".:الاصلفي)2(
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فصل

،القرانأممنوقسمهعبادهعلىاللهحقفي

ذلكونحوورضاهوفرحهمحبتهمنبذلكيثعلقوما



-



منبذلكيتعلقوما،القرآنأممنوقسمه،عبادهعلىاللهحقفي

ذلك.ونحو،ورضاهوفرحهمحبته

منهمأرللإ!ماليعبدون!لاوالالشالجنخلقتوما>:تعالىاللهقال

!()1(،المتينلقوةذوالرزا!هواللهن!يطعمونأنأرلدومارزلآمن

،رزقكلتعئم،النفيسياقفينكرةزذؤ(منمئهمأرلدما>:وقوله

بعضهممنرزقومن،لهمرزقومن،ليرزقمن:اللفظفيعئم

هووالاطعام*<يطعمونأنأرلد>وما:ذلكبعدقولهلكن،لبعض

رزقالاول:يقالوقد،تعميمبعدتخصيصهو:يقالفقد،لهرزق

إلاحلقتهمما:المعنىفيكون،بالخالق]يتعلق[والثانيالمخلوق

الذيالرزاقهواللهفان،أحدّاليرزقوا)2(ولا،ليطعمونلا،ليعبدون

المتين.القوةذووهو،الخلقيرزق

مرادهفهي،منهمأرادهاالتيلعبادتهخلقهمأنهالايةبهذهاللهفبين

نفىلمالانه،يطعموهنولا،يرزقوهأنمنهميريدلا،ومطلوبه

إثباتهاوفي،للعبادةإثباتهاعلىدل،واطعامهالرزقعنالارادة

عليهمحفالهأنعلى)3(دليلوالاطعامالرزقإرادةونفيللعبادة

)2(

)3(

.58-56:الذارياتسورة

.احدا""وحذفإثباتهاأوحذفها،والصواب،النونبإثباتالاصلفي

.""دليلا:لاصل1في
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به.راض،لهمحبوهو،منهميريده

أفقوىينالهولبهندماؤهاولالحومهاالمحهيناللن>:تعالىوقال

يرفعهو()2(،لصخلحوالعملألطتبألكلويضحعدإلته>:وقال(()1من!كغ

ن>:وقال،()ص!(2*إالمتطهريررويحبألتؤبينيحبأللهن>:وقال

مجبآلتهإن>:وقال،<)4(صفاسبي!ءثتدقتلوتلىامجبألئه

فاتبعوني>:وقال،!هو)6(ومجبونه،يحهم>:وقال،(()*.*لمقسطين

.)8(مواضعفيورضواعنه<عنهملئهرضى>:وقال،<)7(اللهيحبت!

بنمعاذعن)9(الصحيحفي،عليهمحقهبذكرالسنةجاءتوقد

اللهحقمااتدريمعاذ!"يا:فقالع!يوالثهرسولرديفكنت:قالجبل

بهيشركواولايعبدوه"ان:قال،اعلمورسولهالله:قلت؟"عبادهعلى

.("يعذبهملاانذلك؟فعلواإذااللهعلىالعبادحقمااتدري،شيئا

يقول":ء!يالهالنبيإلىمرفوعا(1الدعاء)0كتابفيالطبرانيوروى

37.:الحجسورة)1(

.01:فاطرسورة)2(

222.:البقرةسورة)3(

.4:الصفسورة)4(

.42:المائدةسورة)5(

.54:المائدةسورة)6(

31.:عمرانالسورة)7(

.8:البينةسورة،001:التوبةسورة،911:المائدةسورة)8(

)03(.مسلم(أخرىومواضع)128البخاري)9(

ضعيف.وصالح.انسعنالحسنعنالمريصالححديثمن)16(برقم)01(
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بينيوواحدة،لكوواحدة،ليواحدة:أربعةهيإنما!عبدييا:الله

بيتشركلافتعبدني،ليالتيفأما،خلقيوبينبينكوواحدة،وبينك

ماو،إليهتكونماأحوجبهأجزيكفعملك،لكهيالتيماوشيئا،

وبينبينكالتيماو،الاجابةوعليالدعاءفمنك،وبينكبينيالتي

."إليكياتوهأنتحبماالناسإلىفأت،خلقي

.)1(ء
تعالى:اللهيقول!م!والنبيعنهريرةابيعنمسلمصحيحوفي

،لعبديونصفهاليفنصفها،نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت"

*<،آلعالمبربللهاتحتد>:العبدقالفاذا،سالماولعبدي

يقول،!(آلرحيمألرحمن>:قالواذا،عبديحمدني:اللهيقول

يقول!(،آلدينيومتا>:قالوإذا،عبديعليأثنى:الله

:قالواذا-عبديإليفوض:روايةوفي-عبديمجدنى:الله

وبينبينيالايةفهذه:قال،*<لمحئخعبوإباكنع!دإياك>

بذسخـص!بدزطقدنا>:قالوإذا،سألمادرلعبدي،عبدي

،لين<الض!اولاعليهمالمغضوبغيرعلئهمأنعممتدىأصرط

."سالماولعبدي،لعبديفهؤلاء:اللهقال

والتمجيدوالثناءالحمدوهو-الاولالنصفأنالحديثهذاففي

والمسألة-الاستعانةوهو-الثانيوالنصف،تعالىلله-والعبادة

وقد،وعبادتهوثنائهحمدهعلىيثابالعبدبأنالعلممعهذاللعبد،

]و[،والسؤالبالاستعانةيحصلمماأكثرالثوابمنبذلكلهيحصل

)593(.برقم)1(
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تميزها،الربإلىتعودخاصيةللربهوالذيللنصفتكونأنبدلا

،وثوابجركلاهمافيللعبدكانفاذاوإلاالعبد،نصفعن

.للربخاصيةمنفيهبدلا،للرببأنهأحدهمافتخصيص

تعالى:وقال<)1(،لظامعظيملمثركإن>أخبراللهقانوأيضا

)3(الصحيحينفيوردوقد)2(،الآية<بظلعإيمنهويقبسرولمءامنواالذين>

النبيأصحابعلىذلكشقالآيةهذهنزلتلما:قالمسعودابنعن

ألم،الشركهوإنما":ع!يمالنبيفقال؟نفسهيظلملمأينا:وقالوا،!ييه

.قالكماأو"عظيملظلمالشركإن:لقمانقولإلىتسمعوا

مرفوعا)4(:وروي،السلفمنطائفةعنالحديثوفي

لاوديوان،الشركوهو،شيئامنهاللهيغفرلاديوان:ثلاثة"الدواوين

لاالذيالديوانفأما.شيئامنهاللهيتركلاوديوانشيئا،بهاللهيعبأ

شيئا،بهاللهيعبألاالذيالديوانماو،الشركفهوشيئا،منهاللهيغفر

فهوشيئا،منهاللهيتركلاالذيالديوانوأما،نفسهالعبدظلمفهو

.بعضا"بعضهمللعبادالظلم

نأقبلمنرزقنبهممماألققواءامنواالذينياأيها>:تعالىاللهقالىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.13:لقمانسورة

82.:الانعامسورة

.(421)ومسلم)32(البخاري

من575()4/ا"المستدركفيوالحاكم024()6/مسندهفياحمدخرجه

:المستدركتلخيصفيالذهبيقال.ضعيفواسانادهمرفوغا.عائشةحديث

جهالة.فيهبابنوسوابن،ضعفوهصدقة
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!()1(،الظلمونهموالكفرونولاشفعةختماولافيهبئعلايؤميآق

وعن،نفسهالعبدظلمعنخارجاقسماتعالىاللهحقفيالظلمفجعل

مجردأنهلاالعبد،ضيعهقدحقافيهللهأنيقتضيوهذاالعباد،ظلم

اللهلامرمخالفةالمعاصيكانتوإن،كالمعاصينفسهالعبدظلم

الله.دينعلىوجناية،أوجبهلماوتركا

منبها،المأمورالحسناتيحبأنهأخبرقداللهقانوأيضا

عنهم،ويرضى،أهلهاويحب،يرضاهاوأنه،الصالحوالعملالايمان

وما،الكائناتجميعشاءفقدذلكمعوهو،للارادةمستلزموالحب

هذاغيرفيالقاعدةهذهقررتوقد،يكنلميشألموما،كانشاء

أمرمنبهايتصلوما،الكونياتكلماتهبينالفرقوبينت،الموضع

،الدينياتكلماتهوبين،ذلكوغيروإرسالوبعثوحكموإذنوارادة

الاصلهذاقررت،وإرسالوبعثوحكموإرادةأمرمنبهايتصلوما

مسائلفيالحاصلةالشبهاتتزولمنهوأن،موضعغيرفيالفارق

وتعارضهما.والقدرالدين

سائربينمنشرعابهاللهأمرالذيالدينأنإلىتعودذلكوحقيقة

به،مأمورامحبوباصاربذلكواختصاصمزيةاللهمنله،الكائنات

وجهين:منوذلك

مصلحتهممنالدينفيلما،الخلقإلىعودهجهةمن:أحدهما

المتعلقالمقيموالنعيمبالثوابوالآخرةالدنيافيومنفعتهم

الكريم.وجههإلىكالنظر،بالخالقوالمتعلق،بالمخلوق

.452:ةلبقر1ةسور(1)
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محبوبايكونأنيصححتى،الخالقإلىعودهجهةمن:والثاني

هذاوتعدبالعبدهذاتنعمفنفسوالا،بهمفروحامحمودامرضيالله

الخلقجهةمناللهإلىبالنسبةسواءهذا،وفسادهذاوصلاحالعبد،

وتعلقإضافةاللهإلىلاحدهمايكونأنبدفلا،والتكوينوالمشيئة

علىمثنيامحمودا،بهمفروحامرضيا،لهمحبوبايكونبهاونسبة

ذلك،ونحومبغضا،ممقوتا،عليهمسخوطاالاخرويكون،أصحايه

.العذابمنيلحقهماوراء

التكليفوغاية،والنهيالامروسر،الدينحقيقةهوالفرقوهذا

خلقهعلةفيالناستكلمولهذا،والكتابالرسالةومقصود،الشرعي

بالدين.أمرهثم،للخلق

نأوزعموا،ومصلحتهمالخلقلنفعذلكفعلإنه:فريقفقال

ولابالجميعواقعاهذايكنلموانوالامر،الفعلحسنوجههذا

القدرية،منوغيرهمالمعتزلةقولوهذا،الفاعلإلىحكممنهاعائدا

والتقبيحوالتحسينوالتجوير،التعديلمسائلهذاعلىالتزمواثم

ينضبط.لااضطرابافيهواضطربوا،الخلقعلىالفاسدبالقياس

فيهولاء-وغيرهمأصحابنامن-السنةأهلبعضيوافقوقد

وعارضهم،السنةفيالمشهورةالاصولتخالفلاالتيالمسائلبعض

،كثيرةمواضعفيالسنةعنالذائينللقدر،الاثباتمتكلمةمنكثير

المشيئة،لمحضوأمرخلقبل،ذلكمنشيءتعليليجوزلا:فقالوا

ولا،ونفعهمالعبادبمصلحةذلكتعليليجوزولا،الارادةوصرف

ذلك.غير
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العظيمالاصلهذافيليسأنيعتقدونالعلماءمنكثيراإنثم

وبالشريعة-الفقهوبأصول،والتوحيدالدينبأصولالمتعلق-الجامع

ذلكردواما،وصلاجهمالعبادبنفعالتعليلاما)1(،القولانهذانالا

منيلزمهالثانيالقولوهذا،الصرفةوالارادةالمشيئةمحضإلى

ومكروهه،اللهمحبوببينالتسويةتتضمنالتي-الفاسدةاللوازم

ماوالشناعةالبطلانمنفيهاأشياء-وأعدائهوأوليائه،ومنهيهومأموره

.الاولونفرطكما،وغلطهمهؤلاءتفريطيهيعلم

هذهإن:وغيرهمالفلاسفةمنيقولمنهؤلاءويقارب

وإن،عنايتهعنصادرةإنهاقالوا:وإن،لذاتهلازمةالمخلوقات

.اللزومبطريقومصالحهمالخلقمنافعمنتضمنتماتضمنت

غائية.علةذلكويجعلون

لهمراداولاللفاعلمقصوداذلكيجعلونفلايتناقضونإنهمثم

فيفيثبتون،التعليلمنالاولينلزممالزمهمصمالا،الاولبالقصد

قصدعنإلايصدرلاماوالمنافعالغائيةوالعللالحكممنأفعاله

.قالوهمايناقضبماالإرادةعنيتكلمونثم،وارادة

وراءجممبتونلاالذين-التعليللمنكرييقالأنذلكيبينومما

ولا،محبةولالطفا،ولا،رحمةولا،حكمةلاوالارادةالعلم

يجعلونبل،ذلكغيرولامقتا،ولاغضبا،ولافرحا،ولا،رضى

التخصيصخاصتهاالمحضةالارادةأنمعلوم-:فعلاأوإرادةلذلك

".القولين"هذين:الاصلفي)1(
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والصفاتالمقاديرمنبنوعالاعيانبعضكتخصيصوالتمييز،

بالخيرالتخصيصأما.وخلافهضدهيمكنمما،ذلكوغيروالحركات

هذاوجعل،العذابدونوالنعيمالضر،دونوالنفعالشر،دون

فلامسخوطا،مبغضاممقوتاوهذامرضئا،مودوداوهذامحبوبا،

بكل)1(متعلقةالإرادةلان،المحضةالارادةهذامعنىيكونأنيجوز

أنواعسائرفيوحكمها،يكنلميشألموما،كاناللهشاءفما،حادث

رضىوهنابغضا؟وهنامحبةهناسميتفلمواحد،حكمالحوادث

بغيرالمتعلقةالارادةأنترىألامقتا؟وهنامودةوهناغضبا؟وهنا

الجائعحقفييقالفلا،ذلكإلىتتنوعلاعنهوالمنهيبهالمامور

والمغتلموالناكحوالخائفوالامنوالمريضوالصحيحوالشبعان

مودود،مرضيمحبوبهذا:والمرووسوالرئيسوالفقيروالغني

فيه،هوبمامتنعماأحدهماكانوإن،ممقوتمسخوطمبغضوهذا

فيه.هوبمامعذباوالاخر

وعاقب،والاخرةالدنيافيالصالجبعملهمقوماثابقدكانفاذا

نأكما،بمشيئتهوالجميع،والاخرةالدنيافيالسيءبعملهمقوما

هؤلاءفييجعلفلم،بمشيئتهوبأنه،والشبعانالجائعبينالتفريق

محبوباوالجائعالشبعانبابفييجعلولمومكروها،محبوبا

والرضىالحبفتعلق،شرعيأمربهيتعلقلاحيثومكروها،

مع-ذلكبهيتعلقمالمدون،الشرعىالدينيبالامروالسخطوالبغض

"المتعلقة".:الاصلفي)1(
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أحدهمابابأنعلىدليل-الكائناتبجميعالتعلقعامةالارادةأن

الاخر.بابهوليس

ثبوتعلىعقليدليلوهو،تأملهلمنببرهانمعقولبينوهذا

.الإرادةثبوتعلىدليلاالتخصيصأصلكانكما،الصفاتهذه

الصفاتهذهجميعأنعندكم:القدريةمنالتعليللمثبتيويقال

إليهموالاحسانالعبادمصلحةفإنوالاضرار،النفعمعنىإلىتعود

اللهصفاتفعطلتم،اضرارهمذلكوضد،نفعهمعندكمهوذلكوغير

غيرفيمذكورهوماالاضطرابمنالارادةفيولكم،الوجههذامن

الموضع.هذا

فرقيو:لكمفيقال،الخلقلنفعوأمرخلقإنماأنهتزعمونثم

الخلق،علىقياساذلكجعلتمفإن؟ينفعهملمأونفعهم،إليهبالنسبة

منإليهيعودالنافعلان،لبعضبعضهمنفعمنهميحسنإنمافالخلق

نفعهيكونلا،ذلكفيلهمصلحةلافحيثوالاله،مصلحةنفعه

حسنا.

نأقبلمابين،حالهيختلفالخلقمنالنافع:أيضالكمويقال

منذلكيدرك،لهكمالصفةبذلكنفسهفيكسب،ينفعماوبعدينفع

شرفوأكملالجوادالسخيفنفس،منهالخلقذلكويدرك،نفسه

منأفلح>قد:تعالىاللهقالكما،الجبانالبخيلنفسمنوأعظم

و!دق*وائقئأعظىمنفاما>:لوقا،(1*!)سنهادمنخابوقد*جمتها

.9،01:الشمسسورة)1(

53



فسنيسره*يالمح!ئنىكذب*ستغنيويخلمنماو*للي!رىفسعبسره*بالحسنئ

.كثيرةوالسنةالكتابفيونظائره،*<)1(للسترى

فهلاقادر،والفاعل،النفعمجردالمقصودكانإذا:لكمويقال

هناكأنعلىدليلالضرروحصولكثيرةصورفيانتفائهففيحصل؟

اخر.مقصودا

فيوماالمضار،أنواعمنالمخلوقاتقيماعليهمويورد

منفيهوما،ذلكعناعتذارهمعرفوقد،ذلكمنالمأمورات

.والفسادالتناقض

بالكفارالمضراتأنواعمنوقعلماالموجبما:لهمويقال

هذايقبلوالموهم،بالتكليفنفعهمالمقصودكانإذا؟والفساق

إذاوالمقتوالسخطالعقابمنبانواعلمقابلتهمالموجبفما،النفع

خرىاسباباهناكنلولا؟نفعهمقبولعدممجردإلامنهميصدرلم

.هذافهذا،بهايتكلمواولم،يعلموهالمأخرىوحكمة

والمقتوالودوالبغضالحبطلقإنماوالسنةفالكتابيضاو

هذينلان،والالماللذةلفظدون،والاذىوالفرحوالغضبوالرضا

،وتضرهتنفعهالتيالمخلوقخصائصفييطلقانماكثيراالاسمين

الوصبهوالذيالمرضومثل،والنكاحوالشربالاكلمثل

اللهقال،ذلكونحوبالناروالعذابوالعطشوالجوعوالنصب

عسلوأنهرمنللشربينلذةخرمنوأنهرينغيزطعم!لملبهؤمنوأئهر>:تعالى

.01-5:لليل1سورة(1)
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وقال،الأكت()2(وتلذلاثمسالتثتتهيهماوفيها>:وقال،<مصمى
(1)ك!بء

،متقاربانوالانتفاعفالالتذاذ*<)3(،أليمبعذابفبشرهم>:تعالى

فيعموالمضرةالمنفعةكانوان،متقاربانوالتضرروالتألم

الحيينتفعفإنما،الحاجةقرينةالمنفعةإن:قيلولهذا،الاستعمال

يروىفيما-تعالىاللهقالوقد،يؤلمهبماويتضرر،إليهمحتاجهوبما

فتنفعوني،نفعيتبلغوالنإنكمعبادييا"-:)4(الصحيحالحديثفي

لذلك،الخلقبلوغينفيالحديثوهذا،"فتضرونيضريتبلغواولن

ومشيئتهاللهبقوةفعلوهفإنماالخلقفعلهوماذلك،عنوعجزهم

به.إلاقوةولاحولولا،وإذنه

:وقال(،ورسولمر<)اللهيؤدوتينان>:تعالىاللهقالوقد

الصحبح)7(:الحديثفيوقالمنهؤ()6(،لئقمنماءاسفونافلفآ>

منيسمعهأذىعلىأصبرأحدما":جمي!النبيوقال."ادمابنيؤذيني"

"ما:وقال(")9(،اللهمنالمدحاليهح!أحد"ما:قالكما،لله" ء.)8(ث

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.15:محمدسورة

71.:الزخرفسورة

524:الانشقاقسورة

ذر.ابيحديثمن)2577(مسلمخرجه

.57:لاحزاب1سورة

.55:الزخرفسورة

.هريرةأبيحديثمن)2246(مسلمععد

موسى.أبيحديثمن)4028(ومسلم)9906(البخارياخرجه

مسعود.ابنحديثمن)0276(ومسلم)4634(البخاريأخرجه
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أنهلمجيدفأخبر")1(،اللهمنالعذرإليهأحبحدوما،اللهمنغيرأحد

صبرحدولا،ذلكاللهيحبمامثلويعذريمدحأنيحبأحدليس

يمدحالمعذوربإزاءفالممدوح،اللهمنمحارمهعلىغيروأذاهعلى

يصبر،الغيرةبإزاءوالصبر،وعقوبتهعدلهعلىويعذر،إحسانهعلى

محارمه.ترتكبأنويغار،لهخلقهأذىعلى

جميماللهرسولانتقمما":عائشةقالتكما!يمالنبيحلقهذاوعن

يقملماللهمحارمانتهكتفاذا،اللهمحارمتنتهكنإلا،لنفسهقط

وهذا،يؤذيماعلىالرسولصبرفهذا.لله")2(ينتقمحتىشيءلغضبه

الله.لمحارموانتقامهغيرته

أعنيويمجد،ويشكرليحمدذلكفعلإنه:يقولونرابعوفريق

تعالى:قولهمثلفيالنصوصعليهدلتكما،للخلقسبحانهخلقه

وآلذينظقغالذىرلبهماعبدواالناسيأئها>:وقوله،()3(ليغدوبئإلا>

لعفكؤءابتهلكماللهيبئنكذلك>:وقوله،تتقودن()4(لعلكمقتلكنممن

()6(،ولاتكفرونلىوايثمحروأإكزكتمفابهروفي>:وقوله،(!شكرون<)

ليالهركميرلدولكن>:وقوله()7(،ولولديكلىنرأن>:وقوله

شعبة.بنالمغيرةحديثمن)9914(ومسلم)7416(البخاريأخرجه)1(

)2327(.ومسلم)6853(البخاريأخرجه)2(

.56:الذارياتسورة)3(

.21:البقرةسورة)4(

98.:المائدةسورة)5(

.251:لبقرة1سورة()6

.14:لقمانسورة)7(
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فاغر>:وقوله،(1*<)تشكروتلطحغعلتكغلغمت!وليتم

.!()2(يشكرونلعلهمالثمزتمنوارزقهملهمتهويالناسمنأفدص

.)3(000قولهمثل،كثيرالأحاديثوفي

بالافعالمتعلقسؤال،عظيمانسؤالانعليهم]يرد[هؤلاءلكن

.والصفاتبالاسماءمتعلقوسؤال،والقدر

فاذا؟عليهقدرتهمعمرادهحصللافلم،ذلكفعلأنه:أحدهما

جميعهم؟منحصلتلافلم،العبادةمرادهكان

علىعنهأجابوا،ورودهالناساستشعرلماالسؤالوهذا

إلا*<)4(:ليعبدونلا>:السنةينصرممنكثيرفقال،أصولهم

والكافر.المؤمنفيالموجودةالفطريةالعامةالمعرفةيعني،ليعرفون

لمذلكولان،ذلكتركعلىذمهملأنهجدا،ضعيفالقولوهذا

ذلكفيلهمقصودأيولانه،الجاحدينمنولاالمجانينمنيوجد

سواءئجالكلكانإذا،ذلكويثبتإطعامهمينفيحتى

ضعيفوهو،عبدهلمنخاصاهناوالإنسالجنجعلمنومنهم

.لوجوه

تمم.إذاقريبوهو.بالعبادةلآمرهمإلا:قالمنومنهم

.6:المائدةسورة)1(

37.:إبراهيمسورة)2(

أسطر!.سبعةمقدارخالمكانالاصل"في:الاصلفيبعده)3(

56.:لذارياتسورة)4(
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ذلك،غيريردلم،العبادةإلاكلهممنهمرادما:القدريةوقالت

يخالف.لممنومنهم،أمرهعصىكمامرادهخالفمنمنهملكن

؟للعبادةحلقهمولم:لهمفقيل

لنفعهم.:فقالوا

يحصل.لاأنهعلمماأرادفقد:لهمقيل

.فاضطربوا؟نفعهمأرادشيءلاي:لهموقيل

؟مرادهعلىأعانهملافلم:لهمقيلثم

وانما،إرادةلهميجعلأنيمكنهولم،وسعهاستفرغ:فقالوا

تنفعهم.لاوتلك،والعبادةالإيمانإلىويضطرهميجبرهمأنأمكنه

هم.إلايفعلهاولا،همإلاعليهايقدرفلاالاختياريةالعبادةوأما

ردوداعليهمالناسورد،وصفهيطولماالفاسدةاللوازممنوالتزموا

وصفها.يطول

لجنلجهنميثيرارن>ولقدذرانا:تعالىقالوقد:لهموفيل

منإلا!نحتلفبيزالونولا>:لوقا،(1بها<)يفقهونلاقلوبلهغقينس!و

عليهدلما:السلفجمهورقالخلقهؤ()2(،ولذلكرئكرحم

.للاختلافوفريقا،للرحمةفريقاخلق:الخطاب

والقصدالغرضلاملا،والصيرورةالعاقبةلامهذهفقالوا:

9517:الاعرافسورة()1

.181،911:هودسورة)2(
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للتعليلفعلهفياللامتكونغايةيقصدالذيالفاعلفان،والارادة

فعلهفياللامتكونيقصدهالاوالذي،الغائيةالعلةهيإذ،والارادة

العاقبة.لام

كقوله:،بالعاقبةجاهلمنتكونأنإماالعاقبةلام:لهمفيقال

عنعاجزمنأو()1(،وحزنأعدوالهمل!ونقرعؤنفالئقطه،ءال>

)2(:كقولهم،السيئةالعاقبةدفع

للخرابوابنواللموتلدوا

:)س!(وقولهم

الوالدهتلدماوللموت

ودفعها،وجودهاعلىوقدرتهبالعاقبةفعلمهالقادرالعالمفأما

لها.مريدايكونلاأنيبتغي

فرقتين:القدريةفافترق

الطاعةمنالأمرإليهيؤولبماعالمايكنلمأنهاختارمنمنهم

والمعصية.

)1(

)2(

)3(

.8:القصصسورة

فهو،نسبتهفيواختلف.ذهابإلىيصيرفكلكم:عجزهبيتصدرهذا

155()3/الاغانيفيالعتاهيةولابي002(،)صديوانهفينواسلابي

51(.)3/الحيوانفينسبةوبلا24(،-23)صوديوانه

اللبيب"مغنيأبيات"شرحانظرالشعراء،منعددشعرفيالشطرهذاوقع

/4(،692.)792

95



منفعلماغيربهميفعلأنعلىيقدرلاأنهاختارمنومنهم

القدرية.أكثروهؤلاء،الاعانة

بهانزلالتيالعربيةأصولعلىذلكفيالكلامبيانمنبدولا

]كي[،لامالنحاةتسميهاالفعلبهاينصبالتياللامهذهفان،القرآن

ولهذا،الفعلفانتصب،أن""بعدهاأضمر،الجرلامالحقيقةفيوهي

.<لجهنم>:قولهفيكما،المجردةالاسماءتليها

لانيهذافعلت:تقولكما،فاعلياسببايكونتارةبهاوالمجرور

ليرضيهذافعلت:تقولكما،غالياسببايكونوقد.وأحببتهاشتهيته

إلي.وليحسنزيدا

الفاعل،لسببإلايكونفلالهالمفعولعلىالمنصوبوأما

مذكوربينهماوالفرق،ذلكونحو()1(ددهاشغآء!ضات>:كقوله

الموضع.هذاغيرفي

وقالوا:،بالسنةالايمانمعمقتضاهاعلىالايةأجرواالذينماو

بعضهم.منذلكوجدقد:يقولمنفمنهم،ويشكرويحمديعبدأنالمراد

به.المأموروجودنفسلا،بذلكأمرهممقصوده:يقولمنومنهم

لاملاوالامر،والرضاالمحبةإرادةلامهنااللامأنوالتحقيق

خلقهؤ()2(ولذلك>:قولهفيواللام.للكائناتالشاملةالعامةالارادة

الارادةفتلك،الشاملةالعامةالارادةلام()3(لجهنرذرآنا>ولقذ

)1(

)2(

)3(

.702:البقرةسورة

.911:هودسورة

.917:الأعرافسورة
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والعلتيناللامينبينالفرقويجب،الكونيةالارادةوهذه،الدينية

والبعثينوالحكمينوالارادتينالامرينبينفرقكماوالغايتين،

وانما،يكونلخلقهبهويفرحويرضاهيحبهماكلوليس.والارسالين

.يكونشاءماكل

موسىالانبياءأن:عباسابنعنالقدر)1(كتابفيرويناوقد

برأنت!رصثأي:فقالوا،المسألةهذهعنسألواوالمسيحوعزيرا

عصيت،لماتعصىلاأنتشاءولو،طعتلا9تطاعأنتشاءلو،عظيم

"إن:إليهماللهفأوحى؟تعصىذلكمعنتو،تطاعأنتحبوأنت

."سريعنتسالونيفلا،سريهذا

نأالحيحبهماكلفييجبفلا،عبادتهمأحثوإنأنهوذلك

يتركهأو،راجحلمعارضمحبوبهيتركمنحقنافييكونقدبل،يفعله

التيالحسنةكالافعال،ذلكفينقصولا،راجحلمعارضيىلايفعلهفلا

ينراللهولبهناقتتلومااللهولنثا>:تعالىاللهقالكما،لناتستحب

الدنياالحيؤةفيالثاتجابآلقولءامنواالذيناللهيثبت>:وقاليرلد()2(ما

.()3(يشآءماللهويفعلالطابايتالئهودصطالأخرةوف

)1(

)2(

)3(

/)01الكبيرالمعجمفيالطبرانيخرجهو)2/314(.بطةلابنالإبانةمن

القتاتأبويحمىفيه.2(:0)7/الزوائد""مجمعفيالهيثميقال026(،

غيرها.فيوضعفهروايةفيمعينابنوثقهوقدالجمهور،عندضعيفوهو

الصحيح.رجالرجالهوبقية.اعرفهلمسواربنومصعب

.253:البقرةسورة

.27:إبراهيمسورة
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بتقديروالصفاتوالأفعالالأعيانهذهيحباللهفانوأيضا

وجودها،بتقديرالمدركاتويبصرالمسموعاتيسمعكما،وجودها

العدميحبإنه:يقالفلايوجد،لاأنهعلموقدمنهايوجدلمماوأما

ولاثوابولاذمولاحمدبهيتعلقلمكما،الصرفوالنفيالمحض

بهاالتيمنهمالمحبوبةوالغاية،والانسالجنخلقوالله،عقاب

لمفاذا،يعبدوهأنالحقويحبهمالكرامةوينالونويصلحونيكملون

نإثم.منهمالحقمحبوبولا،سعادتهميبلغوالمالغايةهذهيبلغوا

منهذلككونيشألممنومنهم،فأعانه]منه[العبادةكونشاءمنمنهم

لجهنم.ذزيهمنولكنه،يعنهفلم

غنياكانإذاويحمدوهيعبدوهأنفيلهمقصوبأفي:الثانيالسؤال

كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،أحدوهو؟العالمينعن

قبلهفيكونحاصلا،يكنلممابالعبادةيحصليكونأنإماثم.أحد

لمأوعبدوهفسيانسواء،وبعدهاالعبادةقبليكونأوناقصا،

لهحصلإذا،بهالحوادثخلولفيالكلامذلكويتصل.يعبدوه

حاصلا.يكنلممابالعبادة

عنالإثباتأهلمتكلميجمهورمنعالذيهوالسؤالوهذا

غناه:الجوابفيفيقولون،المشيئةمحضالىالاصولوردالتعليل

وعبادته،،بهوالإيمان،ويفرحويرضىيحبأنيمنعلاالعالمينعن

الاشياءهذهلان،)1(التائببتوبةيفرحوأن،الصالحوالعمل،وشكره

"الساب".:الاصلفي)1(
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غيرهإلىفقرذلكفييكنفلموجدها،وحلقهاالذيفهووجدتإذا

.الوجوهمنبوجه

والمرئياتالمسموعاتتجددبمنزلةفهوالعباداتهذهتجددماو

عنالجوابفهوتلكعنالجوابكانفماويراها،يسمعهاكونهفي

.هذه

يكن،لمإدراكلهيحصلوالبصربالسمعيكوننإما:يقالكما

وانوعدمها،وجودهابينفرقفلايحصللمفإذا؟يحصللمأو

به.الحوادثحلولولزم،ناقصاذلكقبليكونأنلزمحصل

نأو،إليهبالنسبةبكمالليسذلكبأنذلكعنأجيبفاذا

فهو،الجواببذلكالعقلوقنع،ثبوتيأمرلاعدميأمرهوالمتجدد

هنا.الجواب

منيحدثماكلويبصريسمعبحيثيكونأنالكمال:قيلوان

ومرئي.مسموع

محبوبمنيحدثمابكلويفرجيحبيكونأنوالكمال:قيل

به.ومفروحومرضي

الحوادثحلولبمنزلةالادراكهذاثبوتليس:قيلوإذا

وإمكانه.حدوثهتستلزمالتيبالمخلوق

المحبةمن-بالادراكالمتعلقةالأحوالهذهثبوت)1(وليس:قيل

."وليست":الاصلفي)1(
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التي،بالمخلوقالحوادثحلولبمنزلة-والغضبوالفرحوالرضا

وامكانه.حدوثهتستلزم

الكليةبالانواعتتعلقوارادتهوبصرهوسمعهعلمهإن:قيلوان

فيها.تندرحالتيالاشخاصمنيتجددلماالحافظة

الحافظةالكليةبالانواعتتعلقوفرحهورضاهمحبتهوكذلك:قيل

فيها.تندرجالتيالاشخاصمنيتجددلما

كالسمعالصفاتمنأثبتماوهو،البابينأحدعنجواباكانفما

والرضىالمحبةوهو،الآخرالبابعنالجوابفهو،والارادةوالبصر

أفعالفيوالاعتبارالنظرلكثرةالفرقيمخيلوانما.ذلكونحووالفرح

الأفعالودلتالافعالصدرتبهاالتيبالصفاتوتعلقها،الربوبية

.هذافيوالبحاثينالكلامييننظرأكثرفان،عليها

الالهيةمقتضىوهوالعباد،فيالمطلوبةالغاياتفيالنظروأما

فان،والغضبوالرضاوالبغضالحبصفاتمنبذلكيتعلقوما

العلمأهليحققهوإنما،بهجاؤوااللهعبادةلىدعواالذينالرسل

وخاصته.تعالىاللهولايةأهلمنوالايمان

بالالم،وصفهبهاوصفهومن،باللذةوصفهيقتضيهذا:قيلفان

إمكانه.أوحدوثهيقتضيوذلك

إلاالشرعبهايجيءلمإذانطلقهالاالمجملةالعبارات:قيل

ونحووالبشبشةوالضحكوالفرحوالرضابالحبجاءفالشرع،مفسرة

للهيؤذوتالذينن>:فقال،الاذىعلىويصبريؤذىأنهوجاء،ذلك
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?(1)ص*مىصص
منيسمعهاذىعلىاصبراحد"ما!يو:النبيوقال،ورسوله-<

.)2(ش
الدهر،واناالدهريسبادمابن"يؤديني:تعالىاللهوقال.لله"

القبلة:فيللباصق!يوالنبيوقالوالنهار")3(،الليلاقلبالأمربيدي

فإنه،الأشرفبنلكعب"من:وقال")4(،ورسولهاللهاذيتقد"إنك

.(")ورسولهاللهاذىقد

سلفعيهاواتفق،والسنةالكتاببهانطقحقالصفاتفهذه

العقلودل،واليقينالمعرفةاهلمنوالايمانالعلماهلوعامةالامة

الأدلةهذهعنخروجفلاصحتها،علىالايمانيوالعقلالقياسي

.والأنبياءالأولياءوزمرةوالجماعةوالسنة

هذهومنالأوائلاتباعمنقوماطلقهفقد""اللذةلفظإطلاقواما

بالمعنىوهو،"العشق"لفظاطلقواكما،وغيرهمالمتفلسفةالأمة

البابهذافيالشرعيةالالفاظاتباعلكن،بباطلليسبهفسروهالذي

هذاإطلاقتركنافإذا،استحباباوإماإيجاباإما،لناالمشروعالأدبمن

فيالشرعيةالألفاظعنالخروججوازفلعدم،المعنىصحةمعاللفط

هذافيالشرعيةالألفاظعنالخروجتركلاستحباباو،البابهذا

.الباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.57:الأحزابسورة

قريبا.تخريجهسبق

قريبا.تخريجهسبق

سهلة.أبيحديثمن*481(داودبوو56()4/احمدأخرجه

جابر.حديثمن)1018(ومسلم*0251(البخارياخرجه
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لما،منهممنوعتفسيربلافإطلاقه،إجمالفيهاللفظكانإذاوأما

علىدلالتهولعدم،الصحيحةالقلوبوتنفير،المستمعإضلالمنفيه

يجعلونهؤلاءلكن،مذكورةغيرمقدماتبعدإلاالمقصودالمعنى

ويلتذ،لنفسهومحبعاشقهو:فيقولون،فقطبنفسهمتعلقاذلك

يتصلذلكحكمأنوالرسلالكتببهجاءتلذي]و[بها،ويبتهج

هذاوإلى،بتوبتهمويفرحعنهمويرضىفيحبهم،الصالحينبعباده

الكتب.نزلتوفيه،الرسلدعت

ويرضاه،ويبغضهيحبهمنبينيفرقانوالايمانوالقران

وأعدائه.اللهأولياءبينالفرقحصلوبذلك،ويمقتهويوده،ويسخطه

عبادوغالبهم،صابئةفانهمهذا،إلىيصعدونلاالمتفلسفةوأولئك

واليومباللهفامن،اللههداهمنإلاوالسفلياتالعلوياتمنذلكلغير

وافصخربدهادواوالذجمنءامنواآلذينإن>:تعالىاللهقالالاخر،

ربهمعندضهمفلهمصخلحاوعملالأخرواليومباللهءامنمنوالصخئين

.(61!هو)*ئحزنوتهئمولاعلتهغولاخوف

البتة،عليهدليلفلاالإمكانأوللحدثمستلزماذلككونوأما

منشيئاأثبتومن.ذلكمثلفيهايقالقدالثابتةالصفاتعامةبل

كونهإثباتنفسبل،ذلكمثلعليهيورد،قائمةإرادةمثلالصفات

مبناهلان،فاسدإيرادوهو،ذلكمثلعليهيورد،بالدينوامراخالقا

لهوجودولاوجد،ثممعدوماكانالذي،ادمابنعلىاللهفيالسعلى

.62:البقرةسورة)1(
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السميعوهوشيءكمثلهليسوالله،بخالقهوجودهوانما،نفسهمن

مخلوقاته.منلهالمثلضربيجوزفلا،البصير

وهي،الربوبيةبمقتضىهومامنها:نوعانالارادةأنتبينواذا

الدينية،الارادةوهي،الالهيةبمقتضىهوماومنها،الكونيةالارادة

،الاولاسمهمنالأولى،غائيةإرادةوالثانية،فاعليةإرادةفالاولى

مراداوالعبدمريدابهاالربيكونالاولىالاخر،اسمهمنوالثانية

بهاالربيكونوالثانية،مريدايكونقدولذلك،وربوبيةتكوينإرادة

وديانةعبادةإرادةمريداأيضاوالعبد،والهيةورضىحبإرادةمريدا

ذلك.حصلإذاربوبيةإرادةمرادابهايكونوقد،وقصدوارادةوانابة

.وحدهددهلحمد1و،وعونهاللهبحمدالقاعدةهذهتمت
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غيرمنعنهاللهرضيالدينتقيالشيخكلاممنفصل)وهذا

.(الاولالكلام

فصل

تعالى:اللهكقولبصفاتفوصفهمالقرانفيالمنافقيناللهذكر

كانواوماتخرتهخربحتفماباالدىأدضبلااشزو(الذينأؤلئك>

للهذهبحؤلإماتأضإنازافلمآأشتؤقدالذىممثل*مثكهخمهتديف

ؤا!يزجعونلافهمعمىبكئمضم!يخصرونلاظلطمزفيوجمهئمبنورهتم

ألصوغقمنفى-ءاذاخممأصنبع!يحعلونوئر!ورغد!ظلمتميهألشمامنكصبص

لهماضحا!ماابقمرهميحطفأبخقي!د*يالكفربنمحيطوأللهالمؤث!ر

للهإنوائصخرهئم!سمعهئملذهباللهشاولوقا!ثعئهمأطلمواذآفيهمشوا

.(1!()قديرءشئصعك

عرفوا:وغيرهكقتادة،المفسرينالسلفمنقالمنقالكماوهذا

فإنه.ذلكونحوضلوا،ثمواهتدوعموا،ثموأبصرواأنكروا،ثم

لمالتيالضلالةأخذمنحالوهذه،بالهدىالصلالةاشترواأنهمأخبر

مثلإن:يقالقدكانوإن،عندهكانالذيالهدىخرجو،عندهتكن

سياقلكنهذا،وأخذهذاتركإذا،الامرينعلىللقادريقالقدهذا

يأنازا(شتؤقدالذىكمثلمثيخ>:قالفإنه،الاولعلىيدلالكلام

إلىبنورهتم<،للهذهبماحولإأضاءتفانأ>وقدها،وإيقادهاطلب

أضاءتفلما،بضوئهاينتفعنارالنفسهجعلبالذيفمثلهم،الايةاخر

.02-16:البقرةسورة)1(
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لافهمعمىبغضم>أنهموأخبر،يبصرلاظلمةفيوبقي،النورذهب

والنور.الهدىمنعليهاكانواالتيالحالإلى*<يزجعون

يسمع،ورعدظلماتفيهالذيالمطرحالوهوالثانيالمثلوأما

!ال!ِ
،البرقلمعانومنالصواعقصوتمنيخافوننهمو،يرىوبرق

إذاذلكمعوأنهم،وبصرهمسمعهبمفيالافةفتحصل،فيمتنعون

إدراكهيكونمنحالفهذه<،قاموعلنهمأظلمواذاقيهمشوالهماضحا>

واضطرابحللفيه،حركتههوالذيوعمله،وبصرهسمعههوالذي

بالكلية.ذلكيعدملمولكن،وفسادونقصوافة

والاولى،مرضقلبهوقي،ونفاقإيمانفيهمنحالتشبهوهذه

بالكلية.الهدىعنارتذمنحال

قالولمنفقونكط>إذا)1(:المنافقينسورةقيأيضاقالوقد

لمتفقينإن!ثحهدللهولرسولهنكيصلمدلهواللهلرسولنشهدإنك

كالؤأماساءإنهمللهسبيلعنفصدوجنةإلمتهمأتخذو*لبهذبوت

،!(يفقهونلافهوقوبهمفىفالبعكفرواثمءامنوأبانهملكذ*ينملون

وهذا،البقرةسورةفيذلكنحوذكركماكفرواثمامنواأنهمفاخبر

رجعوانهمو،إيمانهومامنهمكانقدأنه:أحدهما،شيئينيقتضي

اخرقسمذلكفإن،الردةالظاهريكالمرتدينليسواأنهمومعلوم،عنه

والسنة،الكتابفياخرحكموله،موضعغيرفيالقرانفياللهذكره

المؤمنين،قوليقولونالذين،المتناقضينالمنافقينحالهذهبل

.3-1تيالاا(1)
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القولمحققينصادقينكانواولو،المؤمنينقولينقضماويقولون

يناقضه.بمايأتوالمالاول

بل،ويفعلونهالمؤمنونيتركهمالكلتاركينأيضاوليسوا

كانواوانوهم،شيءعلىشياطينهمويوافقون،شيءعلىيوافقونهم

،النفاقهووهذا،شياطينهممعالباطنففي،المؤمنينمعالظاهرفي

باطنا.كفرواثمظاهراامنواأي،وكفرهمإيمانهمبذلكفشروقد

مع،عنهرجعواثم،هدىلهمحصلأولاأنهمعلىيدلفالقران

يقزون،العبادمنطوائفحالوهذه،يبطنونماخلافأظهرواكونهم

فيكاذبونفهمتاما،إقرارابهيقرواولم،الوجوهبعضمنبالحق

وقد،الايمانينافيبمافياتونيتناقضونإنهمثم،بهالإيماندعواهم

يدخلولماأشساتنافولواولبهنتؤمنوالمقلءامناالاغىالب!قالت>:تعالىقال

فهذا،(شئا<)1أعمليمنيلعكللاورسمولهاللهتطيعؤاوإنقثولبهمفىألايمن

لمصالحاعملافيهعملواإذالذيالاسلامفيدخلواأنهميبين

منفكثير،قلوبهمإلىالايمانحقيقةيدخللمذلكومع،ينقصوه

بغضأوبهتكذيبذاكإذقلبهفييكنلموان،ابتداءبالحقيقزالناس

بعضفيهكانوان،والمحبةالتصديقحقيقةقلبهفييكونلابل،له

.وظاهرهبلسانهإقرارهمع،ذلك

لء
مابقلبهيحققلاأنوبين،أظهرهمانقيضبقلبهيقومانبينوقر!

كفربقلبهيقملموهذا،وجوديكفربقلبهقامالاولفان،أظهره

.14:الحجراتسورة)1(
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فيهمدخلقدكانوان،الايمانحقيقةبقلبهيقململكن،وجودي

والله-فهذا،قلوبهمفيأثرلهوكان،بهتكلمواإذ،الايمانمنادي

ومن>:قالفانه،والمنافقينالبقرةسورةفيالموصوفينحال-أعلم

أنهمفأخبر(1*<)بمؤينينهموماالأضوبأنيومباللهءامئايقولمنالئاس

ريبايكونوالمرضمرضا،قلوبهمفينويؤمنوا،لمالحقيقةفي

كمآنومنقالوالئاسءامنممآءامنو>:لهمقيلاذاأنهوأخبر.وشكا

حلواواذا،المؤمنينالظاهرفييوافقونأنهموأخبر،()2(ألشفهابءامن

أخبرثممستهزوون،نحنإنما،معكمإناقالوا:شياطينهمإلى

3(
أعلم-والله-فهذا،لهمحصلهدىعنردلهميقتضيبما(عنهم

بهيستوجبونلا،ناقصأمرلهمحصلالامرأولفيأنهميقتضي

اتباععلىاستمروالوولكن،الاعرابعنذكركما،الايمانحقيقة

المؤمنين.ونافقواالهدىذلكعنفرجعوا،إيمانهمقويالحق

أئمةمنكثيرحالتدبرومنوأصغر،أكبرإلىينقسموالنفاق

ذلكمنشعبفيهومن،والباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةمن-الصلال

فانهم،الحالذاكعلىوجدهم-ونحوهموالرافضةالجهميةمن

ولهذا،ينكرونهثمويعرفونه،وينكرونهبالحقفيقرون،يتناقضون

قولمنهوماوبين،المؤمنينقولمنهومابينكلامهمفييجمعون

بعدشيئاوينافقيتفلسفثم،مسلمايكونكالذي،الجاحدينالكفار

منمبتدعةكانواوإن،اسلامفيهمأولاكانالذينكالقرامطةشيء،

.8:البقرةسورة)1(

.13:البقرةسورة)2(

"انهم".:الاصلفي)3(
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بهافرواكانواماجحدواحتى،فيهمقويالنفاقإنثممثلا،الشيعة

جاهل،ولاعالمولا،ميتولاحينقوللا:يقولونوصاروااولا،

ساكت،ولايتكلمولا،اعمىولابصيرولا،صمولاسميعولا

وأالثبوتيةبالصفاتتعالىاللهيصفواأنفيمتنعونذلك،ونحو

تركواقدكانواوإن،الواجبالايمانتركالحقيقةفيفهذا.السلبية

الهدىيزولوبذلككفر،الايمانعدمفان،الوجوديالكفرأيضا

ليسلكنموجود،هو:قالواإذاوكذلك،لهمحصلالذيوالنور

ولاالعالمداخللاقالوا:إذاوكذلك،حيولاقادرولابعالم

خارجه.

وجهل،وعلموانكار،إقرارفيهمطوائفهؤلاءفيأنريبولا

أعلم.وتعالىسبحانه[]والله.الثانيالمثللهمفهؤلاء

المستوقد:أحدهما،للمنافقينالمثلينهذينذكرسبحانهإنهثم

نظيرالتمثيلوهذابالماء،وهذا،بالنارهذا،الصيب:والثاني.للنار

فسالتماصآلسمامفأنزل>:تعالىبقوله،الرعدسورةفيبهماالتمثيل

اؤمتغحقةأتخغاءلنارفىعلتهيوقدونوممارالمجأازلدصلسيلفآختملبقدرهاأؤديتما

فيهاالناروأنوالنار،الماءيعملهماأيضاذكرفإنه<)1(،معلإزلد

الرظوبةمعالحياةمادةهووالماء،الحرارةمعوإشراقونورإضاءة

متتاكانمن>أو:تعالىقالكما،الهدىجماعوالنور،والحياة

.17:الرعدسورة)1(
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لتسا!لظتفيمث!لمكمنالناسيو-فيئمثىنومم!لالربىجعلنافاحيتته

ولالظلمتولا!والبصيرالاغمىيستوىوما>:وقال،(1م!ها<)نحارء

.الأتوت()2(ولاالأخياءيسنوىوما!الحووبىولاالذزولا!لنورا

منفيهاولهذا،كذلكأيضافالنار،الحياةمادةكانوانوالماء

برودةفيهالماءلكن،الحياةيستلزمماوالارادةوالشوقالحركة

فيهاوالنارلين،منفيهبدلاالذيالاحساسبهيحصلورطوبة

فهذا،حركةمنفيهابدلاالتيوالارادة،العملتوجبالتيالحرارة

لهذامستلزمةوالحياة،الاراديةالحركةمادةوهذا،الاحساسمادة

حقيقةبيناللهيجمعولهذا.)3(،..يكونلاالمطلقالحيفإن،ولهذا

علىينزلهفيماالموجوديكملبهمااللتينوالايتينالنعمتينهاتين

أسباباياتهبهيعرفماأولبل،لقومهاالرسلبهخاطبتوما،رسله

رئكباسماقرا>"لمجيو:محمدنبيهعلىاللهأنزلمافاول،والهدايةالحياة

عفم!بالقلمع!الذى*اكرمورئكقرا1*علئيمنالابن!سنخلق*ظقالذى

وذكر،وخصوضاعموفاوالهدايةالخلقفذكر،*<)4(وئعمماافينسن

النبيقالكماحيا،يصيرالطورهذافيهوإذ،علقمنالانسانخلق

مثلعلقةيكونثم،يوماأربعينأمهبطنفيأحدكمخلقيجمع":!لخيو

بأربعفيؤمر،الملكإليهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلك

)2(

)3(

)4(

.122:الانعامسورة

.22-91:فاطرسورة

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا

.5-1:العلقسورة
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ثمسعيد،أووشقي،وعمله،جلهو،رزقهاكتب:فيقال،كلمات

.")1(الروجفيهينفخ

مضغة،منحلقه:قيلفلوالروج،فيهينفخالمضغةبعدفهو

منخلق:قيلإذامابخلاف،مضغةمنخلقتالروجأنيطنلكان

.الروجفيهاينفخالتي،المضغةهومنهاالمخلوقأنيعلمفانه،علق

يصيرفمنيضاو،المضغةوبينالنطفةبينواسطةفالعلقوأيضا

الايةفيتعالىاللهقالكما،ورجلاهويداهرأسهفيميزيخلقعلقة

منقال<)2(،لكمرنجيرمخلقؤِلنبينئخلقؤمغهمن>ض:الاخرى

سقطهاماالمخلقةوغيرحلقها،تمماالمخلقة:السلفمنذلكفسر

المضغة.هذهمنخلقواوأنهم،خلقهممبدألعبادهاللهليبين.الرحم

،النفاسحكمبهيثبتمما،المرأةتلقيهفيماالفقهاءتكلمولهذا

كانإذافإنهولد،أمالمرأةبهوتصيروالاستبراء،العدةبهوتنقضي

ففيهعلقةأومخلقةغيرمضغةكانإذاوأما،فيهريبفلامخلقةمضغة

بتصويرالبدنتخليقأنعلىبذلكدل،علقمنخلق:قالفلما،نزاع

فان،نطفةمنحلقهمنأخصوهذا،العلقةنفسمنكانالاعضاء

التفصيل.قبلوتصويرهاجملتهتقديرذلك

ذلكقبلفانهمنها،يخلقالتيالاستحالاتأولفالعلقوأيضا

ولهذا.ريببلاالانسانمبدأتكونأنتتعينلاوالنطفة،نطفةكان

لا،الولدأحكاممنشيءبهيثبتلم،نطفةألقتلوأنهاالفقهاءيتنازع

مسعود.ابنحديثمن)2643(ومسلم)8032(البخاريأخرجه)1(

.ه:لحج1سورة)2(
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بخلاف،ذلكغيرولا،استيلادولا،استبراءولا،عدةولا،نفاس

ويجوز،ادميمبدتكونأنيجوزلانه،فيهاتنازعواوالعلقة،العلقة

شهادةإلىذلكفييرجع:منهمقالمنقالولهذا،تكونلاأن

وغيرهن.القوابل

سببوهما،والرطوبةالحرارةفيهوالدمدم،فالعلقيضاو

التيالبدنيةالارواحوفيه،الانسانحياةمادةالدمكانولهذا،الحياة

جوهرهوالذيالانسانأنعلىالكلامهذادلوقد.القوىفيهاتكون

هيالتيالمادةهذهمنمخلو!،مصورةصورةنهوبنفسهقائمجسم

جوهريكنلمنبعدالحادثأنبهذافبان.العلقوهيأيضا،جسم

الحادثأنوالمتفلسفةالمتكلمينبعضيطلقهكماليس،بنفسهقائم

وبين،والاجسامالصوربينالفرقفانالجواهر،فيصفاتهوإنما

الموضع.هذاغيرفيبيناهقدكماظاهرفرق،والاعراضالصفات

المحلفيالحال:ويقولون،الأمرينبينأيضايفرقونوالفلاسفة

فيهوالحال،الجوهروهو،الموضوعفهوعنهمستغنياالمحلكانإن

فيهوالحال،الهيولىفهو،اليهمحتاجاالمحلكانوان،العرضهو

جوهر،الهيولىإن:ويقولون،الجسمهوومجموعهما،الصورةهو

الحالبخلاف،جوهروالموضوع،جوهروالجسم،جوهروالصورة

.عرضفانهالموضوعفي

والجسم،،والصورة،المادة)1(:خمسةعندهموالجواهر

.""أربعة:الاصلفي)1(
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،والصورةالجسمهوفيهريبلاالذيكانوإن،والنفس،والعقل

ليسبنفسهقائمموجودوجودومن،للجسمالمادةمنيقولهمافأما

موضعه.فيبينقدكما،لهحقيقةلافهذا،بجسم

وهو،علقمنالإنسانحلقذكرسبحانهاللهأنهناوالمقصود

والتعليممطلقا،التعليمذكرثم،الحياةحلقفذكرحي،الإنسان

مبينا،وهدايتهالحيحلقفذكرالنور،هيالتيالهدايةوهو،بالقلم

رفيأشو>سبح:قالوكذلك،نبيهعلىأنزلمااولخالقهانهبذلك

هذينايضافذكر،()1(*3*فهدىقدروألذى*.*فسوىظقلذى*.*ألأعلى

ثمظقإدثئءصاعطئالذيردنا>:لفرعونموسىقالوكذلك.النوعين

.*<)2(*هدي

هنا.ذكرهايطولعظيمةفوائدالطريقةبهذهالربوبيةإثباتوفي

وذلك،وجنسهونوعهنفسهبحالللانسانتعريفذلكان:منها

ذاتية.لهلازمةلهدلالةفهي،إليهالأموراقرب

مدبز.مقهورمربوبنهو،وحاجتهفقرهيبينذلكأن:ومنها

وذلك،فعالهموالحيوانخالقوأنه،القدريثبتذلكان:ومنها

عرضتالناسمنكثيرافإن،الحيوانغيرخلقعلىالتنبيهبطريقيدل

.والإرادةوالقدرةالعلممنلهلما،الحيوانافعالحلقفيشبهةلهم

)1(

)2(

.3-1:الاعلىسورة

.05:طهسورة
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خالقاللهأنعلىبهيستدلماأنالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

نإحتى،ذلكأشبههوانالعبد،فيذلكعلىبهيستدلالعبد،غير

نوذكرنا.ذلكعلىمتكلميهمجمهوريتفطنلمالقدريةمناظري

حلقأنهسبحانهفبين،العالمفيشبهةكلأصلالقدرفيالخوض

إلىالهاديالمعلمهوكانإذافإنه،فهدىوقدر،فسوىوحلق،وعلم

والتعليم،العلمجنسهوالاراديةالحركاتمبدأأنفمعلوم،خلقه

منعلضتصوما>:تعالىقالكما،والبهيمالناطقتعليمعلىينطبق

والفرق،المعلمالكلبوذكر،()1(اللهعلكمئماتعلموبرمهنمكبينلجوارح

.العلماءواتفاقالثابتةبالسنةثابتالمعلمغيروبينبينه

قبلالتقديرفجعل!<)2(دب>قذر:سبحانهقالولهذا

بماعلمهيتضمنوالتقدير،التسويةقبلالخلقجعلكما،الهداية

القدر،ثبوتعلىذلكفدل،لهوكتابتهبهتكلمهيتضمنوقد،قدره

شيءبكلأنهعلىذلكفدلأيضا،علمههوالقدرأصلأنوعلى

لىماالإنسنعل*ع!بالقلمالذى>:الاخرىالسورةفيقالولهذا،عليم

العلم،يتضمنوالقول،القولتتضمنبالقلموالكتابةئغلم.*<)3(،

حلقبعدمذكوروذلك،العلميالتقديرمراتبهيالثلاثةوهذه

الرسالةكانتكيففانظر،وأفعالهوصفاتهلذاتهإحداثهفذكر،العين

والهدى،للحياةالمستلزمالخلق:الاصلينبهذينالدلالةتتضمن

.4:المائدةسورة)1(

.3:لاعلى1سورة)2(

.4،5:العلقسورة)3(
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.الحياةكمالهوالذيوالنور

يخى-!ا>رب:قاللماالسلامعليهالخليلقالوكذلك

منبالشمسيأنياللهأنذكرثم،الأولالأصلذكر<)1(،ويميت

الحياةقذكر،الناسيعيشالذيوالنورالضياءالشمسوفي،المشرق

.والنور

رطب،فالماءوايضاوالنار،بالماءالتمثيلفيالمعانيفهذه

فياللهذكرولما،والرطوبةبالحرارةتحصلإنماوالحياة،حارةوالنار

مافرءتتم>:بقولهوالرزقللخلقوالحرثللنسلحلقهالواقعةسورة

مافرءتخم>:وقوله()2(،ءة*لحلمونحنأتموتخلقونهءأنتؤ"*تمنونِ

،والحرثالنسلفذكر،<)3(إ*-ِالزرعونأل!نخنؤءأش!لزرعونه6**تخرثوت

إكألالنسنفقينظر>:قالكما،طعامهوخلقالإنسانحلقيتضمنوذلك

منوالنسلالحرثبهيتمماذلكبعدذكرثم،الاية*2*()4(-طعامه

لنارشوأفرء>،(<)إ*4تشربونائذياقبماثتمافز>:فقال،والنارالماء

.(<)6*7دورونلتىأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،والإرادةالطلبوحرارة،الحركةيقتضيبالنارفالتمثيلوايضا

سور

سور

سور

سور

سور

سور

258.:البقرةة

.58،95:الواقعةة

.63،64:قعةالولة

.42:عبسة

.68:الواقعةة

71.:الواقعةة
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يحصللاالعلمانفتبين،ذلكمعوالهدىوالنور،والمحبةوالشوق

هذاغيرفيذلكبيناقدكما،للعلممقارنوالعمل،بعملإلا

.الحياةمثلانهاوذلك،والعملالعلمتلازموبينا،الموضع

إشارةبذلكالتمثيلففي،واشواقوحرارةإنارةالنارففييضاو

التيالحرارةمنبنوعإلايحصللا،القلبفيوالهدىالنورانإلى

والطلبلشوق1والحبفان،والمحبةوالشوقالحركةعنتكون

،الطبيعيونيقولههكذا،البسيطةالنارحرارةمناعظمللقلبيوجب

المحبيننارتكنلمإن:بعضهمقالكما،العاشقونيجربهوكذلك

.وكذاكذاكانوالا،جهنمنارمناعظم

لد،والإرادةوالمحبةللحركةالمقارنةالحرارةمعالنوركانفاذا

فيناجهدواؤالذين>:تعالىقالكما،بذلكينالالهدىانعلىذلك

.جهادالعلمفيوالبحث:جبلبنمعاذقال،سبلنا<)1(لنهدينهم

()2(ينيبمنإليهوتهدييشآءمنإلتهتحتبىدده>:تعالىوقال

رضونه-تبعمفدلهبهيهدى>:وقال،بالانابةالهدايةفعلق

خئرالكانيهفعلوامايوعظونولوأنهم>:تعالىوقاللسذص<)3(،سبل

صزطاولهدتنهخ*ش*عظيماأجرالدنامنلأتتنهمبراو*6*تثتيتاوأنذلهم

.*6!و)4(مستقيما

)2(

)3(

)4(

.96:الععكبوتسورة

.13:الشورىسورة

.16:المائدةسورة

"لاتيناهم".بعدبياضالأصلفي.-6668:النساءسورة
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يدفعوهذا،وإغراقإرواءوفيه،وبرودةرطوبةففيهالماءوأما

العطش،حرارةيجدالعطشاننكماالنار،فيالتيالحرارةضرره

وطلبشوقعندهيكونالهدىطالبفكذلك،رويالماءشربفاذا

العلمبحياةقلبهحياو،الهدىأتاهفاذاطالبا،يكونحينوحرارة

الحرارةعندهكانإذاوأما،اللذةلهووجد،بذلكروي،والايمان

عذابايكونفانه،يشربولملهالمشوقةالحياةلهتوجبالتيالنارية

حياتهفان،يحيىولافيهايموتلاثم،الكبرىالناريصلىكالذي،له

يصحمقصودهيحصللموما،واللذةالهدىمنمقصودهاتحصللم

لاعمايقالكما،مقصودهلاجلمطلوبهوإنماالشيءفان،نفيه

نكاحلا":كقوله،موضعهفيمبسوطبابوهذا.بشيءليس:ينفع

ذلك.ونحو")2(،يملكلافيمابيعولا"")1(،بوليإلا

الامامقال،واسعبابوهذا،حياةفيهلانه،أيضايمتلموهو

منفترةزمانكلفيجعلالذيللهالحمد")3(:خطبتهأولفيأحمد

ويبصرون،الموتىاللهبكتابيحيون،العلمأهلمنبقاياالرسل

ضالمنوكم،أحيوهقدلإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلاللهبنور

)1(

)2(

)3(

لترمذي1و)8502(داودبوو418(،493413،)4/أحمدأخرجه

وصححه.الاشعريموسىابيحديثمن)8181(ماجهبن1و)1011(

.وغيرهالترمذي

)1232،والترمذيداود)3035(بوو434(204،)3/أحمدأخرجه

حكيمحديثمن)2187(ماجةبن1و928()7/والنسائي1235(،1233

حسن.حديثهذا:الترمذيوقال.حزامبن

".والجهميةالزنادقةعلى"الردكتابهفي

83



."هدوهقدتائه

ماتذريكنتمامرنامنروحاإليكأؤحيناكدلك>:تعالىاللهقالوقد

فسماه،(1()عبادنأمندنشاءمنبه-نهدىنوراجعلتهولبهناقييمنولاالكحب

الحياهتداءيتضمنوالهدى،والهدىالحياةبهأنليبين،ونوراروحا

اللهقالكماوذلك،وسرورهوفرحهلذتهيوجبالذي،هوينفعهماإلى

،-<)2(فضلهمنأللهءاتنهمبما*فزحيني!زفونرئهغعندأحيا4>:لىتعا

والضحك،أضحككأيوبياك)3(،اللهحياك:الملائكةقالتولهذا

السرور.عنديكونإنما

)1(

)2(

)3(

.25:لشورى1سورة

.916،017:عمرانالسورة

الجعد.ابيبنلسالم1ثرفي)8/325(تفسيرهفيالطبرياخرجه
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فصل

التوحيدفي



-
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اللهإلاإلهلاأنوأشهد،الرحيمالرحمن،العالمينربللهالحمد

عليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحده

..أجمعينصحابهوالهوعلى،وسلم

أحمدالعباسأبوالمحققالقدوةالزاهدالعالمالامامالشيخقال

العالمالامامالشيخابنالحليمعبدالورعالعالمالامامالشيخابن

:رضاهوعنهاللهرضيتيميةابنالبركاتأبيالفاضلالورع

التوحيدفيفصل

العرشربأطهفستحقلقسدتأددهلاءالهةفتهمالون>:تعالىاللهقال

توحيدفيبذلكتتعلققواعدتقدمفيماكتبناقد*<)1(،ايصقونعما

للخلقيكونأنيمتنعكماأنهوفي،الالهيةتوحيدوفي،الربوبية

الفاعليةوالاسبابالعللعلىوتكلمنا،إلهانلهيكونأنيمتنع،ربان

،*<دنستعبوإياكنعبدإياك>:بقولهيتعلقوما،ئيةوالغا

،العبادةحقيقةهيالتيالمحبةعنناشئةالحركاتجميعأنوفي

الحمد.ولله،كاشفانافعاشريفَابسطاالمواضعهذهفيالكلاموبسطنا

له،وسببللآخرعلةمنهماكلشيئانيكونأنيمتنعإنه:فنقول

بشرطالاخرمعمنهماكلشيئانيمتنعولا،القبليالدورمنفيهلما

المعي.الدوروهو،فيه

والسببالعلةأنوذلكالدور،مسائلجوابفيهذابيناوقد

.22:الانبياءسورة)1(
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هذاكانفإذا،والمفعولوالمسببالمعلولتتقدمأنيجبوالفاعل

نأوجبهذاعلةذاككانوإذا.قبلههذايكونأنوجب،ذاكعلة

وهوهذا،قبلوذاك،ذاكقبلهذايكونأنفيجب،قبلهذاكيكون

نفسه،قبلقبلذاككان،قبلهوذاك،ذاكقبلكانإذاهذاإذ،ممتنع

هوإذ،النقيضيناجتماعلالنزامهممتنعا،كاننفسهقبلكانلووهو

هنافيلزمموجودا،معدوماكانقبلهاكانفاذا،معدومنفسهقبل

مرتين.اجتماعهما

يلزم،قبلهوهذاهذا،قبلذاكيكونأنيلزم:قيلإذاوكذلك

هماالاجتماعانوهذان،نفسهقبلقبلذاكيكونأنفيلزم،ذلكمثل

الشيءيكونانومضمونهوالتأخير،التقديمفيهوانما،بأعيانهماذانك

لنفسهفاعلاالشيءكونفان،بدرجتينموجودايكونأنقبلموجودا

نأيعنينفسهعلةكونهوكذا،نفسهلفاعلفاعلايكونفكيف،ممتنع

جميعا،العلتينفيلازمالممتنعوهذا،نفسهفأوجدتوجدتنفسه

.مراتأربعالنقيضيناجتماعفيلزم

والعاقبة،الحكمةلهايقالالتي،الغائيةالعلةفييمتنعوكذلك

عنتأخرهايجبالغائيةأنوذلك.عرضاأوجوهراالعلةكانتسواء

السبب،هيالتيالفاعلةالعلةتقدميجبكماالوجود،فيالمعلول

ذاكتأخريلزم،وبالعكس،ذاكعنهذاتأخرلزمذاكعلةهذاكانفاذا

لزممامثلهنافيلزم،بدرجتيننفسهعنمتأخراهذافيكون،هذاعن

عنهذاتأخرامتناعفان،مراتربعالنقيضيناجتماعوهو،هناك

.ذاكوهكذا،درجتينأوبدرجةنفسه
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والتنننممثلاكاللذة،الاعراضمنعرضالغايةأنقدرإذاوكذا

هذا،عنوذاك،ذاكعنهذاتاخريجبفانه،ذلكوغيروالانتفاع

.مراتأربعالتناقضمنتقدممافيلزم

فيمتقدمةلانها،الفاعليةللعلةفاعليةعلةالغائيةفالعلةيضاو

وقصدا،علماذاكعلىمتقدماهذايكونأنفيجبوالقصد،العلم

هذا،علىمتقدماذاكيكوننو،الاولبالقصدالمقصودهوفيكون

تقدمأو،ذاكعلىهذاتقدمفيلزم،الاولبالقصدالمقصودهوفيكون

بمرتبتين،نفسهعلىمنهماكلتقدمفيلزم،وبالعكسهذا،علىذاك

فعلمنالمقصودهوهذايكونلا،وبالعكس،لذاكهذايفعللافكما

وبالعكس.ذاك

منهماكلقدرالقاصد،هوالذيالواحدالفاعلفييبينوهذا

وغاية،مفعولامنهماكلقدروهناغيرهما،والغايةمفعولا،فاعلا

معا،واحدلفاعلمفعولاناثنانيكونأنويجوزغيرهما،والفاعل

إلامنهماكليوجدلابحيث،بالاخرمشروطاأحدهماوجودويكون

فهماوغيرهما،والبنوةالابوة:مثل،كالمتضايفاتالاخر،مع

واحدةغايةتكونأنيجوزفكذلك،ثالثلفاعلمتلازمانمقترنان

الاخر،بوجودمشروظاأحدهماوجودويكون،مفعولينمنمقصودة

المركبة،كالاجزاءغيرهما،ثالثأمروالغاية،معهإلايوجدلا

ذلك.ونحووالاعضاء،المتلازمةوالأمور

المتناظرينكتعاونواحدفعلعلىتعاونااذاوالفاعلان

فاعلاأحدهمايكنلم،ذلكونحووالسابينوالجيشوالمتحاملين
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ذلكبعضفاعلمنهماكلبلالاخر،للفاعلولا،للمفعول

معافالفعلان،فيهوشرطالاخرمفعولمعأحدهماومفعول،المفعول

والولد.كالوالدكالأخوين

متعاونتانوالغايتان،غايةمنهمالكلكانإذا،الفعلانوكذلك

كالزوجينالاخر،قصدمعهمااحدقصديكونبحيث،مشتركتان

الاخربفعلهمنهماكليقصدممنونحوهماوكالمتبايعين،المتناكحين

علةالغايتينمنواحدةليستفهنا،بفعلهالاخريقصدمانظير

العلتينمنكلولكن،قاصدهاالاخرفعلعلةمنهماكلبل،للأخرى

دورامعهاودائرةلهاومقارنةللأخرىمعاونةالغائيتينالمقصودتين

كذلك،المعاونغيرسببلفعلهمنهماكلالمتعاونانوالفاعلان،معيا

المعاونة،الغايةغيرمقصودةحكمةمنهمالكلالغايتانالمقصودان

يامركالذي،بعضوينكالفاعلينواحد،الفاعلينسببيكونوقد

يكونوقد.بالاخرىاليدينإحدىيغسلوكالذي،بالتعاونرجلين

وهو،المتناكحينمنكالغاية،واحدةوغايتهماالمقصودينمقصود

الولد.انعقاد

فصل

وكذلك،اثنينفاعلينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالفعل

تامتين.علتينعنيكونلاالحقيقةفيالواحدالمعلول

بعلتين،الواحدالحكمتعليليجوزالفقهاء:منقالمنوقول

والحكم،الدموحلكالملك،بالنوعالواحدالحكمتعليلبهيعنون

واحدةعلةلهبالعينوالواحد،بالنوعواحدةعلةلهبالنوعالواحد
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بالعين.

منالانواعأشخاصتعددتالعللمنالنوعأشخاصتعددتواذا

لهاكانمختلفةعلللهالعللمنجنسهناككانتوإذا،الاحكام

لهكانمختلفةأنواعلهالأحكاممنجنسكانوان،مختلفةاحكام

بالنصيعلمهذالكن،نزاعفلايجوز،هذاومثل،مختلفةأسباب

.والاجماع

فهل،لهمناسبانوصفانوهناكواحداحكماوجدناإذاوأما

نأبدون،الاخربدونبالحكممستقلمنهماكلعلتينجعلهمايجوز

جميعابهماالحكمتعليقالواجبأو؟الاستنباطغيربدليلذلكنعلم

:قالمنقولمعنىوهو،الثانيهوالصواب؟العلةجزءاوجعلهما

فيوهو،مستنبطتينلامنصوصتينبعلتينالواحدالحكمتعليليجوز

اخر.محلفيبالحكممستقلةمنهماكلأي،النوعواحدالحقيقة

الأصلفيمعارضهالفرقفإنالتأثير،وعدمالفرقيظهروبهذا

المستدلوصفغيرخروصفاالأصلفيالفارقيبديبأنالفرعوفي

منيمنعبهمختصاوصفاالفرعفييبديأو،التعليلفيمدخلله

كلكانفلوآخر،بوصفالاصلفيعارضفإذا،بالاصلإلحاقه

لامكان،قطالفرقأمكنلمامستقلةعلةجعلهيمكنمناسبوصف

يقدحفلا،أخرىعلةالوصفوهذا،علةوصفي:المستدليقولأن

بوصفي.الحكمتعليلفيهذا

استقلال!المستدليبينأنإلاالفقهاء،عندفيهريبلاباطلوهذا

بدليلوحدهلهالشارعباعتباريكونإنماوذلك،بالحكمالوصفذلك
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بالحكم.استقلالهيقتضيلاالذيالتأثيرومجردالمناسبةغير،اخر

الوصف،بدونالحكمثبوتالمعترضيبينفأنالتأثيرعدموأما

غنيالحكمانيبينذلكفإنالوصفبدونالحكمإبداءالنقضانكما

.غيرهالحكمفيالمؤثربل،فيهمؤثرايكونفلا،الوصفعن

كانفإن،آخروصفالوصفذلكيخلفلمإذايكونإنماوهذا

لكون،فيهيقدحلمأخرىلعلةالوصفهذاانتفاءعندالحكمثبتفد

.الأخرىلوجودكانإحداهماعدممع،علتانلهالحكم

هوالمؤثربلالمؤثر،هوليسالوصفهذا:يقولفالفارف

العلة.هويكونفلا،الاخرالوصفأو،الاخروالوصف

الحكملأنالمؤثر،هوليسالوصفهذا:يقولالتأثيرونافي

كونعنالحكماستغناءبينقدالوضعينمنكلففي،بدونهثابت

.غيرهمعهبأنوتارة،دونهبوجودهتارة،علةالوصف

تأثيرهبدونوجودالحكموهذا،وجودهبدونالحكموجودفذاك

الوصف.عليةفيمعارضةوكلاهما،واقتضائه

يصح:قولنامعالفرقفيكانذاوا،معارضةأيضاالنقضأنكما

إلاالعليةيثبتلمإذا،ذلكدعوىلهليس،بعلتينالحكمتعليل

كلأنلا،الاوصافجميعالعلةتكونأنالأصلبل،بالاستنباط

علة.وصف

هذابدونالحكمثبوت:يقولأنلهليس،التأثيرعدمفيكذلك

علةعدمالأصللأن،العلةتلكيبينلمإنأخرىلعلةكانالوصف
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علته.لزوالالحكمزوالوالاصل،أخرى

أخرىعلةثبوتإلىفتحتاجاخرىعلةتخلفهانإمكانوأما

لهفليس،الاستنباطمجرديكونلاوهذا،وجودهابيانوالى،غيرها

المناسب،الآخرالوصفلوجودهناكالحكموجدإنما:يقولأن

الفارقيقولكما،العلةجزءذاك:لهيقالبل،أخرىعلةوذاك

بدونالحكمكوجودبهالمعللالوصفبدونالحكموجودفإن،سواء

هذالكن،علةبهالمعللالوصفكونفيمعارضةوكلاهما،علةكونه

له.المقتضيهذايكنفلم،غيرهمعالحكمبوجودذلكبين

الحكمتعليلبجوازقولنامعالتأثيرعدمسؤالصحةيتبينوبهذا

عندمستعملانمشهورانسؤالانفإنهما،الفرقسؤالوكذلكبعلتين

قالوا:أنهموذلك،بعلتينالحكمتعليلبجوازالقائلينالفقهاءأئمة

ولا،وصفينرأيناحيثبهنحكمإنا:يقولوالم."الجملةفييجوز"

ثبتواإنماهمبل،ذلكلمجردبعلتينالحكمتعليليدعىأنيسوغأنه

شرطانفهذا،منصوصةبعللبالنوعالواحدالحكمتعليلفيذلك

الصور.منذكروهفيماموجودان

فيالكلامماو،النصوهو،الشرطينأحدفيالكلامظهروقد

بالعينالواحدالحكمفإن،المقاملهذاالمناسبوهو،الثانيالشرط

لوبهمستقلامنهاكليكوننإمايخلوفلا،أسبابفيهاجتمعتإذا

.انفرد

أنهالاأبعاضها،والاوصاف،واحدةعلةأنهافظاهر:الاولأما

علل.
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ومثل،الدمحلفيوالقصاصوالزناالردةمثل:الثانيوأما

نقضفيوالبولالمسومثل،الغسلإيجابفيوالجنابةالحيض

.الوضوء

متعددا،أوواحداحصلوإنالحكمكونفينزاعحصلوانفهذا

الامامقالكما،الائمةنصذلكوعلى،متعددةأحكامأنهافالصواب

وجهين،منحرام،ميتخنزيرلحممثلهذا:ذكرهمابعضفيأحمد

غيرمنالميتةوبينالميتالخنزيربينيفرقلمواحداالحكمكانفلو

تحريمين.فيهأثبتبل،الخنزير

ضاقولكن،متعددحلهوالمجتمعةبالاسبابالدمحلوكذلك

واحداالحلكانولوالاخر،بقيالواحدزالإذاولهذا،المحل

بعضالباقيفيكون،بعضهزالقديكونأنأحدهازالإذالوجب

يمنعلافتداخلها،الاحكامهذهتتداخلقدلكن،يباحفلا،حل

تعددها.

متداحلةعقوباتفالواجبحدود،عليهوجبتفاذاهذا،وعلى

ثمشربأو،سرقثمسرقكمن،تتداخل:الفقهاءوقول،جنسمن

هذامثلفيالجنسلاتحادلكن،أحكامالثابتأنعلىدليل،شرب

معالتداخلوانما،تداخلفيهيعقللاالواحدفالشيءوإلا،تداخلت

.التعدد

،مستقلانسببانلهيجتمعلاالواحدالشيءأنيبينمماكلهوهذا

عنيصدرأنيتصورلاالواحد،والمفعولالواحدالفعلوكذلك

كلبذاتيقومشيءحملعلىالمتعاونانفالشخصان،تامينفاعلين



بلواحدافعلهمافليسالآخر،بذاتيقوملاماالفعلمنمنهما

متعدد.

منبالمحمولقامماوهوفعلهما،أثروهو،]لمفعولوأما

فعلاثرهوليسالمحمولفيالموجودأحدهمافعلفأثر،الحمل

وحدههذابفعلمحمولايكنلموالمحمول،غيرههوبلالاخر،

منهماكلفليس،بالمجموعبل،واثرهوحدههذابفعلولا،واثره

مستقلأمنهماكلوليسمجموعهما،والفاعل،فاعلجزءبلفاعلا

لافاعلينبينالمفعولأنبالاضطرارالمعلومبل،هذامثلفيبالحمل

،وحدهالفعليفعلالذيهوالمستقلفإن،بهمستقلامنهماكليكون

بينجمعاكان،مستقلإنه:ذلكمعوقيلشريكافيهلهأنقدرفإذا

هوإلافعلهماوانه،وحدهإلافعلهماانهالتقديروكان،النقيضين

النقيضين.بينجمعوهذا،الغيرفعلإثباتفيهفيكون،وغيره

فهل،التعاونصورةفيبالفعلمستقلااحدهمايكنلموإذا

به؟لاستقلأحدهماانفردلو:يقال

يكونكأن،يمكنصوروفي،كثيرةصورفييمكنلاقدهذا

وشريك.معينلهكانإذامنهاكملالمستقلمنالموجودالفعلحينئذ

كانإذافعلهمثل،معاونشريكلهكانإذافعله:يقالنواما

لهكانإذالأنهأيضا،النقيضينبينجمعوفيه،باطلفهذامستقلا،

فيالموجودمثلهومعهالموجودالمفعولانوقدر،معاونشريك

يكنلمفيهتاثيرالشريكلهذايكنلمفإنسواء،الاستقلالصورة

فاعلاإلايكونفلا،المفعولبعضفعلفقدتاثيرلهكانوان،شريكا
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كله.فعلهالاستقلالوفي،لبعضه

بهلمامساويا،وحدهالجميعيفعلبأنهيكونأنالممتنعومن

معه،أكملهوبل،شريكلهكانإذاوالعملالقدرةمنالبعضيفعل

هويفعلهكانماوحدهعملافعلإذاالانسانانالواقعفينجدهكما

كما،الاشتراكحالمثلهالانفرادحاليكنولم،عملهبغيروشريكه

زالإذافانهالرؤساء،كازدحام،المعوقالاشتراكفيذلكيطهر

منالشريكيتمكنكما.وتمكنلهراحةالرئيسبانفرادحصلالشريك

حينيتمكنيكنلمماوحدهلهصارإذاالمشتركالملكفيالتصرف

هويفعلكانماوحدهيفعلأنعنيعجزوقد،شريكهمعهكان

.موجودكلهوهذا،العملزيادةمنبنوعلكنيقدروقد،وشريكه

ناالتصرفوجودعندالعقولبدائهفيالبينمنأنههناوالمقصود

قادرالواحدمنالمقدورولا،فاعلينمنيكونلاالواحدالفعل

منصدورهإذ،كلهلابعضهمنهماكلمنوجدفيهاشتركالما،بينهما

فيالفعلفيالاشتراكأنيتبينوبذلك،النقيضينبينجمعمنهماكل

عاجزا،كانوحدهالفعلعلىقادرايكنلمإذافإنه،الشريكينمنكل

نفاذعنمنعهمعهالاخرفوجودوحدهالعملعلىقادراكانوإن

بل،كلهالفعليفعلانالاخرمعاونةمعيمكنلاهوإذ،قدرته

مقدوراالكليكنلموإن،ممنوعاكانمقدوراالكلكانفان،بعضه

كلعجزتقتضيالعملفيفالمشاركة،كالعاجزوالممنوع،عاجزاكان

تمانعوهذا.الاشتراكحينالعملذلكعلىقدرتهكمالوعدم،منهما

الاشتراكأنفظهر،الجميعفعلمنكالمنعالبعضفعلمنالمنعبأن
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منهما.كلعجزيقتضيتمانعهووالتناصرالتعاونمعنفسه

الارادتين،تمانعفذاك-المتكلمينأعني-قدروهالذيالتمانعماو

جمتصورفلاموجودا،يكونأنيمكنلامفروضا،إلايكونلافهذا

شيئا.يفعلانلاالمتمانعانبل،متمانعينربينعنالعالمصدور

لاالتمانعفان،عظيمغلطالتمانعدليلهيالآيةهذهأنوظنهم

أرادإذالكانربينقدرنالو:وقولهمأصلا،موجودفعلفييقدر

مرادهما،ينفذأنإما،تسكينهالاخررادو،جسمتحريكأحدهما

مرادينفذأو،عاجزينفيكونامرادهما،ينفذلاأو،الضدانفيجتمع

علىيدل)1(لا=عاجزمربوبوالاخرالقادرالربفهوأحدهما،

يفعلانلاالمتمانعينأنعلىيدلوإنماوجد،فيماالاشتراكامتناع

الربين،عجزأوالضديناجتماعيلزمحينئذإذ،متمانعينداماماشيئا

بليتمانعالمإذاأنهماعلىيدلمافيهليسلكن،يفعللاوالعاجز

لاالموجودالفعلأنعلىهذايدلأينفمن،يفعلانلاأنهماتعاونا

اثنين؟عنيكون

الفعل،فيلتمانعاوجدالوأنهماوهو،اخروجهمنبهدلوالكن

بوجودفاستدلوا،يوجدافلم،يتمانعافلم،وجدوقد،يوجدلافكان

وألوجودهمالازمايكونأنإماوالتمانع.التمانعانتفاءعلىالفعل

منهماكلفيكون،ممكنايكونلاأو،محاليلزملمقدرفاذاممكنا،

عجزفثبت،ربايكونلاوالعاجز،مرادهمنالاخرمنععلىقادرغير

لايدل"...هقدرنالو"قولهم:السياق)1(
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الاخر.منععلىيقدرلمإذامنهماكل

عنعاجزامنهماكلكانإذالتعاونحالالعجزهوبعينهوهذا

كانإذايصحإنماالتمانعدليلأنذكرناهبمافطهر،وحدهالفعل

اتحادوجوبقدرإذاوأماعليهما،جائزاأولهمالازماالتمانع

منالواحدالفعلامتناعفيالمذكورالأولالدليلهوكان،الإرادتين

الاستقلالعنعجزذاكلكن،للمتعاونينالعجزولزوم،فاعلين

منه.الاخرمنععنعجزوهذا،بالفعل

مفعولعنأحدهمامفعوليتميزلالأنهالمتعاونينفإنوايضا

فعلواحداالعالمفيالموجودالواحدالشيءيكونفلاالاخر،

احدهما.

إذا>:قولهعليهيدلهذا،عنهذافيهيتميزالعالمأنومعلوم

ليسالنورمفعولبان:الثنويةقالولهذا،()1(ضلقبماإلةصلذهب

معوامتزاجهماالمفعولينباختلاطزعموابل،الظلمةمفعولهو

امتزجاالأصليننفسبأنالثنويةمنزعممنزعمكما،التباين

صدرالواحدالمفعولإن:العقلاءمنأحديقلفلم،تميزاثمواختلطا

يكن9ولم،العقلاءبينعليهمتفقوهو،الربوبيةتوحيدوهذا،اثنينعن

منيظنهمنيظنهكما،لتقريرهأنزلتالايةولابالذكرالمقصودهو

وهو،الربوبيةلتوحيدالمستلزمالإلهيةلتوحيدهيوانما،المتكلمين

الموضع.هذافيقصدناهالذي

.19:المؤمنونسورة)1(
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فصل

الشيء،فاعلمنهماكلربانيكوناناستحالكما:فنقول

أنهقدمناكمالشيء،معبودمنهماكلإلهانيكونأنيستحيلفكذلك

نأفيستحيل،لهوعلةللآخرفاعلاالشئينمنكلكوناستحالإذا

لهما،لمفعول،لهالغائيةوالعلة،للآخرالمقصودهومنهماكليكون

مباين.بمفعولمنهماكلانفردأومفعولفياشتركاسواء

لها،محدثالنفسهفاعلاالشيءيكونأنيستحيلوكذلك

لافكما،لفاعلهانفسهفعلمنالمقصودةالغايةهويكونأنويستحيل

منهاشيءيكونفلافاعلا،لنفسهرباالموجوداتمنشيءيكون

يكونأنوجبكمابل،وجودهمنالمطلوبةالغايةهي،لنفسهمقصودا

ثبوتهيكونأنوجبوأحدثها،فعلهاغيرهاربالمصنوعاتلجميع

وهو،ألوهيتهإلىالافتقارقبلا-لمقصودإلىالحاجةإذ،خلقهمأنبعد

غيرها.مرادامقصوداجميعالفعلهمايكونفقد،الوجهينأعظم

ولا،غيرهربلاالذيهواللهالمحدثاتالممكناتعنوالخارج

الذي،جميعاإلههاوهو،ومليكهاوخالقهاكلهاربهافهو،هوإلاإله

هونفسهفهو،جميعهابهاالمرادالمقصودالمعبودهويكونأنيجب

،غيرهلهالمقصودةالغايةتكونأنيجوزلاإذ،نفسهلأجلالفاعل

.غيرهالفاعلالربيكونأنيجوزلاكما

عن)1(خارج-والغايةالفاعل-العلتينمنواحدكلأنومعلوم

"خارجا".:الاصلفي)1(
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هماوالصورةالمادةإذ،والصورةالمادةجزاهوانما،المفعولالشيء

لها.فاعلهوماالمخلوقاتفييكونأنيجوزفلا،وحقيقتهماهيته

ومن،لفاعلهاالمرادالمقصودهومافيهايكونأنيجوزلاكذلك

وتعليلوالتجوير،والتعليلبالذاتالموجبةالارادةمسائلتندفعهنا

والمانعين،الحكمةرعايةعليهمذلكأوجبالمعللينفان،أفعاله

إلىمفتقرغيرهلاجلالفاعلفان،الغنىرعايةعليهمالمنعأوجب

لنفسه،فعلإنه:يقالماغايةكاننفسهلاجلفعلإذافأما،الغيرذلك

بنفسه.واجب:يقالكما

عنمنفصلةنفسهأنيطنلانهصدقهنتسوهمإنما،باطلخيالوهذا

والشيءعليها،متقدمشيءهونفسهالفاعلالشيءوأن،نفسه

القصدلهاالتينفسهعنمنفصلشيءهوالمقصودالمطلوب

هوالذيبنفسهالقائمسبحانههوبل،باطلذلكوكل.والارادة

نفسه،علىومثني،لتفسهومسبح،لهاومحب،لهاومريد،بهاموجود

علىثنيتكماأنت،عليكثناءحصي"لا:غ!يمالنبيقالكما

")1(.نفسك

غيرمنيريدهماوبين،ويرضاهيحبهمابينالفرقيطهرهناومن

جهةمنمرادوهذالها،مرضيلنفسهمحبوبذلكفان،محبته

الربوبية.

لكنه،بمشيئتهكلهفالوجود،بارادتهالافعالفعلهو:يقاللكن

عائشة.حديثمن)486(مسلمأخرجه)1(



فهو،عبادهوافعالمفعولاتهفيوذلك،شيءدونشيئاويرضىيحب

وهو،المرضيالمحيوبوجودومراده،ويرضاهيحيهمالوجودفعل

مافعلقدذلكضمنفيكانوانالمراد،المقصودهووكونهالوهيته

،ويرضاهيحبهماإلىوسيلةلهفعلهلأن،ويرضاهيحبهلاوهو،اراده

فيكلامنامنالموضعهذاغيرفيبسطناوقد.الثانيبالقصدمرادفهو

بذلكهتتعلقانواععلىوتكلمنا،القدر

ليس"والشر:والسلامالصلاةعليهقولهيعرفهناومن

إليه،ينتهيلاوالشر،إلهيتهجهةمنالمنتهىإليهاللهفإن")1(،إليك

منلهقطعفهو،يرضاهولا،يحبهولا،إليهيصلولا،إليهيصعدولا

ترىالا،إليكبهيتقربلا:قالمنقولنحووهذا،الالوهيةجهة

.")2(ولكمنكاللهم":الاضحيةفيقالكيف

نامناسبهفكان،للهالعملهذا:قالإنالمعروف:يقالقدلكن

الخليلقالكما،الفعلبهافيعدى""إلىواما.إليكليسوالشر:يقال

لىإحكاإنك>:وقال،<)3(*9*سيغدينربإكذاصبإف>:السلامعليه

.(4كذحا<)رئك

:(ل)قاوقد:فيقال

علي.حديثمن)771(مسلماخرجه)1(

جابر.حديثمن)3121(ماجهوابن)5927(داودبوأخرجه)2(

.99:الصافاتسورة)3(

.6:الانشقاقسورة)4(

وتخريجه.ذكرهسبقبيتشطر)5(
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والعملالوجهإليكالعبادرب

لاجلالثانيبالقصدلكن،مخلوقةفهيالربوبيةجهةمنماو

بالقصدمخلوقاولا،الاولىبالإرادةمرادايضاهووليس،غيره

منويردهيقصدهلمإذ،شراكونهجهةمنإليهمضاقاهوفليس،الاول

كما،يبدئههوالذيالخيرإلىوسيلةهوماجهةمنولكن،الجهةهذه

كلأنفنىأاللهصنع>:وقال،<)1(خلقه-ثىءكلأحسن>:تعالىقال

قدبل،عندكمنولامنكولابكليسالشر:يقللموهوشئء()2(،

المسارهيالتي،والسيئاتالحسناتفياللهعندمنكل:يقال

الموضع.هذاغيرفيبينتهقدكما،والمصائب

وأدئو(>كق:قولهفيبينهمافرققد:فيقالهذاعلىيعترضوقد

قدقالمصيبئأصئت!!ان>:قولهوفي،الايةهذهفي()3(ئفسلثفن>

،(<)اللهمنفضلأصئيولن>و،الاية(<)4معهمأكنلمذعكأللهأنعم

قتاأ>ولفئ:وقالدده"()6(،فمننغمؤمنبكموما>:تعالىقالوقد

ذلك.مثلالشرفييقلولم()7(منارحمةالافشن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

سو

سو

سو

سو

سو

سو

سو

.7:السجدةة

88.:النملة

لإ.9النساء:ة

72.النساء:ة

73.النساء:ة

53.:النحلة

.9هود:ة
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محبوبفهو،بنفسهواجبأنهكماسبحانهأنههنافالمقصود

منوطلبهنفسهعلىبثنائهصلواتههذاومن،نفسهعلىمثني،لنفسه

ويحب،بهمرمايحب.)1(0.عبادهعلىصلاتهغيروهذا،نفسه

المؤمنين.عباده

واقيلشالجنوماظقت>:تعالىقالكما،لعبادتهالخلقحلقوقد

وفي!()2(،يطحموقأنأرلدومارزلممنمئهمأرلدمما!ليعبدون!لا

علىاللهحقماأتدري":قالأنهلمجي!النبيعنمعاذعن)3(الصحيحين

بهيشركواولايعبدوه"أن:قال،أعلمورسولهالله:قلت؟"عباده

ورسولهالله:قلتذلك؟"فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدري،شيئا

."يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال،اعلم

النبيعنالدعاء)4(كتابفيالطبرانيرواهالذيالحديثوفي

لك،وواحدة،ليواحدة:أربعةهيانما!عبدييا:اللهيقول":لمجييه

فتعبدنيليالتيفأما،خلقيوبينبينكوواحدة،وبينكبينيوواحدة

إليه،تكونماأحوجبهأجزيكفعملكلكالتيوأما،شيئابيتشركلا

بينكالتيماو،الاجابةوعليالدعاءفمنكوبينكبينيالذيماو

."إليكيؤتىأنتحبماالناسإلىفأت،حلقيوبين

خلقهمأنهبينكما،عبادهعلىلهحفاعبادتهجعلقدسبحانهفهو

)1(

)2(

)3(

)4(

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا

.56،57:لذاريات1سورة

.3(0)ومسلم(1،921)28البخاري

الدعاء"."باب:الاصلوفي.تخريجهسبق
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فهي،لهالذلبكمالمحبتهكمالتتضمنعبادتهأنومعلوم،لعبادته

.المعبودالمحبوبالمقصودالمرادهوكونهمتضمنة

وأحبهابهاأمرهمأنهيتضمنوذلك،لعبادتهخلقهمقدكانفإذا

لمحبةتجعالوسيلةمحبةأنفمعلوم،شرعإرادةوأرادهاورضيها

محبتهكانت،محبوبومحبيمحبوبمحبةأحبفمنالمقصود،

إنماوكان،الاولىبطريقثابتةوكانت،الاصلهيالمحبوبلذلك

لهذافرعاذلكوكان،لهمحبوبالكونهمحبتهوأحب،يحبأنأحب

الأصل.

،والأشخاصالأعمالمناللهيحبهلماالمؤمنينمحبةكانتولهذا

تجعذلككل،اللهفيوالبغض،اللهفيوالحب،للهوالبغض،للهوالحب

الأعمالمنهوأحبهماأحبواأحبوهفإذا،للهمحبتهمعلىوفرع

المحبوبوبغيض،محبوبالمحبوبمحبوبإذ،والأشخاص

مبغض،المحبوبومبغض،محبوبالمحبوبمحبوكذلك.بغيض

اللهيحبولمااللهيحبهلمامحبتهموكانت،ربهميحبونفالمؤمنون

يحبهم،ومايحبونهماويحبيحبهمتعالىوالله،لهلمحبتهموتبعافرعا

إلىوينظر،رجالقلوبفيرجالإلىلينظراللهإن:يزيدأبوقالحتى

.رجالقلوبمنرجال

فيجد،فلوبهمإلىاللهفينظر،المؤمنونأحبهمنحال:فالأول

المحبوبين.أولئكفيها

قلوبمنإليهمفينظر)1(،المؤمنينأحبمنحال:والثاني

"."المؤمنون:الأصلفي)1(
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كانوإذا،أولياوهيحبهومن،أولئكيحبهمنيرحمفهو،المؤمنين

يحبهلمنومحبتهوالأعمالالاعيانمنحبهلمامحبتهكانتكذلك

منيتبينوذلك،والأحرىالاولىبطريقلنفسهلمحبتهوفرعاتبعا

:وجوه

وأالمحبوبلذاتالشيءيحبأنفامامحبكلأنأحدها:

الاولأنالموضعينبينوالفرق،لنفسهلمحبتهفيحبه،نفسهلذات

نفعمننفسهإلىيصلبمايتمتعوالثاني،المحبوببنفسيتنعم

لاإليهوسيلةذلكذاتفكانت،الواصلالنفعأحطفهذا.المحبوب

محبة،بذاتهلهيكنلمبدونهالنفعحصللوبحيثفيها،لهغرض

وانتفاعهنفعهسوىإليهيصلنفعلاجللا،المحبوبنفسأحطوذاك

شبيهوهذا،المحبوبمنإليهوصلبماوانتفعذلكتنعمكما،بذاته

تنفقلكونهاالاخرىويحب،بجمالهالتمتعهزوجتيهإحدىيحببمن

لكونهآخرويحب،والدينالعلممنفيهلماشخصاويحب،مالهاعليه

منوبغض،إليهاأحسنمنحطعلىالقلوبجبلتوقد.إليهمحسنا

إليها.أساء

نفسهلاجلأحبهفانشيئا،أحطإذاسبحانهفاللهذلكتبينوإذا

الغيريحبانيصححتى،المحبوبةهينفسهتكونأنوجبتعالى

هيالغايةتكنلمإنشيءلاجلشيئايحبأنيمتنعولالاجلها،

.ابتداءالمحبوبة

هولهالمفعوليكونأنيحبفانه،لكذاشيئافعلمنكلوهكذا

الارادةفيمتقدمةوهي،الغائيةالعلةهيوهذهابتداء،المراد
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وإنمرادا،إليهاالمؤديالفعلصارابتداءمرادةولكونهاوالقصد،

الذيهوأنهالمعلومفمن،الشيءذلكلذاتشيئايحبتعالىأنهقدر

محبكانفاذا،هويحبهالذيالوجهعلىوجعلها،الذاتتلكخلق

فقد؟وخالقهومبدعهالمحبوببفاعلفكيف)1(،محبوبالمحبوب

جهةمنالاولفي،القسمينفيالاصلهيلنفسهمحبتهتكونأنوجب

الربوبية.جهةومن،الالوهيةجهةمن،السببجهةمنالثانيوفي،الغاية

كما،يحبهبماإليهيتقربومن،يحبهمنيحبأنه:الثانيالوجه

ومحبةالشيءمحبومحبة،والسنةالكتاببنصوصذلكثبت

محبةعلىوفرعتبع،الشيءمراضيفيوالساعيالشيءإلىالمتقرب

إليهيتقربمنويحبمحبه)2(،يحبأنامتنعمحبوبا،الشيءذلك

يتقربومن،يحبهمنيحباللهكانواذا،مراضيهفيويسعى،بمحابه

المحبوبهويكونبأنأحقهوكان،مراضيهفيويسعىبمحابهإليه

.الاولبالقصدالمقصودالمحبوبهوإذ،المرضيلنفسه

لاوالموجودوأفعالا،أعياناويمقتيبغضأنه:الثالثالوجه

هذاغيرفيهذابسطناوقد.المحبوبمنمانعالكونهإلايبغض

نو،للحبتبعالبغضأنوبينا")3(،المحبة"قاعدةفيالموضع

لاضدادها،محبتهمستلزمالاموربغضهكانفاذا،الاصلهوالحب

.تقدمكما،لنفسهمحبتهمستلزمةالامورتلكفمحبة

مرفوعا.الاصلفيكذا)1(

سقطا.هناولعل،الاصلفيكذا)2(

بعدها(.وما)2/391"الرسائل"جامعفي)3(
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أهلها،ويجاهد،الأمورتلكيبغضمنيحبأنه:الرابعالوجه

سبي!-صحفا؟ثهصفىيمتلوتالذلىيحبللهإن>:تعالىاللهفال

)1(*.ص!،رويرءكل"ٌِ
محبوبه،حصولعلىلاعانتهماحبهموإنما،4*(صمرصوصبدين

.وأحرىأولىمحبوبهاعلىأعانمنأحبالتيلنفسهمحبتهفتكون

يريدفكيف،بإرادتهخلقهاهويبغضهاالتيالامورفتلك:قيلفإن

يبغضه؟ما

منمكروها،وجهمنمرادا)2(يكون]قد[الواحدالشيء:فيقال

منمكروهةفإنها،الكريهةالأدويةشربحقنافييوجدكما،وجه

وهو،المستقبلفيللدنياتحصباجهةمنمرادةلنا،إيلامهاجهة

هيالتيالغايةفتلك،فيهالحكمةوأرادهاالحوادثخلقإنماسبحانه

قدإليهاوسيلةهومابعضكانوإن،مرضيةلهمحبوبةهيالحكمة

هذاغيرفيهذابسطناوقدمرادا،كونهمعمبغضامكروهايكون

الموضع.

هيإذوجودها،بتقديرمحبوبةكلهافهيالمأموراتواما

يحبهمماعليهاالمترتبةالغايةكانتإذاتكونأنيريدقدلكن،الغايات

وقعتلوكانتهـان،الصوربعضفيتكونانيريدلاوقد،ويرضاه

ويكرهه،يبغضهمالوقوعمستلزمايكونقدوجودهالأنلأحبها،

فالمحبوب،المحبوبإلىوسيلةلأنهوقوعهيرادقدالمكروهأنفكما

.4:الصفسورة)1(

".يكون"لا:الأصلفي)2(

701



تلكعنتجردلوكانوان،مكروهإلىوسيلة[]لأنهوقوعهيرادلا

للهكره>ولبهن:قولهفييقالقدكمامحبوبا،كانالسيئة

وإلا،بهالمأمورهوالانبعاثذلككانوإن()1(،فثبطهمآنجعاثهم

به.المأمورالوجهعلىيكنلمإذالنفسهمكروهافيكون

منفيهلما،كوناوقوعهكرهأنهعلىدليل(فثبلهم>:قولهلكن

يكنلمالعاقبةهذهعنتجردلوأنهيقتضيوذلك،بالمؤمنينالشر

بمنزلةيكونأنغايتهبل،عنهيثبطيكنولمكونا،لهمكروهاوقوعه

مفضيةكانتإذاعنهايثبطلاقدفإنه،المكروهةالمعاصيمنيقعما

بالمؤمنين.يكرههماإلىلإفضائهعنهفثبطهذاوأما.يحبهماإلى

منوهو،الموضعهذاغيرفيمذكوروتفصيلبسطفيهبابوهذا

والاخرون،الأولونفيهااضطربالتي،الهائلةالشريفةالمقامات

هوسبحانهأنهبيانهنالمقصودوانماوالقدر،الشرعاجتماعمسألة

نأيتبينوبهذاوأمرا،خلقافعلهممالنفسهالمحبوبالمرادالمقصود

أمرمابينالفرقويظهر،شيئابهيشركوالايعبدوهأنالعبادعلىحقه

متلازمين،كاناوإن،العاملبهلينتفعبهمرماوبين،لهحقلأنهبه

القصدبحسبالفرقيطهرولكن.الموضعهذاغيرفيبيناهكما

عليهم،ذلكيستحقوهو،يعبدوهأنعبادهعلىحقهكانفإذا،الأول

حقهأحبومن.دينيةإرادةمنهمويريدهويطلبهذلكيحبأنهعلم

التينفسهيحبأنهلالوانهالمعلومفمن،حقهيعطيهوانه،غيرهعلى

.46:التوبةسورة)1(
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يطلبإنماالانسانولهذا،حقلهيكونانتصورلماوإلاالحقلها

الأموربتلكوالرضىالمحبةتعلقلاولو،ويرضاهايحبهاال!تيحقوقه

حقوقا.كونهاعقاللما

الفاقدفرحمناعظمالتائبعبدهبتوبةيفرحانهالبابهذاومن

بعدوجدهاإذا،المهلكةالارضفيوشرابهظعامهعليهاالتيلراحلته

المنفعةمننفسهبهوتقومإليهيحتاجمافقدانهفيهالمثالفهذا،اليأس

وهو،المضرةبهيدفعوما،والشرابالطعاموهيمنها،لهبدلاالتي

لمالنفسهمحبتهلالوانهومعلوم.المفازةتلكمنللخلاصالركوب

كانفإذا.المضرةمنعنهاويدفع،المنفعةمنإليهايجلبمااحب

التوابينيحبسبحانهوهو،ذلكمناعظمالتائببتوبةالربفرح

المحبوبالشيءبحصولالعظيمالفرحانفمعلوم،المتطهرينويحب

النفسمحبةعلىفرعالمحبوبومحبة،لهالعظيمةالمحبةعلىفرع

محبوبا.ذلكلهاكانالتي

فصل

بقدرتهإلالشيءوجودولا،ومليكهشيءكلربهوكانفإذا

بأنإلاللخلقصلاحولا،غيرهإلهلا،كلهمالخلقإلهفهو،ومشيئته

حركاتهم.جميعمنالاولبالقصدالمقصودالمعبودهويكون

لهويقصدلأجلهيرادلافما،يكونلاويشاؤهيريدهلاماانفكما

وجهه.بهريدماإلاباطلعملفكل،فيهصلاحلافاسدفإنه

غيرمنوجدولا،نفسهيخلقلمالمخلوقانالمعلومومن
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عئرمنظمواأتم>:تعالىقالكما.خلقهغيرهخالقمنلهبدفلا،خالق

المقصودهوليسالمخلوقفكذلك*<)1(،الخدونهمأتمشئء

المقصوديكونأنفوجممامقصود،غيرمنوجدولا،وفعلهبوجوده

بيانه.تقدمكما،غيرهشيئاوفعلهبوجوده

الله،بإعانةإلاأفعالهمنشيءيكونلاأنهكما،نفسهفيإنهثم

سر[)2(]كانولهذا،للهيكوننإلاوأفعالهحركاتهمنشيءيصلحفلا

قالكما*<فستعبوإياكنعبدإياك>:قولهفيالقرآن

فيسرهاجمع،كتبوأربعةكتابمائةأنزلاللهإن:السلفبعض

فيالقرانسروجمع،القرآنفيالاربعةسروجمع،الاربعالكتب

الفاتحة.فيالمفصلسروجمع،المفصل

وبين-السببوهو-وخلقهلهربوبيتهبينخالقهإلىبالنسبةففرق

يكونلاأنهفعلهبينإليهبالنسبةوفرق-.الغايةوهو-ومرادهمقصوده

الله،بمعونةإلايجوزفلا،لالههالايصلحلاأنهفعلهوبين،بحبهالا

الله.لوجهإلايصلحولا

خالقه،إلىبالنسبةيتبينكما،نفسهإلىبالنسبةفيهذلكويتبين

نأويمتنع،سببغيرمنوجديكونأنيمتنعوقصدهفعلهأنوذلك

فلا،والدورالتسلسلإلىيفضيلانه،آخروفعلمنهبقصدوجديكون

تناولهاالتيجملتهفيداخلوهو،غيرهمنبسببوجودهيكونأنبد

35.:الطورسورة)1(

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)2(

011



.(1!()حابوتهمأمشئءغيرمنخلقواأم>:قوله

يدلفهو،للهمخلوقةالممكناتالحوادثنعلىدلماوكل

فاستدلال،الممكناتالحوادثمنجزءهيإذالعباد،أفعالعلى

سلكهكما-جحمرإلىفتفتقرممكنةلكونهاذلكعلىبعضهم

ذلكبكونذلكعلىالاستدلالمنأبلغهوليس-الرازياللهعبدأبو

فان،وأكملأبلغهوبل،محدثإلىفيفتقر،يكنلمنبعدمحدثا

المرجح،إلىالممكنافتقارمنأظهرالمحدثإلىالمحدثافتقار

الصانع،إثباتفيالامرعكسواقبلهالكلامأهلمنوطائفةهوولكن

طريقةعلىمبنيةالمحدثعلىبالمحدثالاستدلالطريقةفجعلوا

تلكإن:قيلإذافانهجدا،غلطوهذا،المرجحإلىالممكنافتقار

شيءوالمحدثبكثير،أرجحهنافالضرورةبالضرورةمعلومة

.الخارجفيموجودخارجيأمرحدوثه،يكنلمأنبعدكان،موجود

فيهوإذ،النفسفيالطرفينمستوييقدرفانماالممكنماو

منطائفةمنعولهذا،بنفسهممتنعوامابنفسهواجباماالخارج

ابنوخالفوا.بنفسهاممكنةإنها:الموجوداتفييقالأنالفلاسفة

منفيهالممكنبثبوتفالعلم.الحفيدرشدابنذكرهكماذلكقيسينا

المحدثاتحدوثفان،المحدثبحدوثالعلمفيليسماالصعوبة

العقل.فيمقدرةليستثابتةخارجيةصفةوهو،بالحسمشهود

كونمنللعقلبدهووأبينأظهرمحدثإلىالمحدثافتقارثم

.53:لطور1ةسور(1)
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غيرفيمبسوطوهذا،المرجحإلىمفتقراالطرفينالمستويالممكن

الموضع.هذا

مخلوقأنهالموجوداتبعضفيدلماكلأنهناالمقصودوانما

الادلةكثرةبذلكفيعلمالعباد،أفعالفيذلكعلىيدلفهو،لله

السلف،أئمةمنقالمنقالولهذا.المطلوبهذاعلىوقوتها

بمنزلة]الله[،يخلقهالمالعبادأفعال:قالمن:وغيرهزيدبنكحماد

الله.يخلقهالموالارضالسماء:قالمن

لا،لهمربوباللهمخلوقاوفعلهقصدهكانإذاأنههناوالمقصود

حادثايكونأنيمتنعإذ،واعانتهوربوبيتهوقدرتهبمشيئتهإلايوجد

لله،يكونأنيجبأيضافكذلك،محدثغيرمنحادثاأو،بنفسه

لافإنه،وعبادتهوالهيتهورضاهلمحبتهإلايفعللا،اللهوجهبهمبتغى

مقصودلغيروالعملالقصدذمراد،مقصودفيهليسيكونأنيجوز

ممتنع.محدثغيرمنالحادثأنكما،ممتنعمراد

لاكما،بعملهالمحبوبالمرادالمقصودهويكونأنيجوزولا

فكما،والدورالتسلسلإلىيفضيلانه،لهالخالقهويكونأنيجوز

حادثاالثانيالقصدذلككانفإن،اخربقصدحادثاقصدهكانلو:قلنا

التسلسل.لزمبغيرهحادثاكانوان،الدورلزمبالاول

لنفسهمقصودايكوننفإما،بذلكالمقصودهوكانلو:فيقال

يكونأنيمتنعكما،لنفسهمقصودايكونأنويمتنعاخر،لامرأو

نأيجبكما،القاصدعنيتاخرأنجبالمقصودلان،لنفسهمحدثا

نأيجزلمنفسهنفسهتفعلأنيجزلمفإذا،المفعولعلىالفاعليتقدم
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نفسهتقدمولوجوب،نفسهعننفسهتأخرلوجوب،نفسهنفسهتقصد

هذايتأخرأنبدلاإذبين،وهذاوالقصد،العلمفينفسهعلى

فإذاالمقصود،هذاوجودقبلذاتهفتكون،ذاتهوجودعنالمقصود

متقدمة،إلاتكونلاأنلزمالقاصد،وهيالمقصودهيذاتهكانت

كما،مراتاربعمعدومةموجودةفتكون،متأخرةإلاتكونلاوان

بيانه.تقدم

منالغائيةالعلةهيذاتهنفسكانإذافيماظاهرهذاإن:يقالوقد

الذينفسهلفعلقصدهفيهناالكلاموإنما،تقدموهذاوجودها،

هو.يفعله

بهفاعلهمقصودأنكما،لفعلهكإحداثهبفعلهمقصوده:فيقال

ابتداءيكونانيجوزلاقصدهحدوثانتبينوقد،لهفاعلهكإحداث

والدور.التسلسلإلىيفضيمنهكونهوأن،اللهمنبلمنه

ذلكبل،بعملهرادتهواقصدهمنتهىهويكونانيجوزلافكذلك

المقصودالمرادلأن،ضارابلنافعغيرالعملوكونالفسادإلىيفضي

فيهيكنلمفإن،يكونلااو،لنفسهمصلحةيكونأنإمابعمله

فإن،لنفسهمصلحةفيهكاننواباطلا،فاسداعملهكانلنفسهمصلحة

القصدهذاكانوعملهقصدهقبلنفسهفيحاصلةالمصلحةتلككانت

يكنلمنفسهفيحاصلايكنلموإنأيضا،فيهفائدةلاباطلاوالعمل

النفسفإن،مصلحةيوجبماالقصدمنتهىهيالنفسكونمجردفي

غيرمنبالقصدالمصلحةيطلبانبدلابل،ذلكقبلموجودة

لهاالمطلوبفإن،النفسلمصلحةالمقصودهوذلكفيكون،النفس
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فيقلناهمانظيرمبينوهذاغيرها،منإلايطلبلافيهايكنلمإذا

نإوالعملالقصدبهذاالمصلحةمنللنفسالمطلوبفإن،الأسباب

حاصلايكنلموان،فائدةوالعملالقصدفييكنلمفيهاحاصلاكان

غيرها.منإلاوالعملبالقصدحصولهيطلبلمفيها

بل،بمجردهاتوجدلاالنفسأفعالحدوثأنعلىاستدللنافكما

تنفعهالاالنفسأفعالأنعلىنستدلفكذلك،منفصلسببمنبدلا

فييكونمنفصلةغايةمنبدلابل،النفسبمجردوتصلحهاوتفيدها

وخيرها.ومنفعتهاالنفسصلاحقصدها

الامورمنلمصلحتهاطالباكانلنفسهعملاعملمنكلولهذا

،للباسوالثيابللابهل،الطعاميصنعمنمثلعنها،الخارجة

وغاية،الأكلهيللطعامالمقصودةالغايةفإن،للجلوسوالكرسي

فهذه،الجوعألمودفعوالشبعبالاكلوالمنفعةاللذةوجودهيالأكل

يطلببل،النفسمنتطلبلاللنفسالمطلوبةواللذةالمنفعة

إلاإرادتهتتحركلاالانسانأنكماغيرها،آخربسببلهاحصولها

فان،بذلكيسمعأوحركتهيوجبمايحسأنمثل،منفصلبسبب

إلاابتداءيكونلاوذلك،واحساسبشعورإلاتتحركلاالارادة

أنهاكما،والإرادةالحركةتقتضيلاوحدهاهياذ،منفصلةباسباب

والمصلحة.اللذةتحصللاوحدها

حاصلاكانإنفالمقصودأمرابفعلهاقصدتإذاأنهاذلكيبين

المقصوديكنلموإذا،محالوهو،للحاصلتحصيلاذلككانفيها

المرادالمقصودإذ،المرادوغايةالقصدمنتهىهيتكونأنامتنعفيها
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نفسههومقصودهغايةالإنسانجعلفاذاغيرها،منلهاحينئذيطلب

لاأويضرهمابلوينفعها،نفسهيصلحمايقصدلم،نفسهوهوى

.نقعة-<)1(منأقربضرهلمنيدعوا>:تعالىقالكما،ينفعها

إذاهو:يقالأنالإحداثلبرهانالمشابهبالبرهانذلكوبيان

لنفسه،مقصودابمجردهالفعلذلكيكونأنيصلحأنفامافعلافعل

وغايةلنفسهمقصودايكونأنصلحفان،اخرشيئابهيقصدأنبدلاأو

وحينئد،لنفسهمقصودايكونأنمقصودفعلكلفيجاز،الفاعل

مستلزمهذاأنومعلوم،ويهواهيحبهماكلللنفوسيصلحأنفيلزم

بهيقصدأنوجببل،لنفسهمقصودايكونأنيجزلموانللفساد،

الاولفامااخر،أمراأوومرادهنفسههوييكونأنفامااخر،شيئا

تهواهنفسهلكونأمربفعلقصدإذاأنهوذلكالدور،إلىفيفضي

نأيجوزنإماوتقصدهوتهواهذلكتحبفكونها،وتحبهوتقصده

هذا،بطلذلكيجزلمفانيجوز،لاأوبالفعلمقصودةغايةيكون

الذيالاولفعلهافيصلحبالفعلمقصودةغايةيكونأنجازوان

.وتهواهوتقصدهتحبهكونهالمجرديكونأنهذابهقصدت

فصار،غيرهاولاالغايةلهذهتكونأنيجبلمذلكصلحومتى

هووذلك،لنفسهمقصودايكونأنيمتنعلنفسهمقصوداهذاكون

لاأنيوجبوذلك،مقصودايكونأنيصلحالفعلكونوصار.الدور

للفساد،مستلزمهذاأنومعلوم،يهواهاالتيحركتهمنمتحركيمنع

.13:الحجسورة)1(
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نفسهتهواهمامجردلا،اخرامراالفعلبذلكمقصودهيكونانفوجب

.وتريدهوتحبه

للفساد،موجبمطلقاالاهواءاتباعانالعقليبالدليليبينوهذا

من>أفرءتت:قالكما،يهواهمامجردالانسانيعبدانيصلحلاوانه

لمعنىيعبدالمقصودالمعبوديكونانبدلاوانه<)1(،إلفه-هولهاتخذ

الذيالمعنىفذلكوحينئذوهواها،النفسإرادةلمجردلا،فيه

المحبإلىمنهلنفعيكوننإمامعبودامحبوبالأجلهوصاربهاختص

ومحبتهقصدهفيانبمعنى،لذاتهيكوننواماالعابد،القاصد

العابد.القاصدصلاح

شيءكلرب،هواللهانالاولالمقامفيتبينفقد]لاولاما

فذلك،فيهسبباغيرهكانوان،بالنفعمستقلاغيرهفليس،وخالقه

إليكوصليسرهفإن،ييسرهلااواللهييسرهنإمايفعلهالذيالنفع

منه،إليكيصللمييسرهلموان،تقصدهلماوقصدتهسواء،منه

تلكوصوليوجبماعبادتهفييكنفلم،تقصدهلماوقصدتهسواء

إليك.المنفعة

يعلملمفان،يعلملااوبعبادتكيعلمنإماالمعبودفذاكوايضا

يعمللاالشاعرفالعالمعلموان،إليكالنفعإيصاليقصدانيجزلم

هووتجعله3وتقصدهتعبدهوكونك.مضرةدفعاومنفعةلجلبإلا

جازلولانه،مصلحةولامنفعةهذافيلهليسبعملكالمطلوبةالغاية

.23:الجاثيةسورة)1(
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لهغايةتكونأنلكان،غيرهبعملمقصودةلهغايةنفسهتكونأن

.وأحرىأولىنفسهبعمل

لافان،نفسهبعملنفسهغايةنفسهتكونأنيجوزلاأنهتبينوقد

.وأحرىأولىغيرهبعمللهغايةتكون

المخلوقاتمنكل]كان[إذا:الربوبيةجانبفينقولكماوهذا

مقيمايكونأنعنفهو،بهوجودهاويكون،نفسهيقيمأنعنفقيرا

لمفاذا،غيرهمنذاتهإلىأقربذاتهإذ،حرىوأولىبهوجودهلغيره

لهامقصودهغايةيكونأنيصلحولا،لنفسهفاعلايكونأنيجز

.لغيرهومقصودالغيرهفاعلايكونأنيجزلم،بعمله

معبوداكونهمجردفيلهيكنلمإذاالمخلوقأنتبينوقد

إقامةمثل،غيرهمنآخرغرضلهغيرهبعبادةلهحصلفإن،مصلحة

إحساناذلككان،بهيلتذمماذلكونحو،الخلقعندوتعظيمهرئاسته

مفتقرالخلقمنفالمعبود،المعاوضةبابمنإياهيعطيهماوكان،إليه

الذيغيرهعبادةمنمقصودهيهيحصلعنهمنفصلغيرهشيءإلى

فيغيرهإلىكفقرههذافيغيرهإلىفقيروهذا،نفسهبقوةإليهيحسن

هذا.

ذلكمجردفييكونبأن،لذاتهمعبودامحبوبايكونماماو

كمافهذا،قاصدهنفعيقصدلاأنهتقديرمع،لقاصدهومنفعةمصلحة

الاصواتبسمعويتمتع،الجميلةالمناظرإلىبالنظرالانسانيتمتع

يتمتعالزوجينمنكلاأنكما،الجانبينمنيكونقدوهذا،المطربة

فيإذبهذا،انتفاعهيقصدوهذابهذا،انتفاعهيقصدفهذابالاخر،



وأعلمعلىالمتعاونانوكذلك.وسرورلذةللاخرمنهماكلمباشرة

ذلك.غيرأوتجارةأوعبادة

وكل،مشاركةوإمامعاوضةإماآدمبنيأمورفعامةوبالجملة.

تارةلكنالآخر،نفعيقصدلاالاخر،منبهينتفعمايقصدمنهما

شريكيفيكمامنهبماوتارة،الزوجينفيكمابذاتهالانتفاعيكون

.العنان

لذاته،محبوبامعبودايكونأنيجوزلاالنوعينهذينمنوكل

المحبوبذلكثملها،بلازمليسلذاتهعارضلأمريحبإنمافانه

الزوجينأحدغرضينقضيكما،منهالغرضبحصولمحبتهتنقضي

المنفعة.انقضتإذاالآخرمن

عشاقعنيذكرماوكل،بهيحمنظرإلىبالنظرالمتمتعوكذلك

فيوعارض،المحبوبفيعارضلامرفانه،والرئاسةوالمالالصور

دونوقتفيالمحبةتكونولهذامنهما،واحدلذاتليس،المحب

وانما،ذاتهببقاءباقفانهالشيءكانوما،بالبغضاءتتبدلوقد،وقت

ضرتالحاجةعلىزادتواذا،الحاجةلقضاءتتناولالمحبوباتهذه

وأفسدته.الانسانعلى

الدنيالذاتأنريبولا،الامدفعالحقيقةقيإنها:يقالولهذا

دفعغيرمنبهايتمتعفإنه،الاخرةلذاتبخلاف،ألمدفعمتضمنة

الافعالفيلذاتهالمقصودهيتكونأنيجوزلاهذامعلكن،ألم

مأفاعليةكانتسواء،المعلولمنأكملالعلةأنوذلك،الاختيارية

غائية.
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لاجله-فالمفعول،المفعولمنأكملالمبدعالفاعلأنفكما

العلةبل،الفاعلمنأكملالمعبود-المقصودالمحبوبهوالذي

فاعلا،الفاعلجعلتالتيهيفانها،الفاعليةالعلةمنأكملالغائية

جهةمنعنهامستغنياالفاعلكانوانفاعلا،يكنلمذلكولولا

منالفاعلإلر،مفتقرةغيروالغائيةفاعلا،كونهجهةمنلا،نفسه

قدرسواء،ومطلوبغايةنفسهافيهيبل،ومطلوبةغايةكونهاحيث

بالفاعل،إلابهاالمقصوديناللالكن،عدمهأوالفاعلوجود

الفاعل.منالفعلكحصولبهاالمقصودفحصول

المقاصدأنومعلومبها،المقصودإلىووسيلةسببفالفعل

علىذغبد(إياك>:قولهسبحانهقدمولهذا،الوسائلمناشرف

المقصودهيالعبادةلان<،*نسغروإداك>:قوله

إليها.ووسيلةسببوالاستعانة،المطلوب

لهممعينارباكونهجهةمنأكملللخلقمعبوداإلهاسبحانهوكونه

جهته.ومنجهتهممن

يطعولم،بهيؤمنفلم،منهميعبدهلممنفانجهتهممنأما

إذاسعادتهموانما،مخلوقامربوباكانوان،معذباشقيايكون،رسله

رسله.وأطاعوابهفامنواعبدوه

رباويكون،ذاتهإلىيفتقرونإلهايكونفانهجهتهمنوأما

كونهمنأشرفلنفسهمقصوداالشيءوكون،منهماإلىيفتقرون

.لغيرهمقصودا
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فذلكلغيرهيطلبماأنالناسفطرفيالمستقرفمنوبالجملة

الوسائل.منأشرفالمقاصدوأن،منهأشرفالغير

كذلك،كانوإذا،السافللاجليفعللاالعاليإن:يقالولهذا

محتاجفانه،تعالىاللهدونلذاتهالمعبودالمقصودهونهيقدرمافكل

بدولا،إرادةمنلهبدلاالحيفإن،لذاتهمعبودامقصودايكونماإلى

اكيره،مرادوامالنفسهمرادإماالمرادفإن،لذاتهمرادمنإرادةلكل

كانفان،لغيرهأولنفسهمرادايكونأنإماالغيرفذلكلغيرهأريدواذا

التسلسللزماخرغيراكانوان،القبليالدورلزمالاولهوالغيرذلك

فلهمحدثكلأنعلىدلماوكل.ممتنعوكلاهما،العللفي

لهابدلاالمحدثاتالممكناتوأن،واجبفلهممكنوكل،محدث

فانه،العللفيوالتسلسلالقبليللدورقطعا،بنفسهواجبقديممن

لهبدفلابالارادةمتحركوكل،مرادمنلهبدفلامريدكلأنعلىيدل

مرادمنالاختياريةوالحركاتالاراداتلجميعبدلاوأنه،غايةمن

منبالارادةمتحرككلفإذن،العللفيالقبليالدوربهينقطعلنفسه

والمراد.الغايةهيلنفسهمرادمنلهبدفلامريدكلبل،المخلوقات

مرادإلىمفتقرالمخلوقاتمنمريدفكل،لغيرهالمرادمنأكمللنفسه

المحبلكانلذاتهمرادامحبوباشيءكانفلو،منهاكمليكونلنفسه

مرادالمرادومراد،محبوبالمحبوبمحبوبلان،محبوبهيحبله

الثانيالحبكاستلزامللأولالاولالحباستلزامفان.اللزومبطريق

فالمحبوب،بمحبوبهإلامصلحتهتتملاالمحبأنفكما،للثاني

إلامحبوبهمصلحةتتمولا،بمحبوبهإلامصلحتهتتملاكذلك

فإذا،محبهحالفسدالمحبوبحالفسدإذالانه،مصلحتهبحصول
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محبوبهلمحبتهمستلزموذلك،لنفسهيحبماالمخلوقاتمنأنقدر

والقصداللزومبطريقمرادامحبوباالاكملكان،منهأكملهوالذي

.الاولوالقصدالاصالةبطريقمرادامحبوباالالقضوكان،الثاني

يتعلقلمإنوالإرادةالحبفان،الصلاحينافيفسادهذاأنومعلوم

الفاسد.الحبحاللزم،الاشياءتستحقهماعلىبالاشياء

فسادعندإلاهذامثليقعولا،ذلكتنافيالسليمةفالفطرةوأيضا

تلذذهدونالرديئةبالماكلتلذذهكانفمنوإلاوتغيرها.الفطرة

يستلزموذلك،فيهفسادنوععلىدلمنها،أطيبهيالتيبالماكل

دونالضارةالرديئةبالماكلتلذذهمنللمريضيحصلكماالفساد،

النافعة.الجيدة

"كل:!شي!النبيقالكما،الصحةعلىفطرتالقلوبوكذلك

الله،بذكرإلاتطمئنلاالسلامةمعفهي")1(،الفطرةعلىيولدمولود

وذكرهمعرفتهإلع!وافتقارها،اياهالاتتالهولا،إليهالاتسكنولا

إلىالجائعكافتقارقلنا:فإذاالاشياء.منشيءيشبههلاوعبادته

كلهذلككان،الجماعإلىوالمغتلمالماء،إلىوالعطشان،الطعام

ناقصا.تمثيلا

مايحصللمإذاتفسدالامورهذهإلىالمفتقراتهذهنوكما

بكثيرعظموتعبدهوتحبهاللهتعرفلمإذاالنفوسففساديصلحها،

والجنالملائكةمنوالارضالسمواتفيمنكلحالوهذاكثير،

ههريرةابيحديثمن)2658(ومسلم()1358البخاريأخرجه)1(
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ومعبودهم،إلههماللهيكونبأنإلاحالهميصلحأنيجوزلا،والانس

له،الذلوكمالمحبتهكمالتجمعلهعبادةلاجلهحركاتهموتكون

لذاتهالمرادشأنوهذا،الذلوكمالالحبكمالتجمعالعبادةفان

المعبودالمحبوبالمرادهذاإلىفمفتقرسواهماوكل،لذاتهالمقصود

محبةمستلزمةمحبتهفان،لذاتهمحبوبامراداهويكونفلا،لذاته

نأوالفساد.لهمعبودهوبل،منهأكملهوالذيومعبودهمحبوبه

والمتبوع،لذاتهمحبوبلغيرهوالتابع،محبوباالشيئينمنكليكون

.لغيرهمحبوب

الرسلفان،والملكالشرائعأصولأصلهوالاصلوهذا

مبرهنأنهوكما،لهشريكلاوحدهاللهيعبدوالانبعثواإنماجميعهم

والإحساسبالوجدمعروفأيضافهووالنظر،والقياسبالمعقول

غير،وعبادتهذكرهإلىذاتيافقراقلبهمنيحسالعبدفان،والذوق

عنه،المضارودفع،لهالمنافعوجلب،سولهإعطائهجهةمنإليهفقره

يجدالانسانولكن،الابتداءفيأظهرهوالوجههذامنإليهالفقرفان

السكينةولاالطمانينةيجدلا،وذكرهبقلبهتوجهموجودأيإلىنفسه

يبقىفلاوالسكينةالطمأنينةيجدفانه،إليهقلبهويوجهاللهيذكرحتى

اخر.شيءإلىمنازعةعنده

اللهإلىتوجهإذاحاجتهقضاءفيالراغبالداعيالسائلأنفكما

،والحاجاتالمطالبمنهنالمنإلىوصلمنطمأنينةاطمأنبصدق

اللهإلىتوجهإذاإليهيطمئنلما]السائل[)1(المحبالمريدفكذلك

كلمة.ر1بمقدالاصلفيبياض)1(
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ومالوههمحبوبهووجدبغيتهحصلمنطمأنينةاطمأن،بصدق

أهل،إبراهيمملةأتباعالملللاهليستقرإنماالاصلوهذا،وطلبته

سبيلهمسلكومنالالهيونالمتفلسفةحتى،فلاغيرهمفأما،الحنيفية

والحكمةاليقينيةالمعارفحققواأنهمدعواهممعالمللأهلمن

أبعدمنهموعملا،علماكمالهاالنفوسسعادة:وقالوا،الحقيقية

فقط،العلمنيلالنفوسسعادةغايةعندهمأنوذلك،هذاعنالناس

والوجود،كلياتالخارجقيلهاوجودلاالتيبالكلياتالعلموحقيقة

النمط.هذامنهوالوجودلواجبيثبتونهالذي

للعالمموازيامعقولاعاقلايصيرأنالإنسانغاية:ويقولون

.الموجود

.الامكانبحسبابالخالقيتشبهأنالانسانكمال:ويقولون

فيالاسنى)1(المقصد"فيحامدأبوسبيلهممننحواسلكوقد

للتشبيهتتحركإنماالافلاكأنيزعمونوهم،"الحسنىالاسماءشرح

:وجوهمنضالونهذافيوهم،قوتهافي

العلمقوةلهاوالنفس،العلممجردالعبادةغايةجعلهم:أحدها

محبوبمعلومغيرمنالعلممجردحصلفإذا،والإرادةالحبوقوة

ذلك؟مجرديكملفكيف،النفسفسدتلذاتهمراد

ذكرحيث58(-45)ص"الاسنى"المقصدوانظر"القصد".:الاصلفي)1(

صفاتهبمعانيوالتحليتعالىاللهباخلاقالتخلقفيوسعادتهالعبدكمالأن

حقه.فييتصورمابقدروأسمائه
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باهلها،مستخفينبل،العباداتعنمعرضينتجدهمهناومن

نيلعلىبهيستعانقانونبحفظأمرواإنماالرسلأنيطنونوقد

المسلمينمتفلسفةمنذكرهمنذلكذكركما،فقط)1(النظريةالحكمة

ولهذا،اللهبعبادةالامردعوتهمفاولالرسلوأما.وغيرهمواليهود

.الاسلامفيالانسانبهيدخلقدمأولالمتفلسفنهايةكان

هوالنفوسبهتكملالذيالمعلومجعلواأنهم:الثانيالوجه

فيلاالاذهانفيإلالهاوجودلاالتحقيقعندالتيبالمجرداتالعلم

الموجوداتفأما.الموضعهذاغيرفيبسطناهفدكما،الاعيان

ملائكته،ولاباددهيعترفونولابأنفسها،يعلمونهالافهمالخارجية

.الخارجفيلهحقيقةلاالإطلاقبشرطمطلقبوجوديقرونوانما

نو،بالالهالتشبهالانسانكمالغايةجعلهم:الثالث

الناسأشدأنهممع،فوقهابمنللتشبهتتحركإنماالعلويةالمتحركات

ماالتشبيهمن]فينكرون[)2(،التعطيلفيدخلهمو،للتشبيهإنكارا

بكسبهم.يفعلونهماالتشبيهمنويدعون،اللهيخلقه

:قال!شي!النبيإلىمرفوعاذكرهبحديثحامد)3(أبواستدلوقد

.")4(اللهباخلاقتخلقوا"

"والنظربة".:الاصلفي)1(

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا)2(

015(.)صالاسعىالمقصدفي)3(

باطل،)3/341(:السالكينمدارجفيالقيمابنقاللهأصللاحديث)4(

)2822(.الضعيفةنظر1و
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خلقللربليس:وقالوا،ذلكوغيرهالمازرياللهعبدأبووأنكر

اخر.موضعفيهذاوتحقيق.العبدبهيتخلق

البيانأبوالشيخعليهوأنكره،المكيطالبأبوهذاوذكر

عليه.نكرفيما،الدمشقي

الموضع،هذاغيرفيمذكورنزاعثبوتهفيالقدرهذاأن:الرابع

العبديقصدأنفيوالسعادةالكمالفليس،وغيرهحامدأبوقررهكما

لهمعبودايكونأنبدونفإنه،عبادتهيقصدأنبل،فقطبالربالتشبه

نقيضمععبدهوإذا،بحالسعادةلهتكونفلا،حالهيفسد،مقصودا

اتصففإذا،عبدهمابقدرالسعادةمنلهحصلالكمالبصفاتاتصافه

منالعبادفيماوجميع،أكملسعادتهكانتالربيحبهبماذلكمع

كالعلمفيهاالمطلقبالكمالالربيوصفالتيوالكمالالمدحصفات

نائلاكاملاسعيداصاحبهايصيرإنما،ذلكونحووالقدرةوالرحمة

لهسعادةفلاذلكبدونفأما،لذاتهالمعبودالمقصودقصدإذاسعادته

ذلك،ومكملاتوالسعادةالكمالتوابعمنالصفاتهذهفمثل.أصلا

،والفلاحالسعادةلوازممنفإنهلذاتهالمقصودالمعبودعبادةوأما

ذلك.بدونوالفلاحالسعادةوجودلايتصور

اللهوصفكما،للهعبادةحركاتهاجميعهاالعلويةفالمتحركات

لسمؤتفىمنلإيستجدأللهقىترأن>:وقال،وغيرهمالملائكةبذلك

منوكثيرلدوابووالشجروأتجبالوالخجومؤالقمرؤالسصقسالأرضفىومن

ليسأنهبذلكفبين()1(،ألعذالبعلتهحق>كميرقالثم(ألنا!ى

.18:الحجسورة)1(
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لهالحالإنبل،وشهادتهاالخالقعلىدلالتهامجردبالسجودالمراد

باليلل!يسبحونرفيضدفالذين>الناسجميعفيهيشتركهذافإن

معه-لجبالسخرناإنا>:تعالىوقال!()1(،8ي!مئموبنلاوهموالخار

.2(!<)أؤابهنه،؟تحشوزةوالظئر!اقؤألاث!بادنلشنحن

منالحسنىللأسماءشرحهفيبرجانبنالحكمأبوعدلولهذا

الاسممعنىيذكرفصارالتعبد،لفطإلىوالتشبهالتخلقلفط

بماالعبدتعبدثم،المخلوقاتفيمقتضاهإثباتالاعتبارثم،واشتقاقه

.مقتضاهمنلهشرع

المخلوقاتمنشيءيكونأنيصلحلاأنهبذلكتبينفقد

مستلزمذلكوأن،لغيرهمقصوداولالهمقصودالا،لنفسهمقصودا

رباولالنفسهربالا،بنفسهربايكونلاالمخلوقاتمنشيءلكون

.لغيره

.المشركونبهاعترفكماالوقوعممتنعهذالكن

فساد،فيهكانوقعإذاأنهبمعنى،الوقوعمحرمفهوالاولوأما

قالكما،ضارةغايةإلىبل،نافعةغايةغيرإلىالحركاتلكون

لوإذ،عدمتا:يقلولملفسدتأ<)3(،اللهلاءالهةفيهمالوكان>:تعالى

منلزملذواتهامعبودةمقصودةآلهةالمخلوقاتتكونأنيشرعأنجاز

38.:فصلتسورة)1(

.18،91:صسورة)2(

.22:الانبياءسورة)3(

126



وذلكقصد،وكلفعلكلوتجويزشيء،كلعبادةتجويزذلك

لاحتىوقئلوهغ>:تعالىاللهقال،والارضالسمواتفسادمستلزم

دلهالدينيكنلمفإذا<)1(،دله!ل!الذينويونفتنةتكون

نأفالصلاحوالفساد،الفتنةكانت،اللهلغيرالعبادحركاتفتكون

من-أعلموالله-وهذا،اللهلغيرتكونأنوالفساد،للهالحركاتتكون

.وإكمالبسطإلىيحتاجلكنه،الأمورأحسن

هوأنهوعلىالربوجودعلىالسماويةبالحركاتيستدلولهذا

الفاعل،السببهومبدأوجودتستلزمالحركةفإنالمعبود،الاله

كانتلوالحركاتبتلكوالمقصودالمقصود،المنتهىهيوغاية

.المتحركاتفيالفسادلزماللهغيربهايقصدالمتحركات

لزملذاتهمقصوداالمخلوقيكونأنقدرمتىأنهفيبيناهكما

فسادلاانتظامعلىجاريةالسماويةالحركاتأنومعلومالفساد،

]ذلك[علىدلكما،لهقاصدةللهالحركاتبهذهعائدةأنهافعلم،فيها

ذلكأنالفلاسفةمنالمشاؤونيقولهكمالالسنة،1والكتاب

.الكلامافسدمنذلكفإن،والاوضاعالا!يونلاستخراج

تكونإنماتلكلان،طبيعيةليستالحركةأنعلمفقدالمبدأوأما

الحركاتفييكونإنماوذلك،مستقرهعنالمتحركخرجإذا

يكونانامتنعالمتروكجنس!منالمطلوبكانإذافأما،المستقيمة

إرادية.الحركةأنفعلم،للاخرطالبالأحدهماتاركا

93.:الأنفالسورة)1(
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ذلكاحدثهاالإرادةتكونانإماإرادةعنالصادرةوالحركة

لها،المحدثهويكونانيجوزلا،المخلوقاتمنغيرهأوالمتحرك

فيلزم،بإرادةيكونانيجبلهاإحداثهلأن،المخلوقاتمنغيرهولا

للحركةالمقتضيةالارادةتلكتكونانفوجب،والتسلسلالدور

.المقصودهووهذا،اللهمنبإرادةحدثت

المختلفةالحركاتذويمنواحدكلانالمعلومفمنوايضا

بحركةاحدهماحركةتكونانيجوزفلا،تخصهحركةلهالسماوية

بعضهاليسانهفتبينبهما،الخاصتينوالقمرالشمسكحركة،الاخر

وهوغيرها،لدلكالمحدثفيكون،لحركتهومحدثالبعضخالقا

.المقصود

الأعلىالفلكهولذلكالمحدثيكونانايضايجوزولا

هيكانتولوالأجزاء،متشابهةبسيطةواحدةحركةلأنها،وحركته

واحدجنسمنالحركاتجميعتكونانلوجبسواهالماالمحدثة

الأفلاكحركاتانيبينوهذا،كذلكليسالأمرانومعلوم،بسيطة

نافعلم،الفلكعنصادرةليستالمختلفةالحركاتوالكواكب

التاسع،الفلكغيرلهاالمحركانثبتواذا،الفلكغيرلهاالمحرك

.الحركاتمبدايكونالتاسعالفلكغيرموجودوجودثبت

بل،الحركاتهذهجنسمنالتاسعالفلكحركةانومعلوم

ناامتتعمخلوقةمحدثةهذهكانتفاذا،الأفلاكهذهجنسمنالفلك

الواجبالقديملان،مخلوقةمحدثةوحركتهالتاسعالفلكيكونلا

كانلوالتاسعالفلكولأن،المحدثالمخلوقمثليكونلاالوجود
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منحركتهأيضاولهذا،للأفلاكمحركأيضاوهو-واجباقديماوحده

فإنالوجود،واجبقديممنهماكلمحركانالأفلاكفيلكان-غيره

الواقع.خلافوهو،والتمانعالحركاتتضادلزمالإرادةفياختلفا

يوجبالفعلفيوالاتفاق،الفعلفياتفاقهمالزمالارادةفياتفقاوإن

ذلككانوإذا،هذاولاهذالا،بهمستقلالهقاعلااحدهمايكونلاان

يكونأنيمتنعوالعاجز-فاعلايكونأنعنمنهماكلعجزيوجب

..كذلكالفلكيكونأنامتنيع-خالقاالوجودواجبقديما
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فصل

خيركلاصلللهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدانفي

صالحوعملنافععلممن



/



علممنخيركلأصلللهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنفي

صالح.وعملنافع

وغيرها،المتقدمةالقواعدفيمراراعليهتكلمناقدالمعنىوهذا

أربعينللهأخلص"من:قالأنه!شي!النبيعنمكحولمراسيلوفي

رواههكذا")1(،لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحا

أعمالمنونحوهالاخلاصفيالمروذيعنهرواهفيماأحمدالامام

عنعطيةبنيوسفحديثمن-أظنفيما-هذارويوقد.القلوب

ساقط.ضعيفويوسف،أنسعنثابت

فيالحديثهذاالجوزيابنالفرجأبوذكرولهذا

فيماعمدتهمجعلوهالذينالصوفيةعلىوطعن"الموضوعاتدا)2(،

الصوفيةعلىينكرهفيماالفرجبوويوما،أربعينالخلوةمنيفعلونه

نكره،ماإنكارفيطوائفشاركهقد،ونحوه"إبليستلبيس"مثلفي

ودين،علملهم،مجتهدونعليهموالمنكرالمنكرينمنوكل

منمصيبامنهماكليكونوتارة،الطرفهذامعيكونتارةوالصواب

الصوابويكونوالخطأ،الصوابفيقتسمان،وجهمنمخطئاوجه

بوو)678(الزهدفيوهناد231()13/المصنففيشيبةابيابنأخرجه)1(

انظر،ضعيفواسنادهمرسلا.مكحولعن)01/07(الحليةفينعيم

593(.)صللسخاوي"الحسنة"المقاصد

.(441،541)3/"الموضوعات")2(
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،كثيرةمواضعفيوهذا،المتقابلتانالطائفتانعليهماغيرفيتارة

منها.هذاولعل

فإنبسديد،ليسفهذاصباحاأربعينللهالاخلاصفيالطعنفأما

واتفق،والسنةالكتابعليهدلقدخيركلاصلوكونهالاخلاصنفس

الله.شاءماذلكمنوسنذكر،الأمةعليه

أبويذكرهلمولكن،المرسلالحديثهذاففيهبأربعينتوقيتهوأما

مافكثيراضعيفا،حديثااعتمدواورآهم،بلغهأظنهفما،الفرج

واهية.احاديثعلىيعتمدون

،نزاعبالمرسلالاستدلالوفينظر،فيهامكحولمراسيلثم

به.استدلأخرىادلةعضدتهإذاالمرسل:يقاللكن

فيثبتكما،حالإلىحالمنالانسانيتحولفيهاوالأربعين

يجمع":قالانه!يالهالنبيعنمسعود[]ابنحديثمن)1(الصحيحين

ثم،ذلكمثلعلقةيكونثميوما،اربعينامهبطنفياحدكمخلق

."الروحفيهينفخثم،ذلكمثلمضغةيكون

لمالخمرشرب"من)2(:السننفيالذيالحديثفيجاءولهذا

لمفشربهاعادفإن،عليهاللهتابتابفإن،يومااربعينصلاةلهتقبل

)1(

)2(

.(462)3مسلمو(4547)ريلبخاا

قالعمر.ابنحديثمن)1862(والترمذي35()2/أحمدأخرجه

وابنعمروبناللهعبدعنهذانحورويوقد،حسنحديثهذا:الترمذي

جمم.النبيعنعباس
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لمفشربهاعادفان،عليهاللهتابتابفان،يوماأربعينصلاةلهتقبل

كانفشربهاعادفان،عليهاللهتابتابفان،يوماأربعينصلاةلهتقبل

."الخبالطينةمنيسقيهأناللهعلىحالا

)1(
عنفسألهعرافاأتى"منع!:النبيعنمسلمصحيحوفي

.يوما"أربعينصلاةلهتقبللمشيء

أولفيالرهاويالقادرعبدالحافظجمعوقدكثير،هذاومثل

ذكرفيهحديثبابكلفيبابا،أربعينحديثماالاربعينفيكتابه

الاربعين.

الخلوةلكن،الشريعةاصولفيشواهدلهيوماأربعينفاخلاص

بل،المشروععنخارجةمبتدعةشروطافيهايشترطونقدالمعينة

السهرأو،الدائموالجوع،الدائمالصمتاشتراطمثلعنها،منهيا

،الخلوةيدخلهشيخواشتراط،والوصفالقدرمعينطعاماأو،الدائم

يتركقدوبعضهم،جماعةفيالصلاةتركومثل،خلوةذلكوتسمية

الجمعة.

الذيالشرعيالاعتكافهوالبابهذامنفالمشروعوبالجملة

قبلبحراءيفعلهكانماوأما،المدينةفيجم!ي!اللهرسوليفعلهكان

الخلقإلىبعثحينمنفإنه،ذلكباتباعمأمورينفلسنا،المبعث

المبعثبعدشرعهبماوالعبادة،واتباعهطاعتهكلهمالخلقعلىوجب

ماحراءبغاريفعلنأحدأرادولو،هويشرعهالمالتيالعبادةدون

لمجه.الانبيأزواجبعضعن)0223(برقم)1(
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والجماعة،الجمعةوترإو،فيهالمجاورةمنالجاهليةفىيفعلونهكانوا

ذلك.عنلنهي

قصيدتهفيطالبأبوقالكما،الجاهليةفيكانواوقد

)1(:الطويلة

ونازلحراءفيليرقىوراق

نأمنوالإجماعوالسنةالكتابعليهدلمابيانهناوالمقصود

.وهدىعلمكلأصلهوللهالدينإخلاص

لكنلا،أمثابتهوإسنادهاأعلملابلغتناحكايةالحديثوفي

لما:فالالغزاليحامدأباأنوهو،صحيحمنهاالمقصودالمعنى

ذلكفذكرت،شيئاأجدفلم،صباحاأربعينأخلصتالخبرهذابلغني

نماوا،للهتخلصلمإنك،يابني:ليفقال،المعرفةأهلشيوخلبعض

للحكمة.أحلصت

المقصودهواللهيكونأنالواجبأنوهو،حقالمعنىهذافإن

يكونأنلا،ذلكيتبعذلكوغيرالحكمةثم،الأولبالقصبدوالمراد

ذلك.إلىوسيلةاللهقصدويجعل،الأولبالقصدالمقصودهوغيره

والعبادةالطاعةمنبهيؤمرونبمايؤمرونقدالناسكانهـان

فيالناسينازعفدبل،ومقصودهممطلوبهم،هييتكونأخرىلأمور

البيت:وصدر272(.)1/هشامابنسيرةفي)1(

مكانهثبيراأرسىومنوثور
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،الاولبالقصدالمرادالمقصودهوسبحانهاددهيكونأنيمكنهلأنه

أصنافمنكثيرونطوائففذهب؟لذاتهفيحبلذاتهيرادبحيث

اللهيكونأننكرواو،ذلكامتناعإلىوغيرهموالمتكلمةالمتفقهة

مناتبعهمومنالمعنزلةقولمنالمشهورهووهذا،لذاتهمحبوبا

بالقصدالمقصوديجعلواولم،وغيرهموالفقهاءوالجهميةالمتكلمة

بالاكلتنعمهممنيحصلماإلا-العباديطلبهاالتيالغايةوهو-الاول

جميعوجعلوا،الجنةفيبهوعدوامما،ذلكونحوواللباسوالشرب

هذهلتحصيلتفعلإنماتكاليفوالطاعاتالعباداتمنبهأمرواما

المطلوبة.الغاية

إليه،بالنظرالاخرةوقيبعبادتهالدنيافييتنعمأنينكرونوهؤلاء

جنسلذةجهةمنإلااللهم،ورحمتهبذكرهيتنعمأنينكرونقدبل

وجدها.منينكرهاأنيمكنلاالذيالعلم

منطوائفوتوابعهاللهالمحبةحقيقةإنكارعلىوافقهموقد

بنالجعدللهالمحبةحقيقةأنكرمنوأول.الاربعةالائمةأصحاب

يومخطبةفيبواسطالقسرياللهعبدبنخالدبهضحىالذي،درهم

مضحفاني،ضحاياكماللهتقبلضحواالناسأيها":وقال،الاضحى

يكلمولمحليلا،إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعد

.)1(فذبحهالمنبرمننزلثم.تكليما"موسى

نأينكرونوهؤلاء.المحبةحقيقةإنكاره!الخلةحقيقةفإنكار

.وغيره7()صالعباد"فعال!خلقفيالبخاريالقصةهذهأخرج)1(
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طاعتهيحبأنهعلىذلكفيوردماويتاولون،يحبنويحب

.عبدهإلىالاحسانيريدوهو،وعبادته

الروية-صحت-إنينكرفقد،الرويةوأثبتوافقهممنماو

وذكر،"النظاميةالرسالة"فيالمعاليأبوذلكذكركما،بها)1(التمتع

ولكن،بالقديميتمتعلاالمحدبأنوزعمالتوحيد،أسرارمنأنه

اخر.بشيءلذةالرويةمعاللهيخلق

لذةأسألكإنياللهم:يقولسمعهلرجلعقيلابنقالوكذلك

إليه؟بالنظرأتتلذذ،وجهالهأنهب!ويحك:فقال،وجهكإلىالنظر

بنعمارحديثفياللفطبهذاوردقدالنبويالدعاءأنومعلوم

والنسائيالمسندفيوالحديث-أظنفيما-غيرهوكذلكياسر،

.)2(.
ماأحينى،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمكاللهم":ولمحيه،وعيرهما

أسألكإنياللهم،ليخيراالوفاةكانتماوتوفني،ليخيراالحياةكانت

والرضا،الغضبفيالحقكلمةوأسألك،والشهادةالغيبفيخشيتك

تنقطع،لاعينوقرةلاينفد،نعيماوأسألك،والغنىالفقرقيوالقصد

وأسألك،الموتبعدالعيشبردوأسألك،القضاءبعدالرضاسألكو

ولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكإلىوالشوق،وجهكإلىالنظرلذة

."مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينااللهم،مضلةفتنة

)1(

)2(

".تمتعالرؤية،نصحت:الاصلفي

ياسر،بنعمارحديثمن)3/54(العسائيوسنن264()4/المسندفيهو

)3294(الكبيرالمعجمفيوالطبراني191()ه/المسندفياحمدخرجهو

ثابت.بنزيدحديثمن516()1/المستدركفيوالحاكم
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ذإ،فقطأيضاالعلملذةهوبهيعترفونفالذيالمتفلسفةوأما

والمشاهدةالنظرلذةفيتكلممنوكل،ممتنعةبالعينعندهمرويته

ذلك،إلىيعودفكلامه،المتفلسفةمتصوفةمنذلكونحووالتجلي

يكادلابل،المعتزلةأثبتهماعلىزائداقدرا!هيمبتلافانه،دونهوهو

بالعباراتالفلسفيةالمعانيعلىبالتعبيريموهونولكن،إليهميصل

المعتزلةقوليجاوزونلاوالمشاهدةالرويةفيفهموالا،الاسلامية

ذلكمنمثالهوحامدأبيكلاموفي.العلممنبنوعيفسرونهاحيث

والفارابي.،أصناف

منيثبتونهماوجد،ونحوهسيناكابنالفلاسفةكلامتدبرومن

لاموجود،هوحيثمنبالموجودلعلملذةهوإنماالعقليةاللذات

تلذذوغايته،وجودهيولدحيثمنإلااللهم،بذلكللرباختصاص

إذاسيمالا،الخارجفيلهاوجودلاالعالمذهنفيحاصلةكليةبأمور

،الجزئياتيسمونهاالتيالمغيباتتدركلاالناطقةالنفسإن:قالوا

كلياتتكونلاوالكليات.المفارقةبعدسيمالا،الكلياتتدركوانما

متصلةفيهامقيدةبامورإلاعندهمالنفسلذةتكونفلا،الذهنفيإلا

عنهاهالخارجفيموجودشيءبعلملا،بها

هذاغيرفيبسطناهقدكما،الحقعنالبعدغايةفيوهذا

كانولهذا،الذهنفيمقدرةبأمورالنعيمإثباتهووانما،الموضع

ذكركما،بالمشاهدةاللذةينكرونلا،جهمخلاصةمنوهمالاتحادية

بهاالتذماالمشاهدةأن)1(كلامهبعضفيالطائيالعربيابنذلك

061(.)1/المكيةالفتوحاتفى)1(
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قط.عار!ث

أهلومشايخئمتها،والامةسلفمنوالجماعةالسنةأهلماو

هموهؤلاءأصلا،اللهمحبةحقيقةينكرونفلا،والحديثالتصوف

>ومق:فيهتعالىاللهقالالذيالرحمنحليلإبراهيمملةعلىالباقون

وائخذحنيفأإذزهيصملةوائبعتحسنوهوللهوخه!أسلمممنديناأخسن

هواللهيكونأنفيظهرهؤلاءأصلوعلى،بزهيوظيلا!()1(،الله

لذاته.المطلوبالمحبوب،الأولبالقصدالمقصود

هذايكونفكيف،الشعورفرع)2(والارادةفالحب:يقالأنيبقى

بدفلالحب؟مستلزموذلك،وإرادةبطلبمسبوقوهو،الاصلهو

المستلزمةالمعرفةهذهإلىذلكأداهحتىماشيئاأحبقديكونأن

بوجهين:ذلكعنفيجاب؟لذاتهوقصدهاللهمحبة

طوائفقالهإنما،نظرياإلايكونلاباللهالاقراركونأن:أحدهما

سلفقولهذاوليس،سبيلهمسلكومنكالمعترلةالكلامأهلمن

ولا،الحديثاهلومشايخالتصوفمشايخقولولائمتها،والامة

قدوالنظرالكلامأهلمنكثيرةطوائفبل،الكلامأهلجميعقول

ضرورية.إلاتكونلابل،بحالنظريةتكونلاانها:يقولون

ماالفطرلبعضيحصلقدولكن،ضروريةفطريةأنهاوالتحقيق

النبيقالكما،بالضرورةالنظريقرنكمانظر،إلىفيحيلنايفسدها،

.125:النساءسورة)1(

"."قربه:الاصلفي)2(
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وقي،الملةهذهعلى:لفطوقي-الفطرةعلىيولدمولود"كل:!ي!

كما،ويمجسانهوينصرانهيهودانهفابواه-الاسلامفطرةعلى:لفط

أبويقولثمجدعاء"،فيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتح

لخ!تبذيللاعلئهاألناسفطرالتىألمحهفظرت>:شئتمإناقرؤوا:هريرة

.(1<)لقيمألدلررأذالثدله

فلرلتىلمحهفظرتحنيفاللدينبلق!وتجهك>:تعالىقولهوذلك

أفاستحترولكنألقيمألدلررذلدبأددهلخلقلئديللاعلئهالناس

مفتكونواولالصلوهوأقيمواواانرإلة!منيبين!يعدونلا

لديهم!احزب!شيعاصو!الؤاديخهمفرقواألذيفمن*المثتر!ين

.!()2(فرحويئ

مجملابالحقشعرفاذايهمعالشعور،الحبأن:الثانيالوجه

بهالشعورمنبدلامفصلا،أحبهمفصلابهشعرواذامجملا،أحبه

فان،معلولاكانمقصودهأصلذلكيكنلموان،مجملاولوومحبته

المخالفلهواهمتبعغيرحق،هوحيثمنالحقمطلوبهكانمن

كلإذ،المحضالحقفانه،اللههوالحقيقةفيمقصودهفإنما،للحق

بموجودأولايشعرقدإنهثم،موجوداصاروبه،بهقوامهفإنمامخلوق

قديممنفيهبدلابانهشاهدالوجودإذ،واجبموجودأو،قديم

لاذلكفإنممكنا،محدثاكلهالوجوديكونأنيمتنعإذ،واجب

بموجودفالاقرار،الضروريةالمعارفأوضحمنوهذا،بنفسهيكون

تخريجه.سبقوالحديث03.:الرومسووة)1(

32.-03:الرومسووة)2(
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كلها.النفوسفيفطريضروريأمرواجبفديم

عينهبعضهمأخطأفإن،فطريةباللهمعرفةالاممجميعتجدولهذا

علىمفطوروالقلب،اللههوالاولفالمقصودهو،ماغيرفاعتقده

ولكن.ومحبتهمعرفتهالمتضمنةوعبادتهبادثهالإقرارهيالتيالحنيفية

والسنة-الكتابدلفقد،كذلككانوإذا،يغيرهاماللفطرةيعرضقد

ذلك،فيمجتهداوكان،مقصودههذاكانمنانعلى-موضعغيرفي

ضل،مقصودهالحقيكنفلمهواهاتبعمنوأن،الهدىلهيحصلفإنه

فإن<)1(،سبلنالنهديختمفينابخهدواوالذين>:تعالىقال،سبيلهعن

شيئين:منلهبدلااللهفيالمجاهد

.عدوهبغضالمستلزمةوارادتهاللهمحبة:أحدهما

،عدوهبقهر،ويكرههالحقيبغضهمادفعفيالاجتهاد:والثاني

لله.كلهالدينيكونوأن،كلمتهبعلوويرضاهالحقيحبهماليحصل

فيالمجاهدهو،مكروههودفعمحبوبهتحصيلفيفالمجتهد

الظاهرينأعداءهجاهدحتىذلكفيوسعهاستفرغالذيوهو،سبيله

القصد،كمال:شيئانسبيلهفيالمجاهدفيفيجتمع،والباطنيين

العمل.وكمال

ومحبوبه.معبودهفهو،اللههومقصودهأن:فالاول

.المقصودهذاتحصيلفيمقدورهيستفرغأنه:والثاني

.96:العنكبوتسورة)1(
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الله.سبليهدىفهذا

محبةشيئاأحبمنفكل،المحبوباتسائرفيمجربوهذا

المعرفةوطرق،المحبوبتحصيلطرقالمحبةشدةلهولدشديدة

طرقالبغضشدةلهولدشديدا،بغضاشيئاابغضمنوكذلك.به

الحاجة:يقالكما،الحيلةيفتقالحب:يقالولهذا،وازالتهدفعه

.شديدةمحبةإليهاحتاجلمامحبالمحتاجفإن.الحيلةتفتق

بقيحلعالنم1فأما،والحاجةالجهلالقبائحفيالنفوسيوءوإنما

يشاءمنإلنهتحتبىدله>:تعالىاللهقال،يفعلهفلاعنهالغنيالقبيح

تتبحولا>:هؤلاءضدفيقالوقد()1(،*ينيبمنإلتهوتهدى

بماشديدمعذابلهتملئهصسبيلعنيضلوناتذينإناللهسيلعنفيض!كألهوى

فمن،اللهسبيلعنيضلالهوىاتباعانفبين<)2(،*2لحمطبيؤمنسوا

المقصود،هواللهيكونلافإنه،اللهسبيلعنأضلنفسهتهواهمااتبع

ماولا،الحققصدفلا،اللهإلىيوصلالذيالحقلمقصودولا

نفسهفتكون،يهواههوحيثمنيهواهماقصدبل،الحقإلىيوصل

فقدنفسهيعبدومن،نفسهيعبدكأنهفيكون،مقصودههيالحقيقةفي

نفسه.هوليساللهفإنقطعا،اللهسبيلعنضل

العالمهوتعالىالربإن:الاتحاديةقولحقيقةكانلماولهذا

كلبل،المربوبالمخلوقوبينالخالقالرببينيميزونلا،نفسه

)1(

)2(

.13:الشورىسورة

.26:صسورة
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اللهمحبةإنكارقولهمحقيقةكانالعبد،الربعندهمفهوموجود

قالكما،الهوىهوإنمابذاتهالمعبودفجعلو!.وعبادتهومعرفته

إرداعقوةعدموكان":عربيابن"الحكمفصوص"الفصوصصاصما

كما،العجلعلىبالتسليطالعجلاصحابفيينفذانبالفعلهارون

كلفيليعبدالوجود،فيظاهرةاللهمنحكمة،عليهموسىسلط

]ما[بعدإلاذهبتفماذلكبعدالصورةتلكذهبتوإن،صورة

عبد،إلاالأنواعمننوعبقيماولهذا،بالألوهيةعابدهاعندتلبست

عبدفيهمحلواعظم-قالانإلى-تسخيرعبادةوإما،تاالهعبادةإما

اعظمفهو()1(هولهإلفه-أئخذمن>أفرءتت:قالكما،الهوىواعلاه

")2(.بذاتهإلاهويعبدولا،بهإلاشيءيعبدلافإنهمعبود،

نإنفسهالهوىفإن،"بذاتهإلايعبد"لا:قالحيثمنهجهلوهذا

هويفقدهويماكلفإذن،هوىفهوهويمافكل،المهويبهعني

التخصيص.فيبطل،لذاته

فذاكمثلا،النفسإرادةنفسهوالذيالمصدرنفسبهعنيوإن

المعبود؟هيالعبادةتكونفكيف،عبادةتكونالتيوالإرادةالقصدهو

الحقيتبعممنتكنلا:عنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرقالوقد

.هواهخالفإذاويخالفه،هواهوافقإذا

مناتبعهماعلىويعاقب،الحقمناتبعهماعلى!.شابلاهوفإذن

)1(

)2(

.23:الجاثيةسورة

.(491)1/الحكمفصوص
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الحقيتبعلم،الموضعينفيهواهاتبعإنمايكونلأنهوذلك،الباطل

حق.لأنه

اتباعمعالضلالباناخبراللهسبيلعنيضلالهوىاتباعكانفلما

اتبعممنأصاومن>:تعالىكقوله،كتابهمنموضعغيرفيالهوى

باموائهولضلونكع!وإن>:وقوله،<)1(اللهمفهديبغترهوله

ضئواوقبلمنضواقذقومأقواءتتبعواولا>:وقوله2(<)علعبغير

إلهه-اتخذمنأفرءيت>:وقال،<)3(*7السبيلسواءعنوضلوا!ثيرا

.(4()غشوةبصرهعكوجعلوظ!-!عهءعلىوختمعقوعكالمحهوأض!هونه

ولو>:كقوله،سبيلهاتباعهيالتيالسنةمعالهدىاناخبركما

لدنامنلأتتنهموإبرا*6شدلتبيتاوالمخترانل!بهيوعظونمافعلواأنهم

وإن>:تعالىوقال،()5(*إ*فس!تقيماصزطاولهدينهخ*إ*عظيمااخرا

<)7(،**ينيبمنإليهوئهدي>:وقوله()6(،لفتدواتطيعوه

.<)8(سبنالنهديخئمفيناجهدوؤالذلن>:وقوله

)1(

)2(

)3(

)7(

.05:القصصسورة

.911:الانعامسورة

77.:المائدةسورة

.23:الجاثيةسورة

66-68.لنساء:سورة

.54:النورسورة

.13:الشورىسورة

.96:الععكبوتسورة
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علىفانهمالاهواء،اهلالبدعاهليسمونالسلفكانولهذا

لاتباعلازمالهدىانكما،الهوىلاتباعمستلزموالضلال،ضلال

وعملتوءامتتابلمنلغفارطق>:قولهفيكماالثانيالهدىوهذا،سبيله

والجماعة.السنةلزم:التابعينمنطائفةقال،*"*<)1(هتدئصخلحاثم

يعلم.لمماعلماللهورلهعلمبماعملمن:[قال]منومنهم

علىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحااربعينللهاحلصومن

لسانه.

باتباعيامرالذنتالشيطانمنمحفوظللهالدينمخلصانوذلنت

منتبعكإلامنسلطانعليهملكلئسعبادبدإن>:تعالىقالكما،الهوى

.الهوىاتباع:والغي،*<)2(لغا!كلتِ

قنهمإلاعبادكجمعينِفيلأغوينهئمفبعزذكقال>:عنهوقال

:قالكما،هواهيتبعفلا،يغويهلافالمخلصأصغلصحتِفى*<)3(،

فصرف،(()4*صلمخلصحينعبادنامنإن!واصخثماصألسوعتهلنصرف>

إخلاصه.لاجلالغيعنه

امرهذاوعلى،للهكلهالدينيكونانالإخلاصكانولما

الذيالانبياءدينهوذلكإذ،والالفةالاجتماعيوجبوهذا،بالجهاد

)1(

)2(

)3(

)4(

82.:طهسوره

.42:الحجرسورة

83.-82:صسورة

.24:يوسفسورة

146



الأنبياءمعاشر"إنا:غ!يالهقالكما،الكتببهوانزلتالرسلبهارسلت

ء.(1)دينناواحد"

أؤحتآلديونوحا؟-وصىمالذينمنلكمشرع>!:تعالىقال

،()2(فيهلمرقواولاألدينأفصاأنوعيسئوموسىإتزهتمبهءوضتناوماإلتك

فطرلتىدلهفظرتحنيفاللدينفاف!وتهك>:الاخرىالايةفيوفال

.<)3(ألقيملذلررذلثللهلخلقعلهالانجديلألناس

فصل

وإرادته،باختيارهفعللهالإنسان:يقالانالكلامهذاوإيضاح

الحارثالأسماء"اصدق!و:النبيقالكما،لهضروريوهذا

كذلك.فهوحيوكلبل،")4(وهمام

المحركوالشعورالاحسالسوهومبدا،لهالاختياريوالفعل

المرادالمقصودوهو،منتهىوله،عليهوالقدرةوالإرادةللمحبة

الفعل.بذلكالمحبوب

منتكونانيجوزلاالفعلمبادىءأن-تقدمفيمابينا-وقد

بنفسه،يحدثانيجوزفلا،الحوادثمنحادثلهافعلهلأن،العبد

تلكتكونانيلزملأنه،فعلهبمبادىءفعلهيحدبانيجوزولا

)1(

)2(

)3(

)4(

.بمعناههريرةأبيحديثمن)2365(ومسلم)3443(البخاريأخرجه

.13:الشورىسورة

.03:الرومسورة

تخريجه.سبق
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وإن،إياهاهيكانتإنممتنعوذلك،فعلهومعلولةفعلهعلةالفبادىء

اخر،بفعلالفعلوكذلك.بفعللفعلهفاعلايكونأنلزمغيرهاكانت

الإرادةوتلك،بإرادةالإرادةتلكفتحدثاخر،بفعلالفعلوكذلك

فيتتناهىلاحوادثوجودإلىيفضيوهذاجرا.وهلم،بإرادة

يتناهى،فيمايتناهىلاماوجودويمتنع،متناهيوالإنسان،الإنسان

خارجوهذا،العبدمنخارجةأسبابإلىالأفعالتلكتنتهيأنبدفلا

تسلسلبهأريدإنالتسلسلفإن،التسلسلإلىيفضيلانه،قولنامن

وإن.ذلكيجبلمواحد،زمنفيوجودهايجبالتيالتامةالعلل

التيالشروطبابمنيكونأنجازالأولعلىالثانيالفعلتوقف

فمن،نزاعفيهوهذا.تتناهىلاحوادثكوجودفتكون،تقدمهايجوز

لمومن.فيهالتسلسليبطلأنيصحلمالمحدثأوالقديمفيجوزه

الموضع.هذاغيرفيمذكورةسؤالاتعليهيرديجوزه

عنمفعولايكوننإماالقريبالفعللأن:تقولانشتتوإن

كانفإن،شرطاأوبعدهلماعلةفعلكليكونبحيثقبلهالذيالفعل

يعلموالإنسان،واحدزمانفيتتناهىلاوأفعالإراداتوجودلزمعلة

لزمشرطاكانوإن.ضرورئاعلماذلكبخلافالأمرأنوعقلهبحسه

وإن،يتناهىفيماممتنعايكوننإماوهو،التعاقبعلىيتناهىلاما

لاماوجودمستلزلملانه،ممتنعالانسانفيالتسلسل:تقولأنشئت

وذلك،الانسانحقفيتتناهىلاأزمنةفيأوواحد،زمنفييتناهى

الوجهين.فيممتنع

فعلحلقيقررفإنه،الرازياللهعبدأبيعلىيردالسؤالوهذا
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فيقرربمامنهاكتفاءالتسلسلامتناعيبينلالكنهذا،بشبيهالعبد

لظهورأو،وغيرهمالمسلمينبينفيهمتنازعوذلك،العالمحدوث

أظهر.بالحدوثوتقريره،بالإمكانيقررهوهو،العبدحقفيذلك

وأنهاالمشهودةالحوادثحدوثعلىدلماأنمرةغيرذكرناوقد

وسائرأفعالهبينفرقلاالعبد،أفعالفيذلكعلىيدل،للهخلق

صفاته.

منلهبدلاالفعلذلكأنوهو،الثانيالطرفهناوالمقصود

العبدأنكما:فنقول.بهالمطلوبالمقصودالمحبوبهومنتهى

مابهيريدقدبإرادتهالموجودففعله،اخرىويعدمتارةفعلهيوجد

لأنهوذلك،أخرىويضرهيفسدهمابهيريدوقد،تارةوينفعهيصلحه

فيقصد،الأفعالمنويريدهويحبهيهواهماكليفعلأنلهيصلحأنإما

دونالأموربعضفيإلاذلكيصلحلااو،يهواهماكلويطلبويعبد

بعض.

الفسادوقوعلزمويحبهيهواهشيءكلفعلإذالأنه،باطلوالأول

يهواهماكلالوجودفيوقعلوبل،ويهواهيحبهمالنقيضالمستلزم

همأهوإألحقتبعولو>:تعالىقالكما،العالمفسادلزمإنسانكل

النفوساهواءانوذلك<)1(،فيهرر%ومنوالازض!السمؤتلفسدت

هذايغلبأنيهوىهذابل،القدرةأعطيتإذاعتدهتقفحدلهاليس

ماينالانيهوىوهذا،كذلكوهذا،رئاستهاومالهيأخذاوفيقتله

71.:المؤمنونسورة)1(
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الحرثفسادفيلزم،ذلكيهوىوهذاوالصور،الفروجمناشتهاه

اللهدونمنويعبديعظمانيهوىوهذا.الفساديحبلاوالله،والنسل

كذلك.وهذا،يهواهماإلايفعللابل،مصلحتهاحديفعللاحتى

ذلك.ويعرفإلاعاقلمنوما.عدهيطولمماهذاوأمثال.

بشرعإلاجميعايعيشونلاادمبنيانعلىالعقلاءاتفقولهذا

ماويتركون،بهيامرمايفعلون،رؤسائهمبعضبوضمعولويستلزمونه

مامنهمقادركليفعلانمستلزمذلكبدونتركهمفان،عنهينهى

اهواءهملان،وهلاكهمفسادهمويوجب،بقاءهميمنعوذلك،يهواه

،تارةوتتمانع،تارةتتهاونفانهاوتتناصرتتعاونلمإذاوإراداتهم

عجزواهذا،هذاولاهذا،هذايعنفلمتهاونتفإذا،تارةوتتخاذل

فلمتخاذلتوانالفساد،فوقعمنها،لهمبدلاالتيمصالحهمعن

الناطقالحيوانعليهميستوليأنلزمهذا،هذاولاهذا،هذاينصر

وإذا.ويهلكهميفسدهمماالجامدةالمؤذياتومنبل،والبهيم

منهذاهذايمكنولم،يصلحهمافعلمنهذاهذايمكنفلمتمانعت

وإذا.المضارودفعالمنافعجلبعنعجزهملزم،يصلحهمافعل

كلفسادلزم،تارةهؤلاءوهؤلاء،تارةهؤلاءهؤلاءفغلبتغالبت

بهيعتصمونشرعلهميكنلمإذا،أيضاغلبواواذابل،غلبواإذافريق

ذلك.وأمثال،واموالهمالأعداءنفوستقاسمفي

لا،آدملبنيضروريوالشرعالدينانيتبينوامئالهوبهذا

غايتهشرعإلىينقسملكن،موضعغيرفيبسطناهوقد،بدونهيعيشون

صلاحفيهوشرع،فقطالدنياصلاحفيهوشرعالدنياالحياةمننوع
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فإنالدنيا،دونالاخرةصلاحفيهشرعيمصورولا،والاخرةالدنيا

وصلاحها،الدنيالصلاحمستلزمةالدنيافيبأعمالإلاتقوملاالاخرة

لفضولها.التناولغير

والضررالفسادلزمويهواهيريدهمافعللوالإنسانأنتبينواذا

يصلحهماهوالأولبالقصدالمحبوبفان،ويرضاهيحبهلماالمنافي

،يهواهماوخلافيضرهماوقوعيستلزميهواهمافعلهكانفاذا،وينفعه

يكونأنيصلحفلا،العاقبةفيونقيضهلضدهمستلزماهذاوجودكان

بالقصدللمقصودالمخالفوالفسادالضررمنفيهلمامقصودا،ذلك

يحبهمافعلإذافانه،مقصوداكونهينافيمقصوداكونهولأن،الأول

يستلزمالمحبوبهذاحصولكانفاذا،المحبوبحصللمقصوده

المقصودةالغايةهذهوجودصارالمكروهووقوعالمحبوبنفي

ووجودعدمهوجودهاستلزموماوضدها،الغايةهذهنقيضمستلزما

ذلك.غيرأوفاعليةعلةأوغائيةعلةيكونأنامتنعضده

جوازللزمفاعلبلاحادثةإرادتهكانتلوالفاعليةالعلةفيأنكما

وغيرهلفعلهيكونلاأنلجازذلكجازولو،فاعلبلاحادثحدوث

فلا،فاعلبلافعلهحدوثجوازحيتئذفيلزم،فاعلالحوادثمن

له.الفاعلهويكونأنيجب

هويكونأنبذلكقصد،فاعلبلاحادثةإرادته:قالومن

لفعله،الخالقهوذلكصارفاعلا،لهاجعلإذافإنه،لفعلهالمحدث

يكونفلا،المحدثهويكونلاأنيستلزمالمحدثهوجعلهمافصار

صحيحا.
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بل،الغايةهويكونلاأنمستلزماالغايةهوجعلمايصيروهنا

الغاية.هويكونأنيجوزفلا،وضدهتقتضيهالغايةتكون

شيئين:يتضمن،الغايةهويكونأنيجوزلا:وقولنا

.ويقصدهذلكيعتقدأنللعبديصلحلا:أحدهما

إذاوتحبهالنفوستهواهماأي،غايةيقعلانفسهفيأنه:والثاني

تهواه.ومامحبوباتهاتحصللم،غايتهاهوالنفوسجعلته

حصولوهيتقع،ولاتحصللاالغايةهذهأنبيانفهذا

لمإذافالفعل،لأجلهاتفعلالنفوسكانتوان.المطلوبالمحبوب

كانضدهاحصلوان.الكفارأعمالوهيباطلا،كانغايتهيحصل

.فاسدا

بهيحصللمماالباطلةوالعبادةالعقدالفقهاء:قالولهذا

الباطلبينالفرقفيولهمشرعا)1(.أثرهعليهيترتبولم،مقصوده

موضعه.هذاليسكلاموالفاسد

لاالتيالعقائدوجودبمنزلةغاياتهاتحصللاالتيالافعالفوجود

منفاعتقاد،الغايةإلىبالنسبةالافعالفيفهذامعتقداتها،تطابق

يمنعلاالاعتقادهذاووجود،الفاعلإلىبالنسبةفعلهخالقأنهاعتقد

.اعتقادهفيأخطأوان،الخالقهوليسوأنه،غيرهالخالقيكونأن

الغايةتكونأنيمنعلا،المتناقضةالفاسدةالغايةلهذهعملهكذلك

قال"."ولهذا:بعدهالاصلفي)1(
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لها.والعملهذهقصدفيهوضلوان،هذهغيرالصحيحة

ينبغيالذيهوالنفوستهواهمايكونأنيمكنلاأنهتبينواذا

وتحبه،تهواهمانقيضيستلزمذلكبلومرادها،مقصودهايكونأن

ومحبتهوارادتهالفعلقصدمنالغايةتكونأنيصلحلاأنهبهذاعلم

.وتقصدهوتهواهتحبهالنفسكونهو

مجردعنحادثاالقصدذلكيكونأنيجوزلاأنهتبينكما

فغايته،الانسانمنليسوالفاعلالفعلمبدأنفكما،النفس

المباعهوليسأنهفكما،الانسانفييكونأنيصلحلاومقصوده

أنهكما،معبودهتكونغايةمنبدلابل،لفعلهالغايةهوليس،لفعله

وإبايذعبدإتاك>:قالكما،مستعانهيكونمبدأمنبدلا

بمعنىنفسهلاجلالانسانيفعلأنيصلحفلا*<،فمتتعب

وترضاهتحبهمافيفعل،الفعلبذلكلذاتهالمقصودالمعبودهيأنها

ويجلبوينفعها،يصلحهامايفعلأنبمعنىلاجلهايفعللكن،مطلقا

مابالفعلمقصودهيكونأنوذلكالشر،عنهاويدفعالخير،لها

.بقصدهمصلحتهايحصل

لهالمباعالخالقهوأنهبمعنىلفعلهمحدئاليسالانسانأنوكما

بقدرتهفعلهأنهبمعنىلفعلهالمحدثهوولكن،بهالمستقلولمبادئه

الخالقالربهوفربه،للهمخلوقكلهأنهوذلك،واعتقادهومشيئته

كانوان،بفعلهالمعبودالمقصودهووالهه،فاعلههوكانوانلفعله

نفسه.نفعيقصدالعبد

كاسبافاعلاالعبديكونأنيمنعلاللفعلورباخالقاالربوكون
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العملذلكيستحقالذيالمقصودالإلههوالربكونوكذلك،له

للعبديكونانيمنعلا،ومتتهاهغايتهوهو،بهويفرحويرضاهويحبه

.واللذةوالخيروالصلاحالمنفعةمنغايةفيه

إنماالعبدكونهذامنلكيتبين،نافعجامعفإنه،كلههذافتدبر

طلبمنهويطلبهعليهذلكيستحقالربكونمعلنفسهيعمل

العبدكونلكتبينكما،ويحبهيستحقهلماالمريدالمحبالمستحق

وهو،لذلكالخالقهوالربكونمع،ومشيئتهبقدرتهحقيقةفاعلا

ومليصده.ربه

وقوله:،(<)1وعيثهاماكتسبثماصتسبتلها>:قولهانلكويتبين

وقولى:،ص.*<)2(كرمغنئرب!فإندرومنلنقسهيـبهرفإنماشبرومن>

ينافيلاذلكونحو()3(فيأأساتموإنلأنفسكمأحسنت!حسنتصإن>

أفنتخذونو>:وقوله،()4(لتعبدونإلاوالإدشالجنخلقتوما>:قوله

وقول،(مهو)؟صبدلاللطنمينبتسعدؤلكموهمدونيمنأولاءوذرشه،

ورسولهالله:قلتالعباد؟"علىاللهحقمااتدري":لمعاذ!والنبي

.شيئا")6(بهيشركوالايعبدوهأنعليهم"حفه:قال.اعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.286:البقرةسورة

.04:النملسورة

.7:الإسراءسورة

.56:الذارياتسورة

.05:الكهفسورة

تخريجه.سبق
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ومحبته،وكفربهأشركمنعلىوعقابهاللهغضبمنلكوتبين

ذلك.ونحوإليهوتابإليهوأنابأطاعهلمنوفرحهورضاه

والاياتوالوعيد،والوعد،والنهيالامراياتأنلكتبينكما

حلقاللهانالمتضمنةالقدراياتتنافيلا،فاعلونالعبادبأنالمخبرة

تاهكما،المقصودةالغاياتفيتاهواالناسمنكثيرافإنالعباد،أفعال

بأنالربوبيةتوحيدمنبدولا،الفاعلةالاسبابفيالناسمنكثير

بذاتهالمقصودالمعبودهواللهيكونوبأنشيءكلخالقاللهيكون

ومشيئتهوقدرتهالعبدفعلإثباتمنذلكيدفعولا.سواهلابالافعال

يعملوأنه،بالفعلالعبدانتفاعإثباتمنبدلاأنهكما،واعتقاده

ذلككونفيلان،هذافمقصدهغيرهقصدوانوأنه،ومنفعتهمصلحته

وانتفاعه.صلاحهمعبودامقصودا

هنايلحظونلاالصوفيةمنفكثيرهذا،فييغلطونالناسفإن

وصلاحها.للنفسمنفعةذلكأنيستشعرونولا،الالوهيةغايةإلا)1(

فيللهأنيستشعرونلاوغيرهمكالمعترلةالكلاماهلمنوكثير

العبد.علىيعودماإلالهغايةلابل،وفرحاورضىمحبةذلك

قدريةبينماالفاعلالسببفي)2(يتنازعونكذلكأنهمكما

الموضعينفيعليهميغلبالصوفيةومنحرفو،نفاةوجبريةمجوس

منالمتكلمينمنحرفيأنكما،وغايةسببمنالعبدفيمانفي

)1(

)2(

تحريف.وهو"الأحاديث"،:الأصلفي

خطأ.وهو،"يتنازعون"لا:الأصلفي
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منومنتهىمبدامنللربمانفيعليهميغلبوالرافضةالمعتزلة

هـالهيته.ربوبيته

يوافقونالقدرجانبففي،ونحوهمالأشعريةمنالمثبتةواما

فإنههذافتدبر،المعتزلةيوافقونفقدالغايةجانبفيواما،الصوفية

عظيم.اصل

فطرهمفيمستقرانهكما،الناسفطرفييستقرالمعنىوهذا

للمنافع،طلباالمكارهيحتملونولهذا،اللهإلىفعلهفيالعبدافتقار

مناضرهولماودفعامنها،احبهولماطلباالشهواتويتقون

.الكلامهذاوامثال،تهوىمايمنعكتهوىمافعل:ويقولون،تركها

بالفعلوقبحهالفعلحسنلمعرفةالمرجئةمنانكرمنوإنكار

افعالخالقاللهلكونالقدريةإنكارانكما،الغايةهذهإنكاريتضمن

علىتردوالشريعةوالفطرة.الفاعلالسببإنكاريتضمنالعباد

وانهومصالحها،وعواقبهاالأفعالغاياتمنعوااولئك،الطائفتين

مقتضياالفعلهذاكونعقلاويجب،وفعلفعلبينالفرقعقلايجب

للمضرةمقتضياالفعلهذاوكون،حسنهوهو،والصلاحللمنفعة

حقفيوالقيحالحسنانالأولونظنلكن،قبحهوهووالفساد،

لغايةلا،فيهلصفةاو،الفعللذاتيكونقدوالمخلوقالخالق

التفريقنفيفيهؤلاءاوقعالفاسدالطنوهذا،مسخوطةاومحبوبة

ناظنوالكن،والمنافرةالملائمةالغايةوسلموا،والقبيحالحسنبين

،هذهوراءحقيقةلهاناو،المعنىبغيرالشرعفيوالقيحالحسن

المحبوبالنافعالملائمهومطلقاالحسنبل،كذلكالأمروليس
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ذلك.إلىتعودالكمالوصفاتذلك،ضدوالقبيح،المرضي

غيرفيهذابسطناوقدمطلقا،الغائيةبالعلةمتعلقانوالقيحفالحسن

ذلك.غيرفيمفردةكقاعدة،موضع

كانواوإن،فيهاتخبطوابل،ينبغيكماالغايةينبتوالموالقدرية

بخلقهاللهعدلواثم،الصحيحتفصيلهدونبأصلهوالقبعالحسنمن

أثبتوهكانواوإن،الصفاتفيالتشبيهإنكارفيغلوهممعباطلاتشبيها

كماهنا،التفصيلجهلواولكن،الصفاتفياصللهكماصلا،هنا

،المقصودةالغايةهونفسهاللهيكونأنوأنكروا،الأصلهناكجهلوا

.العباد)1(لافعالخالقاكونهفأنكروا،السببوانكروا

لذاتهاالمقصودةالغايةهوالعبدهوىيكونأنيصلحلموإذا

مناستحسنماعبدومن،هواهإلههاتخذمنحالفسادتبين،مطلقا

الهتهمالمتخذونلأهوائهمالمتبعونالمشركونوهؤلاء،اللهدون

أبوحكاهكما،النبواتمنكريالبراهمةعنذلكويحكى.أهواءهم

:قال،"للدينالاحتياطفيالمرسليناتباع"كتابفيالربعيالحسن

فهوالعبد]ستحسنهما:الأصنامعبدةبقولالبرهميةلهميقالقوموقال

.معبوده

ذإالوجود،بوحدةالقائلينالاتحاديةقولحقيقةأيضاوهذا

كانوإن،معبوداعابدلكليكونأنيصلحموجوداكانماكلعندهم

:الفصوصصاحبشيخهمقالكمامعبود،أيضافهوعابدكلعندهم

ونصف.سطربقدربياضبعده)1(
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.")2(الهوىفيهعبدمعبود"أعظم:وقال.")1(وأعبدهفليعبدني"

ويريدهالعبديهواهماكليكونانيصلحلاانهتبينوإذا

)3(
اللذةمنيوجدمايكونانيصلحلاانهذلكمنتبين...ممصودا

ماحصلفإذا،الشهوةتتبعاللذةلأن،بفعلهالمقصودةالغايةهي

امتنع،مقصودامطلقاالمنتهىيكونأنامتنعفاذا،اللذةوجديشتهيه

يمنعذلكوجودأنمنبيناهلما،مقصودةغايةمطلقااللذةتكونأن

لهبدولا،حبمنفعلهفيبدلاولكنالفساد،منفيهلما،وجوده

وهذا،فاعليسببذلك،فعلهفيسببانواللذةفالشهوة،لذةمن

غايةوجهومن،لفعلهفاعلاوجهمنالانسانكانبهما،غاليسبب

بيانه.تقدمكما،لفعله

بالرببلمستقلا،بهيحصللمفيهالسببهذاأنبيناكمالكن

فقط،لأجلهاالفعليحصللماللذةهذهفكذلك،وأعانهخلقهالذي

إلهه.هوالذيالربهيالتيللغايةبل

الفعل،يصلحلاالالهفبدون،الفعليمتنعالرببدوننهوكما

منمحدثوالارادةالقوةمنالعبدفيمافانفساد،إلايكونلابل

جهةمنأخرىلغايةكانإنماغايةالعاجلةلذتهكونكذلك،اللهجهة

فهذه،محدثمنلهبدفلاعدمعنالمحدثكانكماأنهوذلك،الله

باقيةأخرىغايةمنلهبدفلا،والزوالالعدميتعقبهامنقطعةالغاية

)1(

)2(

)3(

83(.)1/الحكمفصوص

.(1/491)لحكملفصوص

كلمة.بقدرالاصلفيبياض
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نأيمنعالفاعلعنمستغنيةالحوادثتكونأنيمنعماكلإذ،دائمة

نفسهجعلهمثلالغايةنفسهفجعله،بالذاتمقصودةالمنقطعةتكون

وقصدهقوتهلحصولوممدهمعينهيكونأنيجوزلاأنهفكما،السبب

أنيجوزلاكذلك،خذل]نفسه[علىتوكلمنبل،نفسههووعمله

واتبعنفسهعبدمنبل،نفسههوويعملهويحبهويقصدهيطلبهمايكون

يهواهمافيكون،هواهإلههالعبديتخذماأكثروما،وخسرضلهواه

إذابنفسهيستعينكما.نفسهفيعبدكثيرا،نفسهيهوىوهو،إلهه

بها.أعجب

الذيوهو،بغيرهيستعينالذيمثل،واسطةأدخللووكذلك

يستعينإنماالحقيقةفيفهو،بهيستعينالغيروذلك،الغيرذلكيعين

ذلكعمليكونأنيقصدوهو،الغيرلذلكعملإذاوكذلك.بنفسه

لنفسه.عملإنمافهو،له

فيتكلمناقدبل،فيهالكلامبعديتقدملمهذافإن،ذلكونبين

إلىالوجهعلىذلكيتحققولم،كلامثمبكلامالالهيةالغايةبيان

الثالث:الكلامهذافيفنقول،الان

إيجادإذ،لمعدوميوجدفلا،معدوممنيوجدلاالشيءأنكما

منبمنزلةكانلنفيهالشيءقصدفمن،العدممنكوجودهللعدمالشيء

وجودهقصدإذالانه،سفيهبلعاقلهذايفعللاولذا،يقصدهلم

نأيصلعلا)1(والعدم،الاولبالقصدالمقصودهوعدمهكانليعدمه

ليسوما،شيءلالانهفاعلا،يكونأنيصلحلاكمامقصودا،يكون

تحريف."العمل":الاصلفي)1(
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تكونلاالموجودفانللموجود،غالياولافاعلياسببايكونلابشيء

المسببمنأكملوالغائيةالفاعليةلأسبابوكيف،عدميةأسبابه

ظاهر.وهذا.لغيرهالمفعول

ماعلىالامريتركبلشيئا،يفعللمالعدمقصدهكانفمنيضاو

إمافهذايعدملأنيفعلأنيقصدأنفاماالمستمر،العدممنعليههو

شيءقصديطهرمخادعمكاروإما،فعلهفيتناقضقدجاهلسفيه

.غيرهوغرضه

كاذبا،كانكونهادعىوان،يكونلاأنإماالقصدفهذاوبالجملة

نأيطنمنالفقهاءمنكانوإن،المحرمةالحيلفيكالمخادعين

والفطرةالشريعةاقتضتهلمامخالففهذا،ذلكفيمعتبرةغيرالقصود

الاعمالإنما":الشارعقولمع،بالنياتإلاتكونلاالاعمالكونمن

)1(
.قدراعظمهاووأجلهاالكلماتأجمعمنوهي،"ت.-با

ولاالنقيضينيقصدسفيهجاهلمنالقصدهذايكونأنوماما

فيكتناقضهموالنياتالمقاصدفيالادميينفتناقض،تناقضهمايشعر

وقتين.أووقتفيالنقيضينيريدونماكثيرا،والاعتقاداتالاراء

القراندلالةبذلكتبين،العدمبالوجوديقصدلاأنهتبينواذا

بخطلأذلكومابننهماوألأرضالسماوماخلقنا>:قولهمثلفيالمجنىهذاعلى

!()3(،سدىيتركأنالالنسق>أئحسب:قولهوفي()2(،كفرواالذينظن

.الخطاببنعمرحديثمن)7091(ومسلم)1(البخارياخرجه)1(

.27:صسورة)2(

36.:القيامةسورة)3(
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إلاظقئهماما!لعييئبئخهماوماوألأرضلسموا!خلقناوما>:وقوله

بال!إلابتنهمآومالازض!وألسمواتخلقناوما>:وق!له()1(،بألحق

.!()2(تجميلألصفحفاصفحلأديهلساعةوإن

شيءإلىاشارةفهذا،الحقبقولهأي(بآلحق>:قولهكانوإن

والسبب،السببباءالباءفان،هذامنأعموالاية،الفاعلالسببمن

ولهذا،الفاعلللسببفاعلسببالغايةفان،والغايةالفاعليتناول

دفعوبسبب،المالهذاتخليصوبسببزيد،بسببجئت:يقال

ذلك.ونحو،العدو

هوالمقصودفالحق،الموجودوالحقالمقصودالحقيعموالحق

الرجلبهيلهولهو"كل:!ييهقولهفيالذيالباطلنقيضوهو،الغاية

منفإنهن،فرسهوتاديبه،امرأتهوملاعبته،بقوسهرميهإلا،باطلفهو

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد.")3(الحق

مبدأبهيعلمكماالمعاد،بهيعلمقدوالاعتبارالنظرأنويتبين

تقضيالفطرةبلالعباد،حلقابتداءوالاعتباربالنظرعلمكماالعباد،

أهلمتكلمةمنهذاأنكرواالذيننوبالابتداء،تقضيكمابذلك

نعلملا:كقولهمفذلك،بالسمعإلاذلكنعلملاوقالوا،الاثبات

)1(

)2(

)3(

38.93،:الدخانسورة

85.:الحجرسورة

وابن()1637والترمذي34(01)والدارمي(144،148)4/أحمدخرجه

حسنحديث:الترمذيوقالعامر.بنعقبةحديثمن)2811(ماجه

صحبح.
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الذينالقدريةمناقضةقصدواذلكفيوهم،بالسمعإلاالاحكام

بالعقل.الاحكامأثبتواكما،بالعقلوالجزاءالمعادأوجبوا

معادايثبتونكما،بآرائهمعقليةشريعةيثبتونأيضاوالفلاسفة

وقبحها،الافعالحسنعلىمبنيئالمعادفيالجزاءإذ،بارائهمعقليا

الدنيا.صلاحمنذلكفيماعلىزيادة،عنهاوالنهيبهاوالأمر

العدلبقانونالدنيافيالعبادلصلاحالنبوةالفلاسفةأوجبولهذا

فيعما-منهمعميمن-أوعمواذلكمعإنهمثم،لهمالمشروع

ذلكقصدتالشريعة:يقولونكانواوانالعباد،مصالحمنالشريعة

للعامة.أيضا

منالباطنفيبهيتسلونبماالاختصاصدعوىمنافتهملكن

علىالشرائعاتباعيوجبونالحقيقةفيفهموأوامرها،الرسلأخبار

منفعةمنبهرهملماوهذا،ذلكمنأجلأنهمويدعونالجمهور،

همحاجتهمعنذلكمععمواثمإليها،العبادوحاجةالشرائع

تقوملاأنهافظنوافيها،بكمالهامنفعتهمووجودإليها،بخصوصهم

فابتدعوا،والعملالعلممنومصالحهموحاجاتهممطالبهمبجميع

بالله.إلاقوةولاحولولا،واعتدواوحرفواوبدلوا

عنالوجوديصدرلاكما،العدمبالوجوديقصدلاأنهتبينواذا

نأيجوزلامنصرفةلذاتمنالنفوسفييوجدماأنعلم،العدم

هويكونأنيجوزلامحدبقصدمنفيهاماأنكما،الغايةهيتكون

وجودهعلىيترتبأنغيرمنعدمثموجدماأنوذلك،الخالق
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نأبيناقدإذ،وجودهعدمبمنزلةعدمهثموجودهكاناخرمقصود

يمنعهوجودهبعديعدمهذابأنالقاصدوعلم،مقصودايكونلاالعدم

علم،سيعدمأنهعلمإذالانه،لهالاولبالقصدالمقصودهويكونأن

قبلكحالهالحالتلكيكونبل،يقصدهمافيهيكونلاعدمهحالأنه

كحالهوعدمهوجودهبعدحالهيكونمايفعلأنيقصدفلا،وجوده

بالوجوديقصدلاأنهفكما،وسفهعبثأيضاهذاإذ،وجودهقبل

بعدحالهكانإذ،يقصدهلمالعدميتعقبهالوجودأنعلمفإذا،العدم

،قائدةقصدهيفيدلاماقصدقديكونفإنه،وجودهبعدكحالهعدمه

كانفاذا،عدمهبعديبقىمقصودبوجودهيحصللانهذلكيقصدوانما

ويكون،عدموانوجودهيقصدأنأمكنعدمهبعديحصلالمقصود

ماهوالاولبالقصدوالمقصود،الثانيبالقصدمقصوداالوجودهذا

.العدمبعديبقى

اتفقولهذا،وفطرتهبعقلهويعلمهالانسانيجدهبينأمروهذا

غايةهيتكونلاالمنصرفةالمنقضيةالامورأنعلىالناسعقلاء

كانوارادتهقصدهمنتهىكانتإذالانها،مرادهومنتهىالعاملمقصود

بهاليستعينوايقصدونهاوإنماوجودها،قبلكحالهعدمهابعدحاله

غيرها.أمورعلى

وانالمنصرفةوالملذوذاتالمحبوباتيذمونمنهمالزهادإنثم

إليه،تحتاجعمابهاالنفوسشغلمنفيهالماالمقصود،نهايةتكنلم

إذافانه،بالمعادالكافرينحالالحاللكن،ذلكوغيرالتركألمومن

الله،لقاءيرجونلاالذينكحالويرجونهيقصدونهماالموتيكنلم

مقصودهم،نهايةالمنصرفاتيجعلونفهم،يحورلنأنأحدهمويطن
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لؤفوزيننهاالذاالحيؤةبريدكانمن>:فيهماللهقالالذينوهؤلاء

إلاالأخرةفيالملئسالذينأؤلئك!يبخسونلاوه!فبهافيهاالئهت!أعمنلم

وقال!()1(،ينملون!انواماوئطلصنعوأِفهاماوحبظأفار

منمحلغهمذلك!الذنياالحيؤةإلاكرناو،يردعنتوكتنعنفاعرض>:تعالى

فهذا،!()2(هتدئبمنأغلموهو-سيلهصضلبمنهوأعلمرئكإنألعؤ

ربهذكرعنفأعرضالاخر،واليومبادثهالايمانيحققلممنحال

واتبعتجرناعنقلبهاغفلنامنلظغولا>:تعالىقالكما،لمعادهوالعمل

الدنيا.الحياةمتاعاتباعهوهواهفاتباع،امؤ-فرطا!()3(وكاتهوف

هوإذ،شيءقبلهليسفالاول،والاخرالأولمعنىهذايقالوقد

وتنتهيالعباديصيراليهأي،شيئبعدهليسوالاخرشيء،كلخالق

يرادلا،الغايةأي،(!()4المننهنرفيإىوأن>:قالكما،الحركات

كمااخرهاهووانما،وجودهابعدهوويكون،تعدمالاشياءأنبذلك

غاية.هذابعدما:يقالكما،تعودواليهابتدأتفمنه،أولهاكان

الغاياتفيبهيعنىوقدالوجود،فيبهيعنىقدفالاخر

علىيدللمموجود،كلبعدالاخرأنتبهعنيفاذا،المقصودة

فليسموجود،لكلوالمنتهىالغايةأيالاخرأنت:قيلواذا،الغاية

يعمالاخر""قولهأنمع،أبلغالمعنىهذاكان،ويطلبيوجدمابعدك

)1(

)2(

)3(

)4(

.15،16هود:سورة

.92،03:النجمسورة

.28:لكهف1سورة

.42:النجمسورة
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وقدأولا،موجوداكونهفيظاهر"الاول"قولهأنكما،القسمين

وغيركنغبد(،دك>:قالكماالمقصود،فيالأولنتتضمن

وحدهليسالمعنىهذالكن،الاولبالقصدلاالثانيبالقصديقصدإنما

الظاهرهالمعنىمعإليهأشارالحديث:يقاللكن،()1الحديثظاهر

فيالاخريةفظهور،شيء"بعدكفليسالاخرنت"و:قولهماو

القصدفيأولاكونهفيالاوليةظهورمناظهرالمقصودةالغايةكونه

.والارادة

بهاويؤمروتذموتحمدتتفاضلإنماالافعالأنهذايبينومما

عاقبتهكانتفما،منهاالمقصودةوعواقبهاغاياتهاباعتبارعنهاوينهى

.الشارععندوأفضلأعلىكانأكملوغايته

أطوعللهكانالعملينأيأنهالقواعدمنتقدمفيماذكرناولهذا

وخيرا،مصلحةتكونلصاحبهمنفعتهفان،أفضلفهوأنفعولصاحبه

تعالىفالله،متلازمانوهما،وقربةوديناطاعةيكونبهالشارعوبامر

كانفعلهإذاعماونهاه،لهمصلحةكانالعبدفعلهإذابماالعبدأمرإنما

إليه،حاجةأمرهمبماالعباديأمرلماللهإن:قتادةقالكما،لهمضرة

صلاجهم،فيهبماأمرهمولكن،عليهمبهبخلانهاهمعمانهاهمولا

فسادهم.فيهعماونهاهم

كانإذلا؟أموقربةطاعةهوالعملكونفيالتنازعوقعإذاولهذا

لاخر"1،و"الاول"لفظوفيهههريرةأبيحديثمن)2713(مسلماخرجه)1(

.الماثور[لدعاءضمن
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السمعيةبالأدلةتارةذلكعلىيستدلفانه،فيهتناؤعواقدالمجتهدون

ماوهو،النظريةبالأدلةوتارة،كذلكليساوطاعةكونهعلىالدالة

تعالى:قالكما،والمفسدةالمصلحةمنالعملذلكعلىترتب

يكفأولمالحق!ائهلهغيتبينحتيأنفستهموفىلأفاقافىءايختناسزيهم>

الافقيةالاياتسيريانهفاخبر()1(،*؟*شهيدشئءصعكأنوبرئب

والأمرالخبرمنفيهماوهو،حقالقرانارفيهابينالتيوالنفسية

العاقبةوجعلالمؤمنيننصرمناللهيحدثهلماوذلك.والوعيدوالوعد

عواقبمنويرىيشهدماسبحانهفجعل،الكافرينوعقوبةلهم

الباطل.منالحقبهيتبينمماوالكمالالأعمال

وهو(،*ة*ش!يدلثئءصعكأنوبرفييدن>أولتم:فالثم

الشرعية،السمعيةالأدلةفهذه.المسموعكلامهفيبذلكشهادته

فىفنفبواذنامنهمأشدهمقر!فنفتلهمأفلناكم>:تعالىقالولهذا

آلسعاوأ!ئقفثله-كانلمنلذتحريذلاثفىإن36غيصمنهلاتجبد

قلوبلهتمفتكونلازضفىلمجسيرواافلؤ>:وقال<)2(،*3شهيدوهو

فىالتىألقلوبتعمىالائضرولبهنتغمىلاف!!ابهآلمجضحوناؤءاذانبهايعقلون

الفرقعلىوالبصريةالسمعيةبالادلةيستدلانهوكما،()3(صآلمحدفى

منوالفاجرالبرعلىايضابهافيستدلوالكافر،المؤمنبين

اجتهادهفيالمصيبوعلى،والعاصيالمطيبعوعلى،المسلمين

)1(

)2(

)3(

.53:فصلتسورة

36.37،:قسورة

.46:الحجسورة
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.والمفضولوالفاضل،والمخطىء

وعمربكرأبيفضيلةعلىالشرعيةالسمعيةالادلةمعيستدلكما

وجميلاعمالهماصلاحمن،الانفسوفيالافاقفياللهأراهبما

ظهورفانوقدرتهما،وعملهماوقصدهماعلمهماوقضلسيرتهما،

بينأجمعينعنهماللهرضيوعليعثمانسيرةعلىذلكرجحان

واضح.

فييكنلموغيرهاالكبرىالفتنةفي]أن[القتالعلىيستدلوكما

مناجتهدمنفيهاجتهدوان،يهماموراولامصلحةالامرنفس

منوردماوهو،الشرعيةالادلةمعذلكعلىفيستدل،لهمالمغفور

فيهاالقاعدنو،الفتنةفيالقتالعنالنهيفيالصحيحةالاحاديث

الساعي،منخيروالماشي،الماشيمنخيروالقائم،القائممنخير

كما،بذلكأمرالشريعةفيليسنهو)1(،الموضعمنخيروالساعي

فيبهالمأمورالبغاةقتالأنظنمننو)2(.00الخوارجبقتالمرفيها

يأمرلمالقرانفإن،موضعهغيرفيالنصوضعفقد،يتناولهاالقرآن

أمرثم،بالإصلاحأمرفإنهالطائفتاناقتتلتإذالكنابتداء،بالقتال

وردماذلكوعلى.الاقتتالفيالبغيفكان،الباغيةبقتالذلكعند

بغىمنالقتالقبليكوننفأما)3(،الباغيةالفئةتقتلهعماراأنمن

خلافإطلاقهعلىهذابل،رسولهولابهاللهيأمرلمفهذاابتداءيقاتل

.هريرةأبيحديثمن)2886(ومسلم036()1البخاريأخرجه)1(

كلمتين.بقدرالأصلفيبياض)2(

.قتادةابيحديثمن)1592(ومسلم2812(،)447البخاريأخرجه)3(
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.الاجماع

هذاوعلى،واضحالقتالفيوالبغيقتالبلاالبغيبينوالفرق

تلكولكن،ذلكأمكنفيهالبغيبعدبالقتالمأموراكان:قيلفإذا

يكنلمالقتالفحال،القتالعنفنكلتالعراقيةالظائفةعصتالحال

حكمعلىبهيستدلوذلكالأمر،طاعةتكنلمالأمروحالامر،

بطن.ومامنهاظهرماالفتنمنباللهنعوذ،ذلكنحوفيالشارع

منهاكانماتبينوغايتهاالأفعالعواقبأنهناوالمقصود

فعليهوالا،اللهفليحمدالابتداءفيلذلكوفقفمنوأحمد،محمودا

فىأشرفواالذينيعباديقل>!:يقولاللهفإنوالاستغفار،بالتوبة

أتغفورهوانوجميعالؤبيغفرللهإنطهرخةمننقنطوالاأنفسهم

بالبرهانتقدمفقد،هواهيتبعلملمنيستقيموهذا()1(،**ألرحيم

شهدمايوافقماوالافاقالانفسفيالمرئيةالاياتمنالمعلومالعقلي

ينفععماضلالاللهمنهدىبغيرالهوىاتباعأن،كتابهفيبهادله

لكن،يهواهمابنيللذتهيقصدإنماهواهمتبعلأنضلالاوسمي،العبد

يكونأنإلا،يهواهمانيلفيليستومنفعتهلذتهأنيعرفأنينبغي

فإذا،وحظرهعنهنهىمادون،أباحهاوبهمرماوهو،اللهمنبهدى

.المأوىهيالجنةفإن،الهوىعنالنفسونهىربهمقامخاف

والعباداتوالأذواقوالاعتقاداتوالاراءالدينفيوالأهواء

اتباعذممنالقرانفيذكرماوأكثرالدنيا.فيالاهواءمنأعظم

.53:الزمرسورة)1(
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كما،الثانيالقسميتناولأيضاكانوان،الأولبالقسميتعلقالأهواء

ولابالحقلناسبينفاضمالأرضفىخليقةناجعلتكئدا!د>:تعالىاللهقال

.(1()000للهعنَسليليضلونالذينإنللهسبيلعنفيضحفكالهوئتئبع

لذاته،مقصودلهايكونأنبدلاالارادةأنعلمذلكتبينواذا

تكونأنيجوزلاالمنقضيةاللذةإذ،المنقضيةاللذةعنخارج

بذاته،حادثاالحادثالقصديكونأنيجوزلاكمالذاتها،مقصودة

المعلومومن،بذاتهيحدثأنيجوزلاعدميعقبهماأنمنتقدمكما

يلزمالتقديرينوعلى،لغيرهأولنفسهيقصدأنفامامقصودكلأن

الغيرفذلك،لغيرهالمقصودقصدإذاأنهوذلك،بنفسهالموجودوجود

يكونأنواما،لنفسهالمقصودفثبت،لنفسهمقصوذايكونأنإما

هذايكونأنوهو،الدورلزمالاولهوالغيركانفان،لغيرهمقصودا

استحالةبيانتقدموقد،هذالاجلمقصوداوهذا،هذالاجلمقصودا

كانوإن.غائيةأوفاعليةعلةللآخرعلةالشيئينمنشيءكليكونأن

المقصودولذلكمقصود،المقصودلذلكيكونأنلزمالأولغير

يتقدمالمقصودأنالمعلومومن.الغائيةالعللتسلسلويلزم،مقصود

لامقصودوقصدهالإنسانعلمفييجتمعأنفيلزموالقصد،العلمفي

واحد.انفييتناهى

ثم،التامالسببهوالذيالفعليتعقبفالمقصودوأيضا

فيلزم،المسببيتعقبهالتامالسببأنكماالاخر،يتعقبالمقصود

.26:صسورة)1(
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كاستحالةمحالوهذاواحد،انفيتتناهىلامعلولاتاجتماع

تتناهى.لاعللاجتماع

كانواذا.بنفسهالوجودالواجبكثبوت،فطريهذاثبوتإنثم

الحركاتوجودفيضروريا)1(-المعبودوهو-لنفسهالمقصودوجود

،قسري:ثلاثةفانها،إرادةعنتصدرإنماالحركاتجميعإذكلها،

يتحركفانماالطبعيماوللقاسر،فتابعالقسريأما.وارادي،وطبعي

الحركتينمنكلكانواذا.غيرهعلىفرعفهو،مركزهعنخرجإذا

منبدفلاله،ومستلزمةعليهوفرعاللغيرتابعاوالقسريةالطبعية

الاصل.هيفتكون،الاراديةالحركة

بدلاأنهوشت،الارادةعنصادرةالحركاتجميعأنشتواذا

اللذاتمنعدميتعقبهماأنوتبينمعبود،مقصودمنالارادةفي

المقصودأنثبت،لذاتهمقصودايكونأنيجوزلاالموجودات

بنفسهالموجودأنشتكماأبديا،باقيايكونأنيجبلذاتهالمعبود

أحتب>لا:السلامعليهالخليلقالكما.أزلياقديمايكونأنيجب

.الأفين<)2(

إلهايكونأنيمتنع،خالقارباالمخلوقيكونأنامتنعكماإنهثم

جهةومن،المضارودفعالمنافعبجلبيستقللاكونهجهةمنمعبودا

وذلك،بالافعاللغيرهالمقصودةالغايةهويكونأنيمتنعنفسهفيأنه

الغايةأيضاهوولا،لفاعلهالمقصودةالغايةليسنفسهفيهولانه

له.المقصودةالغايةهيذاتهتكونأنيمتنعفإنه،لفعلهالمقصودة

."يضرور"لاصلا(1)

.67:منعالا1ةسور(2)
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هيتكونأنفيمتنع،فعلهنتيجةولافعلهليستذاتهفلأنولاأما

بفعله.المقصودةالغاية

فاعلامعلولا،علةالواحدالشيءيكونأنيمتنعفلأنهثانياوأما

ذلك.بيانتقدمكماومقصوداوقاصدا،مفعولا

نأامتنع،ولفاعلهلذاتهالغائيةالعلةهيذاتهتكونأنامتنع!ماذا

للذةيفعلقدكانوإنوهو،الاولىبطريقلغيرهالغائيةالعلةهيتكون

فيمتنع،لفعلهسبباقصدهيكونكما،لهغايةلذاتهفتكونتحصلالتي

مجرديكونأنيمتنعكما.لغيرهمقصودةغايةلذتهنفستكونأن

القصدوهيبالشيء،القائمةواللذةالشهوةإذ،لغيرهقصداقصده

ولكن،وغايةلهوقصدالهولذةلغيرهشهوةبعينهاتكونلا،والغاية

.المقصودهويكونأنيوجبلاوذلك،نظيرهالهيكون

آخر،لامربقصدمقصودايكونماذاتهفييكوننأيضاويمكن

لامرتحبفانها،المخلوقاتمنالمحبوباتكلفيالموجودهوكما

مخلوقاأحبومن،المقصودالمرادمنتهىهيتكونأنيصلحلاآخر

بينته.الذيالفسادهوفهذا،المرادالمطلوبغايةجعله

كماولكن،أيضافسادفهذا،المحدثالربهوجعلهمنأنكما

آخرلمقصودمقصودايكونكذلك،حلقهغيرهبفاعلمحدثايكونأنه

لطاعةيطاعونوكما،للهالمؤمنونأوالانبياءيحبكماالمعبود،هو

الله.

مقصودفانهوالمناكحوالمشاربالمطاعممنالنفوستحبهوما

علىبهايستعانالتيالذاتومثلالاجساد،صلاحوهو،لغيره
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ته.لذالمقصودا

بهيقصدأنفإما،غيرهإلىأحسنإذاالانسانكانولهذا

غيربهيقصدأنوإما،الأولالمقصودهوالعوضفيكون،معاوضته

منقلبهفيلماواما،الشخصذلكغيرمنعوضطلبإما،ذلك

إليه،بالاحساننفسهولذةقلبهتسكينبذلكفيقصد،والرقةالرحمة

بهيقصدانوإما،ذلكنحوهومايقصدكما،نفسهعنالألموزوال

الله.إلىالتقرب

سبب،هذافإن،وشهوتهإرادتهفيهومامثللذتهفيوالانسان

هيتكونأنيجوزلاالمنصرمةاللذاتأنتقدملكن،غايةوهذا

أمرهوغيرهإلىبالاحسانالانسانيقصدهمافكل،لذاتهالمقصود

بهيستعينمايقصدأوذلكيقصدلمفان،اللهوجهإرادةإلامنصرم

الباطلةالأعمالمنكان،لذلكمقصودايكونحتىذلكعلى

.تقدمكما،الفاسدة

لالذاتهالأولبالقصدمقصودايكونلاالمخلوقأنيبينومما

ولالنفسهلامستقلافاعلايكونلاكما،لفاعلهولالغيرهولالنفسه

مننفسهإلىأقربنفسهأن=مقصودههوالذيلمعبودهولالغيره

لذاتهمرادالذاتهمحبوبايكونانيستحقكانقلو،نفسهإلىغيره

واعلم،اقربلأنها،لهالمريدةالمحبةهيتكونبأنأحقذاتهلكانت

امتناعا.أعظمغيرهفيكانفيهذلكامتناعتبرهنفلما

يكونأنيجوزلاالمنصرمالحادثنكمانهأيضالناتبينوقد
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وان،الغائيةالعلةهويكونأنيجوزلامطلقافالحادث،لذاتهمطلوبا

يجبالغائيةالعلةبل،الفاعلمقصودهوممابهايتعلقمايحدثكان

لكن،الفعلبعديكونلهابالفعليقصدماكانوان،متقدمةتكونأن

العلةلانوذلك،الفعلعلىبالذاتمتقدممرادمقصودمنبدلا

صارفانما،الفاعليةالعلةلفاعليةوحقيقتهاماهيتهاعلةهيالغائية

.المفعولعلىتقديمهايجبوالعلة،لاجلهافاعلاالفعل

علىذلكفيمتقدمةفهيويتصورها،فعلهاالفاعل:قيلفإن

الفعل.عنتتأخرالوجودفيكانتوان،الفعل

نأكماوهذا،ذاتهافيلاالغايةمنالمقصودفييكونهذا:قيل

المرأةيحبكما،بهالاتصالفيقصدمثلا،المحبوبيحبالانسان

وأما،الفعلعلىمتقدمةالغايةهيالمحبوبةفالذات،مباشرتهافيريد

كانتإذاوليس،الفعلعنتتاخرفهيالمباشرةكلذةمنهاالمقصود

حادثة،الغايةنفستكونأنيجبفعلهبعدحادثةللفاعلالحادثةاللذة

حادثة.هيتكونأنيجبلمحادثاكانإذاالفاعليةالعلةفعلأنكما

والتصويرالعلمفيسابقةكانتإذاالغائيةالعلةأنهذايبين

ذإ،لأجلهاترادأنيجبحقيقةلهايكونأنبدفلا،والارادةوالقصد

صارتإنمايكونأنيجوزولا،فيههذايتصورلاالمحضالعدم

لانهاأرادهاإنمافإنهالدور،يستلزمهذالان،الفاعللارادةمطلوبة

الفعلقبلموجودةحقيقةثبوتمنبدلاأنهفعلمتراد،أنتستحق

واللذةلذاتها،مرادةوتكونلأجلها،الفعليفعلالتيهيتكون

الفعل.عقيبتحصل
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يسألهالذيلربهالعبدعبادةالمخلوقاتعبدمنأنتبينفقد

يعبدهذلكمعهوالذيلالههعبادتهأو،ماربهتحصيلفيإليهويرغب

أيضارضيإذاوالمعبود.لفسادهموجباذلككان،لذاتهويحبهلذاته

فان،لذاتهمقصوداالمعدومجعلمنبمنزلة،فسادهأيضالزمبذلك

يكنلمفاذا،ونفعهالمريدصلاحبهيكونمراداتطلبالاراديةالحركة

وضررا،ألمايستعقبهفانهلذةذلكفيوجدوانالفساد،لزمفيه

يهلكهفانه،سماوكان،حلاوةفيهوكانعسلايظنهماأكلمنبمنزلة

ويقتله.

امتنعكما،اللهإلامعبوديكونأنامتناعالعقليبالقياستبينفقد

ادلهلاءاالةفيهمالرن>:بقولهقصدوهذا،اللهإلارب!يكونأن

يتضمنوهذالفسدتا<،>:قيلولهذاهسواهإلهنفيقصدلقسدتا<)1(

.غيرهرل!نفي

وجهين:منالايةمعنىفيقصرواوالمتكلمون

فقط،الاربابتعددنفيمعناهاإنماأنهظنهمجهةمن:أحدهما

ذلك.علىالدليلهمقامواكما

وليس،التمانعمنذكروهماهوذلكدليلأنظنهم:والثاني

وجد،قدالفعلأنوالتقدير،الفعلعدميوجبالتمانعفان،كذلك

أخبرإنماوالقرانفيهما،العجزيوجبالفعلفيالاشتراكثم

،الفاسدةالاراداتعنيكونوالفسادبعدمهما،يخبرلمبفسادهما،

.22:الانبياءسورة)1(
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امرقدوالله،الصالحةالإراداتعنيكونالذيالصلاحضدوهو

آية.غيرفيالفسادعنونهىبالصلاح

ويهلنبهـيهاالفسدالأضصقفيسعيتوذوإذا>:تعالىاللهقال

تجعلأ>:الملائكةوقالت،(لأ()21*ا!ساديحبلاوأدلهوالصئلألحرث

ذلكأضل>مق:تعالىوقاللدماء()2(،ولمجمتفكفيهابفسدمنقيها

الازضفىأوفسا،نفسبغترنفسساقتلمننه-يلشر-بني!تتناعك

الأزضفيعلافرغونإن>:وقال،<)3(جميعاالاسقتلف!أنما

إنه-همنسماوليتشسع!همإئسابدبحمخهمطآئفهيستضعفسغاساهاوغن

لسفىإش!؟ءيلبنيإلىوفصنآ>:وقال،()4(*4*المفسدينمنكان

لأزضىفىلاتفسدوألهمقيلداذا>:وقال(،<)مرتينلأزضفىففسدن

،()6(!ثع!نلاولبهنالمحقسدونهمإنهمألا**مضلوتنمانخنقالوا

ول!كلأرخم!فىويفسدونيوصلأنبهتأللهأمرماويفطعون>:وقال

عبلااللهإنالأزضفىلفسادتبغولا>:وقال()7(،**الخسروتهي!

.<)8(*7المفسدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

17(

)8(

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

سور

.502:البقرةة

03.لبقرة:ة

32.:المائدةة

.4:القصصة

-4:الإسراءة

.11،12:البقرةة

27.:البقرةة

77.:القصصة
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الله،طاعةهوالصلاحسببأنكما،اللهمعصيةهوالفسادفسبب

الناشىءالفسادهووذلك،اللهغيرتعبدأنهووالمعصيةالفسادورأس

المتحركينحركاتتكونكمافانه،اللهإلاالهةفيهمايكونأنمن

الامورتلكلعبادةالاولبالقصدصارتوالمحبةالإرادةعنصادرة

إلايتقوتلامنبمنزلة،المقصودةهيتكونلانتصلحلاالتي

الارضفيالبرديدفعلاأو،الزعاقالماءإلايشربولا،بالزجاج

إلاالقتالمنعنهعدوهيدفعلاأو،الرقاقبالثيابإلاالباردة

يحتاجمنفعةجلببهايقصدالتيالافعالمنذلكونحو،بالايدي

الفساد.يوجبفهذا،لذلكمحصلةتكونلامضرةودفعإليها،

إن>:قيلولهذا،ضعافهوكلههذايتضمنبالعبادةاللهغيروقصد

.(عظيو!()1لظلملشرك

ضر

فاعلينمنيكون]لا[الواحدالفعلأنتبينقدكانوإذا

حالالمقدورذلكعلىقادرينمنواحدمقدوريكونولا،مستقلين

لمقصودينيكونلاالواحدوالقصدالواحدالفعلفكذلك،الاشتراك

لعلتينيكونلابالعينالواحدالحكمأنتبينكمابل،مستقلين

قصدفمتى،الغائيةوالعلةالفاعليةالعلةذلكفيفسواء،مستقلتين

.لهذاولالهذالاالفعليكنلماثنينبالفعل

الحديثفيكما،منهاللهتبرأالذيالإشراكهووهذا

.13:لقمانسورة)1(
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أنا:تعالىالله"يقول:قالع!م!مالنبيعنهريرةأبيعن)1(الصحيح

منهفأناغيريفيهأشركعملاعملمن،الشركعنالشركاءأغنى

له،شريكلاسبحانهفانه،أشركهأي"أشركللذيكلهوهوبريء،

لهيجعلأنيصلحلافعلهفيشريكمعهيكونأنيجوزلافكما

!نعمتميفاادعوول>:تعالىاللهقال،وعبادتهقصدهفيشريلث

فيهماالتمومالأرضافىولاالشمؤتفذدقرمثقاليملونلاالئهدون

مثلأألله!رب>:تعالىوقال!()2(،ظهيرمنمئهملهوماشزكمن

وهذا()3(،مثلالمجمئتودانهللرجلسلماورجلأمتشبهسونشركافيهرجلأ

.القرانبتنزيلالاعظمالمقصودهوبل،القرانفيكثير

لااثنينمنيكونأنيحصورلاكماالواحدالفعلأنهناوالمقصود

لهعملولااللهعبدفماولغيرهللهعملفمن،لاثنينيكونأنيتصور

فكما،ربههوولا،أحدهمافعلهفمااثنانعليهتعاونمانكما،عملا

المفعولذلكربهويكنلمالفعلفيشريكامعهأنقدرلوأنه

إلههويكنلم،والعملالقصدفيشريكلهجعلإذافكذلك،ومليكه

كانمايتقبلوانما،العملذلكيتقبلفلا،معبودهولاالعابدذلك

لوجهه.خالصا

نأالذهنفيقدرفلو،الخالقالمليكالربهوأنههذايوضع

امتنعواذا،وخالقهومليكهريههويكونأنامتنعالفعلفيشريكامعه

)8592(.مسلم)1(

.22سبأ:سورة)2(

.92:الزمرسورة)3(
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كانفاذاشيئا،يفعللمغيرهأنعلمقدلانه،الفعلوجودبطلذلك

كذلك،وجودللفعليكنلمفاعلبربليسأيضاهوالتقديرهذاعلى

وعبادة،بهيشركمنمعهجعلفاذا،المقصودالمعبودالالههوكانإذا

لذلكعملوما،العملبذلكمعبوداهويصرلم،باطلةفاسدةذلك

يتقبل.فلا،صالحاعملاولاعبادةالفعليكونفلا،فاسدباطلالغير

يمتنعالإشراكتقديرمعلانهمنه؟نصيبهأخذلالم:يقالأنيمكنولا

نأيمتنعالربوبيةفيالاشراكبتقديرأنهكماشيء،منهلهيكونأن

كذلك،بالفعليستقللموهو،لهوجودلاالغيرفان،شيءعنهيصدر

فيكثيرةنظائرولهذا.قصدهينفعلاوالغيربالقصد،يستقللمهوهنا

الماءيخلطكما،أفسدهالضاربالنافعخلطإذاوالحسياتالشرعيات

يصلحفيماالناسكاشتراك،الصحيحةالشركةبخلافبالخمر،

يضر.لاهذافان،فيهاشتراكهم

،وغيركأنتكذاافعلاللهم:فقالشيئااللهساللوأنههذايبين

غيرهفإن،ممتنعا)1(طلباهذالكان-كذاافعلا:فقالوغيرهاللهدعاأو

وجودتقديرلان،لهفاعلايكونلاالتقديرهذاعلىوهو،يشركهلا

الدعاءفيهذايمتنعكانفإذافاعلا،أيضاهويكونأنيمنعالشريك

وقد.ولغيرهلهيكونأنوالعملالعبادةفييمتنعفكذلك،والسؤال

.أحد")2(أحد":فقال،بإصبعينويشيريدعووهوبسعدعذيرالنبيمر

".ممتنع"طلب:الاصلفي)1(

أبيبنسعدحديثمن38()3/والنسائي)9914(داودأبوأخرجه)2(

من=38()3/لنسائي1و)3552(الترمذيوأخرجه.صحيحواسناده.وقاص
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.الدعاءفيبالسباحةالاشارةسنولهذا

علةللاخرمنهماكليكونلاالشيئينأنتبينقدكانإذاوكذلك

بيانه.تقدمكما،غائيةعلةللاخرمنهماكل[يكون]لافكذلك،فاعلية

فلا،لنفسهمعلولاولا،لنفسهعلةيكونلاالواحدالشيءوكذلك

علىتقدمهيقتضيالاولفان،غائيةعلةولافاعليةعلةلنفسهيكون

فاعلا،قدرإذامعدوماموجودايكونأنفيلزم،نفسهعنوتأخرهنفسه

يجبالغائيةوالعلة.مرتينالنقيضيناجتماعفيلزممفعولا،قدروإذا

تأخرهالزمنفسهمعلولهينفسهكانتفإذا،المعلولعنتأخرها

وجودعلىومتقدمانفسهوجودعنمتأخرايكونأنفيلزموتقدمها،

مرتين.النقيضيناجتماعأيضافيلزم،نفسه

يكونأنفيلزموالقصد،التصورفيمتقدمةالغائيةفالعلةوأيضا

ويكون،لهمقصودامتصورايكونماقبللهوقصدهالفاعلتصور

الغاية،ويقصدأولايتصورلانه،وقصدهتصورهبعدلهوقصدهتصوره

فيلزم،الغايةوهوالمفعولهوكانفإذا،ويقصدهالمفعوليتصورثم

.هذاتقدموقد،مرتينوالقصدالتصورفيأيضاالنقيضيناجتماع

الشيءيكونأنيمتنعكماأنهوهو،اخرشيءهناالمقصودوانما

نأأيضافيمتنع،كذلكالشيئانيكونأنأو،لهمعلولالنفسهعلة

نأأيضايجبوشرطهاالعلةجزءفإن،اعلةشرطأوعلةجزءيكون

الدورمنتقدممافيلزم،العلةذاتتقدميجبكما،المعلوليتقدم

غريب.صحبححسن:الترمذيوقال،بنحوههريرةبيعنصالحأبيطريق
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العلةوتكون،للاخرشرطامنهماكليكونأنيمتنعلالكن،الممتنع

بالاخر،مشروطاالشيئينأحدوجوديكونانفيجوزغيرهما،أمرا

ولاالفاعلةلاعلتهفيشرطايكونأنيجوزولا.المعيالدوروهو

القبلي.الدوروهو،الغائية

يفعلهلماواحد]كل[فعليكونأنيجوزالمتعاونانفالفاعلان

كالامور،الفعلينباجتماعالايحصللايكونبحيث،بالاخرمشروطا

لاولكنعدد،عليهايقدروانما،الادميينفيالواحدعنهايعجزالتي

الاخرمنإليهفيهيحتاجلامستفيداالمتعاونينأحديكونأنيجوز

لمالاخرمعاونةإلىمحتاجامنهماكلكانفاذا،مشاركتهإلىالمحتاج

كليكونأنلاستلزامه،إليهيحتاجلماالفاعلهوالاخريكونأنيجز

منشيءإلىمحتاجأحدهماأنقدرإذافانه،لذلكمعلولامنهما

الاخرذلككانفلوحصولها،علىبالاخريستعيننهو،المعونة

الاولولكان،يعينفلاعليها،قادراهويكنلمالاولمنيستفيدها

أحدهمابهيعينماهذافييدخلولاإليها،يحتاجفلاعليهاقادرا

.هذامنليسفذاك،ونحوهاالالاتمثل،الاسبابمنالاخر

القوةفتلك،القوةمنالاخرمعاونةلاحدهمايحصلماوكذلك

منهوولكنبها،مستقلاأحدهماليس،والتعاونالاجتماعتأثير

بعضه.فيأو،منهمالكل،المشتركالفعل

فلا،المقصودةالغايةمنهماكليكونأنيصلحلاكماوكذلك

أربعالممتنعالدورمنذلكفيتقدملما،المقصودةالغايةبعضيكون

.مرات
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يحبهمايفعلمنهماكلمتعاونانأومتعاوضانفاعلانقدروإذا

الاخرمحبةغيرغايةمنهماكلمقصوديكوننبدفلا،ويرضاهالاخر

ورضاهالاخرمحبةغايةمنهماكلمقصودنهايةكانإذافمانه،ورضاه

لها،ومعلولةلهذهمقصودةعلةهذهتكونأنلزم،ذلكونحوولذته

معلولاالشيئينمنكلكونويمتنع،لهاومعلولةلهذهمقصودةوهذه

المحبتينمنواحدةتحصللاأنلزمكذلككانولوللاخر،

هولهولذتهالاخرومحبتهقصدهمعمنهماكليكونوإنما،واللذتين

لذته،وقيهمحبوبههويكون،قصدهمنتهىهواخر،مقصود

المتناكحين.كالزوجين

يقصدلافهو،لذتهالاخرإنالتهيقصدمنهماكلاأنفرضوإن

بهذالذتهنيليقصدنأو،الاجربذلكيقصدنإما،لعوضإلاذلك

هوكماهو،ينالهماإلىوسيلةاللذةمنلذاكلمحنيلهمافيجعل،الطريق

صلاحعليهابنيالتيوالمشاركاتالمعاوضاتجميعفيالواقع

ماالاولبالقصدمقصودهوالمتشاركينالمتعاوضينأحدفان،العالم

ولكن،بوجودههويلتذالذيالمطلوبالمحبوبمنهولهيحصل

يتعاوضانوبهذا،والطريقالوسيلةبابمنكذلكللاخرهومايقصد

إلىالعللحاجةلاالاخرإلىمحتاجمنهماوكل،ويتشاركان

الفاعلةوالعلةالمشروطات،إلىالشروطحاجةلكن،المعلول

مقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهفهذا.الاخرغيرمنهمالكلوالغائية

هذينمنلهذاماوليسمقصود،ولهوقصدوشعورقوةلهوهذا

إلامنهماكلمقصوديحصللاولكن،بالعكسولا،هذامنمستفادا

والعملين.القصدينهذينباجتماع
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هيالتيالفاعلةالعللفيالدورامتناعيعقلكماأنهواعلم

فكذلك،اثنينمنوالمقاصد،الحكمهيالتيوالغائية،الاسباب

يفعلقدالواحدالفاعلأنوذلكواحد،منفيهماالدورامتناعيعقل

والمطربالمطر،النباتسبحانهاللهيخلقكمااخر،بسبب.الشيء

الشيءسبحانهيخلقوكما،بالوالدينالولديخلقوكما،بالسحاب

الشيئينمنكليكونأنفيمتنع.)1(00مقصودةعامةوهيلحكمة

ولا.للاخروغايةحكمةالشيئينمنكليكونأنويمتنع،للاخرسببا

جميعايكونانولاغيرهما،حدوسببعنجميعايكوناأنيمتنع

لابحيثللاخرشرطاأحدهمايكونأنولاغيرهما،واحدةلحكمة

الحكمةهذهتكونوأن،بهلاالسببذلكمعإلاالسببهذايكون

لأجلها.لاتلكمعوالغاية

كلإلههواللهأنمعرفةفيبهاينتفع،الحقائقهذهاللبيبفليتدبر

نو،لهقانتة،بحمدهمسبحة،لهغايتهالمخلوقاتجميعنوشيء،

.وقصدهاللهعبادةأصلهاإنماوالسفلالعلوفيالموجودةالحركات

كونهاغيراخرشيءوهذا،موضعغيرفيذلكعلىالقراندلكما

التيوقدرتهربوبيتهمعانيمنذلكوغير،ومقهورةومقدورةلهمربوبة

هوهذاأنيظنواحتى،والمتفلسفةالمتكلمينأكثرنظرمنتهىهي

بلسانتسبيحهاهووقدرتهالربوجودعلىدلالتهانوتسبيحها،

علىبل،زعموهكماالامرفليس،حفاأثبتوهماكانوان،فقطالحال

ودلت،الالهيةالكتببهنطقتكما،عليهودلتالرسلبهخبرتما

كلمة.بقدرالاصلفيبياض)1(
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فيتعالىاللهبينهاالتيالمضروبةكالامثال،العقليةالبراهينعليه

ويرى>:فيهماللهقالالذينوالايمانالعلمأهلذلكوعرف،كتابه

:وقال()1(،لحقهورفيمنليثانزلآلذىالعلمأوتواألذين

وظاص>:وقال،<)2(هوأصن!ىكمنلحفطريكبصإليكانزليملمأنم!أفمن!>

.*()3(*آلعابونإلاللناس-ومايعقدفانقرببهاآلأقثل

فاعلااحدهمايكونلاكماالموجودينأنذكرتمفقد:قيلفان

هولهومقصوداللآخرمعلولامنهماكليكونفلا،لهسبباولاللاخر

فاعلمنبالاخرالمقصودهومنهماكليكونولا،إرادتهمنتهى

نفوسفيموجودالجانبينمنالتحابأنتعلمونوأنتمواحد،

كليحبوالبهائمالناسمنوالأنثىالذكرالزوجينانكما،الحيوان

منلصطوخلفطائطءايتهءوصمق>:تعالىقالكماالاخر،منهماواحد

كلبل،()4(ورحمةمودصبتموجع!إليهالتشكشواأزؤجاأنفسكخ

غايةوهو،لذاتهمعشوقالهمحبوباالاخريكونقدالزوجينمن

ويوجد،بهوالاتصالنفسهغيراخرلشيءويقصدهيحبهلا،مقصودة

العقلفيومكروهمحرمهوالذيوالتعاشتصالتحابانواعفيذلاطمثل

الواقع.ذكرهناالمقصودإذ،والدين

)1(

)2(

)3(

)4(

لذاتهويعشقهيحبهانيجونصلالزوجهوالعاشتصالمحب:قيل

.6:سباسورة

.91:الرعدسورة

.43:العنكبوتسورة

.21:الرومسورة
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منمصلحتهمالتتمالزوجينبينالمودةجعلإنمااللهفإن،ونفسه

موجودهومااللذةمنمنهماواحدلكلفيحصل،والمناكحةالمعاشرة

للاكليحصلكما،المحلهذاغيرمنتحصيلهيمكنوما،نفسهفي

يحصللماهوإنمافارادته،المعينوالشرابالمعينالطعامفيمطلوبه

.بغيرهأوالمعينبهذاحصلسواء،اللذةمننفسهفي

ماكللان،اللذةلوجوديقصدهاالحيوانأنريبلااللذةهذهثم

ومن،الحيمطلوبغايةاللذةإذ،بهاللذةوجوديقصدالحيبهيتنعم

بهالذيالتناسلوجودهذابخلقسبحانهاللهأراها.)1(00هذاحكمة

الحيوانبدنيستخلفأنالاكلحكمةمننكما،الحيواننسليدوم

لمفاندائفا،الرطوبةتحللالحرارةكانتإذ،منهتحللمابدل

فيموجودةالحكمةفهذه،الحيوانبدنفسدوالاالمتحللبدليحدث

الدنيا.

المتفلسفةمنوالمنافقينالكفارمنجهلمنجهلهناومن

والشربالاكلوجودأنكرواالذين،والنصارىاليهودومن،الصابئة

وأما،الابدانمعادجمتبتونوالنصارىاليهودأنمع،الجنةفيوالنكاح

التحقيق،دعواهممعالملللاهلمنافقونفانهمالمتفلسفةأولئك

أمثالهوإنماالنعيمهذاأنواعمنالرسلبهأخبرتالذيإن:يقولون

الأكلأنوهو،شبههممنوهذه،الروحانيالمعادلتفهيممضروبة

وهذا،الابدانوثباتالنسلوجودالغائيةعلتهاوالنكاحوالشرب

كلمة.بقدرالاصلفيبياض)1(
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اللذاتهذهإن:يقولونوهم،منهمجهلوهذا،الاخرةفيمفقود

يدفعالاكلفان،آلامدفعمجردهيوانما،حقيقيةلذاتليستالبدنية

هولمامكابرةهذهأنريبولا،الشبقألميدفعوالنكاح،الجوعألم

الحيوانإحساسفإن،الموجوداتالذوقياتالحسياتأظهرمن

أظهرهوأمروالنكاحالاكللذةواحساسه،الاحساسأعظممنباللذة

لذةليستهذقإن:المتحذلقفقولالاشياء،أكثرمنالحيوانعند

فقدوهنا،لذةهناأنريبلافانهفاسد،كلام،الامدفعهيوانما

.موجودانفالامران،ألم

.اللذةهذهتحصللمالالمذاكلالو:قالوان

كونلكن،صحيحفهذا،كذلكالدنيافيالموجودأنأرادفان

دارفيوجودهايمنعلا،لمبعدتوجدإنماالدنيافياللذةهذه

الدنيا،فياللذةهذهسببالالمفإن،ألمبلانميهالملاالتيالحيوان

الدنيافيكونهاولكن،اللذةلهذهالغائيةالعلةهووالنسلاليدنوكمال

وثباتالنسلهيبعدهاوحكمة،الالمهوقبلهابسببإلاتوجدلا

هذهودونالسببهذابدونالاخرةفييوجدأنيمنعلاالجسد،

مابدونفيهايوجدومنالاخرةالدارموجوداتكلأنكما،الحكمة

شيء،الشيءوجودوعدموغاياتها،أسبابهامنالدنيافيبهااقترن

ليستالجنةفيبهالموعودأنريبولااخر،شيءبامتناعهوالعلم

:عباسابنقالكما،الدنيافيهولمامماثلاوأسيابهوغاياتهحقائقه

منهاخبرناوانما.الاسماء")1(إلاالاخرةفيمماشيءالدنيافيليس"

.وغيره8()3،الزهدفيهناداخرجه)1(
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نسنمافلاتعلم>:قيلثم،الوجوهبعضمنيشبههماالدنيافيلهبما

لعباديأعددت:اللهيقول":غ!يوالنبيوقال.(()1أعيهزقرةمنلهمأخفى

قلبعلىخطرولا،سمعتاذنولا،رأتعينلاماالصالحين

)2(
.بشر"

لمانفيهمعالجنةفيواللذاتالنعيمهذابوجوداللهاخبرولهذا

وغيرواللباسالأشربةعننفىكما،وغايةسببمنالدنيافيبهيقترن

الزوجينبينفالتحاب،بحالفيهاآفةلانعيمدارهيإذ،افاتهذلك

محئاأحدهمافليس،لنفسهامطلوبةلذةأعقبنوإالدنيافيونحوهما

المعاوضةمننوعوهو،تقدمكما،منهالوطرلقضاءبل،لذاتهللآخر

منالمعاوضةيوجبالنكاحعقدكانولهذا،بالأموالكالتعاوض

!كنهـللرجالبالمع!!ثعليهنىمملوفن>:تعالىقالكما،الطرفين

ير2)س!(
.<در!

وكما،لنفسهالمعشوقمحبةوهوالموجود،فالعشق:قيلفان

كلفيحب،وتناسلنكاحلأجللالذواتهماالشخصانيتحابقد

لنفسه.الاخرمنهما

منكلفإن،فاسدةوإرادةفاسد،وحبفاسد،قصاهذا:قيل

وقصدهفاسد،فحبه،ذلكوراءاخرلأمرلالنفسهمخلوقاأحب

)2(

)3(

.17:السجدةسورة

.هريرةابيحديثمن)2824(ومسلم)3244(البخاريأخرجه

.228:البقرةسورة
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،ونحوههذافسادلبيانالغائيالدورامتناعذكرناإنماونحنفاسد،

ونحن،لذاتهمحبتهتجبالذياللهكحبيحبندللهيكونأنوامتناع

نأيمتنعأنهبهالمرادكان،ممتنعالغائيةالعللفيالدورإن:قلناإذا

صحيحة،بإرادةللاخرمحبوباللاخرمطلوبامرادأمنهماكليكون

مننظيرفهوالارادةمنالفاسدفاما،صحيحةومحبة،صحيحوقصد

علةيكونأنمنعناوقدللاخر،علةالشيئينمنكلكونجوازيعتقد

يعتقدمنالناسمنكانوإن،الامرنفسفيلهفاعلاأوالامرنفسفي

شيءفيظنمنفكذلكفاسد،اعتقادهذالكن،لهوربلهفاعلأنه

أحبهحتى،لنفسهمحبوب،لنفسهمعبود،لنفسهمقصودأنهاللهغير

الاولأنكما،فيهضالذلكفيجاهلايضافهذا،وعشقهوعبده

]هل[العشقفيالناستكلملماولهذا.رباللهغيرأنظنهفيجاهل

وأ،بههوماخلافعلىالمعشوقتخيلوهو،الادراكلفسادهو

كان=الحقعلىالزائدةالمفرطةالمحبةوهو،الارادةفيلفساد

والتصور،الادراكفيفسادوهو،النوعينيتناولالعشقأنالصواب

مماذلكونحووجنوناسكراكانولهذاوالقصد،الارادةفيوفساد

:قيل)1(حتى،والارادةالادراكفساديتضمن

بالمجانينمماأعظمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

-مرض!()2(،قلبهفىالذى>فيظمع:قولهقيمرضااللهسماهولهذا

تسكنماقلوبهمفيليسالذينالشركأهلفيكثيرايوجدإنماولهذا

وغيرهما.36()2/لاغاني1و281()صديوانهفيليلىلمجنونالبيت)1(

32.:الاحزابسورة)2(
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كتابهفيذلكاللهذكركما،بذكرهوالطمأنينةددهالعبادةإخلاصمنإليه

لسكرباهؤلاءنوععنواخبر،مشركاتكناللاتيوالنسوةالعزيزامراةعن

.(1()يغمونسكرصهـتملمىلصلعمرك>:تعالىقولهفيكماوالجهل

كونمع،اللهإلاإلهلاأنهالحقالقولأنيتبينالفرقانوبهذا

يكونأنيجبالإلهفإن،اللهدونمنآلهةاتخذمافيهاالمخلوقات

لاوهذا،الذلبغايةالحبغايةيحبالذيلذاتهالمعبودوهو،معبودا

،وقصدهعملهلفسادفهوإلهاواتخذهغيرهعبدومن،ددهإلايصلح

لجهلهالذلبغايةالحبغايةلهوبذل،لذاتهفأحبهإلهااتخذحيث

علما.لاجهلاقصدهمأصلكانإذجاهليةسمواولهذا،وضلاله

يثبتلاذلكونحوولذيذاومعبوداومحبوبامقصوداالشيءوكون

فيقيلإذافإنه،كالمطعوماتإدراكهفسدمنبحالالحقيقةفيله

ونحوونافعومحبوبولذيذطيبإنه:ذلكونحوواللحمالحلاوة

يندفعولا،كذلكتجدهالصحيحةالابدانلأن،حالاذلككان،ذلك

الصفراء.المرةمنخالطهلمامراإياهووجدهالمريضببغضذلك

يمنعلم،مزاجهلفسادالخبائثمنوغيرهالطينبأكلتلذذمنوكذلك

ولامرادولامطلوبولالذيذولاطيبغيرهذا:يقالانذلك

لله.كانماذلكمنحمدإنماهذاولأجل،محبوب

هومااللهفيوالتحابللهالمتحابينمدحمنالأحاديثفيوجاء

72.:الحجرسورة)1(
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"حقت:تعالىربهعنيرويفيماء!ي!اللهرسولكقولمشهور،كثير

محبتيوحقت،فيللمتزاورينمحبتيوحقت،فيللمتحابينمحبتي

.")1(فيللمتباذلينمحبتيوحقت،فيللمتجالسين

الأنبباءيغبطهمشهداء،ولابأنبياءليسواعبادالله"إن:وكقوله

لنا،صفهم؟اللهرسولياهممن:فقيل،"اللهمنبقربهموالشهداء

اموالغيرعلىاللهبروحتحابواقوم"هم:قال!نحبهملعلنا،لناجلهم

كراسيعلى،نورووجوههم،نورهم،تواصلوهاارحامولاتباذلوها

ثم،"الناسخافإذايخافونولا،الناسحزنإذايحزنونلا،نورمن

.(2<)*"*غزنوتهثمولاعليهملاخوق!%للهأؤلياإتلا>:قولهقرا

:!النبيعنهريرةأبورواهفيما)3(مسلمصحيحفيوكقوله

أين:قال،ملكامدرجتهعلىاللهفأرصد،اللهفيلهاخازارعبدا"إن

تربها؟نعمةمنعندهلكهل:قال،اللهفيلياخاازور:قال!تريد؟

ادله،فيأحبهولكنيلا،:قالرحئم+؟وبينهبينكفهل:قاللا،:قال

."أحبكقداللهأنإليكاللهرسولإني:فقال

لله،وابغض،للهأحب"من:قال!ي!النبيعن)4(الترمذيوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

وصححه،الصامتبنعبادةحديثمن922()5/المسندفيأحمداخرجه

الذهبي.ووافقه017()4/المستدركفيالحاكم

.62:يونسسورةمنوالاية.عمرحديثمن)3527(داودأبواخرجه

)2567(.برقم

منكر.حديثهذا:الترمذيوقال.الجهنيمعاذحديثمن)2521(برقم

مختصر=فيالمنذريقال.امامةابيحديثمن)4681(داودابوواخرجه
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."الايماناستكملفقد،للهومنع،للهعطىو

:الايمانعرىأوثق":جم!ي!النبيعن)1(الترمذيفيالحديثوفي

."اللهفيوالبغض،اللهفيالحب

كنمنثلاث":قالأنهع!ممالنبيعنأنسعن)2(الصحيحينوفي

سواهما،مماإليهأحبورسولهاللهيكونأن:الايمانحلاوةوجدفيه

ذإبعدالكفرفييعودأنيكرهوأن،للهلايحبهلاالمرءيحبنو

.النار"فييلقىأنيكرهكما،منهاللهأنقذه

محبوئاليسلغيرهوالمحبوب،اللهمحبةأصلهاالمحبةهذهفان

أحبفانمادلهشيئاأحبفمنالغير،لذلكمحبوبهووانما،لذاته

لذاته.محبوبأنهلا،للهلحبهتبعالشيءلذلكوحئه،الله

دئه،يحبهانهيهواهامماأشياءفيالناسمنكثيريظنقدلكن

منمحبتهتجبماأعظمكانولهذا،يهواهلمامحئايكونوإنما

)3(عليهالمتفقالحديثفيع!يمقالكما،كليوالرسولهوالمخلوقات

منإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنلابيدهنفسيوالذي":أنسعن

)1(

)2(

)3(

الشامي.لرحمن1عبدأبوالرحمنعبدبنالقاسمإسنادهفي51(:)7/السنن

لطرقه.)038(الصحيحةفيالألبانيوصححهواحد.غيرفيهتكلموقد

والاوسط022()01/الكبيرفيالطبرانيأخرجهوقد،سننهفياجدهلم

فيالالبانيوصححهمسعود.ابنحديثمن)624(والصغير)4476(

لطرقه.)1728(الصحيحة

)43(.ومسلم)16(البخاري

)44(.ومسلم)15(البخاري
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."أجمعينوالناسووالدهولده

قالعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن)1(البخاريصحيحوفي

:فقال،نفسيمنإلاشيءكلمنإليأحبفلأنت!اللهرسوليا:له

أحبفلأنت:فقال،"نفسكمنإليكأحبأكونحتىعمر،يالا"

.عمر"ياالان":قال،نفسيمنإلي

تعالى:قالكما،اللهلمحبةتابعةهيإنماعنهاللهرضيومحبته

واموالوعشيرت!نطج!وخونكئمووأئناؤ!مءاباجمتمكانإنقل>

اليمأحبترض!ونهاومشكنكسادهاتخشونوِتخرةاقترفتموها

.يأترم!()2(للهيآففزبصوأحتئسبيلهفىورسويم!وجهادصللهمن

هذاوليس،لذاتهيحبأنيجبفإنه،الاصلفهياللهمحبةوأما

منلناسومى>:تعالىقالكما،العمليالتوحيدأصلوهي،لغيره

،()3(ئدهحتاأشدءامنواوالذيئاللهكحمث!بوخهتمإندادمماالدهدونمنيئخذ

اكمرينعلىعؤءائمؤمنينعلىاذلةويحئونه،يحبهمبقو2أللهيأقىفسوف>:وقال

.(4لابغ()لومةيخافونولااللهسبيلفييخهدوت

نأيجوزلاوأنهالدور،امتناعالبرهانمنذكرناهبمابيناونحن

له،ومعلولالهحكمةولالهوعلةللاخرسبباالشيئينمنكليكون

)1(

)2(

)3(

)4(

.)6632(برقم

.24:التوبةسورة

.165:البقرةسورة

.54:المائدةسورة
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واحد.فاعلمنأوفاعلينمنهذاكانسواء

ليسوماسببا،سبباليسمايجعلونقدادمبنيبعضكونفاما

الأولينمنادمبنوبهضلالذيالشركهوفهذامقصودا،مقصودا

فاعلاإما،لبعضتامةعلةالمخلوقاتبعضجعلواحشما،والاخرين

نفسه،فيباطلهذاأعني،الباطلهووهذا.معبوداإلهاوإماربا،

وأرادقصدمنفإن،وارادتهماعتقادهمفيمفسدونلذلكوالجاعلون

أحبكمنفاسد،عملهفإنويراديقصدأنيصلحلاماالتامبالقصد

وإنفإنه،وتنفعهتصلحهالتيالأشياءدونوتفسدهتضرهالتيالأشياء

بمحبذلكمثلضربوإذا.الفسادهوفهذالهاوعملوقصدهاأحبها

فالأمروإلا،الشبهبعضالمثلهذافيكان،واكلهالمسمومالعسل

كان،تحرفهالتيللنارالفراشمحبةمثلهو:قيلولو.ذلكفوق

ذلك.فوقالأمر

يمتنعأنهوهو،الدورفيكلامناأصلإنماالموضعهذافيونحن

يكونأنيمتنعولا،لهمقصودااوللاخرسبباالشيئينمنكليكونأن

سببهوفيمامشتركينفيكونانمقصودهما،علىمتعاونينالشيئان

كمحبة،لذلكالاخريقصدأحدهماثملهما،مقصودهووفيمالهما

فيوتشاركتعاونفهذا،الاخريعينأحدهماأنكما،لغيرهالشيء

سببه.وفيالمحبوب

هويكونانيجبإلهمنالوجودفيبدلاانهيتبينالبرهانوبهذا

ومحبة،المريدينرادةوا،العابدينوعبادة،القاصدينقصدمنتهى

الخالقلأنه،الطالبينوطلب،السائلينسؤالمنتهىأنهكما،المحبين
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وربهاوالمحدثاتللممكناتقاعلهوالذي،بنفسهالواجبالقديم

وفيه،محدثمنلهابدولا،محدثةأشياءفيهالوجودإذ.وخالقها

وإماإراديةإماالحركاتفان،غايةمنلهابدولا،موجودةحركات

لموإن،الاراديةفهيشاعراالمتحرككانإنلانها،قسريةماواطبعية

القسرية،فهيطبعهاخلافعلىشعوربلاكانتفإنشاعرا،يكن

لكن،اسفلإلىكحركته،الطبعيةفهيلاوا،فوقإلىالحجركحركة

عنالمطبوعخرجإذاإلاتكونفلاالطبعيةوأما.للقاسرتابعةالقسرية

،فوصتإلىمركزهاعنوالحجارةالترابكخروج،ومستقرهمركزه

لمفلوومستقرها،مركزهاإلىتعودأنبطبعهافبطلت.الماءوكذلك

فعلم،تابعتانوالقسريةالطبعيةأنفتبين،خرجتلماعنهأولاتحرك

اخبرالذينالملائكةحركاتوتلك،إرادةعنالعالمفيحركةكلأن

،والأرضالسمواتامرمنوأمرهبإذنهيدبرونهعماكتابهفيعنهمالله

3يمت!اضفاتجزيختص.*وقرافألحمنت*صذروا>والدرشا:تعالىقالكما

ثمبالرياح،طبقبعدطبقابالمخلوقاتفأقسم()1(،."امرافآلمقسمت

وكذلك.أمراالمقسماتبالملائكةثم،وأفلاكهابالنجومثمبالسحاب

فالسنقتص3*ستحاوالسنخت2*صدفثتطاوالتشطت."غرقاوالنرعت>:قوله

.2(<)ةصاضاقدبرتفا4صستقا

هنا،ذكرهايمكنأنمنأكثرذلكفيوالسنةالكتابونصوصن

هيغايةمنللمريدبدولا،إراداتعنهيالحركاتجميعكانتفإذا

)1(

)2(

.4-1:الذارياتسورة

.ه-1:النازعاتسورة
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إلههاهوإلهمنللموجوداتبدفلا،معبودههوالذيومقصودهمراده

وتعالى.سبحانهومعبودها

يكونولا،لنفسهفاعلايكونلاالشيءأنبالبديهةالمعلومومن

لاالمتحركأنبالبديهةالمعلوممنوكذلك،محدثغيرمنحادثا

فكما،شيءغيرإلىبإرادتهمتحركايكونولا،نفسهإلىمتحركايكون

شيء،غيرمنولابنفسهموجودايكونلايكنلمانبعدالكائنان

()1(،*3لخلقونهمأتمشئءغيرمنخلقوا>أتم:تعالىقالكما

متحركايكونانيجوزلامتحركايكنلمانبعدبإرادتهفالمتحرك

رنفسهلأن،شيءلغيررادتهواحركتهتكونأنيجوزولا،لنفسهمريدا

يقتضيأحدثهبماالمرادهيوكونها،حركتهقبلموجودةكانت

معا.معدومةموجودةتكونانفيقتضي،حركتهبعدحدوثها

نفسه،علىمتقدمايكونأنلزمنفسهفاعلأنهقدرإذاأنهكما

من)2(ذكرالذيفهذا،مفعولالكونه،نفسهعنومتأخرا،فاعلالكونه

عابداكونهامتناعيقتضيمفعولافاعلايكونأنيمتنعالإنسانكون

فييدخلأيضاوهذا،ومحدثممكنكلفييقالوكذلك.معبودا

فاعلمنأوفاعلينمناثنينبيندورهوأولاذكروما،الممتنعالدور

للممكناتالخالقالمعبودالإلهإثباتعلىبهيستدلذلكوكل.واحد

.لمحدثاتوا

)1(

)2(

35.:الطورسورة

"في".:الاصلفي
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فصل

علةيكونأنالواحدالشخصفييكونأنيمتنعكماوكذلك

وأعلتهجزءيكونأنيمتنع،والغايةالفاعلفيلهاومعلولالنفسه

ولا،منهشيءوجودإلىمحتاجافاعلهفعليكونفلا،علتهشرط

يكونأنيجوزلاكما،أفعالهوكذلك،منهشيءالمقصودفييكون

فعلهكلعلةيكونانيجوزفلا،منهوقدرتهوقصدهاعتقادهحدوث

فعلهبعلةحادثايكونأنيجوزولا،بفعلهحدثالذيبفعلهحادثا

فعلاهويكونأنيجوزلكن،المعلولعلىالمتقدمشرطهاأوجزؤها

واالفعلهذامعإلاالفعلهذايحدثلابحيثالمعلولحدوثفي

نأيجبلا،المشروطيقارنأنيجبإنماالشرطفإن،ذلكنحو

جزءأوعلةالفعلكانفلو،عليهتقدمهافيجبالعلةوأما.عليهيتقدم

الاخر.علىمنهماكلتقدملزمعلة

فيه،محذورلافهذابالاخرمشروطاالفعليناحدكونوأما

،الإنسانمنبعضهابأسبابيحدثالفعلكونفيمحذورلاوكذلك

لذتهتكونأنيجوزلافكذلك،الفعلعلىمتقدماالسببذاكويكون

منجزءاولا،وعملهقصدهلوجودمطلقا،الغائيةالعلةهيالمنقضية

لذاته.المقصودهوالذيالمعلولوجودفيشرطاكانتوإن،العبة

وتقصدها،أخرىأموراتطلبنفسهاللذةحصولبعديوجدولهذا

آللهبنرالا>:قالكما،اللهإلىإلاوتسكنالقلوبتطمئنولا

يكونأنيصلحلاالعدميتعقبهمالأنوذلك!)1(،4ألقلوبتطمبن

.28:الرعدسورة)1(
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لهالقاصدحاللكان،بالذاتالمقصودهوكانلوفإنه،لذاتهمقصودا

عبثذلكلان،مقصودايكونأنفيمتنع،وجودهقبلكحالهعدمهبعد

موجودأمريبقىعدمهبعدلانهيقصدوإنما،بيانهتقدمكما،وسفه

كانتوانذلكولذةوالشربالاكلأنكما،مقصودايكونأنيصلح

منالمقصودةهيفليست،منقضية]كانت[وانالوقاعولذة،منقضية

،اللذةمنفيهالماالحيوانقصدهاوانبل،بالذاتالفعلهذا

الغايةوهذه،النسلووجودوبقاؤهجسمهثباتذلكمعفالمقصود

،وغيرهالفعللخالقمقصودةفهي،الفاعلالحيوانيقصدهالموان

يكونأنيجبلم،بالفعلمستقلايكنلملماالحيوانأنوذلك

تأثير،فيهلغيرهفعلهأنكمابل،الفعلمبدهوالذيبالقصدمستقلا

لماذاالانسانثم،الغائيكالسببالفاعلفالسببمقصود،فلغيره

منفإنه،حالهفسادذلكيقتضيبل،الفعلوجوديمتنعلا،يقصدها

وهي،باطلةفاسدةأفعالهفهذاالعاجلةاللذةنيلإلابأفعالهيقصدلم

العاجلة.إلايريدلاكانومن،هواهاتبعمنحال

لاوأنه،والعملالقصدهذامثلفسادتبيينقصدناإنماونحن

الفعلامتناعفمان،بدونهالفعلامتناعتبيينلا،صاحبهحاليصلح

لوأنهيتبينفهناك،الاسبابمنييسرهومااللهبخلقيتعلقووجوده

مخلوقا.موجودايكونأنلامتنعجزوهاأوالغايةهوكان

كماوشراوضررافسادايكونأنهفتبينالانسانقصدفيوأما

تكونولا،الفاعلةأسبابهابدونتوجدلاالموجوداتفان،تقدم

تلكفيالحكيموهو،المقصودةغاياتهابدوناللهمنموجودة
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.تيالغاا

يكونأنيجبلالكن،بفعلهمقصودمنلهبدفلاالحيوانوأما

،وقوةقصدمنلهبدلانهكما،لهونافعالهمصلحةقصدهالذيذلك

وقدرته.اللهبإعانةذلكبأنمقرايكونأنيجبلالكن

نأبدلابالذاتفالمقصود،بالذاتمقصودةليستأنهاتبينهـاذا

،بالذاتمقصودايكونلاالعدميتعقبهماانبيناكما،ابدياباقيايكون

وإن،الفعلاعلىمتقدمةالغائيةالعلةذاتتكونأنبدلاأيضاوكذلك

متواصلة،كانتوان،حادثةلذةيكونإليهابالحركةيطلبماكان

الغائيةالعلةأنوذلك،مضىفيمامبينايكنلمهـان،هنانبينهمماوهذا

لالوإذ،الفاعليةالعلةلفاعلية]لمقصودةوحقيقتهابماهيتهاعلةهي

الفاعل،يقصدهاانلامتنعوتقصدتطلبانتستحقالحقيقةتلككون

مقصودةجعلهاوفعلهبإرادتهالفاعليكونأنيجوزولا،فعلهافامتنع

فلومرادا،أن؟يكونيجبالمرادكونعلىمتوقفةإرادتهلأن،مرادة

هيإرادتهكانتهـاذا،الدورلزمبإرادتهحاصلامراداالمرادكونكان

بل،مريدةالارادةجعلالذيهووالمراد،مراداالمرادجعلت[]التي

،مقصودةمرادةتكونأنتستحقبنفسهاهيتكونحقيقةمنبدلا

فاعلة،.)1(.0حقيقةمنبدلاانهكما،الفعلويقعيرادوحينئذ

وفعلها.احدثهامفعولهايكونانيجوزفلا،افعالافيفعلوحينئذ

المرادفإن،الفاعلإلىبالنسبةكالفعلالمرادإلىبالنسبةوالارادة

كلمة.بقدرالأصلفيبياض)1(
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بدلاكانتإذاالغائيةالعلةأنذلكيوضح،الارادةيوجماالذيهو

المحضبالعدميتعلقلاوالقصدفالعلموالقصد،العلمفيتقدمهامن

إنماولذلكبالموجود،التمثيليطريقيعلمإنماالمقصودبلابتداء،

الضدوثبوتالضدأحدعدممنالغرضفيكون،بالغرضيقصد

بالقصدمقصوداالعدميكونأنأما.المانععدميقصدكماالاخر،

.محالفهذا،الأولبالعلممعلوماأوالأول

حالتكونالفعلبعدإلاتوجدلاالتيفالغاية،كذلككانوإذا

يقصدوإنماغيرها،إلىبالقياسيعلمفإنما،معدومةوالقصدالعلم

مرلقصدلاإيجادهقصدإذاالمحضفالعدموالا،وجوديأمرلقصد

عنمقصودفيهيتميزماالمحضالعدمفييكونأنلزمموجود،

ممتنع.وهذا،مقصود

وأهلشيء،المعدومبأنالقائلونالغالطونغلطهناومن

،المعلومإلىيتوجهفالقصد،العلمفيثابتهو:قالواوإنالإثبات

لمالمعلومفكذلك،عليههوماعلىبالمعلوميتعلقالعلم:يقاللكن

نأبدلابل،تميزالمحضالعدمفيوليس،غيرهدونمقصوداكان

لحصولقريبةوغايةفعلحصولأريدثم،وجودياأمراالمقصوديكون

لذاتها.المقصودةللغايةالعملمنيطلبما

كانوإن،الغايةفهيإليها،الحاجسعيقبلموجودةمكةولهذا

الغايةهيوهذهلها،عملهغايةهيالمناسكوأعمالإليها،وصوله

تتقدمأنبدلالذاتهاالمقصودةالغايةنفسلكن،العملعنتتأخرالتي

الفعل.
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عليه،القلوبتحويمكثرةبعدبيانهاللهيسر،عظيماصلوهذا

عطيمين:اصلينفينافعوهو

لذاته.المعبودالإلههواللهان:أحدهما

وإليهالأمور،تصيرفإليه،لذاتهالمحبوبهوانه:والثاني

ولاحولولا،كلهذلكربانهكما،عبادهوافعالافعالهفيالمنتهى

بادله.إلاقوة
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قاعدة

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمارادةفي



-



أبوالمحققالعالمالامامالشيخقال.العالمينربللهالحمد

الله:رحمهتيميةابنالحليمعبدبنأحمدالعباس

فصل

وفعلهواستطاعتهوالإعدامالعدمارادةفيقاعدة

ذلكونحوبهوالتعليلوطلبه

بالمعدوم،العلمفيالكلامعندبذلكيتعلقمابعضذكرتقد

إحسانفيالكلاموعندالوجود،أوالعدمطلبهوهلالنهيومسألة

ذلك.ونحوالمعدومإليهيصرفلاإنماوأنهشيء،كللخلقالله

:فنقول،قاعدةهنانذكرونحن

والقدرةوالأمروالإرادةالعلم:مثلبالوجودالمتعلقةالصفات

غيرفيقررنافقدالعلمأما؟بالعدميتعلقكيفالفاعلوالسببوالفعل

بالوجود،للعلمالتبعبطريقالمعدوميعلمإنماأنهالموضعهذا

الشاعرفإنللموجود،التبعبطريقالمعدوميرادإنماأنهقررناوكذلك

فييقدرثمالوجود،يدركوإنما،شيءعدمابتداءبنفسهيدركلامنا

نبيئأو،اخرإلهتقديرمثل،الوجودأجزاءمنيفرعهأويركبهمانفسه

إلاإلهلاأنهيعلمفحينئذ،زئبقبحرأو،ياقوتجبلأومحمد،بعد

زئبق،وبحرياقوتجبلهناليسوانهمحمد،بعدنبيلاوانه،الله

وبحراموجوداونبياموجوداإلهاعلميكونأنبعدذلكيعلموإنما

فإدراكالموجودمنمفرداتهيتصورلمماوأماوزئبقا،وياقوتاوجبلا

فييعلملابماأددهأتنئونقل>:تعالىقالكما،إدراكهعدممثلعدمه
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بعدمه.علمهمثلذلكبوجودعلمهفعدم()1(،الاز!طقولاآلسمؤت

ذرةمثقالعنهيعزبلا،عليمشيءبكللأنه،تعالىاللهحقفيوهذا

ليسانهيعلمالأشياءمنيعلمهلمفما،الارضفيولاالسمواتفي

.الأشياءفي

ماويحبالأولبالقصديريدإنماالحيفإن،الارادةوكذلك

قدثم،وجودهيطلبماإلابذاتهويريديحبفلا)2(،..00أويناسبه

هذهكرهإذاثم.تكونلاانويريدويبغضهافيكرههااشياءتعارضه

قادرايكونوقد،إبطالهافييسعىفإنهكونهابعدأوكويهاقبلالأشياء

:المقامهذافيالنالسفاختلف.غيرهعنهاوينهىذلكعلى

يكونالفعلولا،العدمعلىقدرةتكونلاالقدرة:قالمنمنهم

شيء،لاالعدملأن،للعدمإرادةتكونالارادةولا،للعدمفعلا

كعدمالعدمعلىالقدرةفتكونشيء،لاشيءلاهوماعلىوالقدرة

بمنزلةشيءلاهوماوإرادةشيءلاهومافعلوكذلك،القدرة

فاعلإلىيحتاجلاانهفيهالنالسيستريبلامماهذافان،وجوده

شاءما:نقولولهذا،وموجبهمقتضيهعدمعدمهفييكفيبل،وفادر

لا.المشيئةعدمإلىالكونعدمفنضيف،يكنلميشألموما،كانالله

يكن.لميكونلاانشاءوما:يقالانيحتاج

والاشعريةالمعتزلةمنوالمتفقهةالمتكلمةمنكثيرقولوهذا

)1(

)2(

.18:يون!سورة

"يجانسه".ولعلها"يحابنا"،:رسمهاكلمةهعا
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هؤلاءاختلفثم.وغيرهموالحنبليةوالشافعيةوالمالكيةوالحنفية

ويعدمه:شيئايفنيأناللهأرادإذافيما

به.فيفنى،محلفيلافناءيحدث:المعتزلةمنالبصريونفقال

به.فحدث،محلفيلااحدثإنه:الإيجادفييقولونكما

،كثيرةوجوهمنوالنظربالضرورةالفسادمعلومالعقلاءعندوهذا

محلبغيرالصفاتقيامفإن،الإرادةفيالفسادمعلومذلككما

-الكائناتلجميعالفناءسموهشيءومنافاةإرادةبلاشيءوحدوث

حقيقته.تصورعندفسادهيعلممماهذاكل

عدمه:والحنبليةالأشعريةمنالإثباتمتكلمةمنكثيروقال

يقولمنعندالبقاءيحدثلاأنإما،بقائهسببيحدثلابأنوفناؤه

يقولمنعندالأعراضيحدثلاأنواماببقاء،باقالباقيإن:منهم

بقاءإنما:يقولونهؤلاءفان.زمانينيبقىلاالعرضإن:منهم

منيحدثهبماأو،الأعراضمنلهيحدثهبماالجواهرهيالتيالأعيان

البقاءشرطوانتفاء،وعدمتانتفتبقائهاشرطانتفىفإذاالبقاء،

.يريدهولايفعلهلاانهفيهيكفي

الدائمالعدمبمنزلةالمتجددالطارىءالعدمأنقولهموحقيقة

إيجادهوعدموالإبقاءللإيجادالإرادةعدمفيهيكفيالمستمر،

هوينافيهاضذبإحداثويعدمهاالاشياءيفني:قالوافالمعتزلة.وإبقائه

هلبينهمفالنزاعومقتضاها،شرطهابفواتيقولونوهؤلاءالفناء،

نفسكونمنفرواوكلهم،شرطلعدمأومانعلإيجادوالإفناءالإعدام

بنفسه.مراداأوبنفسهمفعولاالمعدوم
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المراداوبالنهيالمطلوب:يقولونوهؤلاء،القوليناحدفهذا

المنهيأضدادمنضدفعلهووإنما،عنهالمنهيعدمليسبالنهي

ذلك،ونحووالكراهةلهالبغضوإما،الفعلمنالامتناعإما:عنه

مقدورايكونأنويصح،للناهيمرادامطلوبايكونأنيصححتى

للأمرالفاعليةالعلةأنكماهؤلاءقولفعلى.للمنهيمرادامفعولا

إلىالحوادث]نسبة[لصحوإلا،بالاتفاقعدماتكونلاالموجود

كذلكالمصؤر.البارىءالخالقعلىبهاالاستدلالفيبطل،معدوم

مطلوبهيإذيضا،عدماتكونأنيصحلاالغائيةالعلة:يقولون

.مراداولامطلوبايكونلاوالمعدوم،ومرادهالفاعل

الوجودنكمانوعانالعدمإن:المسالةاصلفيالثانيوالقول

سبحانه،اللهوهو،الفاعلعنغنيهوبنفسهالوجودنفكما،نوعان

:نوعانالعدمفكذلك.إليهمحتاجالفاعلإلىمفتقربنفسهوالممكن

لمأووجد،المقتضيأوالتاموجودهسببانعقدما:أحدهما

يوجد.

.وجودهسببينعقدلمما:والثاني

يحتاجلا،سببهعدمعدمهفييكفيوجودهسببينعقدلمفما

لعدمه.مريدولافاعلإلى

فهوالمقتضيسببهانعقدأوفوجد،التامسببهنعقدماوأما

.يعدملموينافيهيعارضهمايوجدلمإنفهذا،للوجودمعترض!

لامنهماكل،الطارىءالحادثكالوجودالطارىءالحادثفالعدم
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المانع،وانتفاءالسببوجودعلىيتوقفالوجودلكن،سببمنلهبد

فالوجود،المانعووجودالمقتضيعدممنواحدكلفيهيكفيوالعدم

بالسببعنيإذااحدهمافيهيكفيوالعدم،كليهماالأمرينإلىمفتقر

يلزمالعلةفهذهالتامةالعلةبهعنيإذاواما،التامةدونالمقتضيةالعلة

لافالوجود،المعلولعدمعدمهاومن،المعلولوجودوجودهامن

عدمها.علىلاإيقفلاوالعدم،وجودهاعلىلاإيقف

هذهمثلفيالناسمنكثيربينالواقعةالشبهةتزولالتفسيروبهذا

فيهاوينتشر،والجدالالنزاعفيهايكثرالتيوالمضطرباتالمحارات

الاجتماعبهاويزول،والاختلافالتفرقفيهاويحصل،والقالالقيل

الباطلمنالحقوفصلالمشتركةالأسماءفسرتفإذا،والائتلاف

والجماعة،والسنةالكتابظهروالمقالاتالفرقبينبالعدلوحكم

والفرقة.والبدعةالضلالوزال

والمناطوالسببوالباعثوالمقتضيوالموجبالعلة:فنقول

تكون،متقاربةاسماءهيالأسماءمنذلكونحووالداعيوالمحرك

:تقسيمانوفيها،وجهمنومتباينةوجهمنمترادفة

لاالمعلولبهايوجدموجبةتامةإلىتنقسمالعلةان:احدهما

ولفظ.موانعوانتفاءشروطعلىتقفقاصرةمقتضيةوإلى،محالة

وفيالفقهواصولالديناصولفيالمعنيينمنكلعنبهيعبرالعلة

ذلك.وغيروالفلسفةالكلام

يوجبواحدسببثموما،امورمجموعإلاتوجدفلاالأولىفأما

كانشاءمافإنه،اللهمشيئةإلاانتفائهعندمسببهوينتفيمحالةلامسببه
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آددهيمس!لث>وإنيشاء،لمافعالسبحانهوهو.يكنلميشألموما

قل>،(1لففلةء()رآدفلابنئريردكوانهوإلازلهكاشففلابضر

أوضر5!شقتهنهلبضرللهرادنيإناللهدونمنتدعونماافرءشص

ذإولولا>:دمالىوقال!)2(،رحمتهممسكصتهفهلبرحمةأرادف

الكتابفيكثيروهذا<)3(.بالدهلالاقوةادلهماشاقلتجننكمات

إلافيهيخالفلم7،السليمةالفطرةواهلالمللاتفاقوعلىوللسنة

ولا،يكونلامايريدقد:يزعمونالذينالطوائفجميعمنالقدرية

ومشيئتهسبحانهفإرادته.الدينيةوالارادةالكونيةالإرادةبينيفزقون

هيومرضيهومحبوبهوجودها،التامةالكاملةوالعلةالسببهي

الكاملة.التامةوالغايةالحكمة

التامغالبأيضا،كذلكفهوالغائيةوأما،السببيةالعلةفيهذا

اللهمحبوبإلاالاطلاقعلىالغائيةالعلةهوماثموما،مركبمنها

وطاعتهعبادتهفان)4(،.00يستلزموالرضاالحبكانوان،ومرضئه

غايةهوإليهبالنطروالتلذذالدنيا،فيالاعمالغايةهيرسلهوطاعة

ومرضيهمحبوبهفانوامرهالربحقفىماواما.الاخرةفيالمطلوب

هوماوالوسائلالاسبابمنكانوان،كلهذلكمنالمرادةالغايةهو

قدالمشتهىالمحبوبالشيءفإنمرضيئ،ولامحبوبغيرمراد

)2(

)3(

)4(

.701:يونسسورة

38.:الزمرسورة

93.:الكهفسورة

كلمتين.بقدرالأصلفيبياضهنا
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مثل،تعالىاللهمحبةغيرموانعوانتفاءشرطوجودعلىحبهيتوقف

للشبعوالشرابوالطعام،الاغراقوالماءالاحراقالناراقتضاء

والاعمال،للثوابالصالحةوالاعمال،للتسخينوالشعاع،لريو

مقتضاهايتخلفقدالامورهذهفكل.ذلكونحو،للعقابالسيئة

العلةجعلتفان،الغائياتفيوكذلك.مانعوجودأوشرطلفوات

جعلتهاوإن،التامةالعلةفهيالحكمعندهايجبالتيالامورمجموع

المقتضيةالعلةفهيالمقاومالمعارضلولاللحكمالمقتضيالامر

الناقصة.

فيوغيرهمأصحابنامنالعلماءاختلافيعرفالتقسيموبهذا

تقبللافتلكالتامةبالعلةعنيفانتخصيصها،يجوزهلالعلة

عاموهذا.التخصيصتقبلفانهاالمقتضيةبهاعنيوإن،التخصيص

والسمعية.العقلية،والشرعيةالطبعية،والدينيةالكونيةالعللفي

العقليةالعلة:يقولونوغيرهمأصحابنامنكثيرافإن:قلتفإن

مانع،لهاولا،شرطعلىيقفولاعنها،يتخلفلامعلولها،توجب

الشرعية.العلةبخلاف

،الاحوالتوجبالتيالصفاتبالعلةمرادهمهؤلاء:لكقلت

المتحرككونعلةوالحركةعالما،العالمكونعلةالعلمأنمثل

.الصفاتغيرمعانيالخارجفيالأحوالثبوتعلىمبنيةمتحركا،

أصحابنامنالصفاتيةومتكلمةالمعتزلةمتكلمةمنالاحوالأثبتفمن

ويجعل،والقادريةوالقدرةوالعالميةالعلمبينيفرقفانهوغيرهم

كوننفسالعلمعندهفإنالاحوالنفىومن.الاحوالتوجبالصفات
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هناعندهمليس،متحركاالمتحرككوننفسوالحركة،عالماالعالم

.معلولوالاخرعلةأحدهماشيئان

الأكلكونمثل،الخارجفيالموجودةالطبعيةالعللوأما

،والغرقللحرقعلةوالاغراقوالاحراق،والزيللشبععلةوالشرب

أهلناظروالماوغيرهمأصحابنامنالاثباتأهلمتكلمةمنفكثير

العلمفييكونأنأنكرواشيءكلخالقاللهأنفيالقدروأهلالطبع

،الحوادثهذهعندالاثارهذهيخلقاللهإن:وقالوا،سببأوعلة

وهذه،كلامهمفيهذايدخللموالسببالعلةفيتكلمواإذافهؤلاء

أهلومتكلمةوالشافعيةوالمالكيةالحنبليةالفقهاءمنكثيرطريقة

بكرأبيالقاضيكلامفيوجدتفاذا.وغيرهمالاشعريةمنالاثبات

إسحاقبيأوالطيبأبيالقاضيأويعلىأبيأوالقاضيالباقلانيابن

بينالفرقهؤلاءنحوأوعقيلابنأوالخطاببيأوالفيروزابادي

مرادهم.فهذاوالشرعيةالعقليةالعلل

كانواوإنالمللوسائرالاسلامأهلمنالعقلاءجمهورماو

مناللهدونماإلىالحوادثيضيفونالذينالطبيعةأهلعلىيردون

الذينالقدريةوعلى،نفسأوعقلأونجمأوفلكأوطبعأوجسم

خلقها،علىيقدرولااللهيخلقهالمالحيوانأفعالأنيزعمون

نوالاسبابثبوتينكرونفلا=شيءكلخالقاللهأن)1(ويعلمون

عليهاتفقوكما،والسنةالكتاببذلكنطقكما،بهاالأشياءيخلقالله

."...يردون"علىعطف)1(
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وهو>:تعالىاللهقال.الملةأهلمنالفطرةوالسالموالأمةسلف

فيمن؟-فاخرجناالما؟>فانزفا:قولهإلى(لريحيرشللذ!

فاجسا؟فبرمنالسمامنللهأنزلومآ>:تعالىوقال()1(،الممزت

،<)3(بقجةيرذاحدابقبهءفانبتنا>:وقال،موكا<)2(بندلأرضا

تعالى:وقال*9*()4(،لحصيدوخابهءجنئخفافبتنا>:تعالىوقال

تعالى:وقال،(السلص()رضموفه-سبلأتجمفدلهبهيهدى>

الكتابفيكثيروهذا.()6(كثيرابه-ويهدي!تيرابهع!يضل>

لاعندهايفعلوإنمابها،يفعلاللهإن:يقاللا:قالفمن.والسنة

.العقلاءوفطروالسنةالكتابخالففقد،بها

إلاوحدهاتامةعلةالوجودفيليسانهذكرتقد:قلتفان

والتكسيروالازهاقوالاغراؤابالاحراقتصنعفكيف،اللهمشيئة

مستلزمالكسرفان،مطاوعةافعاللهاالتيالأفعالهذهونحووالتعلبم

للزهوق،مستلزموالإزهاق،للاحتراقمستلزموالاحراق،للانكسار

ذلك.ونحو

)1(

1)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اويعنى،فقطالمحرقفعلبهيعنىنإماونحوهالاحراق:قلت

.57:الاعرافسورة

.164:البقرةسورة

.06:النملسورة

.9:قسورة

.16:المائدةسورة

.26:البقرةسورة
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العللمنفهوفقطالفاعلفعلبهعنيفان،المحترقوقبولفعلهبه

يتعلم،فلموعلمته،يحترقفلمأحرقته:يقال،الموجبةلاالمقتضية

أمرانفهماالقابلوقبولالفاعلفعلبهعنيوان،ينكسرفلموكسرته

.مركبان

مشيئةسوىمركبةإلاتامةعلةالوجودفيليس:قولناطردوهذا

فيتدخلهلوالاحوالالصفاتعلىالكلامتقدموقد،تعالىالله

القسمين.أحدفهذا.لاأمالعلل

علة:علتاننفسهعنخارجلهليسالشيءأن:الثانيالتقسيم

ويسمون،والموجبالسببالفاعلةالفقهاءويسمي،غائيةوعلةفاعلة

علتانفذلكوالصورةالمادةأما.والمقصودوالمرادالحكمةالغائية

هيالتيالفضةمنمركبمثلاكالخاتمفالمركب،نفسهفيللمركب

اللغةمنليسعللاهذاوتسمية)1(،القالبهيالتيوالصورة،المادة

منلطائفةاصطلاحهووانما،الفعلفيالمعروفمنولاالمعروفة

مغايراكانماالمعروفةالعلةوانما،وغيرهمالمتفلسفةمنالنظار

له،الفاعلفهولمقصود،فعلايفعلبعقلفالانسانللمعلول،

وقاعليةالعلمعلةالغائيةوالعلة،بهالمقصودةالغايةهووالمقصود

وهي،الفاعلفعللماوالفاعلالمقصودلالوفانه،الفاعليةالعلة

مأفي:تعالىقالولهذا.والفعلالوجودفياخرالقصدفي]أول[

هوسبحانهاللهفان،*<دنمتتعبوإياكنعبدإياك>:الكتاب

"البالف".:الاصلفي)1(
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المعينالربالخالقوهو،الصالحةالأعمالبجميعالمعبودالإله

لألوهيته،والتألهالعبادةدعاءلهشريكلاوحدهالدعاءفلهعليها،

العالمينربوهو.ألوهيتهفيالداخلةلربوبيتهوالطلبالسؤالودعاء

:وقال<)1(،علتهوتونبل>فاعذ:قالولهذاشيء،كلوخالق

وإلضهتو!لت>علته:وقال()2(،*؟*أيخبوإلحوتو!تت>لجه

*3*()3(.مماب

قدوالشريعةالدينفيالفقهاءاصطلاحفيفالعللذلكعرفإذا

النصابملك:يقالكما،الفاعلبمنزلةهيالتيالأسباببهايراد

سببالعمدوالقتل،الحدلوجوبسببوالزنا،الزكاةلوجوبسبب

كما،الغايةهيالتيالمقصودةالحكمةبهايرادوقدالقود.لوجولب

الضماناتوشرعت،المحطوراتعنللكفالعقوباتشرعت:يقال

اللهيعبدلأنالعباداتوشرعت،والاموالالنفوسفيالعدللإقامة

ويكونالعلياهياللهكلمةلتكونالجهادوشرع،لهشريكلاوحده

لله.كلهالدين

مرادةمقصودةتكونالغاياتهيالتيوالمصالحالحكموهذه

كما،قصدهبدونتحصلولكن،المطيعوللفاعلالامرللشارع

اطاعلمنوالاخرةالدنيافيالصالحةالاعمالمنكثيرثوابيحصل

ناعنفضلاذلكيعلملمكانوان،كثيرةأفعالفيورسولهالله

)1(

)2(

)3(

.123:هودسورة

.01:الشورىسورة88،:هودسورة

03.:الرعدسورة
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يقصده.

طوائففذهب،بالعدمالوجودتعليليجوزهلالفقهاءتنازعوقد

يجوز.لاأنهإلىطوائفوذهب،ذلكجوازإلىوغيرهمأصحابنافن

شرطا،أوالعلةمنجزءاالعدميكونأنيجوز:يقولمنمنهمثم

أبووفصل.الشروطدونالجزءيمنعمنومنهم،ذلكيمنعمنومنهم

الدلالةقياسفإن،ريببلاالدلالةقياسفييجوزذلكأنالخطاب

العلة،نفسيذكرلموإنالعلةعلىدليلوالفرعالاصلبينالمشترك

وأوجوداالمدلولكانسواء،وعدماوجودايكونأنيجوزوالدليل

أصحابنامنومعرفاتأماراتكلهاالشرععللجعلومنعدما.

عندهمالعللوجميع،دلالةقياسعندهمالاقيسةفجميعوغيرهم

ضعيف.قولهذالكن.أدلةمجرد

وهذاللوجود،فاعلاالعدميكونأنفيمتنعالعلةقياسفيوأما

،معدومإلىالحوادثإسنادلجازذلكجازولو،العقلببديهةمعلوم

لوجود.علةالفاعلبمعنىالعدميةالعلةتكونأنبهذافامتنع

نأتقدمماعلىينبنيفهذاجزءا؟وشرطاالعدميكونهللكن

منها،جزءاالعدميكونأنيمتنعلمالتامةالموجبةبهاعنيإذاالعلة

فإنتأثيرها،فيشرطاالعدميكونأنيمتنعلمالمقتضيبهاعنيوان

إنهثم.المعارضالضدانتفاءعلىيقفقدلاثرهالمقتضيالسببتأثير

]أو[لمانعالحكمتخلفوانماالشيء،سببانعقدقديكونماكثيرا

وهو،المانعانتفاءإلىالحكمأضيفالمانعذلكانتفىفإذا،لمعارض

،النزاععنداللفطفيعلةويجعلشرطها،أوالعلةجزءالحقيقةفي
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دمهيباح:يقالانمثل،عليهواتفقوجودهعلمقدالاخرالجزءلأن

وا،بمدينليسلأنهالزكاةعليهتجبأو،معاهدولابمسلمليسلأنه

ذلك.ونحو،بمحصنليسلأنهيعزر

علةتكونأنيجوزفهلالغائيةالحكمةهيالتيالعلةوأما

يتعلقفهذا،العدمومرادهالفاعلمقصوديكونأنبمعنىالوجود،

ومرادالنامقصودايكونلاالعدمأنوبينافيها،تكلمناالتيبالقاعدة

كانإذاونريدهنقصدهوانما،مناسبةولافائدةلنافيهليسلأنه،ابتداء

علةالضرر[]عدمفيكون،وعدمهالضررزوالفنريد،ضررالوجودفي

الاعتبار.بهذامقصودةغائية
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فصل

وضدهالاسلامفي



3



فصل

وضدهالاسلامفي

الاستسلامهوالإسلامأنمواضعفيالموضعهذاغيرفيكتبناقد

إخلاصوالثاني،والاستسلامالانقياد:معنيينيجمعفهو،وحدهلله

ليس،لهخالصااي()1(لرجاطورجلأسلما>:تعالىقالكما،للهذلك

إدقالط>:كقولهفالأول،ومتعديالازمايستعملوإنه.شيءفيهلأحد

أشلمأنوأمرت>:وقوله،(2<)*3*لعالمينالربيشلضتقالأشلخزربهله

منأشلم-ولهيئغوتاللهدينأفغئر>:وقوله،<)3(ء6*الخلمينوب

افيشلئمغيريئتغومن>:قولهلىإو!رها<طؤعالأزضىوأألسموتفي

لربطالاستسلامهوالذيالاسلامهذاوهو<)4(.مئهينباطفلندينا

العالمين.

أشلمممنديناأخسن>ومن:قولهمثلقيمتعديايستعملوقد

.()6(دلهوتجهه-أشلممنبك>:قولهوفي،(<)تحسنوهوللهوتجهه-

لهالوجهإسلاملأن،الإحسانبهقرنالوجهبإسلاممقيداكانلمافهنا

ليكون،الاحسانمنذلكمعبدفلا،لهالقصدإخلاصيتضمنهو

)1(

)2(

)3(

)د(

)6(

.92:الزمرسورة

.131:البقرةسورة

.66:غافرسورة

85.-83:عمرانالسورة

.125:النساءسورة

.112:البقرةسورة
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لله.خالصاصالحاعمله

وهوللهالوجهإسلامإذ-للهالإسلامهوالذيالإسلاموهذا

محضا،منافقاصاحبهيكونأنيمكنلا-الايمانأصليستلزممحسن

وجههمسلماولاالعالمينلربمسلمايكونلاالمحضالمنافقفان

القصديتضمنقدالإسلاملان،الايمانفيأصحابهشاركقدلكن،لله

فيماع!ي!النبيقالولهذا،والحبالعلميتضمنوالإيمان،والعمل

".القلبفيوالايمان،علانيةالاسلام"المسند)1(:فيأحمدرواه

وأما.كمالهلاأصلهمعهيكونقدفصاحبه.)2(جبريلحديثوكذلك

يسلمولمالخلقمنرهبةأورغبةأسلميكونفقدالمسلملفظمطلق

محضا.منافقايكونقدوهذا،لله

وقد،اللهلغيريكونوقد،للهيكونفقدالمطلقالإسلاملفطوأما

لغقلءامئاالاغىاب>!قالت:تعالىقال،للهأسلمأنهصاحبهيطهر

:لوطقصةفيقالوكذلك)3(،الايةأسلئنا<قولواولبهنتؤمنوا

.()4(لم!لمينمنبيتئغيرفيها!فاوجدناالمؤِفينمنفيهاكانمنفاخرخنا>

ع!يطالنبيأعطىلما(:)الصحيحوقاصأبيبنسعدحديثوكذلك

لكما:فقلت،أعطىمماسعدإلىأعجبكانرجالايعطولمرجالا

أنس.حديثمن3134/)1(

.هريرةبيعن)9(ومسلم)05(البخارياخرجه)2(

.14:الحجراتسورة)3(

36.-35:الذارياتسورة)4(

.(051)ومسلم()27البخاري)5(
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وأمرتينمسلما(""أو:فقالمؤمنا،لاراهإني،فلانعنفلانعن

أعطيه،منهإلياحبهومنوأدعالرجللا!عطي"إني:قالثم،ثلاثا

.قالكماأو"والجزعالهلعمنقلبهفيلما

فيمسلمةوكانت،الباطنفيكافرةمنافقةكانتلوطفامرأة

المنافقينحالفهذه.قومهابعذابعذبتولهذازوجها،معالظاهر

غيرالباطنفيوهم،الظاهرفيلهمستسلمينلمجيمالنبيمعكانواالذين

(،تؤمنوالغ>بقولهالايمانعنهماللهنفىقدوالاعراب.مؤمنين

.<قلولبهمفىاقييمنيدخلولضا>:قالثم،أسلمنا:يقولواأنوأمرهم

الايماندخولفيكون،وجودهوينتظروجودهيفوتمابهاينفىلما"و"

يليملاورسولياللهتطيعواصهان>:لهمقالوقد،مرجؤامنتظراقلوبهمفي

علىأثيبواالحالهذهفيأطاعوهإذاأنهموظاهره،شئأ(أعماليمن

يرتابوالمثمورسولإ-بادئهءامنواالذينالمؤمنونإنما>:قالثم.الاعمال

.(1*<)الضندقوتهمأوليهكادلهس!يلفىَوأنفسهمبانلهموخهدوا

منشيءالناسمنكثيرمعيكونوقد،الواجبالايمانهووهذا

منيخرج":ع!ممالنبيفيهمقالكالذينهذا،إلىيصلولمالايمان

فيكانمنأو،ذرةيزنماالخيرمنقلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنار

هذاسلبيقتضيلاعنهمالايمانفسلب.")2(إيمانمنذرةمثقالقلبه

فييكونقدالايمانمناليسيرةالاجزاءهذهبل،الايمانمنالمقدار

جميععنهانتفتإذافانه،الواجبالإيمانإلىبهايصلولاالعبد

)1(

)2(

.15:الحجراتسورة

انس.حديثمن)391(ومسلم)44(البخارياخرجه



.كافراكانالإيمانآجزاء

فذاك،اغلفقلب:أربعةالقلوب":قال)1(حذيفةعنرويوقد

سراجفيهأجردوقلب؛المنافققلبفذاك،مصفحوقلب؟الكافرقلب

فيهالايمانفمثل،وايماننفاقفيهوقلب؛المؤمنقلبفذاك،يزهر

قيحيمدهاالقرحةكمثلفيهالنفاقومثل،طيبماءيمدهاشجرةكمثل

رواية:وفي.("لهالحكمكانغلبالمادين"فأي:روايةوفي."ودم

عملاخلطواقومفأولئك،نفاقومادةإيمانمادة:مادتانفيهوقلب"

.سيئا"واخرصالحا

الزانيفيوالائمةالسلفبعضقالهكلاممعتى-أعلموالله-وهذا

الايمانوان،الإسلامإلىالإيمانمنيخرجانه:والشاربوالسارق

الظاهرالإسلامبذلكيريدوالمفإنهم.الطلةمثلرأسهعلىيصير

فيمقرهوفيمنالكلاملان،المحضللمنافقيكونالذيالمحض

يخرحأنهفعلمالكبائر،هذهارتكبلكن،اللهعندمنجاءبماباطنه

معهتكونلاولكن،وبعضهالإيمانأصلمعهيكونالذيالاسلامإلى

فإن،البابهذامنالاعرابإسلاميكونأنويشبه.الواجبةحقيقته

قلبهفييكونلاهذاومع،ويستسلمفينقادحقيقةللهيسلمقدالانسان

منقلبهفييكونولا،عليهالذنبوروديمتعماوالعلمالهدىمن

هووالدين،الدينهوالإسلامإذ،الجهادعلىصبرهيوجبماالمحبة

يكونوقد،وحبويقينعلمعنيكونقدهذاومثل،والخلقالعمل

عنه.376()1/الحليةفينعيمبوو)9143(الزهدفيالمباركابنأخرجه)1(
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هذا،فيالكلامبسطهناالمقصودوليس.إرادةونوعاعتقادنوععن

بعدهيأتيماالغرضوإنما

:ضدانلهالاسلامأنمرةغيرعليهنبهناقدناهناالمقصود

نشهادةفيهيترجمكماوحدهللهالاستسلاملأنه،والاستكبارالإشراك

ولغيرللهاستسلمفمن،ورسولهعبدهمحمداأنوشهادةاللهإلاإلهلا

بحاليستسلملمومن،وشريكاونداعدلالهوجعلباللهأشركفقدالله

فؤمقبلهمولنذفتنا!>:قالولهذا.وغيرهفرعونكحالاستكبرفقد

بسلطنءاقيإني>:قولهإلى<**نيريمرسولهتموجافرعؤت

عبادقعنيستتكبرونالذلررإن>:تعالىوقال.(9*ضبيهت .*)1(

.(2<)6**!اخريفجهخسيذخلون

فيثبتكما،والإسلامالايمانيضادكفروالكبرالشركمنوكل

قلبهفيمنالناريدخللا":قالانه!ي!النبيعن)3(الصحيحالحديث

كبر"،منذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخلولا،إيمانمنذرةمثقال

وفعليحسناقولييكونأنأحبإني!اللهرسوليا:رجلفقال

الكبر،الجماليحبجميلاللهإن،"لا:فقالالكبر؟منأذلك،حسنا

هوالذيالإسلامشعارفيهذاقرنولهذا."الناسوغمطالحقبطر

)1(

)2(

)3(

.91-17:الدخانسورة

.06:غافرسورة

مسعود.ابنعن)19(مسلم
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يمنع-أكبر(""اللهقولوهو-التكبيرفان،والتهليلالتكبيربينالأذان

الكلمتانوهاتانالتوحيد،يوجباللهإلاإلهلاوقول،اللهغيركبر

التهليلاقترانوبتنا،الموضعهذاغيرفيذلكبيناقدكما،قرينتان

والتحميد.التسبيحكاقترانوالتكبير

فانللتوحيد،المقابلهوكانولهذا،أعمالشرك:يقالوقد

يكونأنبدفلاالمستكبروأما،يكونلاوقدمتكبرايكونقدالمشرك

وذم،الكتابأهلمنالمستكبرذمفيهيدخلالمشركفذم،شركفيه

يكتفىولهذامستكبرا،ليسالذيالمشركذمفيهيدخللاالمستكبر

عكس،غيرمن،التكبيركلمةعناللهإلاإلهلاهيالتيالتوحيدبكلمة

ورهباناقشيسبمنهضبانذلث>:النصارىعنتعالىقالكما

فلوبفىوجاا>:وصفهمفيوقال،*في!و)1(ذنونلاوأفهؤ

أتجارهماتخذو>:فيهموقال<)2(،ورحمةرآفةاتجعوهآلذلجت

إلاأمرواومامزيمبفوالمحسيحأللهدوتمنأرباباورقفخهم

عماستخنه-هولاإلةلاواحدآإلهاليعب!دو

منظاهروهذا،الكبروتركبالشركفوصفهم<)3(،*3لمجث!رنيوت

الفسادأعظممنالشركلكن،وتواضعاشركافيهمأنمنهمكثيرحال

.فساداأرادفقدالأرضفيعلوايردلمإن،لصاحبه

لادينهمفيمبتدعالشركإذ،الكتابأهلمشركيفيهذالكن

)1(

)2(

)3(

82.:المائدةسورة

.27:الحديدسورة

31.:التوبةسورة
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قيلإذاكانواإنههئم>:تعالىقالفقدغيرهممنالمشركونفاما،لهاصل

.(1()تخنونملشاعسءالهتنالنا!اإلاويقولون*3دتتكبروناللهإلاإلة!لهئم

قوله:مثلفيالارضفيوالعلوبالاستكباروصفهمفقداليهودواما

علواولتعلنمرتينلأرضفيففسدنآلكتتفىإش!؟ءيلبنيإلىوقضينآ>

علافرغوتإن>:قولهفيبذلكفرعونوصفكما،.*()2(!بيراِ

*.*()3(،لمقسدينمنكانإنو>:قولهإلىهيا<وجعللأزضفي

ألذارتلك>:السورةاخرفيوقال.وصفهمكماوالفسادبالعلوفوصفه

وقال،)4(الاية(فساداولاألأرضفىعلوايريدونلاللذيننجعلهاالأخئ

لقبدودنلابلإشزءبنىمبتنوناوإذأضذ>:إسرائيللبنيخطابهفيلىتعا

أنفسكم!وى+لابمارسولمجأءكئمأفكلما>:تعالىقولهإلى<أدلهإلا

عمااستكبروافهم(،()"*ئقئلوتِوفريقاففردقاكذبغستكبزضتم

والنصارى.فريقاوكذبواالرسلمنفريقافقتلوا،الرسلبهجاءت

مريم.بنوالمسيحاللهدونمنأرباباورهبانهماحبارهماتخذوا

بغترلارضفييتكبروتلذينءايتىعنساصرف>:تعالىقالوقد

يتخذوهلالرقمدسيليرووإنبهالؤمنوالاءاتي!ليرؤاوإنلحق

وكانوالايفناكذبوابانهملكذسبيلأيتخذوهلغىسبيليرو]وإنسبيلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.63-53:تفالصاا

.4:الاسراءسورة

.4:القصصسورة

83.:القصصسورة

87.-83:البقرةسورة
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والغفلةبآياتهبالتكذيبالمستكبريناللهفوصف!<)1(،عنهاعفلين

)2(،الناسوغمطالحقبطر-!ييهالنبيقالكما-الكبرلانعنها،

ذلكمنوأعطم،التكذيبهووهذا،ودفعهجحدهالحقوبطر

ستيقنتهابهاووجحدوا>:فرعونقومعنتعالىقال،اللهبآياتالتكذيب

عنوقال!<)3(،المحفسدينعمبةكانكيففانظزوعل!%ظلماأنفسهم

فاسورئدبطراديرهممنخرجواينئمولاليهونو>:المشركين

وبمنيكذبونثلافمانهم>:وقال،)4(الآية<اللهسبيلعنويصدون

.ِ()ه(كاتح!دونللهئايتالطابنن
الانسانلانمشركا،يكونأنبدلاالمسذالبرإن:يقالؤإنما

منلذلكبدولا،وحركتهعملههوحرثمنلهبدفلا،همامحارث

مقصودههواللهيكونأنعناستكبرفإذا،وحبهونيتهقصدههوهم

لهيكوننبدفلا،للهوجههفيسلم،وارادتهقصدهإليهينتهيالذي

كانولهذا.أشركالذيإلهههووذاك،قصدهإليهينتهيآخرمقصود

الذينوهمالارضفيوالعلوبالاستكباروصفهمالذينفرعونقوم

إلهااتخذوهبفرعونمشركينذلكمعكانوا،إسرائيلبنياستعبدوا

لهم:وقال،عع()6(إلهمنلمماعلمت>:لهمقالكما،وربا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.146:الاعرافسورة

مسعود.ابنحديثمن)19(مسلماخرجه

.14:النملسورة

.47:الأنفالسورة

33.:الانعامسورة

38.:القصصسورة
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قوما؟لؤاإنهمفاطاعوقؤمه-فاشتخف>:وقال،(1()*إ*الاعكردبهمنا>

علىالاعظمالمستكبرهوكانالذينفسهوفرعون*ة*()2(.قسقين

قوله:فيعنهتعالىذلكذكركما،مشركاهذامعكان،وغيرهمقومه

ويذركلأزضفىليفسدواوقؤمبماموسئأتذرفرعؤنقوممنالملأوقال>

جميعاوصفهموقد.سرايعبدهاالهةلهكان:قيل()3(،وءاِالتلث

آلنجؤةإلىعو!بئآلىماودقؤم!>:المؤمنالرجلقولقيلاشراكبا

عقمبه-لىليشمابه-واشركباللهلأتحفرتدعوننى*4نرإلىولذعونف

فىله-دغؤليسإلةانماتذعوننىلاجرو**ألغفزتعريزلىاذغو!تموأنا

أضححبهمأتممسرفينتوألدهإلىمرذناوأنلاضرةفىولالديخا

قتلمنيوسفلمجمجا>ولقذهذا:قبلوقال<)4(.**ألنار

لسجنئصبم>:يوسفقولاللهذكروقد(،)الاية(بآلبمتت

إلاءدوفيمنتغدونما*3لقفارالؤحدللهأهـضئرمتفرقوتءازباب

جميعهمعنإخباروهذا.)6(لايةاوءاباو-<انشضسمينبموها2أشما

فىبعثناولمد>:تعالىوقال.اللهدونمنيدعونهاآلهةواتخاذبالشرك

يبيناوهذ،)7(لايةا(آلطعوتواجتفبواأدلهاعبدواأتزسولاأمه!ل

)2(

)3(

)5(

.24:النازعاتسورة

.54:الزخرفسورة

.127:الأعرافسورة

.43-14:غافرسورة

34.:غافرسورة

.04-93:يوسفسورة

36.:النحلسورة
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قالكما،وحدهاللهعبادةإلىوالدعوةبالتوحيدبعثواالرسلجميعأن

منذلك>:قالثموأممهمالانبياءذكرأنبعدهودسورةفيتعالى

تعالىيخبر،(الايات)1!(وحصيهمنهاقايمعليثنقصهلقرينجا

الهة.واتخاذبالشركجميعهمعنفيها

فيكونبد،ولانفسهيعبدفانهاللهغيريعبدالمستكبريكنلمولو

.بغيرهيشركلمإنبنفسهأشركقدفيكونمتكبرا،فخورامختالا

منواشتكبروكانبئإلاإتلبس>:تعالىقال،المستكبرينأولهووابليس

.!<)2(البهفريى

غمطومن،بالباطليقرأنإلىيضطرفانهفجحدهالحقبطرومن

اخرينيعظمأنإلىيضطرفانهحقبغيروازدراهمفاحتقرهمالناس

نفسهليعظمحقهمجحدالناسغمطفمن.الشركمنوهذا،بالباطل

علىيعينهممنلهبدفلا،والاختيالالاستكثارهووهذا،بذلاث

عليهوينبنييحمدهبمنيفرحوهو،بهللشركواختيالهاستكباره

رياءأعظممنفيكون،ويعيبهويبغضهيذمهمنويشنا،ويعظمه

الناسأعظممنفالمستكبر،الشركمنوالسمعةوالرياء،وسمعة

لبنيكبروكلشرككليزينالذيهووابليس.وسمعةورياءشركا

باللهالإشراكإلىويدعوهم،يتعاظمحتىأحدهمفيوينفخ،ادم

ديرهممنخرجوا؟ئذينولال!نوا>:تعالىقالكما،بذلكويامرهم

.001:هودسورة)1(

34.:البقرةسورة)2(
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قدكانوإن،اللهبغيرالشركاعظممنوهذا.()1(فاسورئدبطرا

الخلقاطاعممنوبغيرهباللهالاشراكيجمعفهوايضا،بهيشرك

فيبهماقتدىالرسلأطاعومن،بهماقتدىأطاعهمفمن،وعظمهم

عصىمنفجميعضل،عصاهمومن،لربهموطاعتهمتوحيدهم

.مشركفهوبهميقتدولمالرسل

فهوالكتابأهلمنليسمنكلأنعلىالشريعةاستقرتوقد

الجزية،أخذبابفيذلكالفقهاءيذكركما،يستحسنمايعبدمشرك

العبدلانوذلك،الاشراكعنهؤلاءمناحدايخرجانلأحدفليس

مرادامرادكلوليس،بالارادةمتحركحساسوهمامحارثهو

المحبوبالمطاعهولذاتهمرادإلىالارادةتنتهيأنبدلابل،لغيره

إلههاللهيكنلممنفكل.يعبدهالذيالعبدإلههووذلك،المعظم

مشركايكونأنبدفلا،دتهوارقصدهمنتهىهوالذييعبدهالذي

.غيرهووثناأولهملكاكانسواء،غيرهإلىوارادتهقصدهينتهى

غيزعرو<)2(،إلةفقلمماعلمت>:فرعونقولالبابهذاومن

الوجوهبعضمنذلكفيويشبهه<)3(.**الاختهكرليهمأنا>:وقوله

قومهمفهؤلاء،وأمثالهالتركمنالمغلملكوجنكزخانالنمروذ

أصارهماتخدوا>:النصارىفيتعالىقالوقد،بهممشركون

مرلم(أتجفتمسيحوللهدوبفمنأرصباباورقبنهئم

.47:الانفالسورة()1

38.:القصصسورة)2(

.24:العازعاتسورة)3(
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الحراملهمأحلواإنهم":إياهمعبادتهمفي!يمالنبيقالوقد،)1(الاية

عبادتهمتلكفكانت،فأطاعوهمالحلالعليهموحرموا،فأطاعوهم

وتحليلهونهيهأمرهفيالمطلقالمطاعهويكونبمنفكيف.")2(إياهم

للهوالطاعةالدينيكونأنعلىالناسيقاتلونقومهويكون؟وتحريمه

طاعته!عنخرجمنكلدميستبيحونبحيثوحده

فصل

قدكما،الظلمأعظمهوبل،عظيمظلمالشركأنالمعلومومن

.متعددةمواضعفيذلكعلىوتكلمنا،كتابهفيذلكاللهذكر

أيضاوالاستكبار،والقسطالعدلأصلوهو،ددهالتوحيدهووالإسلام

فإن،الناسبعضعلىالاستكبارإلافيهيكنلمولو،الظلمأعظممن

غيرهعلىالعلوولقصده،حقبغيرنظيرهعلىنفسهتفضيلفيهماأدنى

نأوأممهماحادهمالناسفييوجدفلهذا،الخلقويغمطالحقيجحد

وكلوالكبر،الشركعنأبعدكانللاسلامتحقيفاأعظمكانمنكل

الاسلامفانوالكبر،الشركإلىأقربكانالإسلامعنأبعدكانمن

شريكلاوحدهاللهإلايعبدفلا،العالمينربددهالعبديستسلمأنهو

،العدلجماعهاالتيرسلهوطاعةوطاعتهعبادتهعنيستكبرولا،له

الكئبمعهموأنزلنابالبينثرشلناأرسلنا>لنذ:تعالىقالكما

31.:التوبةسورة)1(

لا،غريبحديثهذا:وقال.حاتمبنعديعن)5903(الترمذيأخرجه)2(

بمعروفليسأعينبنوغطيف،حرببنالسلامعبدحديثمنإلانعرفه

الحديث.في
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--
بالقس!لفىأص>قل:وقال<)1(،بالق!طفاسلحقوملميزانو

يقولأنرسولهاللهأمرولهذا.<)2(مسحدعندصلوصهكخوأقيمو

الله<إلالغبدلاوبئمبهمحناسولىءلمحيدحهإلىتعالو>:الكتابلاهل

.)3(الاية

بينوالتفريقالمتماثلينبينالتسويةوهو،العدليتضمنفالاسلام

العالمينربللهالاسلاممنذلكإذ،المخلوقاتمنالمتفاضلين

يامراللهكانالعلياهياللهكلمةوكانتللهكلهالدينكاناذافانه،وحده

هووالقسط،القسطهوالعدلوأصل.الظلمعنوينهىبالعدل

شريك،لهيجعلولاغيرهبهيعدللابأنتعالىاللهحقفيالاقساط

بهيشركونلايعبدوهأنعبادهعلىالله"حق:لمعاذع!النبيقالكما

عظيما،ظلماذلككانغيرهبهعدلوابللهيسلموالمفاذاشيئا")4(.

والتسوية،أظلمالعبادحقوقفيفهماللهحقفيالظلمهذافعلواواذا

والشرك،ظلمالمتماثلينبينالتفضيلأنكما،ظلمالمتفاضلينبين

،(!()آلملمينبرثدنمموليهم>!:تعالىقالكماالاولنوعمن

كما،كلهالعدليتضمنوالاسلام،الثانينوعمنيكونقدوالاستكبار

والكبر.الشركينافيأنه

)2(

)3(

)4(

)5(

.25:الحديدسورة

.92:الاعرافسورة

.64:عمرانالسورة

تخريجه.سبق

.89:الشعراءسورة
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فصل

إلىيحتاجالذينالناسحالالمؤمنيعرفأنهناوالمقصود

له،عبرةمضىفيمنويكون،بهاللهمرمامعهمويعمل،حالهممعرفة

جعلهماللهدينهوالذيالاسلامعنالخلقأبعدكانوالمافرعونفال

شدفرغوتءالأدخلوا>:تعالىقالكما،العذابأشدفيالله

وإشراكا،استكباراالخلقأعظممنكانوالأنهم()1(،**اتعذاب

أمرهواتبصهـافأطاعوه،وربهمإلههمجنسهممنواحداجعلواحيث

هومنعلىإليهمالرسولمجيىءقبلواستكبروابرشيد،ليسالذي

مجيىءوبعد،خولهموكانواحقبغيرفاستعبدوهم،جنسهممن

رسولي.وعلىربهمعلىعلواالرسول

استكبارهممنكانالمسيحإليهمبعثلماإسرائيلبنووكذلك

عنهماللهذكرهكماالطاغوتوعبادتهمالمائدةسؤالهمرسولهمعلى

إني>:لهماللهقالذاكإذالاسلامعنالناسأبعدكانواولما،كتابهفي

منأحداؤأعذبهلاعذاباعذبه-!اقمنكخلغديكفرفمنعلئكغمنزلها

**<)2(.ألملمين

ء.اوالكبرالشركمنفيهمكان!لمجيومحمدإليهمبعثالذينوكذلك

والمنافق.عبرةفيهماعلىذلكمناللهكتابدلوقد،معروفهو

لدركفيائمنفمينإن>:قالكماالكافر،منالآخرةفيحالااسوا

)1(

)2(

.46:غافرسورة

.115:المائدةسورة
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بناللهعبدعنالحديثفيرويوقد)1(.الايةلنار(منلأشفل

أهلمنكفرومنفرعونالالقيامةيومعذائاالناسأشد"إن:عمرو

الثلاثةالرسلعاندواهؤلاءفإن.")2(الأمةهذهمنوالمنافقونالمائدة

فيوالسلامالصلاةعليهمومحمدوعيسىموسىالشرائعاهلالكبار

بذلك.وباشروهم،وجوههم

جنكسخان،عبيدالاسلامديارعلىخرجواالذينوالمشركون

اعتقدواحتى،بهوأشركواالتركمنفأطاعوهقومهاستخفالذيوهو

امهكانتوانما،بينهمابلهيعرفلاإذ،الشمساحبلتهاامهانفيه

ذاتوكانت،غيرهواظهرتذلككتمتثم،التركببعضفجرتبغيا

نإ!يدكنمنإفي>:العزيزقولكتابهفياللهذكروقد.وكيدمكر

كانلهالمجاورةالأمموقهرابنهاعلالماولهذا.!و)3(صعظيمكيذكن

عنالخلقأبعدمنكانواولما.وطاعتهنالنساءتعظيمسنتهممن

قهرهملمنمطيعونفهموشركا،كبراالامماعظممنكانواالإسلام

وتألها،وعبادةطاعةجنكسخانالاعظمكطاغوتهمواستعبدهمواذلهم

منعلىمستكبرونذلكمعوهم،المشركيناعظممنبذلكفهم

.وعلوااستكبازاجنسهموغيرجنسهممنقهروه

)1(

)2(

)3(

.145:النساءسورة

عنه.132()9/تفسيرهفيالطبرياخرجه

.28:يوسفسورة
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باللهأشركلمابهامؤمناكانلوإذ،بالاخرةمكذبفإنهمشرككل

توحيدفضائلومن.والعملالعلمفييدخلالشركوهذاشيئا،

لغيرهفهوالربوبيةتوحيدماو،مقيداولامطلقااللهلغيرليسأنهالالهية

لمأنهمالكفارعنخبروقدأندادا،للهجعلواالذينكقولمقيدا،

الربوبية.توحيدفيبهيشركوا

منالشرككونيعلمونلاالناسمنكثيراأنيعلمأنينبغيومما

علمواوان،نفسهالعبدظلمأوالحكامظلمإلاظلملانهو،الظلم

وجهيفهموالموالاجماعوالسنةللكتابوالتقليدالاتباعجهةمنذلك

سمعوالماالصحابةمنجماعةفهمإلىذلكيسبقلمولذلك،ذلك

فيذلكثبتكما<)1(،بظلعيمنهميقبسوولمامنوا5الذين>:قوله

؟!نفسهيظلملمأينا:قالواأنهممسعودابنحديثمن)2(الصحيحين

لمثركإن>:الصالحالعبدقولإلىتسمعوا"ألم:اللهرسولفقال

منطائفةحده-كماالظلمأنظنواأنهموذلك.<)3(؟"عظيملدلم

إضرارفيهماإلاالظلميرونولا،مستحقغيرإضرارهو-المتكلمين

فان،المؤمنينوعبادهاللهدينيضروالنأنهمالمرادكانإن،بالمظلوم

.28:ملانعا1ةسور(1)

.(421)مسلمو(6744)ريلبخاا(2)

.13:لقمانسورة)3(
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ومعلوم.وأبلغأبلغوالمعاصيبالشركالمؤمنينوضرراللهدينضرر

أنفسهم،يضرونوإنما،ينفعونهولاعبادهيضرهلاسبحانهاللهأن

يرلدشئااللهيضرولنإنهمالكفرفييسرعونالذينيحزنكولا>:قالولهذا

بربهكفرالذيالكافرأنفاخبر<)1(،الاخغفىحظالهميحعلالاالله

لامحارمهوانتهكحدودهوتعدىغيرهوعبدبهوأشركحقهوترك

حقوقهميجحدمنونحوهمالسادةمنالمخلوقيضركما،شيئايضره

شيءكمثلهليسوتعالىسبحانهفالله،عليهمويعتدينعمهمويكفر

.الامثاللهتضربولا

أشرفوهو-ذرأبيعن)2(الصحيحالحديثفيتعالىقالولهذا

نفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادي"يا-:الشامأهلرواهحديمب

!عبادي"يا:قولهإلىالحديثتظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته

قوله:إلى"فتنفعونينفعيتبلغواولن،فتضرونيضريتبلغوالنإنكم

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيزاوجد"فمن

نفعهيبلغوالن،خلقهعنغنيئأنهالقرآنفيأخبروكذلك(".نفسه

غقاللهفإندبومن>:قالكما،بعضنفعبعضهميبلغكما،فينفعوه

يرضئولاعنكئمغنئللهفإ%تكفرواإن>وقال!<)3(،لعابينعن

أننمتكفرواإن>:موسىوقال،()4(لكئمصلزضه!فكرولكفردمانلعباده

.176:عمرانالسورة)1(

)2577(.مسلمأخرجه)2(

.79:عمرانالسورة)3(

.7:لزمر1سورة(4)
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ربهماناخبرهمانبعد<)1(فى*،حميذلغنىدلهفإنجميعالأرضفىومت

،2(()*ننلشديدعذابإن!فرتمولينلازيدنكغشرتملبن>ذنتأ
صط

فإنمانرأكفرومنأتمءالثحصدليبلونيربفنرمنهذا>:سليمانوقال

!ماعلمن>:وقال.()3(*4!مغنئربفإنكفرومنلعقسهيمثكر

.)5(الاية<لأنفسكؤأحسنت!حسنتصإن>:وقال.)4(الاية!وفلنفسه

إسرائيل:بنيعنوقال.()6(صنتسبمثماوعلئهاماصبسبتلها>:وقال

لمانهمفينصفهذاص؟*()7(،يظلموننفسهغكانوظلموناولبهنوما>

ظالوااتذينحمثعووا>!:تعالىوقال.انفسهمظلمواوإنمااللهيطلموا

.()8(؟*ءاتجحيمصرروإكفاهدوممماللهد2ونمن؟*ينبدونَكانواوماوأزؤجهغ

وما>:قالكما،لذاتهعليهماستحقهحقوحدهعبادتهولصدن

*ون*يطعمونأنارلدومازرقمنأرلدمئهمماليعبدونَةإلاوآقيدشآلجنحلقت

الخلقحلقإنماأنهفأخير<)9(،*"*ألمتينالموةذوالرزاقهوللهإن

بأمرهوأرادهوأحبهورضيهبهموأمرهلهمحلقهالذيأنوأخبر،لعبادته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)8(

)9(

سورة

سورة

ةرسو

سورة

سورة

ةرسو

سورة

ةرسو

سورة

.8:هيمبراإ

.7:هيمبراإ

.04:لنملا

.64:فصلت

.7:ءسرال!ا

.682:لبقرةا

.75:لبقرةا

.32-22:تفالصاا

.85-65:تيارالذا
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ماكليعموالرزق،يطعموهانولارزقامنهميردلم،عبادتههومنهم

والمخلوقونالسادةيريدهمامنهميردفلم،وباطناظاهراالحيبهينتفع

.الرزقهيالتيإليهمالمنفعةجلبمن،عبادهممن

كنتمجمتايشربايقفينولياديهتمويوم>:تعالىوقال

ذ!مالىتعاخبرخ،(1)لايةاش!يدا(أم!!لمنونزتخا*7تزعموت

دونمناتخذوهمالذينالشركاءأولئكوان،للهالحقانيومئذعلموا

افتراءحقالهمأندعواهمكانبل،شيءالحقذلكفيلهميكنلمالله

.افتروهماالحقيقةوقتعنهمفضل،افتروه

"هل:لهقال!والنبيأنجبلبنمداذعن)2(الصحيحينوفي

"حفه:قال،اعلمورسولهالله:قلتالعباد؟"،علىاللهحقماتدري

الحديث.وذكرشيئا"بهيشركواولايعبدوهانعليهم

بأنهويخبر،القرانفيوأنواعهوالكفرالشركذكرمنيكثرولهذا

<)3(،"*اطليونهموالبهفرون>:كقوله،الظلماعظممنوانه،ظلم

افمسطنو!ات>:قولهإلى(يدتهعكألظالميعضويوم>:وقوله

بحقليستالعبادةأنالمسيحأخبروقد<)4(.24ضذولال!دنسن

ماستخنكقال>:قولهفي،تعالىللخالقحقهيوانما،للمخلوق

)2(

)3(

)4(

74.75،:القصصسورة

تخريجه.سبق

.254:البقرةسورة

.27:الفرقانسورة
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"ومن:)2(الصحيحالحديثوفي.<)1(بحقلىليسماأقولأنلىيكون

علىفترىممنأطلمومن>:تعالىوقال."كخلقييخلقذهبممناظلم

لايتبمرممنأطلمومق>:وقوله.)3(الاية<إليأوحىقالأؤكذباآلله

أطلوومن>:وقال.(4()*؟*!نقمونالمخرمينمنإناعنهااغسضكلر؟ء

ومق>:لوقا.()لآياتا(قدمتماونسىعنهافاعتهرضربهءئائتذكرممن

.(()6الطفينالقؤمئهدىلاواللهالإسئوإلىيذعئوهوالكذباللهعلىافتر!ممنطلو

القوميهدىلاواللهكفرالذىفبهت>:الملكاللهآتاهالذيفيوقوله

مجونهخأندادااللهدونمنيتخذمنلناسومى>:وقوله.()7(الطدين

ولن>:وقوله)8(.الاية(للهظحئاأشدءامنو!والذيناللهكحب

وقوله:()9(.مشتركونِفيئعذابفىأنيهؤظلمتؤإذليوميفحح

بهاوجحدوا>:وقال.(01()*ة*وأط!ئأظلمهمكانواإخهخفبلمننوجوفوم>

نيالطابيهت>ونذر:وقوله()11(.وعلوبه!ظلماأنفسهتموآشتيقنتها

.116:المائدةسورة)1(

.هريرةبيحديثمن)2111(ومسلم)5395(البخاريأخرجه)2(

.39:الاتعامسورة)3(

.22:السجدةسورة)4(

.57:الكهفسورة)5(

.7:الصفسورة)6(

.258:البقرةسورة)7(

.165:البقرةسورة)8(

93.:الزخرفسورة)9(

.52:العجمسورة)01(

.14:النملسورة)11(
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إنا>:وقال.()2(ظلموالمااهلكنهمالقرىوتتث>،(()71جثياِ

ماىمنخا%>وقذ()3(،سرادقهأجمصىاحاروناراللطنميناغخذنا

فىليؤمآلطدونلبهنيأتونناواتصزلؤمبهمأ!غ>:وقااى.()4(*أ*طلما

قردةمنقصقناكم>(ظلمواالذينالنجويسرواو>،(()3مبيهنِضنلى

إنايوتينآليقولفرفيعذابمننفحةمستهمولين>(ظالمةكاش!

فقلالفالثعلىمعكومنانتاشتويتفإذا>:وقوله.()6(**طنمين!نا

ماترسيئماربقل>:وقوله.*2*()7(المجدفيالقؤومنئحنناائذيللهالمحد

اهلوقول.()8(*9*الظينآلقؤمنخعلنىثف!رب؟يوعدوتِ

ألذينوسيعلو>:وقوله.()9(*صلطفينلقؤمغعلعاءلارئخا>:الأعراف

عذابالطلمبوأغتدنا>:وقوله.1(!هو)0إصينقدبونمنقدبأىظدوآ

القؤلوو!>(()12ظلموأبماخاوَلتماسوتهمفتلف>(1()31الماِ

سورة(ا

سورة(2

سورة(3

سورة(4

ةرسو(ه

ةرسو(6

سورة(7

سورة(8

سورة(9

سورة(01

سورة(11

سورة(21

72.:مريم

:95.الكهف

92.:الكهف

111.:طه

.38:مريم

.3،11،64:الانبياء

.82:المؤمنون

.49-39:المؤمنون

.74:الاعراف

.722:الشعراء

.37:الفرقان

.25:النمل
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عقبةنيانكتف>فانذر:وقوله()1(.ظلموابماعلضهم

.كثيرةهذافيوالايات.!()2(الظالمب

بذلكقصدوا،مستحقغيرإضرارالظلمإن:قالواالذينوهؤلاء

فيبالظلميتضررونالذينالعبادظلموهو،بينهمالمعروفالظلم

،يقصدوهولميستشعروهفلمتعالىاللهحقفيالظلمماو.حقوقهم

ناعلىبناء،العاميةالنفوسأكثرفيهوكما،ظلمايعدونهلاولعلهم

علىشكرهيوجبونهذامعهؤلاءأكثرلكنضرر،يلحقهلاغنيالله

عنالعبادخلوفرضإذاشرعورودقبلالمجردبالعقلإليهمإحسانه

بالعقلتعرفكما،الشرعمعذلكلوجوبمعزفاالعقليجعلونشرع

بشكرينتفعلاسبحانهبأنهعلمهممع،أيضابالشرعتعرفكثيرةأمور

الواجبالحقتركأنومعلوم.الكافرينبكفريتضررولا،الشاكرين

غيرلاضرارمجرداالظلميكونلاأنأصولهمفيناسبظلم،

لذاتهيقيحماوفعللذاتهيحبماتركفيهيدخلبل،المستحق

كانوانقبيحاللهمنالظلمأنبالعقلعرفإنه:يقولونولهذا.عندهم

نظيرمنهالظلمأنبذلكيعنونلكنهم،حقفيهوهذا.بفعلهيتضررلا

بخلقه،ويمثلونهأندادا،للهفيجعلونبعضا،بعضهمالعبادمنالظلم

القدريةمنوصاروا،الصلالفيوقعواهناومن،الامثاللهويضربون

.للأفعالوحلقهالكاملةوقدرتهالنافذةلمشيئتهالمنكرينالمجوسية

.الاحوالبجميعالمحيطوكتابهالقديمعلمهينكرمنومنهم

85.:النملسورة)1(

.04:لقصص1سورة)2(
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القدر،إثباتفيالسنةإلىالمنتسبينمنآخرونعارضهموقد

الصوابعلىوخلقهوقدرتهومشيئتهاللهعلم"منأثبتوهفيماوهم

عنهاللهتنزهفيمانازعوهملكن،الامةوإجماعوالسنةللكتابالموافق

مننوعفيهنزاعا،الحقمنخلقهعلىلهيجبوفيما،الظلممن

بهينتفعولايفعلهبمايتضررلااللهكانإذا:وقالوا،الجدالفيالباطل

يقدرمماشيءتسميةاوقبيحفعلعنلتنزيههمعنىفلا،بهيأمرولا

نسبتولوالأشياءبهذهيتضررلالأنهسفها،وظلمااوقبيحاعليه

لمناو،بهويتضرربفعلهينتفعلمنإلاتكونلاالأسماءهذهإذ،إليه

عبادهمعرفةمنبشيءينتفعلاكانوإذا،يخافهامرهمطاعامرفوقه

لمكانوإذا.لهعليهمشيءلايجابمعنىفلاوشكرهموعبادتهم

العبدفعللقبحمعنىولا،منهمشيءلقيحمعنىفلاينههمولميأمرهم

به.مأموراكونهإلالحبهمعنىولا،عنهمنهياكونهإلا

للكتابالمخالفالمردودمننوعكلامهمفيكانوإنوهؤلاء

معالذيالحقاضعافمعهمالذيفالحق،السلفوإجماعوالسنة

إضرار:قالواالذينوهم،معرفاالعقليجعلونالذينوهم،الأولين

الأئمةسلفوإجماعوالسنةللكتاببئأولئ!مخالفةفإن.مستحقغير

هؤلاءوأما.ذلكبسببلهمالذموعظم،عظيمةامورفياوقعهم

تعدنوعمنهموحصل،وغموضهالامرلدقةتقصيرنوعفقصروا

كانواولهذا،اللهشاءمنإلاالمضايقهذهفيمنهيسلمأنقلباجتهاد

الفرقةفيداخلينالأولونوكان،والجماعةالسنةإلىمضافين

.والخروج

241



مسألةوعلىالعقليوالتقبيحالتحسينمسألةعلىتكلمتوقد

علىالحقمريديوقفبماالموضعهذاغيرفيالظلمعنالربتنزيه

الغرضيكنولم.بالئهإلاقوةولاحولولا،اللهشاءإنالامرحقيقة

الظلمكونبسببلأنه،بهالكلاملاتصالذلكبيناوانما،هذاذكرهنا

الحقوكون،الظلممنالمظلوملاحترازمستلزماعامةالنفوسفي

حفاوحدهاللهعبادةكونإلىأكثرهميهتدولم،المستحقلنفعمستلزما

حقه.فيظلماالشركوكون،له

ونحوهمالمعتزلةفزعمت،وجنسهالتكليفوجهفياضطربواثم

تعريضمنفيهلماذلكأنوالتجويز)1(التعديلفييتكلمممن

بيناللغومنالكلامهذاوكان،بدونهيحصللاالذيللنفعالمكلف

بدونشكرهيوجبونأنهممعهذا.كثيرةوجوهمنبطلانهالناس

بين.تناقضوهذا،ال!ثرعيالتكليف

المشيئةمحضذلكإن:السنةإلىالمنتسبينمناخرونوقال

منالظاهرينالسنةأهلعلىغالبالاطلاقوهذا،الارادةوصدق

ماويحكميشاءمايفعلاللهأنومعلوم،ومتكلميهمالسنةأهلفقهاء

الحكمةأنواعمنمرهوخلقهفيماالعاقلينكرلالكنيريد،

المناسبةفيهاالتيالوجوهمنالوجودإخلاءبل،لخلقهوالمصالع

الدينفيالفقهوحررلبابهاالشريعةسلمتفقد،الظلممنلاحكامها

هيالرسولسنهاالتيالسنةكونالمعارضيفهمولم،صاحبه

ويجوزيكونأنيجوزوهذاهذا،يجؤزهذايقولون"اي:الاصلهامشفي)1(

05(.)صانظر،الجورمن"التجوير":[لارجحولعل."يكون]لا[أن
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والحكمة.الكتابعليهأنزلاللهوأن،الحكمة

تإ>:وقوله<)1(بالفحشايأعسلاأدلهإت>:قولهتدبرمنثم

إلاوآلالنستجنظقتوما>:وقوله()2(*صعظيولظلوألمثرك

انهعلم-")4(عبادهعلىاللهحقما"أتدري:وقولهليغبدونِة*<)3(

وقبحهقبحهايوجبماوالفواحشالشركفيوأنيعبد،أنيستحق

لاالذيالأمرمنالرسلعليهاتفقتمابينالفرقلهوطهر،وتحريمه

أصلهالذيالصالحوالعملالاخرواليومباللهالإيمانمثل،النسخيقبل

حقبغيرالنفسقتلتحريممنفيهوما،لهشريكلاوحدهاللهعبادة

المكيةالسورفيهاللهأنزلمماذلكوغيروالطلموالكذبوالزنا

صفةمثلالرسلشرائعفيهشرعتوما،الدينأصولعلىالمشتملة

اللهأنزلهمماذلكوغيروأنواعهاالعقوباتومقاديروأقدارهاالعبادات

الوجهةمنالقرانلأهلجعلهمافيهاوأنزل،المدنيةالسورفي

الأمم.سائرعلىبذلكوفضلهم،والمنسكوالمنهاجوالشرعة

الاسلاملناورضينعمتهعليناوأتمديننالناأكملالذيللهوالحمد

دينا.

)1(

)2(

)3(

)4(

.28:الأعرافسورة

.13:لقمانسورة

.56:الذارياتسورة
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فصل

غيرفيالشيءوضعالظلمإن:المتسئنةمناخرونقالولهذا

وضعماايظلم"فماأباهأشبه"من)1(:العربيقولكما،موضعه

فيعليهتكلمناالذيالاولمنسلمالحدوهذا.موضعهغيرفيالشبه

وهو،الشيءموضعبيانإلىيحتاجفإنه،إجمالفيهلكن،قبلهالفصل

هذاولكن.الحقتركالظلم:قالفكأنه،الحقمعرفةإلىيرجع

يعبرلاالعامالامرهذانوسديدا،كلامايكونأنيمنعلاالاجمال

موضعكلففيالتفصيلماو،الجامعةالعبارةهذهبمثلإلاعنه

بحسبه.

قبله:الفصلفيقولهوهوهذا،فيهالاولالحدكانولهذا

منفيه"مستحقغير"إضرار:القائلقولفإن،"مستحقغيرإضرار"

الحقبيانإلىفيحتاج،المستحقمعرفةمنبدفلا،هذانحوالاجمال

معرفةعلىموقوفاالحدينمنكلكانفإذا.للظلمالمضادوالعدل

قالولذلك،أحكمكان،للمعنيينالجامعهوالاولوكان،الحق

ذلك،نحوأوالواجبعنالنقصأوالحقنقصالظلم:بعضهم

شيئا.منهتنقصلمأي<)2(شئأتطسهولم>:بقولهمستشهدين

تركوهو،الظلمنوعيأحديتناولإنمافظاهرهصحيحاكانوإنوهذا

)1(

)2(

المقالوفصل016(،145)صعبيدابيمثالو332()1/الحيوان:انظر

للميدانيالامثالومجمع244()2/للعسكريالأمثالوجمهرة185()ص

/2(.)003

33.:الكهفسورة
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لاالحدتعدىمنفان،الحدتعديوهو،الاخريستلزموقد،الواجب

الظلم،لمسمىملازمالحقفنقص،عليهالمتعدىحقينقصأنبد

موضعهغيرفيالشيءوضعفإن،العمومفيالثانيالحدفسادوهو

الحقنقصلانمنه)1(أعمهو:يقالوربما.منهلموضعهوحلونقص

وقدآخر،موضعإلىلهنقلايكونوقد،بالكليةلهتركايكونقد

فلا،أخرىأمورعدماستلزموان،ثابتاموجودامراإلايكونلا:يقال

الظلم.وهو،غيرهفيوضعموضعهفييوضعلمفاذا،محلمنلهبد

بشيءفليسوجوديامراومرتباحفايستلزملاالذيالمحضالعدمأما

ظلم.غيرإنهولاظلمإنه:فيهيقالفلا،أصلا

العلم"قاعدةفيأصلهاعلىتكلمتقد،دقةفيهامعانوهذه

مفتقراالظلممعرفةعادفقد،"والمعدومبالموجودوتعلقهماوالارادة

الموضع،هذاغيرفيالحقمعنىعلىتكلمتوقد.الحقمعرفةإلى

فعلمنايوجدأنأيالوجود،يستحقوماتارةالموجودبهيعنىوأنه

الثابتهوالحقالخبريالكلامففي.أخرىالمانعوهو،الطاعة

وأوجودهيبتغىماهوالحقالطلبيالكلاموفي.عنهوالخبربهوالعلم

والامروإرادتهالحقوهوالخيروهو،للعبدكالنافعالوجوديستحقما

باطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل:!يمالنبيكقول،يضادهالباطل،به

يأ،")2(الحقمنفإنهن،امرأتهوملاعبتهفرسهوتاديبهبقوسهرميهإلا

قوله:وكذلك.الامورهذهفيإلالهفائدةولافيهمنفعةلااللهوأن

الاشياء".جميعفيعافايقعقدالظلمأن"أي:الاصلهامث!في)1(

تخريجه.سبق)2(
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باطل،أوحقبأنهاالافعالفيهيصفمماذلكونحوحق")1("الوتر

عمل:الفقهاءيقولولهذا،باطلبأنهاالكفارأعمالاللهوصفكما

وترتبمقصودهبهحصلفما،الباطلوبإزائه،وصحيحصالحوعقد

ولامقصودهبهيحصللموما،الصالحوهوالصحيحفهوأثرهعليه

باطل.فهوأثرعليهترتب

والجوروالظلموالحقالعدلأنفاعلمالامورهذهتقررتإذا

فيذلكبدونويكون،للمستحقوالضررللمستحقالنفعمعيكون

الظلموقعمنكلفليس،ورطبيابسكلفيوالحيواناتالجمادات

فيه.العدللعدملغيرهالضررحصلوانما،بهمتضررايكونحقهفي

والزروعوالثماروالاشجاروالملابسوالأطعمةالانيةفيهذاوتدبر

عنالمتناظرينالحائطينأحدنقصإذاالمبنيالبيتفإن،ذلكونحو

كانالحائطينبينمماأقصرجذوعهبعضأوالسقفجعلأوالاخر

لاحدظلماهذاوكان،البناءذلكبهيقومالذيوالحقللعدلتركاهذا

هذا:ويقال،يصلحلاهذا:فيهويقال،الجذعينولاحدالحائطين

بقدريجعلانيستحقالحائطوهذاهنا،يوضعأنيستحقالجذع

والمراد،الاستحقاقفيهايذكرالتيالمعانيمنذلكونحوهذا،

عمانقصماإذايطلقبعضهاويجعلبينها،العدلمنذلكويجعل

فيالساكنضررمستلزمكلهوذلك.موضعهغيرفيوضعأويستحفه

حديثمن)3/238(والنسائي)1422(داودبوو418()5/احمداخرجه)1(

من)9141(داودبوو357()ه/أحمدوأخرجه.الانصاريايوبابي

الحصيب.بنبريدةحديث
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الذبصالشيءيفعللملانهالمقصود،الانتفاعقواتأوالمسكنذلك

ظلم.منفعتهفنقص،بهينتفع

وأالاخر،عنالثوبجانبيأحدنقصلو،اللباسفيوكذلك

النسجمنيستحقصهعماالثوبنقصأو،وقدرخياطةمنيهيتممانقص

كذابهيفعلأنحقصهوكان،حقهيعطلم:فيهقيل=نحوهأوالغزلأو

ظلم،وهذاعدلوهذا،وهذاهذابينيسوىأنالواجبوكان،وكذا

.ونحوهالموضعهذاالجانبهذاظلموقد

ذلك،ونحوطبخهومقدارالطعامأجزاءفي،الاطعمةفيوكذلك

الارضأثيرتإذاالزروعفيوكذلك.العدلعلىمبناهاحقوقلها

هذا:قيلوالا،يستحقهالذيالوجهعلىونظفالزرعوسقيوبذرت

عملفاذا.ذلكونحو،حقهيعطلمالزرعوهذا،وكذاكذايستحقكان

قالكما،شيئامنهيظلمولمثمرهأخرج:قيلالثمروأخرجيستحقهكما

بنخلىوحققتطأغنتمنجننينلاصمدهماجعنارجلينمثلأ!واضزل!لهم>:تعالى

شثأ()1(،فهنامنهكلهاولؤتطلمءانتلجئتين!ازرعا!كلتاوجعلنا

لمفيهالعبدعملمنحقهأعطيلمالانهالجماد،نفسمنالظلمجعل

،أخرىومظلومةتارةظالمةفتكونلهايجعلقدكما،شيئاعاملهيظلم

:)2(النابغةقالكما

أحدمنبالربعوماجواباعيتأسائلهاأصيلالافيهاوقفت

)1(

)2(

32.33،:الكهفسورة

.(14،15)صديوانه
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الجلدبالمظلومةكالحوضوالنويأبينهامالأياالاواريإلا

وأكرمتالنتنفيألقيأنتنإذاالخبزمثلذاتهفيأشرفكانوما

لهظلماهذاكان=وغيرهالمكانفيعليهوفضلتونحوهاالعذرة

الظالم.المتضرروإنما،ذلكفيمتضرراهويكنلموإن،لحقهوتركا

أحسني،عائشة"يا:ملقاةلقمةرأىلمالعائشةجم!ي!النبيقالولهذا

.")2(إليهمفعادتقوما)1(فارقتنعمةقلفإنها،عندكاللهنعمجوار

النعمبعضتكنلموإنكفرا،نعمهبدلواقومااللهذموقد

والعظامالروبحتى،حرمةلهبماالاستنجاءعنينهىولهذا،متضررة

وطعامالانسطعامفكيف،دوابهموطعامالجنطعامهيالتي

فلهاالجنعلىمنفعتهاتفويتمنفيهلماكانوإنوذلك؟دوابهم

الكسرمثلالاستنجاء-بغيرالانسانفولهالوحتى،بذلكشرف

بها.المستنجيبمنزلةذلكفييكنلم-والتفتيت

ذلك،بقدرالحقمنلهكانأعظمبهالمنفعةكانتمافكل

يتضررلانفسهفيهوكانوان،دونههومايستحقهلمماواستحق

كانوإن،منهالمنفعةكانتأوبهاينتفعذاتهكانتسواء،حقهبتفويت

نأع!يماللهرسولأمرنا:عائشةقالتوقد،حقهبتفويتيتضررلاهو

بابهاعلىوقفقدوكان.)3(وغيرهداودأبورواه،منازلهمالناسننزل

)1(

)2(

)3(

قوم".عننفرت:"رواية:فوقهاالاصلفي

.2(0)7/الارواءفيالالبانيوضعفه.عائشةعن)3353(ماجهابنأخرجه

=ميمون:وقال،عائشةعنشبيبأبيبنميمونطريقمن)4842(ابوداوداخرجه
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.العطاءفيففضلته،الاخرمنأشرفأحدهماسائلان

-

بللكميفزاتحسبوهمنكؤلاصةجاءوبالاقكالذينان>:تعالىقالوقد

هو-الظلمأعظممن-وهوعليهمالافكأنفأخر!)1(،حءٌ. لكم*حيرهو

بالكذبالانسانتضرروإنإنه:فيهيقالقدهذالكنشز.لالهمخير

قالوقد.شرالاخيراكانزائدةمنفعةعاقبتهكانتلمالكن،عليه

أئمومنونمنهملهغخيمال!نالكهتبأقلءامفولو>:تعالى

أنهمفاخبر)2(،الايةأذهـ(إلايضروصم!لنلمشقونوأتحزهم

للمؤمنينظالمينهذامعكانواوان،ذىإلاالمؤمنينيضروالن

.والفجوربالكذب

ذاضلمنيصركملاأنفسكئمعلتكتمءامنواالذينيايها>:تعالىوقال

وإن،المهتدينيضرونلاالضالينأنسبحانهفأخبر()3(،أهتديتص

ظالمينهذامعكانواوإن،الضررهوليسفالاذى،يؤذونهمقدكانوا

والمنافقونالمحاربونالكفاريطلمكما،الظلممنبأنواعلهم

ونكمدمنبطانةتتخذوألاءامنوالذينيايها>:تعالىقالوقد،المؤمنين

بصزصخلاوتتقواقضبروأوان>:تعالىقولهإلىخبالا<يألونكملا

بماللمؤمنينالظالمينالمنافقينهؤلاءعنفأخبر<)4(.نشاكيذهم

)1/6(.صحيحهمقدمةفيمسلموعلقه.عائشةيدركلم

.11:النورسورة)1(

.111-011:عمرانآلسورة.)2(

.501:المائدةسورة)3(

.012-118:عمرانالسورة)4(
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شيئا.كيدهميضرهملاواتقواصبرواإذاالمؤمنينوأن،ذكر

ظلمهيضرهلاقدبل،البئةالمظلوميضرظالمكلليسأنهفعلم

عليكاللهولنر>:تعالىقولهومنه،إضرارهالظالمقصدوإنشيئا

وماأنسمإلاينونوماصاوكأنمنهمظانسةلهمتورحمته-

فلاهذاومع،ظلمهممنذلكأنومعلوم.()1الاية(شئةمني!ونف

يضرونه.

2)ِ(.
سبعأكل"من:قالع!يمالنبيعنسعدعنمسلمصحيحولمحي

والسم."يمسيحتىسميضرهلميصيححينلابتيهابينمماتمرات

ظالم.شقيمنيكونقد

اللهبكلماتأعوذمنزلا:نزلإذاقال"من)3(:الصحيحوفي

يرتحلحتىالمنزلذلكفيشيءيضرهلم،خلقماشرمنالتامات

0)4(0.ولاأذىأوبطلمالجنأوالإنسمنظالملهيعرضوقد."منه

وشرالعقد،فيالنفاثاتوشر،خلقماشرمنبالاستعاذةاللهأمروقد

ظلم.كلهوهو،ذلكيضرهلماللهأعاذهومن،حسدإذاحاسد

يضوهم"لا:الساعةقيامإلىالمنصورةالطائفةفيقولهوكذلك

ظلم،وذلك،ويخالفونيضزونفهم(،")خالفهممنولاخذلهممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.113:العساءسورة

)4702(.برقم

حكيم.بنتخولةعن)8027(مسلم

ذلكلما."يضره:ولعلها.الأصلفيمطموسةكلمةهنا

تخريجه.سبق
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ذلك.يضرهملاولكن

به،يتضررلاومابهيتضررمماالمخلوقحقفيالظلمكانفإذا

وا،المظلوميضرممايكونأنولا،المظلومإضرارشرطهمنوليس

يكوناناولىتعالىاللهحقفيفالظلم،بهيتضررممنالمظلوميكون

بتركيتضررونالعبادوإنما،يظلمهماوالعباديضرلااللهفإن،كذلك

منحقتركفإن،بتركهالعبدويتضرر،لذاتهاستحقهالذيالحق

اللهبعبادةإلاقيامولالهصلاحلاوالعبدالعبد،يضرالعبدإليهيحتاج

عليهفيهعطيمظلمهذافتفويته،لهوالذلومحبتهلمعرفتهالجامعة

ينجبر.لاالذيالعظيمالضرر

الطعاممنإليهيحتاجماعندهكانمنالوجوهبعضمنويشبهه

العذرةمنمقامهيقومانهظنبماعنهواعتاض،فاتلفهوالشراب

ظلمإذاوالمستحق،صاحبهضرالقوتحقفيظلمفهذا،والبول

جهته،منومحبوبلهمطلوبكمالإليهبالنسبةهومافوتفقدحقه

لها،الذيكمالهاعنناقصةبقيتتستحمهماتركإذاالجامداتفإن

هومافوتقديكونانبدفلايضرهلموانحقهظلمإذاوالإنسان

له.وصلاحلهمحبوب

سبحانهوهو5،ويرضاالحسناتمنبهامرمايحبسبحانهوالله

التيراخلتهاضلمنيفرحممااعظمإليهتابإذاعبدهبتوبةيفرح

حيثعظيمامروهذا،وجدهاثممهلكةمفازةفيوشرابهطعامهعليها

الفاقدالعبدمحبةمناعطموطاعتهالعبدبإيمانورضاهمحبتهكانت

والمركبوالشرابالقوتمنبهإلالهقوامولامنهلهبدلالماالواجد
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كلاهماالاخراحدهمايقنررجلينإلىاللهيضحكولهذا.والسلامة

)1(وكذلك.متعددةكثيرةونظائره،الجنةيدخل

النسخة.فيالكلاميننهيهنا)1(
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مسالة

يزيدوحكمالحسينمقتلفي





عنه-ورضياللهرحمه-سئل

وما؟قاتلهوحكمحكمهوما-عنهاللهرضي-الحسينمقتلعن

إلىوحملهمأهلهوسبيالحسينمقتلصفةمنصحومايزيد؟حكم

وعليوالحسينالحسنأمرفيمعاويةحكموما؟معهموالرأسدمشق

ذلك؟ونحوعثمانوقتل

عنه-اللهرضي-فأجاب

فقتلوا-عنهماللهرضي-والحسينوعليعثمانأما.للهالحمد

عثمانفيوردوقد،والجماعةالسنةأهلباتفاقشهداءمظلومين

وقيبل،الجنةأهلمننهموشهداءأنهمفيصحيحةأحاديثوعلي

قال!يهالنبيأن)1(الصحيحالحديثفيكماأيضا،والزبيرطلحة

وأ-حراءاثبت":وعليوعثمانوعمربكرأبوومعهاهترلماللجبل

بالجنةلمجيمالنبيشهدقدبل."وشهيدانوصديقنبيعليكفانما-أحد

)2(
وقاصأبيبنوسعدوالزبيروطلحةالاربعةالخلفاء:وهم،ة8

.الجراحبنعبيدةبووعوفبنالرحمنوعبدزيدبنوسعيد

عنوجهغيرمنثبتوقد،مستفيضةفكثيرةالصديقفضائلأما

لاتخذتحليلاالارضأهلمنمتخذاكنتلو":قال)3(أنه!لخيمالنبي

)2417(مسلمخرجهو.مالكبنانسحديثمن)3675(البخاريأخرجه)1(

.بنحوههريرةابيعن

ماجهوابن)3748(لترمذي1و)4648(داودبوو918()1/أحمدأخرجه)2(

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالزيد.بنسعيدحديثمن)133(

سعيد=ابيحديثمن)2382(ومسلم36(ه4)466،البخارياخرجه)3(



امنإن":وقال.نفسهيعني"اللهخليلصاحبكمولكنخليلا،بكرابا

فييبقين"لا:وقال.بكر"أبويدهوذاتصحبتهفيعليناالناس

)1(:لعائشةوقال.بكر"ابيخوخةإلاسدتإلاخوخةالمسجد

عليهيختلفلاكتابابكرلأبيأكتبحتى،واخاكاباكلي"ادعي

وجاءته.بكر"أباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":قالثم."بعديمنالناس

فلمجئتإنأرايت:فقالت،إليهترجعنفأمرها،شيئافسألتهامرا

.بكر")2(أبافائتيتجدينيلم"إن:قال-الموتتعنيكأنها-؟أجدك

إليكم،اللهرسولإني:فقلتإليكمجئتإني،الناسايها":وقال

فهل،ومالهبنفسهوواساني،صدقت:بكرأبووقال،كذبت:فقلتم

.)3("؟صاحبيليتاركوانتم

بالنقل.العلمأهلعندثابتةالصحاجفيكلهاالأحاديثوهذه

ايامابالناسفصلى،موتهمرضفيبالناسيصليانامرهأنهتواتروقد

وعليوعثمانعمر-حاضرونكلهموأصحابه،بأمرهمتعددة

لهقالعمرأن)4(الصحيحفيوثبت.كلهمعليهمفقدمه-وغيرهم

إلىوأحبناوسيدناخيرنا"أنت:والأنصارالمهاجرينمنبمحضر

)1(

)2(

)3(

)4(

جندبحديثفيفهي"،اللهحليلصاحبكم"لكنجملةإلابنحوهالخدري

)532(.مسلمعنداللهعبدبن

.بنحوه)7217(البخاريورواه.عائشةحديثمن)2387(مسلمأخرجه

مطعم.بنجبيرحديثمن)2386(ومسلم)9365(البخارياخرجه

الدرداء.ابيحديثمن)3661(البخاريأخرجه

)3668(.برقمالبخاري
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عنسألهالعاصيبنعمروان:)1(الصحيحفيوثبت."!ك!ييهاللهرسول

هبكر"ابو":فقال،إليهالرجالاحب

بسطها،موضعهذاليسجداكثيرةوعليوعثمانعمروفضائل

وسعيدوسعدوالزبيرطلحةمثل-هؤلاءدونهومنأنالمقصودوإنما

كما،راهزعنهموهو!ك!يواللهرسولتوفيقد-عوفبنالرحمنوعبد

سته:فيشوزىالامرجعلانهعمرعن)2(الصحيحفيذلكثبت

الذينهؤلاء:وقال،الرحمنوعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليعثمان

منالصيم)3(فيثبتقدبل.راضعنهموهو!اللهرسولتوفي

اللهرسولفيهقالبلتعةابيبنحاطبانطالبابيبنعليحديث

:فقالبلىراهلإلىاطلعاللهانيلىريكوط،!رراشهد"!!4:ص!طه!

عشر.وثلاثةمئةثلاثوكانوا."لكمغفرتفقدشئتممااعملوا

)4(.د.
الناريدخل"لا:قالانه!ي!النبيعنمسلمصحيحديولبت

رضيكلهموأربعمئةالفاالشجرةأهلوكان."الشجرةتحتبايعاحد

المهاجرينمنالأولونالسابقونوهمعنه،ورضواعنهمالله

درجةاعظمفهم،وقاتلواالفتحقبلمنانفقواالذينوهم،!الأنصار

انهلمجهالهالنبيعن()الصحيحفيوثبت.وقاتلالفتحبعدمنانفقممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4832)مسلمو(2663)ريلبخاا

.(0037)ريلبخاا

.(4942)مسلمو(8393)ريلبخاا

مبشر.امعن)6924(برقم

.الخدريسعيدابيحديثمن)2541(ومسلم)3673(البخاري
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مدبلغماذهباأحدمثلأحدكمأنفقفلو،أصحابيتسبوالا":قال

والله:قالحاطبغلامأن)1(الصحيحفيوثبت."نصيفهولاأحدهم

قدانه،كذبت":له!يمالنبيفقال،النارحاطبليدحلن،اللهرسوليا

كاتبوقد،الملكةسىءحاطبكانوقدوهذا."والحديبيةبدراشهد

أخبرالذنوبهذهومع،الفتحغزوةفيع!يراللهرسولباخبارالمشركين

أفضلهوبمنفكيفالنار،يدخلولاالجنةيدخلممنأنه!تمالنبي

بنالرحمنوعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليكعثمانبكثير؟منه

.عوف

ريحانةوهما)2(،الجنةأهلشبابسيداوأخوهفهوالحسينماو

فيوثبت)3(.الصحيحفيذلكثبتكماالدنيا،من!ي!ماللهرسول

والحسين،والحسنوقاطمةعليعلىكساءهأدارأنه)4(الصحيح

وطهرهمالرجسعنهمأذهب،بيتيأهلهؤلاء"اللهم:وقال

حلماأعظمكانلكونه،الافضلهوالاكبرالحسنكانوان.تطهيرا"

ثبتكما،المسلميندماءوحقنالمسلمينبينالإصلاحفيوأرغب

المنبرعلىلمجي!النبيرأيت:قالبكرةابيعن()البخاريصحيحفي

جابر.حديثمن)5921(مسلم)1(

)5/والنسائي)3768(والترمذي84(3،62،64،)3/أحمدأخرجه)2(

غيرهعنالبابوفي.الترمذيوصححه.الخدريسعيدأبيحديثمن05(

الصحابة.من

عمر.ابنعن4995()3753،البخاري)3(

عائشة.عن)2424(مسلم)4(

)4027(.برقم)5(
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،أخرىوعليهمرةالناسعلىيقبلوهو،جانبهإلىعليبنوالحسن

عظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيا،هذاابني"إن:ويقول

النبي!كان:قالأسامةعن)1(البخاريصحبحوفي."المسلمينمن

،الاخرىفخذهعلىالحسنويقعد،فخذهعلىفيقعدنييأخذني

منوكانا.يحبهما"منوأحب،فاحئهما،أحبهماإنياللهم":ويقول

الامة.اقتتالىفيللدخولالناسأكره

ظالمونوقتلتهشهيدا،مظلوماقتل-عنهاللهرضي-والحسين

بقولويحتج،بحققتلإنه:يقولالناسبعضكانوإن،متعدون

بينيفرقأنيريدواحدرجلعلىوأمركمجاكم"من!يو:النبي

)2(.مسلمرواه.كان"منكائنا،بالسيفعنقهفاضربواجماعتكم

يفرقأنفاراد،مجتمعونوهمالامةأتىالحسينأنهؤلاءفزعم

ولمالامامبيعةعنيتخلفمنبخلافوهذا.قتلهفوجب،الامة

مععبادةبنسعدالصحابةيقتللمكما،قتلهيجبلافانه،عليهيخرج

وعمر.بكرأبيبيعةعنتخلفه

أقامحتىيقتللمعنهاللهرضيالحسينفان،وجهلكذبوهذا

المدينةإلىيرجعأويزيدإلىيذهبأنوطلب،قتلهمنعلىالحجة

لافكيف،إجابتهلوجبالناسآحادطلبهلووهذا.الثغرإلىيذهبأو

الكفيطلبوهوذلكإلىعنهاللهرضيالحسينإجابةيجب

والامساك؟

.3735()برقم(1)

عرفجة.عن()1852برقم)2(
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الشيعةمنالعراقأهلمنقومالانكانفانمامجيئهأصلوأما

الظلم،وظهورالشريعةتغيرمنفيهايشتكونكثيرةكتباإليهكتبوا

شارو،والعدلالشرعإقامةعلىويعاونوهليبايعوهيقدمأنمنهوطلبوا

عبدبنبكربيوعمروابنعباسكابن-والعلمالدينأهلعليه

نألهوذكروا،إليهميذهبلابأن-هشامبنالحارثبنالرحمن

وأن،مطلوبهعلىيقدرولا،بقولهميوفونلاوأنهم،يغزونههؤلاء

أنهالحسينفظن.مرادهمنيتمكنولموأتباعامنهحرمةأعظمكانأباه

ثانيا،قتلوهثمأولافاووه،عقيلبنمسلمعمهابنفأرسل،مرادهيبلغ

فلم،الظالمةالسريةفأدوكته،الرجوعطلبذلكالحسينبلغفلما

رجوعهمنولايزيد،إلىذهابهمنلا،ورسولهاللهطاعةمنتمكنه

أحرصمنبالحسينيجتمعلويزيدوكان.الثغرإلىولابلدهإلى

عندهالمسلمينفييكنولم،حقهورعايةوتعظيمهإكرامهعلىالناس

قدامإلىسهرحملواالظلمةأولئكقتلهفلما،الحسينمنأجل

أنسالمجلسفيوكان،ثناياهعلىبالقضيبفنكتزياد،بناللهعبيد

يقبل.ع!ي!اللهرسولكانحيثبالقضيبتنكتإنك:فقالمالكبن

كانالاسلميبرزةأباأنالمسند)2(وفي)1(،الصحيحفيثبتهكذا

.زيادابنعندبالعراقكانفهذا.شاهداأيضا

،كذبفهوبهوالطوافغيرهاأوالشامإلىالرأسحملماو

بالقضيب-ونكتيزيدقدامإلىحملأنهتروىالتيلرواياتو

)1(

)2(

نس.عن)3748(البخاري

فيه.أجدهلم
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بنعليحمللماأنهالثابتبلمنها،شيءيثبتلاضعيفةروايات

القرابةلاجليزيد،بيتفيالبكاءوقعيزيدإلىبيتههلوالحسين

ابناللهلعن:قاليزيدأنوروي.المصيبةلأجل،بينهمكانتالتي

قتله.لماقرابةالحسينوبينبينهكانلو-،زيادابنيعني-مرجانة

نهو.الحسينقتلبدونالعراقأهلطاعةمنأرضىكنتقد:وقال

فاختار،المدينةإلىالرجوعوبينعندهمقامهبينالحسينبنعليخير

جهاز.أحسنفجهزه،الرجوع

فيمنازعتهعنبدفعهأمرولكن،الحسينبقتليأمرلمويزيد

أنكرممافهذا،منهمينتقمولمالحسينقتلةيقتللمولكن،الملك

أمرفانه،بيعتهنكثوالماالحرةبأهلفعلماعليهأنكركمايزيد،على

حنبل:بنلاحمدقيلولهذاثلاثاهالمدينةبإباحةعليهمالقدرةبعد

فعلالذيهوليسأو،كرامةولا،لا:فقاليزيد؟عنالحديثأيؤخذ

يزيد،نحبإنا:يقولونقوماإن:لهوقيلفعل؟ماالمدينةبأهل

لاأو:لهفقيلالاخر؟واليومباللهيؤمنمنيزيديحبوهل:فقال

أحدا؟يلعنأباكرأيتمتى:فقال؟تلعنه

كماوسيئاتحسناتله،المسلمينملوكأحدفيزيدهذاومع

بناللهعبدعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد،الملوكمنلغيره

ولو."لهمغفورالقسطنطينيةيغزوجيشأول":قالع!م!هالنبيأنعمر

أبوومعه،معاويةأبيهخلافةفيغزاهايزيد،أميرهمكانغزاهاجيش

عمر.ابنلاملحانبنتحراممعنولكن)2492(برقم)1(
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.هناكودفنوماتالانصاريأيوب

وأما،عثمانخلافةفيولدبل،الصحابةمنهوليسهذاويزيد

أبوأمره،صالحرجلوهو،الصحابةمنفهوسفيانأبيبنيزيدعفه

عندمعروفةبوصاياووصاه،ركابهفيومشىالشامفتوحفيبكر

معاويةأخاهعمرولىعمرخلافةفيماتولمابها،يعملونالفقهاء

ابنهيزيدلهوولد،عثمانقتلأنإلىوولاهفأقرهعثمانوليثم،مكانه

.عثمانخلافةفي

غيرولاعلوفيلا،هاشمبنيمنأحدالاسلامفيقطيسبولم

الهاشمياتبعضسبىوانماغيرها،ولايزيدخلافةفيلا،علوي

منالمشركونالتركسبىكما،الكتابوأهلالمشركينمنالكفار

الهاشمياتسبي]أسباب[أعظممنوكانبغداد،قدموالماسبوه

بنيمنأحدقتلولابل.وغيرهالعلقميكابنلهمالرافضةمعاونة

زيدإلا-غيرهماولاعباسيولاعلويلا-هاشمبنيمنأحدامروان

إلىأرسلقدالملكعبدوكان.هشامخلافةفيقتلعلي،ابن

بنيمنأحداالحجاجيقتنرفلم،هاشمبنيودماءإياي:الحجاج

فامرهجعفربناللهعبدبنتتزؤجلمابل.عباسيولاعلويلاهاشم

يتزوجأنكفوايروهفلملها،بكفؤليسلانهيفارقها،أنالملكعبد

بهاشمية.

أمرقدعثمانوكانشهيدا،مظلوماعثمانقتللمامعاويةماو

بسببه،المسلمينمنأحديقتلأنوكره،معهيقاتلوالابأنالناس
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اللهيلقىأنفأحب)1(،تصيبهبلوىعلىبالجنةبشرهقدع!يمالنبيوكان

ادمابنيكخير،ظالمالامظلومايكوننو،المسلميندماءمنسالما

إنيلأقنلكإلتكيدييباسو7نامالنقتلتىيدكإكبسطتليما>:قالالذي

لمدمهمنبريءطالبأبيبنوعلي.*<)2(العئمينربللهأخاف

المصدوقالصادقوهويحلفكانبل،يرضولمعليهيعنولميقتله

لماولكن.بقتلهرضيتولاقتلهعلىعنتولاعثمانقتلتماأني

وحسنوكرمهلحلمهعثمانيحبونالمسلمينعامةوكانعثمانقتل

أهلإلىعثمانشيعةفصارت،لهمحبةأعظمالشامأهلوكان،سيرته

فشهد،الفتنمنذلاشبمثلالعادةجرتكماوالقالالقيلوكثر،الشام

أوغرمماهذافكان،عثماندمعلىأعانأنهعليعلىبالزورقوم

خذلهإنه:يقولونواخرون،يبايعوهفلم،عليعلىعثمانشيعةقلوب

إلىتحيزتالقتلةأنعندهمهذاوقوى،نصرهمنيجبماوترك

علىالباطنفياتفقواقدوالزبيروطلحةعليوكانعلي،عسكر

حتى،الجملعامالفتنةفأقاموا،بذلكفسعوا،عثمانقتلةإمساك

كانبل،الزبيرولاطلحةولاالقتالأرادعلييكونأنغيرمناقتتلوا

.عثمانعلىالفتنةأقامواالذينللقتالالمحرك

بيعته،عنامتنعوايبايعوهأنورعئتهمعاويةمنعليطلبفلما

أحقإنهأو،عليمثلمعاويةإن:قطأحدقالولا،معاويةيبايعواولم

وأحق،أفضلعلياأنعلىمتفقينكانواالناسبل،بالبيعةعليمن

الاشعري.موسىابيحديثمن24()30ومسلم)3674(البخاريأخرجه)1(

.28:المائدةسورة)2(
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غيرعليوكان،عثمانقتلةعلىالحديقيمأنعليمنطلبواولكن

لاولئك،المعركةوقوةالرعيةوانتشارالكلمةلتفرقذلكمنمتمكني

واما،حقهمأخذعنعاجزأنهلاعتقادهمإما،بيعتهعنهؤلاءفامتنع

لاجللا،بيعتهمنلامتناعهمعليفقاتلهم،ولئكمحاباةلتوهمهم

معاوية.تامير

فيثبتكما،وعسكرهمعاويةمنأولىوعسكرهوعلي

منفرلمحةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنه!يرالنبيعن)1(الصحيح

عليأنصريحنصفهذا."بالحقالطائفتينأولىتقتلهم،المسلمين

صحيحوفي.وأصحابهمعاويةمنبالحقأولىوأتباعهطالبأبيابن

)2(.
."الباغيةالفئةعمارايقتل":قالأنهوعيره

،بالقتالالامامتبدأأنقبلابتداءقتالهايجبهلالباغيةالفئةلكن

علىوأكثرهم،العلماءفيهتنازعمماهذا؟بالقتالتبدأحتىتقاتللام

نأوالعلماءوالتابعينالصحابةأكابرمذهبكانفلهذا،الثانيالقول

ولكن.والدنياالدينسياسةفيوأتمفضلوأكملكانالقتالعليئترك

"تكون:ع!يمالنبيقالكما،الراشدينالخلفاءمنهدىإمامعلي

واحتج)3(،السننأهلرواه.ملكا"تصيرثم،سنةثلاثينالنبوةخلافة

أحمد:وقال،فيهاطعنمنعلىوالردعليخلافةعلىوغيرهأحمدبه

أهله.حمارمنأضلفهوخلافتهفيبعلييربعلممن

)1(

)2(

)3(

.الخدريسعيدأبيعن)6501(مسلم

سلمة.وأمقتادةأبيعنالخدريسعيدأبيعن1692()1592،برقم

سفينة.عنوغيرهما)2226(والترمذي4647(،)4646داودأبوأخرجه
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طإلفنانوإن>:تعالىقالبل،ابتداءالبغاةبقتاليأمرلموالقران

تبغىأئتىفمتلواالاخريعلىإصدلهمابغتمانبئنهمافأضلحواقئتلوأالمؤمينمن

-طص
يحباللهإنوأقسطوآباتعدلبينهمافأضلحوافاءتفانللهأقرإلمتلفىءحتى

لعلكمأدلهتقواوأخوتيهؤبينفأصلحواإخوهٌألمؤمنونإنما؟*ألمقسطيهتِ

)1(*.ِو%و
...*(لرحمود

الرجلفعلهإذاذلكوغيروالقتلالبغيمنتعالىاللهحرمهوما

فاسقا،ولاكافرابذلكيكنلمبحرامليسأنهمعتقدامجتهدامتأولا

الفتنةوفعت:الزهريقالكما،كفارةولاديةولاذلكفيقودولابل

فرجاومالاودمكلانفأجمعوا،متوافرون!ي!اللهرسولواصحاب

بنأسامةأن27(الصحيحفيثبتوقد.هدرفهوالقرانبتأويلأصيب

!ياله:النبيلهفقال،"دتهإلاإله"لاقالمابعدالكفارمنرجلاقتلزيد

رسوليا:فقلت:قال؟!"اللهإلاإلهلاقالمابعدأقتلته،أسامة"يا

فوله:عليهوكرر."قلبهعنشققت"هلا:فقالتعوذا،قالهاإنما،الله

ولابقودعليهيحكمفلمهذاومع.؟"اللهإلاإلهلاقالمابعد"أقتلته

عنهرويمامع.بهذاقتلهجوازعتقدمتأولاكانلأنه،كفارةولادية

فلما،اسلمثميديالكفارمنرجلقطعإنارايت:لهقالرجلاان

بمنزلتهكنتقتلته"إن:فقالاقتله؟ا،بشجرةمنيلاذاقتلهاناردت

تكونأنكفبين.")3(تقتلهأنقبلبمنزلتكوكان،قالمايقولأنقبل

)1(

)2(

)3(

.9،01:الحجراتسورة

زيد.بنأسامةحديثمن)69(ومسلم6872(،)9426البخاري

بن=المقدادحديثمن)59(ومسلم6865()9104،البخاريأخرجه
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يبحلممتأولاأسامةكانفلماهذاومع،الدممباحكانكماالدممباح

فلم،جذيمةبنيإلىالوليدبنخالدأرسلأنهثبت)1(فقدوأيضا

خالايجعلفلمصبأنا،صبأنا:فقالواأسلمنا،:يقولواأنيحسنوا

إلىيديهرفيعذلكع!ي!النبيبلغفلما،بقتلهمامربلإسلاما،ذلك

علياوأرسل،خالا"فعلمماإليكأبرأإني"ائلهم:وقالالسماء

عنيعزلهولمخالدايعاقبفلمهذاومع.دياتهمبنصففوداهم

بنمالكقتللمابكرابوبهفعلوكذلكمتاولا.كانلانه،الامارة

سيفاكانخالدالأن،يعزلهولميعاقبهفلمقتلهفيمتأولاكان،نويرة

كانهـان،عظيماللاسلامنفعهفكان،المشركينعلىتعالىاللهسلهقد

خالدمنأفضلوالزبيروطلحةعلياأنومعلوم.أحيانايخطىءقد

وغيرهما.واسامة

اللهوسيصلحسئا،هذاابني"إن:الحسنعنع!ي!النبيقالولما

،الاصلاحعلىالحسنفمدح،"المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبه

يحبكانورسولهاللهأنعلمنا=الفتنةفيالقتالعلىيمدحولم

الحديثفيع!ي!النبيقالولما.الاقتتالدونالطائفتينبينالإصلاح

وقراءتهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر":الخوارجفي)2(الصحيح

الإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرانيقرءون،قراءتهممع

)1(

)2(

.دسولاا

عمر.بناللهعبدحديثمن9718(،)9433البخاريأخرجه

طالب.ابيبنعليحديثمن)6601(ومسلم)396(البخاري
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قتلهمفيفان،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

الطائفتينأدنى"يقتلهم:)1(وقال،"القيامةيومقتلهملمناللهعندأجرا

وأصحابه-معاويةمن"بالحقالطائفتين"أولى:)2(وروي"الحقإلى

ابيبنعليقاتلهمالذينالنهروانأهلالمارقةالخوارجقتالأنأعلم

مأجورامحموداعليوكان،ورسولهبهددهأمرمماقتالهمكان،طالب

بخلاف،قتالهمعلىوالأئمةالصحابةاتفقوقد.إياهمقتالهعلىمثابا

لقوله،أفضلكانفيهاالقتالتركأنعلىدلقدالنصفان،الفتنةقتال

منخيروالماشي،الماشيمنخيرفيهاالقاعدفتنة"رزكون:مج!ه!

")4(،الفتنةتضرهلا"هذا:مسلمةبنلمحمدقوله")3(ومثلالساعي

لايقاتلفلمالأنصار،خيارمنوهو،الفتنةمسلمةبنمحمدفاعترل

مثلبليقاتلوا،لمالسابقيناكثروكذلك.هؤلاءمعولاهؤلاءمع

بنوعمرانعمربناللهوعبدوزيدأسامةومثلوقاصأبيبنسعد

ابيبنسعدمنافضلعليبعدالعسكرينفييكنولم،الحصين

ولابكرةأبوولاهريرةأبوولا،ثابتبنوزيد،يقاتلولموقاص

النبيقالوقد.أجمعينعليهماللهرضوانالصحابةأعيانمنغيرهما

اقتتلفإذا،المشركينبهفقاتلالسيفهذا"خذ:صيفيبنلا!هبان!!

.(الفتثة)فييقاتلولمذلكففعل،"فاكسرهالمسلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الخدريسعيدابيعن914()6501/مسلمخرجه

سعيد.بيعن152()6501/مسلماخرجه

.هريرةابيحديثمن)2886(ومسلم)1036(البخارياخرجه

.اليمانبنحذيفةحديثمن)4663(داودابواخرجه

=)0693(ماجهوابن)3022(والترمذي393(96/6،)5/احمداخرجه
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خيريكونأنيوشك":قالأنه!يمالنبيعن)1(الصحيحينوفي

منبديبهيفرالقطر،وموا!الجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممال

لأرى"إني:قالع!يوالنبيعنأسامةعن)2(الصحيحوقي."الفتن

لمجمالنبيعنوالاحاديث.القطر"كمواغبيوتكمخلالتقعالفتنة

فيالقتالبتركوأمره،أمتهبينالفتنةفيسيكونبماإخبارهفيكثيرة

.القتالمنخيرفيهاالدخولعنالامساكنو،الفتنة

ثلاثا،لامتيربي"سالت:قالأنه)3(الصحيحفيعنهثبتوقد

منعدواعليهميسلطلاأنسألتهواحدا،ومنعنياثنينفأعطاني

فأعطانيها،،عامةبسنةيهلكهملاأنوسألتهفأعطانيها،،غيرهم

.فمنعنيها"،بينهمباسهميجعللاأنوسألته

النشأةكانتإذ،الامةهذهوفضائلمج!رونبوتهدلائلمنهذاوكان

قالتكمادماء،وسفكواختلافتفرقمنفيهابدلاالانسانية

كانتولما.()4(ألدماءويسقكفيهايقسدمنفيهاأتخعلى>:الملائكة

ضلالة،علىتجتمعأناللهعصمهاالاممواخرالاممأفضلالامةهذه

غلبإنبل،إسرائيلبنيعلىسفطكماكلهاعليهاعدويسلطنو

)1(

)2(

)3(

)4(

أهبان.عر

فياجدهولم.الخدريسعيدابيحديثمن(اخرىومواضع)91البخاري

)1888(.بمعناهفيهوهو،اللفطبهذامسلمصحيح

.)2885(ومسلم)7935(البخاري

.وقاصأبيبنسعدعن)0928(مسلم

.03:البقرةسورة
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وأخبر،القيامةيومإلىاللهبأمرظاهرةقائمةطائفةفيهاكانمنهاطائفة

وجعل")1(،اللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرةطائفةفيهاتزال"لاأنه

بعض،معلبعضهاهووالقتالالتفرقمنالانسانيةنشأةمنيستلزمما

عدواإسرائيلبنيعلىسلطكما،جميعهمعلىغيرهمبتسليطليس

منفيهابدلابل،كلهاتقهرلا-الحمدولله-الأمةفهذه.كلهمقهرهم

تعالى.اللهشاءإنالساعةقيامإلىمنصورةالحقعلىظاهرةطائفة

اعلم.والله

البابوفي.شعبةبنالمغيرةعن)2191(ومسلم)0364(البخاريأخرجه)1(

وغيرهما.الصحيحينفيالصحابةمنغيرهعن
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الاستغفارفيمسألة



.



:تقول:قالالاستغفار؟ما:للأوزاعيقلتالوليد:قال)1(

الله.أستغفراللهأستغفر

فتكرير،الصلاةد!ولرثلاثاالاستغفارتكريرفيصحبححديثفهذا

فيالتسبيحتكريرسن]لما[نهكماأوكد،الصلاةفيالاستغفار

صحيحوفي.أوكدوالسجودالركوعفيالتسبيحتكريركانالصلوات

الله!رسولأن-صحبةلهوكانت-المزنيالاغرحديثمن)2(مسلم

مرة".مئةاليومفياللهلاستغفروإني،قلبيعلىليغان"إنه:قال

.)3(ِ،
الاغر-سمعت:قالبردةأبيعنمرةبنعمروحديثمنولمحيه

أيها":قاللمجيمالنبيأنعمرابنيحدث-!شيمالنبيأصحابمنوكان

قال.مئة("اليومفيإليهأتوبفإني،اللهإلىتوبوا!الناس

الوجهين،هذينمنتاريخهفيالبخاريأخرجهوقد)4(:الحميدي

()الصحيحوفي.فيهبشرطهلاحقوهو،الجامعفييخرجهولم

."مرةسبعينمنأكثرإليهوأتوباللهلاستغفرإني":أيضا

الاستغفارفكان،بالاستغفاروالعامالخاصعملهيختمأنأمروقد

أنه-فاعلنن>:تعالىفقال،والاستغفارالتوحيدبينيجمعوتارة.أمرهنهاية

أنما>:وقالوألمؤنت()6(،وللمؤمنينواشتغقرلذنجكادلهلاإلهلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاصل.منالموجودةالقطعةتبدهنامن

)2027(.برقم

42(.)2027/برقم

)2/43(.الكبير""التاريخوانظر522(.)3/"الصحيحينبينالجمع"في

.هريرةأبيحديثمن)7063(البخاري

.91محمد:سورة
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.(1()وأستغفر!هإفهفاستقيموأواحدٌالةإلفكم

أهلكت:قالالشيطانأنيروىكما،الدينجماعالامرانفهذان

رأيتفلما،والاستغفاراللهإلاإلهبلاوأهلكوني،بالذنوبادمبني

أنهميحسبونلانهم،يتوبونولايذنبونفهم،الاهواءفيهمبمثتذلك

و!ماولغقربهيمثركلانرأناللهإن>:تعالىقالوقد.صنعايحسنون

.يشلأ()2(لمنذد

الخيروهو،ولبهوفرعهأصلههوالذيالدينجماعهوفالتوحيد

الخيرجميعهذينمنفيحصل،كلهالشريزيلوالاستغفار،كله

بذنوبه.هوفإنماالشرمنالمؤمنيصيبماوكل.الشرجميعوزوال

رما>:تعالىقالكما،العذابفيزيلالذنوبيمحووالاستغفار

منيطلب!مالنبيكانوقد.*<)3(د!تغفرونوهممعذبهمدلهكان

هريرةأبيحديثفيكما،الاستفتاحفيالصلاةأولفيالمغفرةالله

يطلبثميكبر،ماأولفي()الصحيحعليوحديث)4(الصحيح

دعاِفيالاستغفارويطلب،رأسهرفعإذاالتحميدبعدالاستغفار

الركوعفيالاستغفارويطلب،وغيرهعلي)6(حديثقيكماالتشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.6:فصلتسورة

من)7(السنةفيعاصمأبيابناخرجهوالحديث48.النساء:سورة

.موضوعبلضعيفوهومرفوعا،بكرأبيحديث

33.:الانفالسورة

)895(.ومسلم)744(البخاويخرجه

)771(.مسلمأخرجه

السابق.الحديثهو
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والنسائيداودأبوورواه)1(،الصحيحعائشةحديثفيكماوالسجود

كانع!يمالنبيأنهريرةأبيعنداود)2(وأبومسلموروى.ماجهوابن

واخرهوأولهوجلهدلمحه،كلهذنبياغفرلياللهم":سجودهفييقول

."وسرهوعلانيته

اللهاستغفرإلاأركانهامنركنولاالصلاةأحوالمنحاليبقفلم

ويميز.الادعيةبسائراهتمامهمنأكثربهاهتمامهكانأنهفعلم،فيه

الجنةلوجوبسبباذلككانلرجلاستغفرإذاكان!يمالنبيأنذلك

وكانالاكوع)3(.بنسلمةحديثفيكمايستشهد،أنمثلله،

صحيحفيكما،لهالأدعيةجميعمنعندهمأعظمللرجلاستغفاره

خبزامعهوأكلت!يمالنبيرأيت:قالسرجسبناللهعبدعن)4(مسلم

:قال،لكاللهغفر!اللهرسوليا:فقلت-ثريدا:قالأو-ولحما

تلاثم،ولكنعم:قال؟اللهرسوللكأستغفر:لهفقلت:قال.ولك

.(والمؤ!تا<)وللمومنيننبكواشتغفرلذ>:لايةاهذه

وخص،للمؤمنينبالاستغفاراللهأمرهحيث،لهتوكياأيضاوهذا

يستغفرونأنهمملائكتهعنأخبروكذلك.الأدعيةبسائرذلك

لاهلإلاتكونفلا،بالإيمانمشروطةالمغفرةأنوذلك،للمؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)877(داودوأبو)484(.ومسلم(أخرىومواضع)497البخاريأخرجه

)988(.ماجهوابن091()2/لعسائي1و

.)878(داودوأبو()483مسلم

)2018(.مسلمأخرجه

)2346(.برقم

.91محمد:سورة
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بدونتحصلفانها،العامةوالهدايةوالرزقالعافيةبخلاف،الايمان

معويرزقهيعافيهوقد،مؤمنافيصيراللهيهديهقدالكافرفان،الإيمان

النهاية.فهي،للمؤمنينهيإنماوالمغفرة.دعاؤهيجابوقد،كفره

دتتمتفرلهتمإندتمتتغقرلهغلاأؤآشتغفرلهم>المنافقينفيقالولهذا

أسحغفزتعلتهؤسواء>:فيهموقال،(1!ا<)أللهيغفرفلنصةستعين

للنبىكانما>:وقال،()2(لهمالدهيغفرلنلهمدبزلتمأتملهؤ

،)3(لا!اتا(قزفيأؤلىولؤ!انوالالممثر!ينسغروأنءامنوألذرنو

برء+ؤاإنالمؤ3قالواإذمعهؤوالذينإتزهيوفىحسنةأسؤلكم؟شاقد>:وقال

فيإلابهمبالاقتداءاللهفامرهم.)4(الاية<للهدونمنلعبدونوممامنكم

للمشركين.لاستغفارا

الاستغفارفيربياستأذنت":قال!يهالنبيأن(الصحيج)وفي

وفي.لي"فأذنقبرهاازورأنفيواستأذنته،لييأذنفلملأمي

عنك"،انهلممالك"لأستغفرن:طالبلأبيقالانه)6(الصحيح

ولؤللمشركيهتيمتتغفروأنءامنواوائذدينللنبىكانما>:اللهفانزل

وفي.الجحيو<)7(أضحبنهملهتمتينبندمامنقزتأوليكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

08.:التوبةسورة

.6:المنافقونسورة

.113:التوبةسورة

.4:الممتحنةسورة

.هريرةأبيعن)769(مسلم

.حزنبنالمسيبعن)24(ومسلم(أخرىومواضع)0136البخاري

.113:التوبةسورة

276



واستغفرفيهفيوتفلقميصهوألبسهأسبيابنعلىصلىأنه)1(الصحيح

؟".اللهمنذلكعنهيغنيذاوما":قالثم،له

ثم،تبوكغزوةمنرجعلماإليهاعتذرواللذيناستغفروكذلك

.ذلك)2(ينفعهمفلم،أنزلماذلكبعدفيهماللهأنزل

بخلاف،الايمانمعإلاينفعهلالغيرهالانساناستغفاركانفاذا

والرحمة،والهدايةوالرزقالعافيةمنالحديثهذافيالمرويةالادعية

إذاوأما،الكافرتصيبالدينمنالرحمةأوالدنيارحمةبهاأريدإذا

استغفاربل.يصلحلافهذاالجنةيدخلأويعذبلاأنهبهاأريد

لوجهين:الادعيةجميعمنأهمالانسان

علىكانإذاالذنوبجميعبهلهيغفرلنفسهاستغفارهأن:أحدهما

وكان،ذلكنفعهملانفسهماستغفرواإذاالكفارإنحتى،التوبةوجه

منهينجيإنماالآخرةوعذابالدنيا.عذابمننجاتهمسبب

المكلففان،التوحيدخصائصمنأيضاوهذا.الايمانمعالاستغفار

بل،وجلعزاللهعذابمنذلكينجيهولا،عنهغيرهتوحيدينفعهلا

عنه،الاستغفارالتوحيدعدممعينفعهولا،نفسهتوحيدإلاينجيهلا

فصار.الشركمنوتوبتهتوحيدهتضمنالذياستغفارهإلاينفعهلابل

إلىيهدىولافيهالنيابةتقبللا،بدايةمنبالتوحيدمقروناالاستغفار

يريدهماحينئذنفعهذلكأهلمنهوكانفاذا،بههوأتىإذاإلاالغير

)1(

)2(

الله.عبدبنجابرحديثمن)0214(ومسلم)5957(البخاري

مطولا.مالكبنكعبحديثمن)9276(ومسلم)4418(البخاريأخرجه
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وتهدىالغيرعنتفعلالتيوالأدعيةالاعمالبخلاف،ذلكمنغيره

باصلها.ياتلموانله

لجميعلازمالذنبلانالعبدمنالنهايةهوالاستغفاركانوإنما

والشهداءوالصديقينالنبيينمنالمؤمنينكمالوإنماادم،بني

إنا>:تعالىقالكماوالاستغفار،الذنبمنالتوبةفيوالصالحين

منهاشفقنوتحملنهاأنفابفواتجبالوالارضالمحوتكلالامانةعرضنا

تعالىأخبروقد.(1)السورةاخرالىظلوماجهولا(كانإنهالانشنوحمالا

يقدر.فرحأشدالعبدبتوبةيفرحوأنه،حسناتالتائبسيئاتيبدلأنه

بالنار،صاحبهايعاقبلمبالحسناتمغمورةكانتإذافالذنوب

العبدمنزلةالخلقفأعلى،الدرجاتتفاوتفيتأثيرهايكونلكن

الذيالرسولوصفهوبذلكتأخر،وماذنبهمنتقدممالهغفرالذي

السببهوذلكوجعل،منهللشفاعةوالطالبونعليهدلالذي)2(قبله

وماذنبهمنتقدممالهغفرلمالانه،الخلائقشفيعيكونكونهفي

،لغيرهيشفعأنفأمكنه،ويستغفرلتفسهيشفعأنإلىيحتاجيبقلمتأخر

حينئذالشفاعةإلىمحتاجايكونفانه،نفسينفسي:يقولمنبخلاف

يشفعكانوإن،المقامهذافيلغيرهيشفعفلا،لنفسهويستغفرلنفسه

هووماالذنوبهذهجميعيغفرأنبدلاسبحانهاللهفان،ذلكبعد

مالهغفرالذيبخلاف،الشفاعةمقامعنذلكيتاخرلكن،منهاأعظم

)1(

)2(

72.:الأحزابسورة

البخاريأخرجهالذيالمشهورالشفاعةحديثفيكما،السلامعليهعيسىهو

مالك.بنانسعن324()391/ومسلم744(0)0741،
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.المغفرةمقامفيسائرفإنه،المقامهذاقبلتأخروماذنبهمنتقدم

الشفاعةمنهمالمطلوبالكبارالرسلأحدوهو-الخليلقالولهذا

فالمغفرة،(1()*في*الدلينيؤمخظئتىلييغفرأنطمعوالذى>:-يومئذ

فإنه،ادمولدسيدشفاعةبعدواقعةوهي،الدينيومتكونرجاهاالتي

مثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربيإن)2(:يقولذلكقبل

إلىاذهبوانفسينفسينفسي:خطيئتهويذكر،مثلهبعدهيغضبولن

موسى.

وانالأمر،نهايةانهويبينالاستغفارامريرندمماكلهوهذا

يوجبهلاماذلكمنيوجبفتكريره،السابقينسائرمنهوفيهالسائر

اعلم.والله.غيره

)1(

)2(

82.:الشعراءسورة

ومسلم)4712(البخارياخرجهالذيالطويلالشفاعةحديثفيكما

.هريرةابيعن)491(
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الصلاةفيمسائل





إلآذكرمنخالفعلفيهاوليسأفعالها،منفعلفيإلاذكر)1(

ومثل،لقصرهفيهذكرلافعلفانها،تفعلحيثالاستراحةجلسة

مستقر.فعلفيليستفإنها،الانتقالتكبيرات

واجبانهماهلالصلواتفيوالمخافتةالجهرفيتنازعواوقد

مشهورخلافذلكوفيسنة؟همااممخالفتهمابتعمدالصلاةتبطل

دعاءوكذلك،سنةانهماوالمشهور،وغيرهماواحمدمالكمذهبفي

بالذكرالمخافتةعليها:المتفقالراتبةالسننومن.سنةالاستفتاح

التشهدين،وفيفيهماوالاعتدالوالسجود،الركوعفيوالدعاء

الأفضلهلتنازعوافقدالمنفردوأما،ودعائهبقراءتهالمأمومومخافتة

عندبهاالمخافتةالسنةوالاستعاذةبها؟الجهرأوبالقراءةالمخافتةله

الذينعندوالبسملة.والجهرالمخافتةبينيتعوذ:وقيل،الجمهور

الجهر،:وقيل،المخافتةالراتبةسنتها-الجمهوروهم-يقرؤونها

احمدعندبهالجهرسنتهالتأمينوكذلك.الامرينبينيخير:وقيل

لهما،بهالمخافتة:وقيل،والمأمومللامامقوليهوأصح،والشافعي

لقراءته.تبعاالإمامدونالمأمومبهيخافت:وقيل

عن)2(الصحيحينفيماالمخافتةالاستفتاحسنةانعلىوالدليل

التكبيربينسكوتكيتأر،اللهرسوليا:قلت:قالهريرةابي

كماخطايايوبينبينيباعداللهم:أقول":قال؟تقولماوالقراءة

يكنلمأنهوظاهره،اخرهإلى"...والمغربالمشرقبينباعدت

)1(

)2(

الاصل.منالموجودةالقطعةتبداهنامن

.()895ومسلم74(4)البخاري
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سائروكذلك.والتكبير"القراءة"بينلقولهايضا،بالاستعاذةيجهر

)1(عائشةحديثمثل،بالبسملةالمخافتةفيهاالتيالصحاحالأحاديث

ء)2(ء
حديثوكذلك.ذلكعلىتدكوغيرها،)3(هريرةوابيوانس

لمجحالهاللهرسولعنحفظت:سمرةقال،كعببنوابيجندببنسمرة

.)4(السننفيوهو،سكتتين

بدعاءيجهركانعمرأن()الصحيحفيثبتفقدلعارضوأما

اللهم"سبحانكأكبر،الله:يقولفكان،كثيرةمراتالاستفتاح

ظائفةوكان."غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

النبيعنرويوقد.وغيرهالزبيركابن،بالبسملةيجهرونالصحابةمن

احاديثبالمدينةبهاجهرهفيوروي،بمكةبهايجهركانانهط!!ص

ناقتادةابيعن)7(الصحيحفيوثبت.)6(الحديثاهلضعفهاضعيفة

فيوثبت،والعصرالظهرصلاةمنأحياناالايةيسمعهمكان!والنبي

بفاتحةالجنازةعلىبالقراءةجهرعباسابنان)8(البخاريصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)894(.مسلماخرجه

)993(.ومسلم)743(البخارياخرجه

وابن)1928(والترمذي(014)0داودبوو321(،992)2/احمداخرجه

335(.334،)1/"الراية"نصبوانظر)3786(.ماجه

واحمد)844(ماجهوابن)251(والترمذي078()977.داودابواخرجه

/5(،711.15،،21،23،02.)22

)993(.مسلم

356(.341-)1/الرايةنصبفيعليهاالكلاممعانظرها

.)451(ومسلم)975(البخاري

)4/النسائيايضااخرجه.اللهعبيدبنطلحةحديثمن)1335(برقم
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السنة.أنهالتعلموا:وقالالكتاب

كانولو،يحسنالمأمومينلتعليمكانإذاالجهرهذافمثل

علىأعونالجهريكونقدفانهأيضا،حسنفهوأخرىلمصلحة

طردوالرحمنرضيوالوسنانأوقطعمر:قالكما،القراءة

فيعليهيكونوقد،تعليمهفيأبلغالجهريكونفقد)1(.الشيطان

اللهخشيةمنوالبكاءالخشوعبهاستجلبومهما،مشقةالمخافتة

كما،وقت]كل[فيذلكعلىيداومولا،جازللمأمومينأنفعوكان

هالركوعوعلىالفاتحةقراءةعلىيداوم

فيماأحيائاوغيرهبالاستفتاحالجهرجوازعلىيدلومما

النفس،حفزهوقدالصلاةإلىجاءرجلاأنأنسعن)2(الصحيح

كماعليهمباركافيهمباركاطيئاكثيراحمداللهالحمد،أكبرالله:فقال

"أيكم:قالصلاتهع!يماللهرسولقضىفلما،ويرضىربنايحب

.يرفعها"أيهميبتدرونهاملكاعشراثنيرأيتلقد؟بالكلماتالمتكلم

عليهع!يمالنبيأثنىوقدالتكبير،بعدالذكربهذاجهرمأمومفهذا

يخافتالتيالمواضعفيأحياناالجهرجوازعلىدليلوهذا،بذلك

حسناكانجنسهامنهوبماالصلاةفياللهذكرإذاالرجلنوفيها،

.بالاستفتاحعمرلجهرموافقوهذا.بهيؤمرلموان

سعيد.أبيبنسعيدطريقمن358()1/المستدركفيوالحاكم75(74،

.قتادةأبيحديثمن)447(والترمذي()9132داودأبوأخرجه)1(

06(.)0مسلم)2(
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كنا:قالرافعبنرفاعةحديثمن)1(البخاريرواهماوكذلك

اللهسمع:قالالركعةمنسهررفعفلما!و،اللهرسولوراءنصلي

مباركاطيباكثيراحمداالحمدلكربنا:وراءهرجلفقال،حمدهلمن

ملكاوثلاثينبضعةرأيت؟المتكلم"من:قالصلاتهقضىفلما،فيه

هوالذيبالتحميدالمأموممنجهرأيضافهذا.يكتبها("أيهميبتدرونها

عنهينقللمالنبيفإن،بهالمأمورجنسمنولكنه،بهالمأمورليس

مثله.

يفتتحكانمافعلموا!ي!النبيمعصلواأنهمذكروافالذينوأيضا

بنجبيرحديثمثل،واعتدالهوسجودهركوعهفييقولهكانوما،به

اكبراللهكبيرا،أكبر"الله:فقاليصفي!واللهرسولراىانهمطعم

منبادتهأعوذوأصيلا،بكرةاللهوسبحانكثيرا،للهوالحمدكبيرا،

وهو)2(،السننأهلرواه."ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطان

ناإلآ،ذلكيقولسمعهلمابذلكجهرانهلافلو.حسنحديث

ولأنه،ذلكلبينهريرةأباأخبركماأخبرهولو،الصلاةبعدبهيخبره

اذكاربقيةدونوحدهالاستفتاجعناستخبارغيرمنليخبرهيكنلم

للتخصيص.موجبلاإذ،الصلاة

فييقولفكان،!يطالنبيمعصلىأنه)3(حذيفةحديثوكذلك

"،الأعلىربيسبحان":سجودهوفي،"العظيمربيسبحان":ركوعه

)1(

)2(

)3(

)997(.برقم

85(.08،)4/حمدو)708(ماجهوابن)764(داودابوأخرجه

)772(.مسلماخرجه
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وهذاتعوذ،إلاعذابآيةعلىولا،سألإلارحمةايةعلىتىوما

السجدتين:بينيقولوكان.صحيححديثوهو.الليلقيامفيكان

قالهمامنهيسمعكانانهبينوهذالي")1(،اغفررب،لياغفر"رب

الرحمةآيةعنددعاؤهوكذلك،السجدتينوبينوسجودهركوعهفي

بذلك.الجهرجوازيقتضيفهذا.والعذاب

الركوعمنظهرهرفعإذاكانانهاوفى)2(ابيابنحديثوكذلك

السماواتملءالحمدلكربنااللهم،حمدهلمنالله"سمع:فال

ابيحديثوفيبعد"،شيءمنشئتماوملءالأرضوملء

وهذا.اخرهإلىالعبد"قالماأحقوالمجد،الثناء"أهلسعيد)3(:

إخبارغيرمنالصلاةفييقولهمنهذلكسمعواأنهمعلىظاهرهيدل

لهم.منه

يقولأنيكثركانأنه)4(الصحيحفيالذيعائشةحديثوكذلك

يتأول"لياغفراللهموبحمدكاللهمسبحانك":وسجودهركوعهفي

:وسجودهركوعهفييقولكان(:)الصحيحفيوقولها.القرآن

رواهماذلكمنواصرح."والروحالملائكةربقدوس"سبوح

)1(

)2(

)3(

)4(

ماجهوابن231()2/والنسائي)874(داودوأبو893()5/احمداخرجه

صحيح.وإسعاده.حذيفةحديثمن)798(

)476(.مسلمأخرجه

)477(.مسلماخرجه

)484(.ومسلم)817(البخاري

)487(.مسلم
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،الفراشعلىليلةلمجي!اللهرسولفقدت:قالتعنها1(مسلم

وهماالسجودفيوهوقدميهبطنعلىيديفوقعتفالتمسته،

إلى"سخطكمنبرضاكأعوذإني"اللهم:يقولوهو،منصوبتان

سمعتحتى،سجودهفيالدعاءبهذاجهرأنهفيصريحفهذا.آخره

عائشة.ذلك

يبلغأنجازالمأمومينيبلغلاصوتهوضعيفاالامامكانفان

فيالتكبيرع!حمالنبيعنيبلغبكرأبوكانكمابالتكبير،بعضابعضهم

بكر.أبيصلاةعلىوبنى،بالناسيصليبكروأبوخرجلمامرضه

وفيالعلماء،باتفاقبالتكبيرالجهرحقهفيفالسنةالامامماو

الصلاة]إلى[قامإذالمجيطاللهرسولكان:الصحبح)2(هريرةأبيحديث

حين"حمدهلمنالله"سمع:يقولثم،يركعوحينيقومحينيكبر

ثم،الحمد"ولك"ربنا:قائموهويقولثم،الركعةمنصلبهيرفع

حينيكبرثميسجد،حينيكبرثم،رأسهيرفعوحينيهويحينيكبر

أبيحديثوكذلك.)3(الساعديحميدأبوذكرهوكذلك.رأسهيرفع

)4(
صفوفكم،فأقيمواصليتم"إذا:هذايبينمسلمصحيحلمحيموسى

!<لينآلساولا>:قالوإذا،فكبرواكبرفاذا،أحدكمليؤمكمثم

قالفاذاواركعوا،فكبرواوركعكبرفاذا،اللهيجبكم"آمين"فقولوا

)2(

)3(

)4(

)486(.برقم

)293(.ومسلم)978(البخاريأخرجه

)828(.البخاريأخرجه

4(.0)4برقم
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ففي.لكم"اللهيسمعالحمد"ولكربنا"فقولوا"حمدهلمنالله"سمع

.يسمعوهحتىبالتكبيرالامامجهربيانالأحاديثهذه

فيالعلماءعليهااتفقالتيالسنةفانوالعملالكلممقدارماو

نأعلىاتفقواكماغيرها،قراءةمنأقصرقراءتهاأنالمغربصلاة

العشاءوقتإلىتأخيرهاكانوإن،الوقتأولمنالتعجيلسنتها

النبيجبريلإمامةفيالصحيحةالاحاديثذلكعلىدلتكما،جائزا

عذر،غيرمنوقتهاأولعنتأخيرهاويكره،وسلمعليهمااللهصلى

لمجيوالنبيعنأحمد)1(الامامروىوقد.الصلواتمنغيرهابخلاف

وتركانتفإذا."الليلصلاةفاؤيرواالنهار،وتر"المغرب:قالأنه

ثبتفقدهذاومع،السنةهوالنهارعملمعتعجيلهاكانالنهارصلاة

وقي،الطوليينبطولىفيهايقرأكانأنه!ي!النبيعن)2(الصحيحفي

.وبالطور)4()3(بالمرسلاتفيهايقرأكانأنهعنهالصحيح

الاحاديثبهااستفاضتالتيفيهافالسنةالفجرصلاةماو-

حتىغيرها،علىزيادةفيهاالقراءةإطالةالعلماءعليهاواتفق

وفيفيها.القراءةطوللأجلركعتينجعلتإنماإنهاقيل:

عمر.ابنحديثمن2،03،32،41،82154/المسندفي)1(

ثابت.بنزيدحديثمن)764(البخاريأخرجه)2(

)462(.ومسلم)763(البخاريخرجهالذيعباسابنحديثفيكما)3(

)463(.ومسلم)765(البخاريأخرجهالذيمطعمبنجبيرحديثفيكما)4(
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بينمافيهايقرأكانأنه!يمالنبيعنبرزةأبيحديثمن)1(الصحيح

بنجابرعنأيضاالصحيحفيوهو،بقافوتارة،المئةإلىالستين

أنهأحمد)4(مسندوفي.لغيرهاوتارة،منينءاباوتارة.سمره )3(لمو-)2(

بالصافات.ويؤمهم،بالتخفيفيامرهموكان،بالرومفيهاقرأ

فيفيهاوقرأ.الصافاتبقدريقرأأنهومنهمأرادهالذيفالتخفيف

*<،افاسبرثأعوفيقل>و*<الفاىبربأعوذقل>بالسفر

اللهبرسولأقودكنت:قالعامربنعقبةعن()السننأهلرواهكما

سورتينخيرأعلمكألا،عقبة"يا:ليفقالالسفر،فيناقتهع!ي!م

فلما،"الناسبربأعوذقل"و"الفلقبربأعوذقل"فعلمني،قرئتا؟"

المسافرعنفيهوضعقدوالسفربهماهصلىالصبحصلاةالىنزل

الفجر.فيفيهالقراءةإطالةعنهيوضعفكذلك،الصلاةشطر

تخفيففإن)6(،الصبيكبكاءعارضلامرالصلاةيخففوكان

أنه)7(عائشةحديثوفي.السنةمنالمأمومينعلىيشقلئلاالصلاة

ابنحديثوفي،ركعةعشرةإحدىالليلمنيصليكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(164)مسلمو(177)ريلبخاا

)458(.مسلمأخرجه

السالب.بناللهعبدعن)455(مسلمخرجه

طريقمنكلاهما156()2/الانسائيايضاخرجهو5،368/و3471/

مرفوغاهع!مرالنبيصحابمنرجلعنروحأبيشبيب

.(158)2/والنسائي()1462داودابوأخرجه

انس.عن)047(ومسلم71(0)907،البخاريخرجه

)738(.ومسلم(1)147البخارياخرجه
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بركعتينالليلقياميفتتحوكان،ركعةعشرةثلاثعبالس)1(:

وترهبعديصليوكان،الاختلافمحلهيهذهفلعل)2(،خفيفتين

جالس.وهوسجدتين

وبعدهاالصلواتقبلالتطوعاتأنالعلماءبعضأطلقوقد:قال

.التطوعافضل

كما،التطوعاتأفضلالليلقيامبل،كذلكوليس:الشيخقال

المكتوبة؟بعدافضلالصلاةأيسئلأنهعنه)3(الصحيحفيثبت

هووهذا،الفجروركعتاالوترالرواتبوافضل."الليل"صلاة:فقال

علىيوترالسفرفيكانبلحضرا،ولاسفرايتركهيكنلمالذي

حين،عنهماناملماقضاهماحتى،الفجرركعتييصليوكان،راخلته

عنهما:وقالخيبر،عنقفللماالفجرصلاةعنأصحابه]و[هونام

إلاسنةيسميلامالككانوقد.")4(الخيلطردتكمولوتدعوهمالا"

عنأحديحفظ]لم[و.اخرهوالوتر،العملأولفهما،خاصةهما

منشيئاوالعشاءوالمغربوالعصرالطهرمعصلىأنه!يوالنبي

عنهثبتبل،راحلتهعلىالليلصلاةيصليوكان،السفرفيالرواتب

يصليولاوالعشاءالمغربيصليكانأنهصحيححديثغيرفي

فيماواقصى.ركعتينعلىيزيدالسفرفييكنلموانهشيئا،معهما

)763(.ومسلم(أخرىومواضع)183البخارياخرجه()1

عائشة.عن)767(مسلماخرجه)2(

.هريرةابيعن)1163(مسلم)3(

.هريرةابيعن)1258(داودوابو4(50)2/حمدخرجه)4(
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أربعالفرضركعاتمع!شيمالنبيتطوعأنالصحيحةالاحاديث

غيرها.منبالليل!شيمالنبيبصلاةأعلمكانتوعائشة،ركعةوأربعون

إذابأنهمعبادهمنوالعلماءورسلهأنبياءهسبحانهاللهوصف

فيالانبياءذكرلماتعالىقالكما،وبكياسجداخروااللهآياتسمعوا

حملناومفنءادمذزيةمنالضبتنمنعلتهماللهتغمالذينأولحك>:مريمسورة

خرواالرحمقءايتشلىعلي!إذاواخبيناهدئناوممنيل!إش!؟إتزهيمذريهوصمننوجء

حلقهصفوةهمالذينهؤلاءجميعوصف!<)1(.ولبها!سخدا

نظيروهذا،وبكياسجداخرواالرحمنآياتسمعواإذابأنهموخيرهم

يتكإذاقئ!-منالعلماونواائذينإن>:بقولهالكتابأهلعلماءبهوصفما

!<)2(،خشوعاهويزلدهؤ>:قولهإلى!<سجداللأ!انيخرونعيئهم

.وبكواسجدراالقرآنسمعواإذاأي

فيذلكيفعللممنوذمعموما،الناسيهاللهأمرمماوهذا

.!<)3(هيسئجدونلاانالقرعليهمقرئوإذا!يؤمنونلالهتمفما>:قوله

منوغيرهمالنبيينمدحكمايسجد،لاالقرآنعليهقرىءإذامنفذم

استماععندمشروعاكانوانوالسجود.سمعوهإذابالسجودالمؤمنين

يكونأنيجوزفلا،العلماءبعضعندرواجبالسجداتالاياتهذه

)1(

)2(

)3(

.58:مريمسورة

.901-701:الاسراءسورة

.21-02:الانشقاقسورة
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وصفهمتعالىلانه،التلاوةسجودمجردونحوهاالاياتبهذهالمراد

الذينإلاباياتهيؤمنلاأنهوأخبرسجدا،خرواعليهمتليتإذابأنهم

سجودفيهاشرعالتيالاياتيعموهذاسجدا،خروابهاذكرواإذا

قليلةلانها،فقطالآياتتلكعلىحملهيجوزولاوغيرها،التلاوة

وجل.عزاللهآياتحيثمنيسيرة

الناسعليهحضماوكذلكالعلمأهلبهوصفماوكذلك

فيه،(1ه()لايستجدونالمرءانعلتهمقرئ!ذ*يؤمنونلالهتمفما>:بقوله

،التلاوةسجودمجردعلىحملهيجوزلاماوالتحضيضالعموممن

بالسجودوصفهمالعلمهلوالنبيينعلىثنىلماأنهذلكيوضح

ذكرتركهمنيذموماالايمانمنمنهبدلاعماخبرولماوالبكاء،

سجداخروابهاذكرواإذاالذينئايتنايؤمن!!ا>:فقال،فقطالسجود

قرئوإذا>:وقال!()2(،هيستكبرونلاوهمرلهمبحمدوسئوا

ش!عهكما-أعلموالله-هذابل.!<)3(!يم!تجدونلاالقرءانعليهم

لا>*:قالأنإلى*<خلقالذىرئكبآسماقرا>:بقولهجميملمحمد

ذلكوعلى،والسجودبالقراءةفأمره!()4(،هوافتربواشجدنطعه

الفعليةأركانهاعظمو،القراءةالقوليةأركانهافأعظم،الصلواتلنيت

يما]العلماء[تنازعوقد.الصلاةأعمالفضلوهماالسجود،

)2(

)3(

)4(

.21-02:الانشقاقسورة

.15:السجدةسورة

.21:الانشقاقسورة

.1،91:العلقسورة
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ثلاثةعلىسواء؟هماأووالسجودالركوعكثرةأوالقراءةطول:أفضل

القولبسطناكما،!ي!هالنبيصلاةكانتكما،لتسويةأصحها،أقوال

الموضع.هذاغيرفيذلكفي

فصل

لقراءةاستماععلى،ذلكعلىمشتملةالمشروعةوالصلوات

>صـ!محل:ذلكبعدقالانهذلكعلىويدل،السجودوعلىاللهآيات

بهوصفماأنفعلم<)1(،الثهواتواتبعواألصحلوأضاعواخلصبعد!حمت

واتبعواالصلاةاضاعواالذينضذذلكقبلعليهمانعمالذين

عليها.والمحافظةالصلاةبإقاموأتباعهمالنبيينفنعت،الشهوات

أجابالتلاوةسجودأوجبمنونحوهاالاياتبهذهحتجغلماولهذا

فيالمفروضالصلبسجودبهاالمرادبأنيوجبهلممنذلكعن

كماوالسجود،القراءةبينالجمعيتضمنماللثناءوالقعودالصلوات

فيقولهالثلاثالاياتهذهيشبهومما.نزلتسورةأولذلكتضمن

وأنغ6*صولانبيهونوقضحكونتجبونِة*لحديثهذافن>:النجماخر

منيعجبمنتعالىيذم()2(.واعبدواهِإ*للهفائحدوا6صشمدون

له.والعبادةللهبالسجودوأمر،يلهوبليبكيولاويضحك،القران

الصلاةوضعتكما،الحديثهذاسماععندللسجود)3(متضمنوهذا

ذلك.على

)1(

)2(

)3(

.95:مريمسورة

.62-95:النجمسورة

"متضمنا".:الاصلفي
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عنديسجدمنإلاباياتهمؤمنايكونلاأنهقولهفيتعالىأخبروقد

سجداخروابهاذ!رواإذاالذينلايختنايؤمن!!ا>:فقال،بهايذكرما

يستدلالايةوهذه!*<)1(.هبستكبرونلاوهمبحضدرلهموسبوا

نارككفريقتضيوهذا،بمؤمنفليسللهيسجدلممنانعلىبها

واجب،التسبيحأنيقتضي(رلهتمبحضدوسبحوا>:وقوله،الصلاة

مسمىفييدخلوالركوع،السجودمعالتسبيحوجوبيقتضيوذلك

.والسجودالركوعفي!التسبيحوجوبفيقتضي،الانفرادعندالسجود

يخىفيدانرفإف()2(آلمضاجععنجنوبهتمذمجاقى>:قولىواما

المضاجععنجنوبهمتتجافىللذينيجعلوذلكأيضا،"الذين"

الشدكانهذهوقدمتهذهخرتوكلما،العشاءوصلاةالصيحلصلاة

المضاجع.عنللتجافي

الركوعفإن،القراءةبعدالسجودعلىالصلاةوضعتوقد

الانفراد،]عند[الاخراسمفييدخلكلاهما-قدمناكما-والسجود

قالكما،والمسكينالفقيرلفظفيكما،الجمععندبينهماميزوان

بهالمراد:قيل<)3(،حطةوقولؤاسخداانبالب>وآ!ظو:تعالى

قولومنه،لذلكالدخوليمكنهلاالارضعلىالساجدلأن،الركوع

)1(

)2(

)3(

.15:السجدةسورة

.16:السجدةسورة

.58:البقرةسورة
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مسمىفيالركوعإدخالفهذا،مالتإذا،النخلةسجدت:العرب

وحر>:داودقصةفيفكقولهالاخرماو.ولهومبدؤهفإنه،السجود

في!ي!مالنبيعنثبتكما،بالارضسجودهووانما()1(،راكعاوأناب

فإن،شكرا"نسجدهاونحن،توبةداود"سجدها:قالأنه)2(الصحيح

فيه.زيادةالأرضحدإلىذلكعلىوالزيادة،بالانحناءيحصلالركوع

واجمعواء>:قولهفيكما،الركوعبلفطتارةالصلاةعنويعبر

()4(.الزبهعبمعواجمعىوأسجدىلرئكقنئ>:وقوله()3(،الزبهعيهت

السجودمنالصلاةفيماأجزأالسورةآخرفيالسجدةكانتإذاولهذا

هووهذا،مسعودابنعنذلكيروىكما،التلاوةسجودعنوالركوع

وغيرهم،العراقفقهاءمنقالمنقولوهوأحمد،عنالمنصوص

وأالصلبسجودأوالركوعهوالتلاوةسجودعنالمجزىءهللكن

موضعه.هذاليسنزاعفيهكلاهما؟

بالسجود-الامرمنالقرانفيماأنالكلامأصليبينومما

وسجودها،الصلاةبركوعأمرهو-(واسجدوا()ار!عوا>:كقوله

بينقرن-كماببعضيىالصلاةأركانبعضيقرنكماوتعالىسبحانهوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.24:صسورة

.عباسابنحديثمن)11374(الكبرىفيالنسائياللفطبهذااخرجه

.بمعناه)7048(البخاريورواه

.43:البقرةسورة

.43:عمرانالسورة

.77:لحج1سورة
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وبينالصلاةبينيقرنفإنه-والسجودالركوعوبين،والسجودالقراءة

الصبروبينوبينها،الزكاةوبينبينهاقرنكما،الشرائعمنغيرها

صيمالهالنبيعنالاحاديثواكثروغيرهما،والصومالجهادفيالداخل

اض!عواوأشجدوا>:قولهفىبينهماقرنوقدوالجهاد،الصلاةفي

آللهفىوجهدوا*7*هتفلحوتلعلمااحلوا!ورلبهمواغبدوا

اللهتقواءامنوالذلىيخأئها>:تعالىوقال)1(،الآية(ججهادهحق

أشداء>:تعالىوقال،)2(الاية!هوسبيلهفيوبخهدواالوسي!إلتهواتتغو

<)3(،ورضواناللهمنففحلأيبتغونسجداكعاترلهمبيخهتمرحمآءالكفارعلى

.(4()!بيراجهاصابوروبخهدهم>:القرانفيوقال

لمانهالصحيحةالاحاديثعليهواتفقت!ج!النبيعنتواترالذي

الفجريطيلكانلكنغيرها،ولاالفجرصلاةفيدائمايقنتيكن

يقنتلمانهانسعن()الصحيحفيثبتوقد،غيرهامناكثربالقراءة

فيقنوتهبعدمكالعلمراتبقنوتبعدموالعلم،شهراإلاالركوعبعد

القنوتفيتقالكلمةمسلمعنهينقللمإذدائما،والمغربالعشاء

الوتر.قنوتعنهنقلواوقد،الراتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

78.-77:الحجسورة

35.:المائدةسورة

.92:الفتحسورة

.52:الفرقانسورة

.()677ومسلم(001)2البخاري
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لسببكانأومنسوخاأوراتباقنوتهكانهلالناستنازعوقد

الحديث،اهلقول!والثالث،أقوال!ثلاثةعلى؟لزوالهتركهثمعارضبى

يومالقراءقتلواالذينعلىكقنوته،النوازل!قنوتوهو،الصوابوهو

يدعووكقنوته،عليهميدعوالركوعبعدشهرافقنت،معونةبئر

منقومعلىويدعو،لقومقنويهفييدعوفكان،بمكةللمستضعفين

ارسلإذايقنتكانالخطاببنعمر.وكذللنعليهملينصرالكفار

منوهو،الكتاباهلعلىالدعاءفيهالذيبالقنوتالشامإلىجيشا

وقد.حروبهفيقنتعليوكذللش.مرفوعاليسعليهموقوفقنوته

واي:فقال!،النوازل!في:فقال!القنوتعنأحمدالامامثورابوسأل!

بذلكيريدقال!،كمااوإذا،فاقنتواقال!:نازلتنا؟مناعظمنازلة

للمسلمين.الجهميةامتحان

منقومظهرإذاكما،فيهقنتواعامأمربالمسلميننزل!فاذا

بينتقعالتيالفتنفيوكذلك،المؤمنونقنتوالمنافقينالمبتدعة

زمنفيالفرقةوقعتلمالكن.والاختلافالافتراقمنالمسلمين

الطائفتانقنتكماوالائتلافللجماعةالناسقنتهلعلي

حروبوفي؟الاخرىعلىالنصرتطلبطائفةكلقنتتاو؟المقتتلتان

فإنقنوته؟ينقللملمأويقنتلملمونحوهالأحزابعام!يوالنبي

الذينعلىكقنوتهبالقتال!،النصرةيمكنهلمحيثالقنوتعنهالمأثور

بخلاصهم.المؤمنينمنبمكةالذينوللمستضعفينالقراء،قتلوا

عليويدعوبالنصر،لهمويدعو،لجنودهيقنتكانعمروكذلك

بنفسه.القتال!مباشرتهعنعوض!وهذا،والنكال!بالخذلانالكفار
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فصل

الوسطىالصلاةفي



-



الوسطىالصلاةفي

الوسطىالصلاةأنالمستفيضةالصحيحةالنصوصفيثبتقد

)1(،صحتهعلىالمتفقعليحديثفيبهصرحكماالعصر،هي

ثبتوالعصرالعصر")2(.هيالوسطىالصلاة":مسعودابنوحديث

العصرصلاةترك"من:)3(الصحيحالحديثفيكقوله،خصائصلها

كأنماالعصرصلاةتفوتهالذي":)4(الصحيحفيوكذلك،"عملهحبط

كانمنعلىعرضتالصلاةهذه"إن(:)وقوله،"ومالهأهلهؤير

صلاةولا،مرتينالاجرلهكانعليهاحافظفمنفضيعوها،قبلكم

هي:عليقالولهذا.النجموالشاهد:الشاهد".يطلعحتىبعدها

لمجفه:وقال.)6(بالحجابتوارتحتىسليمانعنهاشغلالتيالصلاة

يرقب،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاةتلك،المنافقصلاة"تلك

لاأربعافنقرقام،شيطانقرنيبينوكانتاصفرتإذاحتىالشمس

:القرانفيفيهااللهقالالتيالصلاةوهي.قليلا")7(إلافيهااللهيذكر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(726)مسلمو(1392)ر!لبخاا

)628(.مسلمخرجه

.بريدةحديثمن495(،)553البخار!اخرجه

عمر.ابنحديثمن)626(ومسلم)552(البخار!اخرجه

.الغفار!بصرةابيحديثمن)083(مسلمأخرجه

017(.)5/تفسيرهفيوالطبري)2/505(شيبةأبيابنأخرجه

أنس.حديثمن)622(مسلمأخرجه
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النبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد()1(.الصلوةبعدمنماتحبسونهما>

ولا،القيامةيوماليهمينظرولااللهيكلمهملا"ثلاثة:قالأنه!شي!

لقدكاذباالعصربعدسلعةعلىحلفرجل:أليمعذابولهم،يزكيهم

السبيل،ابنمنيمنعهماءفصلعلىورجل.عطيمماأكثربهاأعطي

هيداكتعمللممافضلمنعتكمافضليأمنعكاليوم:لهاللهفيقول

منعهوان،رضيأعطاهإنللدنيا،إلايبايعهلاإمامابايعورجل

العصر.بعدالفاجرةاليمينفذكر."سخط

اللهأمرولذلككلها،الاممتعالمهوقمتوقتهاإن:ويقال

توجبالصلاةعلىوالمحافظة.المسلمينلغيرفيهبالاستحلاف

فيوليس،الوقتيخرجحتىيضئعلاحتىوقتهاوحفطتعظيمه

فإنالعصر،وقتإلايحسبفصلأولهيتميزلاماالصلواتمواقيت

والظهر،الشمسوطلوعالفجربطلوعواخرهوقتهاأوليتميزالفجر

فيجوزمتميزايكنلموانوقتهاواخر،بالزوالوقتهاأوليتميز

العصر.وقتبفواتإلايفوتفلاللعذر،العصروقتإلىتأخيرها

الشفق.وغروبالشمسبغروبواخرهوقتهاأوليتميزوالمغرب

لموانوقتهاواخر،الشفقبمغيبوقتهاأوليتميزالاخرةوعشاء

كالظهر.الفجرطلوعإلىللعذريمدلكنهالحسفيتميزايتميز

لاللعذر،الخاصالوقتبعدماإلىتأخيرهايمكنالتيوالصلاة

تأخيرها،يمكنلاالتيالصلاةفوتمنيخافمافويهامنيخاف

.601:المائدةسورة)1(

ذر.أبيعن(1)60ومسلم)2358(البخاري)2(
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تقديمجازوإنالاختيار،وقتعنتأخيرهمايجوزوالعشاءفالظهر

منبحالوقتهاعنتأخيرهايجوزلافإنهالعصربخلافالعشاء،

العشاءوقتمنأقصرأنهمعيميز،ليسوقتهاوأول،الأحوال

لا،العادةفيبالاعمالمشتغلينفيهالناسيكونووقتهاوالظهر،

يختلفذلككانوإنوقتها،فيمنهماشغلصلاةوقتفييكونون

الغالب.هوهذالكن،الصلواتبعضفيوالاحادالأحوالباختلاف

فيه.الشغلووجودوقصرهالوقتبسببعليهافالمحافطة

حتىالصلواتمنصلاةعنالسلامعليهنبينايشتغللمولهذا

عنإلاصلاةعنينملمنهكما،الخندقيومالعصرصلاةإلانسيها

ذكرها،إذافليصلهانسيهااوصلاةعننام"من:)1(وقال،الفجرصلاة

.اخرىونسيهامرةالصلاةعننام!صوهو،ذلك"إلالهاكفارةلا

"،قريظةبنيفي]إلا[العصراحديصلين"لا:لأصحابهقالولهذا

منومنهم،الوقتفيصلىمنفمنهم،الطريقفيالعصرفأدركتهم

منواحدةيعنففلنم،هناكالمغرببعدصلاهاحتىاحرها

)2(.الطائفتين

الصلاةتأخيرالخوفشدةحالفييجوزهلالعلماءتنازعولهذا

هماقولينعلى؟الحالبحسبوقتهافيفعلهايجباووقتهاعن

احمد.عنروايتان

)1(

)2(

مالك.بنأنسآ(عن)84ومسلم)795(البخارياخرجه

عمر.ابنحديثمن9411(،)469البخارياخرجه
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كما،تأخيرهاوبينالحالبحسبتعجيلهابينيخيرأنه:هما1إحد

الوقت،بعدصلىمنومنهمالوقتفيصلىمنمنهمالصحابةأن

ذلك.عنيمنعوالملكونهم،كاملةصلاةصلواأولئكلكن

ذلكوأن،الحالبحسبالوقتفيفعلهايجبأنه:والثاني

وألصلوةالصلؤتعلى>خفظؤا:ذلكبعدبقولهمنسوخاكانالتأخير

ولانه.الوقتفيفعلهاهيالتيبالمحافظةفأمرهم<)1(،ائوسطئ

واتيانه،حالهبحسبوالجهادالصلاة:الواجبينبينيجمعبذلك

فروضها،أعطمالصلاةووقتأحدهما،تفويتمنأولىبالواجبين

ولا،الوقتفيأمكنحالأيعلىتفعلولهذا،بحالتسقطولا

لاشتغاليلاالنهار،إلىالليلصلاةولا،الليلإلىالنهارصلاةتوخر

ذلك.غيرولامفرط

الوقتإذوقتهما،فيلهافعلفهوالصلاتينبينالجمعوأما

إذاالمحرمفيقلناولهذااضطرار،ووقتاختياروقتإلىينقسم

إدراكإلىبادروان،بعرفةالوقوفيفوتهأنالعشاءصلىإنخاف

الصلاةالواجبينبينيجمعإنه=العشاءفاتتهالفجرصلاةقبلالوقوف

منخيرالقولوهذا.الوقوفويدركحالهبح!سبفيصفي،والحج

كلإذ،الصلاةوفوتالحجقدمأو،الحجوفوتالصلاةقدممنقول

قولالقولهذاوبعد.عنهتاخيرهيجوزلاوقتلهوالصلاةالوقوفمن

تاخيرسوغمنبقولشبيهفهو،الحجلادراكالصلاةتاخيرسوغمن

.238:البقرةسورة)1(
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فهوالححوتفويتالصلاةبفعلأمرمنوأما.الجهادلأجلالصلاة

.العمرةإلىالححعنينتقلبل،بذلكالإحرامعنإيخرجلا:يقول

.بحالالقدرةمعيجوزلاذلكفإن،ضعيفوهذا

فعلالصحابةمنقريظةبنييومالصلاةفعلجعلمنالعلماءومن

مخيرين،جعلهمحتىجميعاالفعلينيسوغلم!والنبيوأناجتهاد،

الحديثهذاوجعلوا.اجتهادهعلىمنهماكلاأقراجتهدوالماولكن

ذكرتهقدكنتوانوهذا.اجتهادهمعلىالمجتهدينتقريرفيأصلا

إذايقرونإنماالمجتهدينلاننظر،ففيههذاقبلكلاميبعضفي

هوأحدهمالكانالاجتهادبابمنهذاكانفلو،النصوصعدمت

الطائفتينإحدىفعليصوبع!ييهالنميفكانالاخر،دونالمصيب

إحداهمااختصشماالتيالطائفتينبينيسوبدلا،الأخرىويعذر

.الاجتهادمواردفيبالاصابة

عنهايشتغلقدمماوأنها"الوسطى"،علىالكلاموالمقصود

يومأصحابهمننسيهاومن!والنبينسيهاكما،والصالحونالأنبياء

فتخصيصها.الخيلعليهعرضتيومسليماننسيهاوكما،الخندق

والسلف.الحديثأهلقولهوكما،مناسبعليهابالمحافظةبالامر

الصحابةمنطائفةقولأيضافإنهالفجر،إنها:قالمنقولويليه

فإنالعصر،بعدبذلكالصلواتأحقوالفجر.المتبوعينوالعلماء

منلغيرهماليسمابهاختصاالذيالاشتراكمنبيت!ماالصلاتينهاتين

الناريلج"لن:)1(الصحيحالحديثفي!يالهالنميقالكما،الصلوات

الثقفي.رويبةبنعمارةعن)634(مسلم)1(
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وقال.والعصرالفجريعنيغروبها"وقبلالشمسطلوعقبلصلىاحد

)2(:وقال."الجنةدخلالبردينصلى"من)1(:الصحيحالحديثفي

لااناستطعتمفإنالبدر،ليلةالقمرترونكماربكمسترون"إنكم

قرا:ثم،فافعلوا"غروبهاوقبلالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوا

الحديثفيوقال.<)3(غروبهاوقئللشمنطلوعقبلرلب!بحمدوسبح>

فقدالشمستطلعانقبلالفجرمن]ركعة[ادرك"من)4(:الصحيح

."ادركفقدالشمستغربانقبلالعصرمنركعةادركومن،ادرك

وهذا،الغروبوقبلالشمسطلوعقبلبالصلاةامراللهانوذلك

فيتدخلقدالظهرصلاةكانتوانقطعا،الصلاتينهاتينيتناول

،(والإتجز()بالعشىربكبذوشثخ>:قولهوكذلك.ذلك

ذلكونحو()7(،لأصالوبالغدو>ولنهار()6(طرفيالصلؤهقمو>

وقتفوقتهاذلكفيدخلتوانوالظهر،قطعاوالعصرالفجريتناول

فوقتالعذرحالوقتهاهوالعصروقتانكماالعذر،حينالعصر

وجه.منواحاالصلاتينهاتين

)2(

)3(

)4(

)5(

عنتاخيرهايجوزلامنهماكلاانالصلاتينهاتينخصائصومن

قيس.بناللهعبدعن)635(ومسلم)574(البخاري

الله.عبدبنجريرحديثمن)633(ومسلم)554(البخارياخرجه

.013:طهسورة

.هريرةأبيحديثمن)806(ومسلم)957(البخاري

.55:غافرسورة

.114:هودسورة

36.:النورسورة،15:الرعدسورة،502:الاعرافسورة
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العصر[،]إلىالظهرتؤخركما،الاسبابمنلسببولابحالوقتها

أدركمن":بقولهع!ي!النبيخصهماولهذا،للعذرالعشاءإلىوالمغرب

منركعةأدركومن،دركفقدالشمستطلعأنقبلالفجرمنركعة

تحتاجلاالصلواتسائرإذ،درك"فقدالشمستغربأنقبلالعصر

ليلصلاةوتلك،الليلإلىتؤخرلاالنهارصلاةفهذه.هذامثلإلى

الوجوهبعضمننهاروصلاةفيها،الجهرلأجلالوجوهبعضمن

قدكماالنهارصلواتمنمعدودةكانتوان،الفجرطلوعبعدلكونها

لفظأنوذلك.الليلصلاةمنشبهفيهالكن،وغيرهأحمدعليهنص

أولهمابالنهارالشريعةفييرادفقد،اشتراكفيهما"والنهار""الليل("

فيهالاولالطرفالنهار()1(طرفيالص!لؤهوأقم>:كقوله،الفجرطلوع

النهارنصوم]إنا[إذ،الصيامبابفيالمعروفهووهذا،الفجرصلاة

بطلوعينتهىالليلوقيام،الفجرطلوعأولهالنهارفصيام،الليلونقوم

فييجيىءكما،الشمسطلوعأولهمابالنهاريرادوقدالفجر.

نصفوقبلالنهار،انتصفولماالنهار،نصفكذافعل:الحديث

الشمسزوالإذ،الشمسطلوعأولهالذيالنهارنصففأرادالنهار،

الفجر.طلوعأولهالذيالنهارمنتصفلا،النهارهذامنتصف

كانتوانوالنهار،الليلبيناشتراكفيهالفجروقتكانفلهذا

توسطها،معنىفيقيلمماوهذاالنهار،صلواتمنمعدودةالفجر

لكن،مناسبمعنىوهو،نهاروصلاتيالليلصلاتيبينلأنها:قالوا

منقالمنقالوكما،الأحاديثعليهدلكمابالتوسطأحقالعصر

.141:هودسورة)1(
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بالخنصرفأشار،باصابعهفاوما،لهوقيلذلكعنسالهلمنالسلف

شاروالظهر،هذه:وقالالبنصرإلىوأشارالفجر،هذه:وقال

:وقالالمغربإلىوأشارالعصر،هذه:وقالالعصرإلىبالوسطى

إلىوأشاربالتوحيد،تشيروالسباحةوتر،ولانها،السباحةهذه

هيالصلواتأولفان،صحيحوهذاالعشاء.هذه:وقالالابهام

أكثرهوماإلىالتدريجعلىمنهاالنفسلتنتقل،ركعتانوهي،الفجر

ممنأحسنوذلك،المصنفينبعضالترتيبفيقدمهاولهذامنها،

!لخيموالنبيجبريلفعلهمااتبعواالظهرقدمواالذينفإنالظهر،قدم

فيهاتبعواالفجرقدمواوالذين.الصلواتمواقيتلهوأقامأمهحين

)2(موسىوأبي91(بريدحديثمثل،الصحيحةالثابتةالاحاديث

فيهابدالمجيرالنبيفإن-،ثبتان-)4(هريرةوأبيعمرو)3(ابنوحديث

وفعله.قوليفيبالفجر

،السلامعليهعنهسنةتسميةهوفليسالاولىالظهرتسميةماو

:قالأنهبرزةأبيعن()الصحيحفيكما،السلفبعضقولهووانما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

()612مسلماخرجه

)614(.مسلمخرجه

)612(.مسلمخرجه

أبيعنالاعمشعنفضيلبنمحمدطريقمن)151(الترمذيخرجه

:يقول(البخاري)أيمحمداسمعت:الترمذيقالههريرةابيعنصالح

فضيلبنمحمدحديثمنأصخالمواقيتفيمجاهدعنالاعمشحديث

الفضيل.بنمحمدفيهاخطاخطأ،فضيلبنمحمدوحديث،الاعمشعن

.()647ومسلم(5)47البخاري
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دعاءهافجعل."الاولىتدعونهاالتيالهجيريصليطشيالهالنبي"كان

"وكان:قالكما،الشارعقولمنلا،المخاطبينقولمنالاسمبهذا

بالعتمةالصلاةهذهتسميةأنمع"،العتمةتدعونهاالتيالعشاءيصلي

أحاديثفيهوردفقد،عليهيغلبلئلاذلك)1(عنالنهيوردوإن

بالأولى.الظهرتسميةفيمثلهايردلمصحيحة

:جوابانفعنهجبريلفعلواما

الصلواتفرضتحينالمعراجليلةكانذلكأنأحدهما:

النهار،طلعحتىالفرضبهذاعلمواقدالمسلمونيكنولم،الخمس

بالظهر.حينئذابتدأفكان،الصلواتلهمأقامطلعفلما

وأوصافها،الصلواتعددتكميلقبلمتقدماكانذلكأن:والثاني

عدداكملذلكبعداللهإنثم،ركعتينركعتينالصلاةوكانت

"المغرب:قالوقد،طشي!النبيأمرمنبالاخرخذوانما،الصلوات

أولالظهركانتولو.أحمد)2(رواه،"الليلصلاةفأوتروا،النهاروتر

النهار.وترفيولاالليلوترفيلاداحلةالفجرتكنلمالصلوات

الوقتذلكفصلاةالفجر،طلوعالنهارأولأنفمعلوموأيضا

النبيكانولهذا.كالميتيكونحينئذوالإنسان،الصلواتأولتكون

وإليهاماتنا،مابعداحياناالذيدثه"الحمد)3(:يقولاستيقظإذاجم!يهش!

)1(

)2(

)3(

عمر.ابنحديثمن)644(مسلماخرجه

عمر.ابنعن154(03،32،41،82،)2/المسندفي

البراء.عن)2711(ومسلم،حذيفةعن)6312(البخاريخرجه

903



كانتاولهاالفجركانتذاوا،الفجرهيالصلواتاولفكان.النشور"

غيرهما،مناولىوقتهمااولقيعليهمافالمحاقظةاوسطها،العصر

يجوزفلا،والعشاءوالمغربكالظهرالممتدبالطويلليسوقتهمالأن

فإنمتعينا،عليهماالمحافظةتوكيدكانفلهذاعنه،.تأخيرهما

بالوقتهتتعلقالمحاقظة

فيهاالقراءةكونمثلالعصر،عنبهاتتميزخصائصلهاوالفجر

وفي.(1()"مشهوداِبركاالفخرقرةانإن>:تعالىقالكما،طويلة

الليلملائكة"تشهده:قالخميالهالنبيعنهريرةابيعن)2(السنن

خصائصهاومن."وملائكتهالله"يشهده:روايةوقي،النهار"وملائكة

غيرها.إلىتجمعلاانها

النهار،وملائكةالليلملائكةفيهمايجتمعانهخصائصهماومن

ملائكةفيكم"يتعاقبون:قالانه!ي!النبيعن)3(الصحيحفيكما

العصر،وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكةبالليل

؟عباديتركتم-كيفمنهماعلموهو-فيسألهم،فيكمباتواالذينفيعرج

ومن".يصلونوهموتركناهم،يصلونوهماتيناهم:فيقولون

بيو)4(عباسابنحديثفيكمابعدهما،الصلاةتركخصائصهما

)5(
اعلم.سبحانهوالله.ذلكعنالنهيمنوغيرهما

)2(

)3(

)4(

)5(

78.:الإسراءسورة

صحيح.حسن:وقال)3134(،الترمذي

.هريرةبيحديثمن)632(ومسلم)555(البخاري

)581(.البخارياخرجه

)827(.ومسلم)586(البخارياخرجه
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والجهادالصلاةاجتماعمنقبلهبمايتعلق

فعلهاعليهاوالمحافظة،الصلاةعلىبالمحافظةأمراللهأنوذلك

تأخرهايجوزفلا،بالزمانيتقدروقت:وقتانوالوقت.وقتهاأولىفي

إذاأنهأحدهما:نوعانوذلك،بالفعليتقدرالثانيوالوقت،بحالىعنه

بهامختصةالاقامةلان،أقيمتالتيإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت

فيهيفعلفلالغيرها،يسعلاالمقذروقتهاالوقتذلكفصاربعينها،

فائتةالعبدذكرإذافيماالعلماءتنازعولهذا.غيرهولاتطوعلاغيرها

الوقتضاقوقد،واجبكلاهمالان،الحاضرةأقيمتأنبعد

إذافليصلهانسيهاأوصلاةعننام"من:!يمالنبيقالوقدعنهما،

فعلهافأوجبذلك")1(.إلالهاوقتلاوقتها،ذلكفانذكر،

قضاءفيالترتيبعلىبهيحتجمماوهذاالفور،علىوقضاءها

ومذهب،القليلةالفوائتفيالفقهاءأكثرمذهبهوكما،الفوائت

الوقتضيقبعدذكرهاإذاكما.والكثيرةالقليلةالفوائتفيبعضهم

الحاضرةيقدمأووجوبها،لتقدمالفائتةيقدمهل،بالزمنالمقدر

الحاضرةيصليأو،فائتتينفتصيروقتهاعنوخروجهافواتهاخوف

لاجلالفائتةيصلينبعديصليهاثموقتها،لانهمرةفيفعلها،مرتين

أبوىروقد.وغيرهأحمدمذهبفيأقوالثلاثةعلى؟الترتيبمراعاة

أباعصىفقدهذاأما":فقالالنداءبعدالمسجدمنخرجرجلاهريرة

تخريجه.سبق)1(
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عنالجمعةيومنهواولهذاوقنها،عينإليهاالنداءلأن")1(.القاسم

المقدر.المعينالصلاةوقتذلكلان،النداءبعدالبيع

وتقديرهتارةالوقتتوسيعمنذكرماعلىالصلاةكانتوإذا

الوقتفيعليهاالمحافظةبل،الموسعالوقتعنتؤخرفلا،اخرى

ع!>خفظوا:فقالالقرانبهأمركما،حالكلعلىواجبامر

صلاخهمعنهتملذين*4*للمصلايت>فوتل:وقال()2(،لصلؤت

ثبعواولصلؤةضاعواضلصبعد!من!محلف>:وقال()3(،*؟*ساهون

هؤوألذين>،(<)هكا2*دإلمونصلاتهمعلىهمالذين>:لوقا،(4ألشهوات!و)

وعاد،هؤلاءخلفممنهؤلاءمستثنيا*9*<)6(،مجافظونصلواتهمعك

>ألمحم:قالوكما."الفردوسيرثونالذين"الوارثينفيلهمذاكرا

طرفيالضلؤةممو>:وقال()7(،أليلغسقإكلشمسلدلوكالصحلؤة

وفئلألبنطلوعفئلرفي!مدوسبح>:وقال،<)8(قلمنوزلفاألنهار

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)655(.مسلمأخرجه

.238:البقرةسورة

.5-4:الماعونسورة

.95:مريمسورة

.23:المعارجسورة

.9:المؤمنونسورة

78.:الاسراءسورة

.141:هودسورة
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حينربكبحتدوسبح>:وقال،)ق()2(فيومثلها.)1(الآيةغروبها(

!مدوسئح>:وقال!()3(،الوم،إدبزفسبخهلتلومن!نقوم

علىكانتالصلؤةن>:وقال<)4(،*لبزوافيبا%حشىربك

مواقيتهافيالصلواتبفعلفامر(.!()موقوبرطكتناالمؤمنب

عينتها.التيالاياتفيوخصوصامفصلابهوأمر،وعمومامطلقا

عنالصلاةيؤخرونأمراءعليكمسيكون"إنه:لمجي!النبيوقال

")6(.نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاةفصلواوقتها،

النومفيليس":وقال.)7(الحديثنسيها"أوصلاةعنناممن":وقال

التيوقتيدخلحتىصلاةتؤخرأن،اليقظةفيالتفريطإنما،تفريط

"منو")9(،عملهحبطفقدالعصرصلاةفاتته"من:وقالتليها")8(.

بينماالوقت":وقال")01(،ومالهاهلهؤبرفكانماالعصرصلاةفاتته

.013:طهسورة)1(

93.:قسورة)2(

.94-48:الطورسورة)3(

.55:غافرسورة)4(

.301:لنساء1سورة)5(

ذر.ابيعن)648(مسلمأخرجه)6(

تخريجه.سبق)7(

)1/والنسائي()177والترمذي)441(داودوأبو503()5/احمداخرجه)8(

.قتادةأبيحديثمن492(

تخريجه.سبق)9(

تخريجه.سبق)01(
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ذلك.أمثالالى،()1"هذين

وعلى،أخرىالتراخيوعلىتارةالفورعلىواجبفالجهاد

الصلاةأنكما،الدينسناموهو،أخرىالكفايةوعلىتارةالاعيان

!شيمالنبيأحاديثغايةكانتولهذا.رأسهوالاسلام،الدينعمود

اللهم":قالمريضاعاداذاوكان،والجهادالصلاةفيواكدهاكثرهاو

.عدوا")2(لكوينكاصلاةيشهدهذاعبدكاشف

بهمويجاهدالصلاةللناسيقيمالذيهوالامامأنالسنةوكانت

أرسلمالقد>:تعالىقالكماواحد،والصلاةالحربفاميرالعدو،

بالقسطلناسليقوموالميزانالكحثمعهووأنزلنابالدترسلنا

ورسل!ينصرهمناللهولمعلمفاسومئغشديدبأس!قيهالحديدنزفاو

والميزانالكتابأنزلأنهفاخبر*<)3(،عزيزفويللهنبالغيمث

وحديدبهيعملوعدليهديكتابالدينقوامكانولهذاوالحديد،

.(4*<)ويخصحيراجماهادبرئفكمئ>،ينصر

قالكما،بالشروعيلزمالكتابأنكما،بالشروعيلزموالجهاد

:قالفقد(،أجذم")وهواللهلقينسيهثمالقرانقرأ"من:!شيمالنبي

وهو،عصى""فقد:روايةوفي،منا"فليسنسيهثمالرميتعلم"من

)1(

)2(

)3(

)4(

.الأشعريموسىابيعن)614(مسلماخرجه

عمروهبناللهعبدعن)7031(داودبوو172()2/احمدأخرجه

.52:لحديد1سورة

31.:الفرقانسورة

.عبادةبنسعدحديثمن)3343(والدارمي(284،285)5/أحمدخرجه
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وقتهايتعينالكتابفيهايتلىالتيالصلاةكانتوإذا.)1(الصحيحفي

حذوهمالمسلمونصارفاذا،الجهادفكذلك،بالشروعفتلزم،بالفعل

كماالجهاد،يقضىحتىالانصرافلهميكنلمحصنهمحاصرواأو

(!الأدبارنوثوهمفلازحفاكفرواالذرنلقيتمإذا>:تعالىقال

لقيتمذا>:فقال،القتالحالفيبالامرينسبحانهأمروقد.)2(الاية

مقصودهوالذيبالثباتفأمربنا()3(،اللهوادتحروفاثبتوفئة

مامسعود:ابنقالكما،الصلاةمقصودهوالذيوبذكرهالجهاد،

.السوقفيكنتولوصلاةفيفأنتاللهتذكردمت

الذيبالصبروالأمربالصلاةالامربينكثئراسبحانهيقرنولهذا

إلاعلىلكبيروانهاوأستعينوابالصبروالصلوِ>:كقوله،الجهادحقيقةهو

،(!()الصنهبرجمنءاللهنوالصلؤؤبالصئر>أستعينو()4(،لخشعين

لضيعلااللهف!نوأصبن>:قولهإلىالنهار(طرفيالصلؤهوأدم>:وقال

ربكبحمدوسبحيقولونماعلى>فأصبر:وقال()6(،المحسنينأتجر

والطور)9()ق()8(فيوكذلكغروبها()7(،وقبلالشمسطلوعقبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

عامر.بنعقبةعن)9191(مسلم

.15:الانفالسورة

.45:الانفالسورة

.45:البقرةسورة

.153:البقرةسورة

.141،151:هودسورة

.013:طهسورة

93.:آية

.48:اية
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قوله:إلى<*في*تتميلأإلتهوتبتلرئكاشموادبهر>:وقولهوغافر)1(،

إنانخن>:تعالىوقال،*<)2(*حملاهخراواهجرقميقولونماعلىواصبز>

وأدبمر**كفورااوءاثمامتهمتطعولارئبطفاضبزلحكل*؟*تنزللاانلقؤاعلتكنزلنا

.طويلا()3(لتلاوسبحهلوفاشجدآلتلومف*إ*صيلأوبكرةربكسم

ووقتهفعلهبحسبينقسمكانوإنوكلاهما،وبهذابهذاسبحانهفأمر

فاعلهوبحسبومخير،معينإلىفعلهوبحسبومقدر،موسعإلى

ماأنفيمشتركانفهما،الكفايةعلىوواجبالأعيانعلىواجبإلى

يتعينموسعاوقتهكانفما،إتمامهفيهبالشروعيلزمكذلككان

.باشرهمنعلىيتعينالكفايةعلىواجباكانوما،فيهبالدخول

ولهواحد،وقتفيالواجبانيجتمعقدانهههناوالمقصود

:نتارصو

فهذاللعدو،مصابرابلللجهاد،مباشرايكونلاأن:إحداهما

مرةغير!النبيصلاهاكما،له.)4(،0كانإذالخوفصلاةيصلي

استدبارفيهافيسوغ،الأمنفيالمعتادةالوجوهخلافوجوهعلى

،السلامقبلالامامومفارقة،الصلاةنفسفيالكثيروالعمل،القبلة

حتىالإماممتابعةعنو]لتخلف،بالمتنفلفيهاالمفترضواقتداء

ماوفيها،بالاتفاقلعذرإلايفعللامافيهاالأموروهذه.ركعةيصلي

)1(

)2(

)3(

)4(

:55.اية

.01-8:المزملسورة

.26-23:الإنسانسورة

"مزاييا".:رسمهاكلمةالأصلفيهنا
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.العلماءأكثرفعلهيسوغلا

،الصلاةحالفيالقتالمباشرةإلىمحتاخايكونأن:والثاني

لان،المسايفةصلاةتسمىفهذه،الفصلبهذاقصدناهالذيوهو

والمضاربةوالمداناةفالمطاعنةوإلا،المقاتلينأحوالهيالمسايفة

القتالكانسواءذلك،ونحووالذبابيسالحجارةمنبالمثقلات

:أقوالثلاثةفيه،يجمعهماماأومثفلأوبمحذد

الشافعي-مذهبوهو،أحمدمذهبمنالمشهوروهو-أحدها

المحافظة.بايةمنسوخالصلاةتأخيروأن،جميعابالواجبينيأتيأنه

تقديمبينيخيرأنه-أحمدعنالاخرىالروايةوهو-والثاني

قريظة.بنيلحديث،وتأخيرهاالصلاة

الامر،ظاهرعلىالصلاةيؤخرأنه-طائفةقولوهو-والثالث

الظاهر.هلوالرأيأهلمنجماعةقولوهذا

،والدوابوالجنالانسشياطينأعداء:ثلائةلهوالمؤمن

رئهمناجاةبينفيجمع،الصلاةفيالثلاثةبجهادالسنةوردتوقد

تعالى:فقولهالإنسقتالأما.الحيوانجميعمنعدوهدفعوبين

خنرهإن!قنتينللهوقومواالوسطئو(لصلوةالصلؤتعلىحمطو>
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(1<)وكبانااؤلافرجا

.صلوا)2(

شديداخوفاكانفإنعمر:ابنحديثوفي.

)1(

)2(

.923-238:البقرةسورة

الاصل.فيماانتهى
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فصل

الصلاتينبينوالجمعالمواقيتقي





فصل

الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفي

بالكتابذلكثبتكما،مواقيتهافيبالصلاةأمراللهأنذلكأصل

علىسبحانهفرضهاكماصلواتخمسالصلواتوجعل،والسنة

الأجر.فيوخمسينالعملفيخمساوجعلها،المعراجليلةالمؤمنين

فرضتالضلاةانعنهااللهرضيعائشةعن)1(الصحيحينفيثبتوقد

السفر.صلاةوأقرتالحضرصلاةفيفزيد،ركعتينفرضتماأول

النبيهاجرلمااربعاجعلتالحضرصلاةان)2(الصحيحفيفيهوروي

اللهرضيالخطاببنعمرعن)3(السننوفي.المدينةإلىمكةمنصط!لهت!

وصلاة،ركعتانالجمعةوصلاة،ركعتانالسفرصلاة:قالأنهعنه

نبيكم.لسانعلىقصرغيرتمام،ركعتانالنحروصلاة،ركعتانالفطر

،ركعتانالمسافرعلىالفرضأنالعلماءقولياصحكانولهذا

فيالسنةكانأربعانوىلوبل،النيةإلىيحتاجلاركعتينصلاتهوأن

وأبيكمالكالعلماءجمهورمذهبوهذا.ركعتينيصليانحقه

اصحابهقدماءأكثرقولوهو،نصوصهمقتضىعلىواحمدحنيفة

ابيوالقاضيكالخرقيمنهمطائفةوقال.وغيرهالعزيزعبدبكركأبي

نأأصلهكانإذ،للشافعيموافقة،النيةإلىيفتقرإنه:وغيرهمايعلى

.(586)مسلمو(053،0901)ريلبخاا(1)

.(586/2)مسلمو(5393)ريلبخاا(2)

6401()6301،ماجهوابن183(111،118،)3/النسائياخرجه)3(

37(.وأحمد)1/
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يكرهون]لا[وهؤلاء،بالنيةثنتينتصيروانما،أربعالسفرفرض

لاإنهقولعنهوحكي،أفضلالاربعإن:قولللشافعيبل،الأربع

هذاأنالاظهرلكن.الخوارجبعضكقولالخوفمعإلاالقصريجوز

هذا.مثليقولأنمنقدراأجلالشافعيفان،الشافعيعلىكذب

بل،عنهخلافبلاأحمدمذهبوهو،أفضلالقصرأنمذهبهوظاهر

الاثرم،عنهذلكنقلكما،مكروهةالاربعأنعلىأحمدنصقد

منفيهتوقفوما.الاربعتجزئههلأجوبتهبعضفيأيضاوتوقف

كمذهبهذافيومذهبه.أيضاوجهينعلىأصحابهيخزجهالمسائل

الاولى.تركهو:وقيل،يكره:وقيل،يجوزلاالاتمامإن:قيل،مالك

تواترتكما،كالجمعالقصرليسأنهعلىالعلماءفعافةوبالجملة

يصفيكانإنماأنهعلىالسنةتواترتقدفانه،!يماللهرسولسنةبذلك

علماءمنأحدعنهروىوما،أسفارهجميعفيركعتينالسفرفي

عنيروىالذيوالحديث.قطأربعاالسفرفيصلىأنهالحديث

-)1(ء
قالت:أنهاولفظه،ضعيفويممويقصرويفطريصومكانانهئشه

يا"أحسنت:فقالتممت،ووقصرتوصمتأفطرت:لهقلت

بلضعيفهذاأنمع،وصامتأتمتالتيهيأنهافأخبرته."عائشة

موضعه.فيذكركما،عائشةعلىكذب

أربعاصلىأنهعنهروىمنأنهعلمع!اللهرسولسنةتتبعمنبل

ركعتين،وبمنىبمكةيصليكانحجولما.عليهكذبفقدالسفرفي

(122)3/النسائياخرجه)1(
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بهايصلييوماعشرتسعةبهاوأقام،ركعتينيصليكانمكةفتحولما

.سفر)1(قومفالاصلامممأتموامكةهليا:مكةلاهلوقال،ركعتين

ويصلي،ركعتينومنىومزدلفةبعرفةيصليفكانالوداعحجةقيوأما

صلامممأتموا:لهميقلولم،وغيرهممكةأهلمنالحجاجوراءه

ذلكذكرولكن،الحديثأهلمنأحدذلكروىولا،سفرقومفالا

غزوةفيبمكةلهمقولهعليهواشتبه،الرأيفيالمصنفينبعض

ومنى.ومزدلفةعرفةإلىبهمسفرهفيقالأنهفظن،الفتح

حجه،فيبمنىذلكقالالخطاببنعمرأنبعضهمذكروكذلك

مالكرواهالذيالثابتوالصواب،العراقيينبعضرواهخطأوهذا

)2(.بمكةذلكقالإنماعمرأنوغيره

ويجمعونيقصرونمكةأهلأنالعلماءأقوالأصحكانولهذا

مذهبوهو،والمدينةمكةفقهاءأكثرمذهبهوكما،ومزدلفةبعرفة

فيالخطابكأبيأحمدأصحابمنطائفةوقولوغيرهمالك

."الخمسالعبادات"

المنقولوهو،حنيفةأبيكقول،يقصرونولايجمعون:وقيل

الجمع.عنينههمولم،يقصرونلابأنهمأجابوقدأحمد،عن

وخطأ،يجمعونأنهمأحمدأصحابمنوغيرهمحمدأبوجزمولهذا

حصين.بنعمرانحديثمن)9122(داودبوو432()4/احمدأخرجه)1(

الائمة.منواحدغيرفيهتكلموقد،جدعانبنزيدبنعلياسعادهوفي

.(941/)1الموط!)2(
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الشافعي.أصحابمنكثيريقولهكما،يجمعونلا:قالمن

منكثيريقولهكما،يجمعونولايقصرونلاإنهم:الثالثوالقول

الاقوالأضعفوهوأحمد.أصحابوبعضالشافعيأصحاب

وجهين.منالمعلومةللسنةالمخالفة

كما،النسكلاجلذلكقالمنمنهم،يقصرون:قالواوالذين

السفر،لاجلذلكقالمنومنهمأحمد.أصحابوبعضمالكقال

أصحاببعضقولوهو،والخلفالسلفمنكثيرذلكقالكما

.الاقوالأصحوهو،أحمد

النسك،لاجلجمعهم:قالمنالعلماءمنفان،جمعهموكذلك

خاصة.ومزدلفةبعرفةإلاالجمعيجوزفلموغيرهجنيفةأبويقولهكما

مالكمذهبوهو،النسكلغيركانالجمعبلقالوا:والجمهور

السفر،لاجلكانالجمع:قالمنمنهموهؤلاءحمد.ووالشافعي

فيالجمعيجوز:قال]ومن[،مكةلاهليجوزالجمع:قالومن

الطويل.فيإلاالجمعيجوزلا:قالومنوالقصير،الطويلالسفر

حمد.والشافعيمذهبفيوجهانوهما

النسك،لاجليكنلموالجمعالقصرمنواحدكلأنوالصواب

وأالحاجةفلأجلالجمعوأما،فقطالسفرلاجلالقصركانبل

وعدما،وجوداالسفرمعيدورالقصرأنوذلك،الشرعيةالمصلحة

المسافرعنوضعالله"إنع!يو:النبيلقولبالنصبهمعلقوالقصر

بنأنسروايةمنثابتحسنحديثوهو".الصلاةوشطرالصوم
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:الخطاببنعمركقول،أصحابهعنهأخبروكذلك)1(،الكعبيمالك

ركعتانالفطروصلاة،ركعتانالاضحىوصلاة،ركعتانالسفرصلاة"

صلاة":عمرابنقالوكذلك.لمجيم")2(نبيكملسانعلىقصرٍغيرتمام

:ومعناه)3(.وغيرهمسلمرواهكفر"السنةخالفمن،ركعتانالسفر

المعلومة،السنةخالفلانه،كفرفقدءتجزىلاالركعتينناعتقدمن

لاوالعيدالجمعةوإن،ركعتانفيهءتجزىلاالفجرإن:قاللوكما

أنهمزعمواالذينالخوارجبعضعنيحكىوهذا.ركعتانفيهءتجزى

فيضاالونوهؤلاء.المتواترةالسنةخالفتهوإنالقرانظاهريتبعون

السنة.مخالفةفيوضاالونللقرانفهمهم

يناي!نكمأنخفغإقالصلؤةمننفصروأننجاحعليكمفلئس>:وقوله

جعلواوغيرهعمروالصحابةللعدد،قصرأنهفيهايذكرلم()4(كفروا

النبيسؤالبعدعمرقالهوهذا.قصرغيرتماماركعتينالمسافرصلاة

الايةهذهعنعمرسالأميةبنيعلىعن()الصحيحفيثبتكما،!لخير

فقال،(كفروأالذينيقئنكمأنخفغإنالصلؤؤمنئفصروأنع!تكؤجناحفلئس>

"صدقة:فقاللمجيم،النبيفسالتمنه،عجبتمماعجبتعمر:

القصرأنظنالمتعجبفكان."صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)715(والترمذي)8024(داودبوو92(347/5،)3/أحمداخرجه

.(09-1)4/والانسائي9932(،)1667ماجهوابن

تخريجه.!سبق

مسلم.صحيحفييخرجولم)982(مسندهفيحميدبنعبداللفظبهذاأخرجه

.101:النساءسورة

)686(.مسلم
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نأبعضهمظنكما،الخوفمعبالسفرمعلقأنه]و[العددقصر

الترابفيبالتمرغالجنابةعنيتيممأنهعماروظن،يتيمملاالجنب

فيهيمسحالتيممأنالصحابةمنوغيرهعماروظن،الدابةتتمرغكما

إلىالمسحءيجزىأنهلهمبينلمجيمالنبيسالوافلما،الاباطإلىاليدين

لماموافقالمجيمالنبيذكرماوكان،)1(كذلكيتيممالجنبنوالكوعين

منهمأحدكلولكن،لظاهرهولالباطنهلايخالفهلا،القرآنعليهدل

لدالقرانظاهرأنيظنمعنىلهيطهرفقد،القرانعليهدلمايفهم

.القراندلالةنقصمنلافهمهنقصمنويكون،عليه

الذيالفسخيمنع<)2(دلةوأنعنرةالحبئواتفو>:قولهأنظنكمن

لهذهوأتبعهملربهالخلقأطوع!يروالنبي،أصحايهع!يمالنبي[]بهأمر

هويتملاوالذيلله؟والعمرةالحججممموالابأنيأمرهمفكيف،الاية

.بالاجماعيجوزلاوهذا،عمرةبلاأوبهايتمتعلابعمرةيحلالذي

0)3(000.وهو،الحجمنجزءفعمرتهبهاوتمتحبعمرةأحلمنماو

وعمرته،طج()4(فىايأمثلثةفصيام>:فيهاقيلالتيالثلاثةالايامبصوم

إلىالحجفيالعمرةدخلت"ءح:النبيقالكما،حجتهفيدخلتقد

وغسلالجنابةغسلالغسلفيالوضوءدخلكما(،")القيامةيوم

)2(

)3(

)4(

)368(.ومسلم)338(البخار!خرجه

.691:البقرةسورة

الاصل.فيواضحةغيركلماتهنا

.691:البقرةسورة

من341(236،253،925،)1/مسندهفيأحمداللفطبهذاخرجه

)1241(.مسلمايضاخرجهو،عباسابنحديث
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يحرمثميحلأنهيقصدمنتحللالإحراماثناءفيوتحلله،الميت

رحمةالحلفدخل،ذلكبدونالتحلللهيجوزلا،ذلكبعدبالحج

والرمي،الطوافعليهبقيوقدالاولالتحلليتحللوالحاج.اللهمن

يبقلم[]بعمرةتحللمنلكن،الحجمنفهوإحرامبلاذلكفعلوإن

يحرمانعليهثم،تاماحلااولايتحللالمتمتعبل،الحج+بعضعليه

والرميالطوافعليهثم،العقبةجمرةرميبعدالثانيالتحللذلكبعد

الحج.منوهما

نفقة"لا:للمبتوتةقولهيخالفهالقرانظاهرأنظنمنوكذلك

للمبتوتةوسكنىنفقةإيجابعلىيدللاوالقران")1(،سكنىولالك

الرجعيةهيإذالصص()2(>:قولهفيالمذكورةالمطلقةوإنما،أصلا

كانإنماالحملذواتعلىوالانفاق،الكلامسياقعليهيدلكما

نفقةللحملالنفقةأنالعلماءقوليأصحكانولهذا.الحمللأجل

مالكمذهبهوكما،زوجتهعلىزوجنفقةلا،ولدهعلىوالد

قوليأحدوهو،صحابهاختارهاالتيعنهالروايتينأظهرفيوأحمد

منقالكما،الحاملبهيخصلمفإنهللزوجاتأوجبهومن.الشافعي

نفقة:قالومن.تأثيرعندهللحمليكنلم،للمبتوتةالنفقةيوجب

النفقةعلقوالقران،معقولغيرمتناقضصفقولهالحمللاجلزوج

باتفاقولدهعلىوالدنفقةبالارضاعوالمعلق،والارضاعبالحمل

مخالففهوبالزوجيةعلقهاومن،الحملنفقةفكذلك،المسلمين

)1(

)2(

قيس.بعتفاطمةعن)0148(مسلماخرجه

.1:الطلاقسورة
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والسنة.للكتاب

ظاهرفيهخالفتالسنةانالناسبعضيظنهمماكثيرةهذاونظائر

لظاهرموافقةالسنةتكونبل،قالهكماالأمريكونولا،الكتاب

تبعا.القصروذكرالجمعذكرهناوالمقصود.القران

العملقصربهيرادقدمجملمطلقنفصروا()1(أن>:تعالىفقوله

لاجللهليسالمسافرفان،الخوففيإلايجوزلاوذلك،والأركان

فيجوزالخائفواما،الخائفيقصرهكماالصلاةعمليقصرانسفره

فدتلنصولهمفلفتفيهخ>وإذادص:تعالىقالكماالقصرله

.()2(لصلؤةفاقيمواأطماننتمفاذا>:تعالىقولهإلىمعك(منهمطايفة

الخوفومع،التامةوهيمطلقةإقامةمقامةء.سلاالأمنمعفالصلاة

الخوفلأجلقصرواخائفينوكانواالأرضفيضربواذاوا،مقصور

فإنهقصرا،السفرفيتسمىلاالركعتانكانتفإن،ركعتينصلاةمع

السفر،فيالماءعدمعندالتيممبينكمأالسفر،فيالخوفحالبين

فيالماءعدمفاما،العامةالعادةفيبيانهإلىيحتاجالذيهوذلكلأن

نادر.الخوفلصلاةالمقاتلواحتياج،فنادرالحضر

للقصرنسخاليسالارضفيالضربمجردأنعلىالقرآنودل

بل،المسافرقصرإلاقصرلاانهالقرانفيوليس،القرآنفيالمذكور

واما.والإجماعوالسنةبالكتابناقصةوصلاتهقصر،الخائفقصر

.101:النساءسورة)1(

.201.301:النساءسورة)2(

328



عليهيفرضلمومن،وتفصيلنزاعقصراصلاتهتسميةففيالمسافر

ممانقصقديكنلمعليهذلكوتيشرالاربععلىقدريهمعركعتانالا

ركعتين،والجمعةركعتينوالعيدالفجرصلىكمنشيئا،بهأمر

الصلاةنقصلهماأبيحإنمافانه،ونحوهماوالمريضالخائفبخلاف

أبيحكما،القدرةمعذلكلهيباحوالمسافر،إكمالهاعنالعجزلاجل

كانوإن.طائفةعندذلكعليهوجبأولهواستحبالفطر،له

الحاجةمظنةالسفرلكونالصلاةوشطرالصومعنهوضعإنماالمسافر

لكونإما،السفربجنسمعلقمسافرلكلعامحكمفهذاالتخفيفإلى

يطنهكمامظنةلكونهأو،عامةالحكمةفتكونالعذابمنقطعةالسفر

بمنزلةوهذاالصور.آحادفيالحكمةتخلفتوان،الناسبعض

المسافرنو،فيهماجمعةلاومنىعرفةنو،جمعةعليهليسالمسافر

ونحو،وليلةيومايمسحوالمقيمولياليهنأيامثلاثةالخفينعلىيمسح

والمسافر.المقيمحكمبينفيهااللهفرقالتيالاحكاممنذلك

كانبدونهيثبتولابهيثبتبالسفرمعلقاأمراالعددقصركانوإذا

نخصرفيلهتأثيرفلاالنسكفأماالعدد،قصرفيالمؤثرهوالسفر

ولم،وأصحابههوبالحجيحرمأنقبليقصر!شيمالنبيكانبل،العدد

تحلله،وبعدإحرامهقبلفقصر،المدينةإلىرجعأنإلىيقصريزل

ذلكأنفعلم.معهحجمنسائرمعهقصركما،مكةأهلمعهوقصر

لوولهذاحجاجا.لكونهملا،عرفةلىمكةمنسفرهملاجلكان

منحدعندالقصرلهميجزلمبمكةمقيمونوهمبالحجأحرموا

جم!ي!النبيقصرجعلفمن.النسكلاجليكنلمذلكأنفعلم،العلماء

الحكمعلقفقدالسفرلاالنسكلاجلكانإنماومنىومزدلفةبعرفة



.والاجماعبالنصفيهالمؤثربالوصفيعلقهولم،فيهثيرالتأعديمبوصف

يؤثرلمالذيبالوصفالحكميعلقمنفيهايغلطنظائرولهذا

فيالصغيرةاستئذانعلىعلقكمن،فيهالموثرالوصفدون،فيه

فانها،والاصولالنصوصخلافوهذا،الصغردونبالبكارةالنكاح

الاستئذانصفةبهاعلقتفانماالبكارةفأمابالصغر،ذلكعلقتإنما

فيالاحكامبعضعلقمنوكذلك.إقرارهاسكوتهاكونوهو،فقط

نبينوفرق،بشرطتعليقابكونهذلكغيرأووالكنايةوالخلعالطلاق

الحكمربطوهذا.تعليقصيغةبغيرأوتعليقبصيغةالعقديكون

بمعانيالاحكاماللهربطوانما،والسنةالكتابفيالتاثيرعديمبوصف

ويميناوكنايةوحلعاطلاقاكونهامثل،النصفيالمذكورةالاسماء

بصيغةكانسواء،بهذلكحكمعلقالنوعهذامنكانفما،ذلكوغير

.كانصيغةبأيفيهيدخللمالنوعهذامنيكنلموان،الشرط

فصل

منشيءفيالسفربمجرديعلقفلمالصلاتينبينالجمعوأما

وكان،والمزدلفةبعرفةالاحجتهفييجمعلملمجي!النبيبل،النصوص

يجمعولا،حجتهسفرسائرفيوكذلك،يجمعولايقصربمنى

كانلمابعرفةجمعوانما،النسكفيهوالناسكفإن،النسكلمجرد

إلىعرفةمنالسيرفيجاداكانلمابجمعوجمع،بالوقوفمشتغلا

إذاكانأنهعمرابنحديثمن)1(الصحاحفيعنهثبتوهكذا.مزدلفة

)307(.ومسلم(اخرىومواضع01)19البخاوي()1
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بينهما،يجمعنزلثمالعصر،وقتإلىالظهرأخرالسيربهجد

فييجمعوكذلك،والعشاءالمغرببينجمعالسيربهجدإذاوكذلك

)1(الصحيحفيثبتوكذلك.بمزدلفةفعلكما،السيربهجدإذاسفره

الظهرأخرالشمستزيغأنقبلارتحلإذاكانأنهعنهأنسحديثمن

عن)2(الصحيحفيوثبت.جميعافصلاهمانزلثم،العصروقتإلى

جميعا،وثمانياجميعاسبعابالمدينةصلىأنهعنهاللهرضيعباسابن

أنهمعاذحديثمن)3(الصحيحفيوثبت.أمتهيحرجلاأنبذلكأراد

بإسنادوغيرهداود)4(أبووروى.التأخيرجمعتبوكغزوةفيجمع

هذاوكان،عليهأنكرالذيفنبه،طريقغيرمنالتقديمجمعحسن

كانأنهعنهرويوقدأشهر،التأخيروجمع،بعرفةلجمعهموافقا

.)5(عباسابنحديثمنبذلكاستدلكما،بالمطربالمدينةيجمع

والعشاء،المغرببينالمطرفييجمعونالمدينةأهلسلفوكان

نأمع،ذلكعلىلهممقرينالصحابةمنوغيرهعمرابنمعهمويجمع

عليهم[نكروا]كما،عليهمذلكأنكرواالسنةخالفواإذاكانواالأمراء

ولماالعيدفيالخطبةقدموالماعليهموأنكرواللعيد،أذنوالما

وغيرالفجرفيقنوتهمعمرابنوأنكربلالعيد،لصلاةالمنبراخرجوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.07()4ومسلم(111)1البخاري

.07()5مسلم

.07()6مسلم

الصلاتين.بينالجمعباب:سننهفي

داودوابو)507(مسلمطريقهومن144()1/الموطأفيمالكخرجه
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السننمنكانأنهعلىذلكفدلللمطر،جمعهمينكرواولم،ذلك

!يالههالنبيعنعندهمالموروثة

فعلتأيهمابأمرين"سامرك:للمستحاضةقالأنه)1(السننوفي

وقتهافيصلاةكلتصليانبينفخيرهاالآخر"،منعنكاجزا

بغسل،بينهماوتجمعالعصروتعجلالظهرتؤخرأنوبينبوضوء،

أحبوهذا":قال،بغسلينهماوتجمعالعشاءوتعجلالمغربوتؤخر

التفريقعلىبغسلالصلاتينبينالجمعفاختارإلي".الأمرين

الصلاةإكمالمعالجمعأنعلىبهيستدلمماهذاوكانبالوضوء،

الاغتسالإلاللجمعهناسببلافانهنقصها،معالتفريقمناولى

بواجبليسالاغتسالأنمع،الوضوءمنللمستحاضةأكملهوالذي

الصورةهذهفيوأما،واجبالحيضتيفنمعوالغسلعليها،

حينئذ،انقطعقدالحيضدميكونأنلإمكاناحتياطا،فيستحب

.صلاةلكلتغتسلأنلهايستحبولهذا

فإن،الطهارةتيفنبعدلا؟أماحدثهلالشاكبمنزلةوهذا

وهوالجمهور،عندأجزأهالحالاستصحبوان،لهأفضلالوضوء

نأجازوإن،اغتسلتإذاتصليأنالمستحاضةجزأكما،الصواب

حيضيى.دمذلكبعدالخارجالدميكون

للعذرتركهفيرخصهـانماالصلاةفيبهاللهمرماكلأنومعلوم

)6/واحمد)627(ماجهوابن)128(والترمذي)287(داودابواخرجه)1(

صحيج.حسن:الترمذيوقال.جحشبنتحمعةحديثمن943(
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:قالانه!النبيعن)1(الصحيحفيثبتكما،اكملمعهفالصلاة

علىالمضطجعوصلاة،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعد"صلاة

المعذور،غيرالمتطوعإنه:قيلوهذا.القاعد"صلاةمنالنصف

لبعضقولوهومضطجعا،يتطوعالصحيحإن:قالمنوجوز

الامةسلفعليهلمامخالفغلطوهوواحمد،الشافعياصحاب

معمضطجعايتطوعلااحدااندائماالمسلمينعملعليهوماوائمتها

المعذور،فيكانإنماالحديثوهذاوالقعود.القيامعلىقدرته

مرضبسببقعودايصلونوهمعليهمخرجانهبهمصرحاجاءوكذلك

.القولهذافذكر،لهمعرض

ماالعملمنلهيكتبفإنهسافراوالعبدمرض"إذا:قولهواما

لكن)2(،عليهمتفقصحيححديثفهومقيم("صحيحوهويعملكان

المرضاوالسفرلاجلوتركهعملايعملانعادتهكانإذاالعبدانفيه

يكتبمريضاومسافركلانفيهليس،وعادتهنيتهلأجلعملهلهكتب

يقومانعادتهيكنولمسافراومرضإذاولهذا.الصحيحكعملله

لمالجماعةفييصليانعادتهيكنلموإذا،قياملهيكتبلمالليل

قاعداوصلىقائمايصلي]ان[عادتهكانفإن.الجماعةصلاةلهيكتب

عنعجزلونهكما،القائمصلاةاجرمثللهكتبالمرضلأجل

)1(

)2(

منالأخيرالجزءفيهولي!عمرو،اللهعبدحديثمن)735(مسلم

.بمعناهحصينبنعمرلنحديثمن()1115البخاريواخرجه.الحديث

فياجدهولم.الاشعريموسىأبيحديثمن)6992(البخارياخرجه

)1903(.داودوابو418(،041)4/أحمدأيضاورواه.مسلمصحيح
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.صلاةمنهيوجدلموإنيصفيكانمامثللهكتببال!يةالصلاة

أجرمثلسلمواادركهموإذاجماعةفيليصليخرجلمنيكتبوكما

يدركلممشو!دا.جماعةفييصللمكانوانالجماعةشهدمن

ولاالجمعةفيلا،بركعةإلالهامدركايكونلافإنهالجماعةمنركعة

واقوالالنصعليهدلالذيالعلماءاقوالأصحفي،الجماعةفي

والروايةاحمد،عنالروايتينواحدىمالكمذهبوهو،الصحابة

وفي،الشافعيمذهبكظاهر،وغيرهاالجمعةبينالفرقعنهالأخرى

حنيفة.أبيكقول،بتكبيرةللجمعةمدركايكونإنه:ثالثقولمذهبه

ومع.الاولالقولهووالقياسالصحابةوآثارالنصعليهدلوالذي

القاصدفإن،نيتهلأجلالفواتبعدجاءإذاشهدمناجرلهفيكتبهذا

اجرمثللهيكتبعجزايتركهوانمالفعلهعليهقدرلوالذيللخير

ولامسيراسرتممارجالابالمدينة"إن:!س!النبيقالكما،فاعله

"وهم:قال؟بالمدينةوهمقالوا:"،معكمكانواإلاوادياقطعتم

.العذر")1(حبسهم،بالمدينة

النبيعن)2(الترمذيصححهالذيالأنماريكبشةحديثوفي

فييتقيفهو،وعلمامالااللهاتاهرجل:لاربعةالدنياإنما":قال!ماله

اللهاتاهورجل؛المنازلباشرففهذا،رحمهفيهويصلربهالمالذلك

قال.فلانبعملفيهلعملتمالاليانلو:فيقول،مالايؤتهولمعلما

علما،يؤتهولممالااللهآتاهورجلسوامد؛الاجرفيفهما:!لمج!النبي

)1(

)2(

جابر.حديثمن)1191(مسلمأخرجه

231(.)4/احمدأيضاخرجهو)2325(.برقم
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باخبثفهذا،رحمهفيهيصلولاريهالمالذلكفييتقيلافهو

مالاليأنلو:فيقولعلما،ولامالااللهيؤتيلمورجل؛المنازل

.سواء"فوزرهما:ع!ي!النبيقال.فلانعملمثللعملت

العمل،بنفسالمستحقالثوابغيربالنيةيكتبالذيفالثواب

وصلاة،القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصلاة"لمجيو:النبيفقول

بادلةعلموقد،مطلقكلامالقاعد"صلاةمنالنصفعلىالمضطجع

بنلعمرانقالكماالعذر،معإلاالفرضفييجوزلاهذاأنأخرى

فعلىتستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائما،"صل:حصين

كمااخر،بدليلالقدرةمعيجوزالجالستطوعأنو")1(... علمحمب

يصليكان!ييهلانه،الراحلةعلىتجوزالسفرفيالنافلةصلاةأنعلم

عليهايصليلاأنهغير،توجهتوجهأيقبلراحلتهعلىالتطوع

عليها.يوتروكان،المكتوبة

وحدهالرجلصلاةعلىتفضلالجماعةصلاة":قولههذاونظير

-)2(
الرجلصلاةعلىيدللم،مطلقهذافان،"درجهوعشرينبحمس

لاالمنفردأنعلىاخردليلدلفإذااخر،بدليليعلم]كما[،وحده

يجبلمثمالنداءسمع"منلمجد:كقولهالعذر،معإلاصلاتهيجزئه

تركفمن،واجبةكانتإذاالجماعةولانله")3(،صلاةفلاعذربغير

.عمرانعن(11)17البخاريأخرجه)1(

.هريرةأبيحديثمن)964(ومسلم647()477،البخارياخرجه)2(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)646(البخاريوأخرجه

.عباسابنحديثمن)397(ماجهابنأخرجه)3(
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منوالخلفالسلفمنكثيريقولكما،بأدائهلاذمتهتبرألمالواجب

لمجي!،النبيأقوالبينتناقض!ذلكفييكنلم=وغيرهمأحمدأصحاب

منكانولو،اللهعندمنجاءكلهذلكأنعلىيدلهفهمهلمنذلكبل

.كثيرااختلافافيهلوجدوااللهغيرعند

بالتيمم،الصلاةمنأكملوالغسلبالوضوءالصلاةوكذلك

مواضعفيالصلاةمنأكملعنهاينهلمالتيالاماكنفيوالصلاة

أكملالجماعةفيوالصلاة.الابلعطانووالمقبرةكالحمام،النهي

منأبلغالمفضولعلىهناالفاضلوفضل،وحدهالرجلصلاةمن

الكماللان،غسلبغيرصلاتهاعلىبغسلالمستحاضةصلاةفضل

جازوجوبهفيشكولما،عنهللعجزلاالغسلوجوبلاحتمالهنا

معتركهيجوزمماأولىالقدرةمعتركهيجوزلاوما،القدرةمعتركه

ذلك.دونالمحضوالمستحب،القدرة

وهذا،الأولىوقتفيبعرفةالصلاتينبينجمعع!يروالنبي

قدأنهومعلوم،عليهالمسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثابتالجمع

عنعدللكن،المختصوقتهافيفيصليهاالعصريتركأنيمكنهكان

بأن!ولعلمه،الوقوفتكميللمصلحةالظهرمعقدمهاأنإلىذلك

أحبأثنائهفيالعصربصلاةلهقطعبغيرالمغربإلىالوقوفاتصال

العصرمؤخرأخرولو،الخاصوقتهافيالعصريصليأنمناللهإلى

ذكرهفيماذلكلاجزأهالوقوفوقطعالخاصالوقتفيوصلاها

ورسوله،اللهلىأحبهوماتركولكن،أعلمهنزاعغيرمنالعلماء

المغربإلىووقفالمباحةأعمالهلبعضوالذكرالدعاءقطعلوفإنه

336



اولىالعصرلصلاةذلكبتركيبطللافان،حجهبذلكيبطللم

يكونالجمعأنعلى!ي!النبيعنالثابتةالسنةهذهودلت.واحرى

يكنفلمالسفرلمجردلم"يكنفلما،الشرعيةوالمصلحةللحاجة

النسك.لمجرد

الجمع،في!النبيعنالواردةبالسننالعلماءجمهورأخذوقد

وقتفيللمسافرالجمعيجوزفانه،كلهوردبماأخذاأعظمهمواحمد

كماالا!ولىوقتفيللنازلالجصعوأما.الصحيحفيثبتكما،الثانية

الشافعي،كقولالجوازإحدافما:روايتانعنهففيهالسننفيروي

فيهللطوص!؟للسفر*مختصالمباحوهل.مالككقولالمنعوالثانية

يختصلاأنهمالكومذهبوأحمد،الشافعيمذهبفيوجهان

"وثلاثتهمالشرعية+.الادلةعليهتدلالذيالصحيحوهو،بالطويل

والعصرالظهرصلاتاوأماوالعشاء،المغرببينالجمعيجوزون

يجوزانوأحمدومالك.روايتانفيهاأحمدوعن،بينهمنزاعففيهما

الشافعي.أصحابمنطائفةقولوهو،للمريضالجمع

فيالذ،يالحديثفيكماللمستحاضة،الجمعأحمدوجوز

منأحمدورواهوصححهوالترمذيماجهوابنداودأبيسننالسنن

،شديدةحيضةأستحاضكنت:قالتجحش)1(،بنتحمنةحديث

تامرنيفما؟يهثيرةحيضةأستحاضإني:فقلت،أستفتيه!النبيفأتيت

قالت:،الكرسفلكأنعت:قال،والصلاةالصياممنعتنيفقدفيها؟

)6/احمدومسند)128(والترمذي)627(ماجهوابن)287(داودبو)1(

.)943
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ثجا،اثحإنما،ذلكمنأكثرهو:قالت،ثوبافائخذي:قال،أكثرهو

قويتفإن،عنكأجزأصنعتأيهمابامرين"سامرك!ي!:النبيقال

فتحيضي،الشيطانمنركضةهي"إنما:فقال،"أعلمفأنتعليهما

قدأنكرأيتفاذا،اغتسليثم،اللهعلمفيأيامسبعةأوأيامستة

ليلةوعشرينثلاثاأوليلةوعشرينأربعافصليواستنقأتطهرت

كمافاغتسليوكذلك،يجزئكذلكفإن،وصليوصومييامها،و

علىقوبتفإن،وطهرهنحيضهنلميقاتيطهرنوكماالنساءتحيض

فتصلين،تطهرينحتىتغتسليثمالعصروتعجلينالظهرتؤخرينأن

ثمالعشاءوتعجلينالمغربتؤخرينثمجميعا،والعصرالظهر

الصبحمعوتغتسلين،بغسلالصلاتينبينوتجمعينتغتسلين

اللهرسولقال،ذلكعلىقدرتإنوصوميفافعليفكذلك،وتصلين

."إليالامرينأعجبوهو:!سير

فأتت،استحيضتسهيلبنتسهلةأنعنهااللهرضيعائشةوعن

نأمرهاذلكجهدهافلما،صلاةكلعندتغتسلنفامرها،!ي!النبي

تغتسلنو،بغسلوالعشاءوالمغرب،بغسلوالعصرالظهربينتجمع

لفظه.وهذا،(داود)1بوووالنسائيأحمدرواه.للصبح

الرفاهيةوقت:وقتانالصلاةوقتأنتعلمأنالبابهذاصلو

خمسةالرفاهيةحالفيفالوقت.والعذرالحاجةووقت،والاختيار

النبيعنعمروبناللهعبدعن)2(مسلمصحيحفيثبتكما،أوقات

.(592)داودبوو(1/481)لنسائي1و(911،913)6/أحمد(1)

.(16)2برقم()2

338



العصرووقت،مثلهشيءكلظليصرلمماالظهروقت":قالأنهع!يم

ووقت،الشفقنوريغبلمماالمغربووقت،الشمستصفرلمما

".الشمستطلعلمماالفجرووقت،الليلنصفإلىالعشاء

ولم)1(،السننفيهريرةأبيحديثمنالحديثهذارويوقد

رويماوسائر،هذاإلاقولهمنالمواقيتفيحديث!مهالنبيعنيرو

الحديث.هذاتوافقفعلهمنالمتاخرةالصحيحةوالاحاديث،منهفعل

الفقهاءعندالصحيحهوالمواقيتمنالحديثهذافيماولهذا

أصحهما.بلأحمدعنالروايتينإحدىوهو،بالحديثالعارفين

العصروقتوأولالظهر،وقتاخرفيالعلماءبينوالنزاع

الفجر.وقتواخر،العشاءوقتواخر،المغربوقتواخر،واخره

وقتالحجازوأهلالحديثفقهاءمنوالخلفالسلفمنفالجماهير

الفيءسوىمثلهشيءكلظليصيرأنإلىالزوالمنعندهمالظهر

وأبيوأحمدوالشافعيمالكمذهبوهذا.الشمسعليهزالتالذي

ئم.مثليهشيءكلظليصيرأنإلى:حنيفةأبووقال،ومحمديوسف

صارإذايدخلإنماحنيفةأبيوعند،الجمهورعندالعصروقتيدخل

لاوقتاليسالمثلينإلىالمثلبينماأنعنهونقل.مثليهشيءكلظل

قدربينهماأوهذااخرهذاهلالجمهورقولوعلى.للعصرولاللظهر

منقو4والثاني،الأولعلىفالجمهور،نزاعفيه؟مشتركركعاتأربع

إحدىفيالعصروقتخرجمثليهشيءكلظلصارواذا.مالكعن

فيخلافمعوالشافعيمالكعنمنقولوهوأحمد،عنالروايتين

.(151)مذيلترا(1)
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الشمس،اصفرارإلىكراهةبلاممتدوقتهاأنوالصحيحمذهبهما،

عمرو)1(بناللهعبدحديثبهنطقكماأحمد،عنالثانيةالروايةوهو

يوسفأبيقولوهذا،بمكةعملهبعدبالمدينة!شي!والنبييهعملبما

الصوابولكن،عليهمتفقوقتللعصريكنفلم.الحسنبنومحمد

يدخلوقتهاأنالجماهيرعليهواتفقالسننيهتواترتالذيبهالمقطوع

!يمالنبيعننقلالاخرالقولمعوليس،مثلهشيءكل]ظل[صارإذا

لماالصلاةيؤخرونكانواالذينالامراءولكن،ضعيفولالا"صجبح

وقد،السنةأنهظنمنيظنصارذلكاشتهر]و[الصلاةتاخيراعتادوا

فيهحجةولا)2(،الكتابهلوللمسلمينالمضروببالمثللهاحتح

الذيالعصروقتمنأطولالظهروقتأنعلىالحسابأهلباتفاق

مثله.شيءكلظلصاراذاأوله

،الغروبإلىالزوالمن:ثلاثةفهيوالعذرالحاجةأوقاتماو

وقتفالاول.الشمسطلوعإلىالفجرومن،الفجرإلىالمغربومن

وجهين:منفيهماواسع-العذرعند-والعصرالظهر

يوم!يدالنبيقدمهاكما،الظهروقتإلىالعصرتقديم:أحدهما

تزيغأنقبلارتحلإذاتبوكسفرةقييقدمهاكانوكما،عرفة

تقديم.جمعفهذا.المطرفيالمغربإلىالعشاءتقديمأو،الشمس

في!شيولقوله،المغربإلىفيهاالعصرتأخيرجمع:والثاني

)612(.مسلماخرجه)1(

الاشعري.موسىابيحديثمن2271(،)558البخارياخرجه)2(
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الشمستطلعأنقبلالفجرمنركعةأدركمن":)1(الصحيحالحديث

فقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركومن،الفجرأدركفقد

"وقتالصحبح)2(:الحديثفيع!ب!رقولهمعهذا.العصر"أدرك

الاصفرار،إلىقطالصلاةيؤخرلمنهو."الشمستصفرلمماالعصر

قوليأشهرفيمنسوخوهو،الغروببعدإلىالتأخيركانالخندقويوم

()3(.الوسطئوالضلؤةلضلؤتعلى>خقظو:تعالىبقولهالعلماء

وقيل:.عنهالروايتينأشهرفيحمدووالشافعيمالكمذهبوهذا

وهو،الامكانبحسبالوقتفيوالصلاةالتاخيرفيالقتالحاليخير

أيضا،حنيفةأبيقولوهو،يؤخرهابل:وقيل.عنهالأخرىالرواية

تلك،المنافقصلاة"تلك:قالأنه!يرعنه)4(الصحيحالحديثففي

،قامالشيطانقرنيبينكانتإذاحتىالشمسيرقب،المنافقصلاة

بالتاخيرالمنافقصلاةفوصف.قليلا"إلافيهااللهيذكرلاأربعافنقر

النبيقالفلما،وهذاهذامنالمنععلىفدل،والنقرالغروبحينإلى

نأقبلالعصرمنركعةأدركفمن،وقتانالوقتأنعلموهذاهذا!لخيم

معالوقتذلكإلىيؤخرأنلهوليس،مطلقاأدركفقدالشمستغرب

كالحائض،ذلكقبلالصلاةيمكنهلامنبخلاف،قبلهالصلاةإمكان

فدل.يذكروالناسي،يستيقطوالنائم،يفيقوالمجنون،طهرتإذا

عقيبالطهرمعموضعفيتفعلأنهاعلىعرفةيومللعصرتقديمه

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

.238:البقرةسورة)3(

تخريجه.سبق)4(
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قبلمنهاركعةبإدراكوقتهايدركأنهاعلىالحديثهذاودل،الزوال

شيءكلظلصارإذاوقتهاأنوفعلهبقولهجائز)1(أنهمع،الغروب

وقتبهاالمختصالوقتهذاأنعلىفدل،الشمستصفرلممامثله

عليه.يقدمهاولاعنهيوخرهاأنلاحدليس،والرفاهيةالتمكنمع

وابنهريرةبيوعوفبنالرحمنكعبدالصحابةعنعرفوقد

غروبقبلطهرتإذا:الحائضفيقالواأنهمعنهماللهرضيعباس

)2(الشمسطلوعقبلطهرتواذاوالعصر،الظهرتصليالشمس

وبذلك،ذلكخلافصحابيعنيعرفولم.والعشاءالمغربصلت

كانأنهعلىيدلمماوهذاحمد.ووالشافعيكمالكالجمهورأخذ

والىوالعشاءالمغرببينمشتركالعذرعندالليلأن]يرون[الصحابة

والعصرالظهربينالعذرعندمشتركالنهارمنالثانيوالنصف،الفجر

علىيدلوالقرآن،السنةذلكعلىدلكما،الغروبلىالزوالمن

<)3(،الئلمنوزلفاالنهارطرفيالصلؤةوأتم>:تعالىاللهقال،ذلك

نصقدكماالنهار،منالفجرصلاةفإن،الفجرصلاةالأولفالطرف

طلوعمنيصوموهوالنهار،يصومالصائمفانأحمد،ذلكعلى

مثنىالليل"صلاةلمجد:النبيقالوقد.بالليليصلىوالوترالفجر،

تاخيريتعمدأنلاحدفليس.")4(بركعةفاؤيرالصبحخفتفاذا،مثنى

الاصل.فيكذا)1(

!العمدة"شرحفيالاثارهذهوانظر"الفجر!.:الصوابولعل،الاصلفيكذا)2(

023(.)صللمولف(الصلاة)كتاب

.411:هودسورة)3(

عمر.ابنحديثمن)974(ومسلم)1137(البخاريأخرجه)4(
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حنيفةكأبيالعلماء،جماهيرعندالفجرطلوعبعدماإلىالوقت

مذهبه.ظاهرفيحمدووالشافعي

طلوعمنالمبتدىءالنهاربهفالمرادالنهار""نصف:قيلوإذا

طلوعمنبهيراد"النهار"ولفط،الموضعهذافيفهذا،الشمس

طرفيالصلؤهوأف>قولهلكن،الشمسطلوعمنبهويرادالفجر،

]الشمس[طلوعبعدمالان،ريببلاالفجرطلوعمنبهأريدالنهار(

فيالصلاةبل،مستحبةولابلواجبةصلاةفيهالمسلمينعلىليس

الصلاةتستحبوهل.الشمسترتفعحتىعنهامنهيالطلوعأول.

هذاليسنزاعفيه؟عارضلامرإلاتستحبلاأوالضحىلوقت

موضعه.

الثانيالطرفماو،الفجرطلوعمنالاولبالطرفأرادأنهفعلم

:قالثم،فيهبينهماواشركالصلاةفجعل،الغروبإلىالزوالفمن

وكذلك،ثلاثةهنافالوقت.الليلمنساعاتوهي(التلمن>وزلفا

إنلفبزوقرءانليلعبلشنإكلوكالصلوةأمم>:تعالىقولهفي

السلف،أكثرعندالزوال:فالدلوك.ا*<)1(ممثهوكابرلفخرقزان

الليل:وغسق.زالتإذاالشمسوهيدلكت:يةال،الصوابوهو

واحدا،تناولاوالعصرالظهريتناولفالاول.وظلمتهالليلاجتماع

وقرءان>:قالثمواحد،تناولاوالعشاء[المغرب]يتناولوالثاني

تقصر.ولاتجمعلامفردةصلاةوهيفبز(

78.:الاسراءسورة)1(
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من!لحلميئلغوالؤينوأألمنكمملكتالذينلايبدنكم>:تعالىوقال

آئحمشاحصلؤةبغدومنألظهيرةمنشالبهمتضعونوحينألفخرقبلصلؤؤمنمزلتثنث

وذكرالفجرفذكر()1(.جناحعلتهتمولاعليكؤلئسررلكئمعوزتثئث

وقتانالعشاءصلاةبعدماإلىالظهيرةفمن،العشاءضلاةوذكرالظهر

الوقت.هذامنوالاخرالوقتهذامنالاولذكروقد.للصلاة

ألهفمستحن>:كقوله،أخرىآياتفيالمواقيتعلىدلوقد

وحينوعشئالازضولسموتفىألحمدوله**ضبوقوحينتضسونصين

والأرضالسمواتفيوالحمدالتسبيحلهانفبين()2(،**تظهرون

يتناولفالمساءالاظهار،وحينوعشياالمساءوحينالصباححين

العصر،يتناولوالعشيالفجر،يتناولوالصباحوالعشاء،المغرب

الظهر.يتناوللاظهارو

ومقعواوقثللثممسطلوعقبلرفي!مدوسبح>:تعالىوقال

قتل>:لاخرىالايةاوفي،()3(ترضىلعلكآلعهارطرافوفسبحألتلءانآي

.()4(*.*السجودوأدبخرفسبحهللومن*كأألغروبوفئلالشمسطلوع

العصر،هيغروبهاوقبلالفجر،صلاةهيالشمسطلوعفقبل

حديثمن()صحتهعلىالمتفقالحديثفي!سي!النبيفسرهاوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

.58:النورسورة

.17،18:الرومسورة

.013:طهسورة

.04-93:قسورة

)633(.ومسلم)554(البخاري
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القمرإلىنظرجمإذاللهرسولعندجلوساكنا:قالاللهعبدبنجرير

البدر،ليلةالقمرترونكماربممسترون"إنكم:فقالالبدر،ليلة

قبلوصلاةالشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوالاأناستطعتمفإن

وقبلالثئبنطلوعؤئلرفيمجمدوسبخ>:قولهقرأثم،فافعلوا"غروبها

المغربيتناولالليلاناءفيمطلق"الليلاناء"منو<)1(.غرويها

.والعشاء

ليس:ويقولونالمشتركالوقتفيالجمهورينازعونوالذين

،بالقرانثبتإنماالفرض!:يقولونيخصها،وقتإلامنهمالكل

رئه-وبمراسم!تربهنمنأفلحقد>:قولهفيالذكرمطلقأوجبوالقران

الذكر.مطلقبل،عندهمالتكبيرلخصوصموجبفلا،!<)2(فصلى

حدولاخلفائهمنأحدولا،بتكبيرالاقظيصللملمجيهالنبيكانفإن

بتكبير،إلاصلىأنهيعرفالمعروؤيناحادهمولاالمسلمينأئمةمن

فيقال=الذكرفيمطلقالقرانلانالذكربمطلقفيجؤزونههذاومع

الاولفيومطلق،الليلغسقوفيالليلاناءفيمطلقالقران:لهم

نأقدرلووهذاهذافيالصلاةجوازعلىفدل،الثانيالطرفوفي

فيبينهماجمعأنهعنهثبتإذافكيف،التفريقعلىداومع!والنبي

؟مرةغيرالثانيالوقتوفي،مرةغيرالاولالوقت

مطلق،سجدوا()3(وآرلمجعوا>:تعالىقوله:يقولونوكذلك

)1(

)2(

)3(

.013:طهسورة

.14،15:الاعلىسورة

77.:الحجسورة
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دونالوجوبفيفيد،واحدخبربهاجاءإنماوالطمأنينة،الفرضفهو

إيجابفيمطلقالقرانإن:الفاتحةفييقولونوكذلك.الفريضة

إلايصلوالمبعدهمنوالمسلمين!ي!النبيأنمع،منهتيسرماقراءة

لاصلاة"كلوأن")1(القرآنبأمإلاصلاة"لا:قولهومع،بالفاتحة

:ويقولون")2(،خداجفهيخداجفهيخداجفهيالقرآنبأمفيهايقرأ

مطلقبهيقيدلاواحدخبروهذا،الفريضةدونالوجوبيفيدهذا

.القرآن

وليس،هذامنأعظمالمشتركالوقتفيمطلقالقرآنأنومعلوم

الوقتفيالاربعمنواحدةكلفعليوجبما!يالهالنبيعنمعهم

فيهمامعالاحاد،أخبارمنهوالذيوقوله،المتواترفعلهإلاالخاص

بينما"الوقت:الخمسةالمواقيتبينلماكقوله،الاجمالمن

وجوبعلىدلالته")4(،وقمتهذينبين"ما:وقوله")3(،هذين

"القرانبامإلاصلاة"لا:قولهدلالةدونالوقتهذافيالصلاة

."خداجفهيالقرآنبأمفيهايقرألمصلاةصلى"من:وقويى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

امراءبعدي"سيكون:()الصحيحالحديثفي!يوقولهوكذلك

ومسلم)756(البخارياخرجه،الصامتبنعبادةحديثمنعليهمتفق

.)493(

.هريرةابيحديثمن)593(مسلماخرجه

جح.سبق

جح.سبق

جح.سبق
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صلاتكماجعلواثم،لوقتهاالصلاةفصلوا،وقتهاعنالصلاةيؤخرون

يؤخرونكانواإنماوالأمراء.لهمبينهالذيالوقتوهو،"نافلةمعهم

منانعلىهذاودل.النهاراخرإلىالعصراو،العصروقتإلىالظهر

ما"لا،:قال؟نقاتلهمالامراءعنسألوهلانهم،يقاتللمهذافعل

وإن،صحيحةالصلاةهذهانعلىودل.صلاتهمكانتوهذه،صلوا"

لا:قالمنفان،الغروببعدالنهارصلاةبخلاف.اثمافاعلهاكان

يصفيلا:قالمنوكذلك.ريببلاقويلقدالغروببعدإلايصليها

ابنقالوفد.ريببلايقاتلفانهالفجرطلوعبعدإلاوالعشاءالمغرب

ألصحلؤةاضاعواضلصبمد!من!فاف>:تعالىقولهفيوغيرهمسعود

تركوهاولو،وقتهاعنتاخيرهاإضاعتها:قالوا<)1(،المثحهواتوائبعوا

وقتاوالمشتركالوقتإلىتأخيرهابذلكوأرادواكفارا،لكانوا

صلاةولاالليلإلىالنهارصلاةتأخيربذلكيريدواولمالاضطرار،

يسقيهممسعودابنكانالذينالخلففانالنهار،صلاةإلىالليل

يؤخرونيكونوالم-وغيرهمعيطابيبنعقبةبنكالوليد-الخلف

كماالتأخيركانبل،النهارإلىالليلصلاةولا،الليلإلىالنهارصلاة

فعل"ما:ويقول"حلف"،يسميهمكانمسعودابنانمع،تقدم

التكبير،بغيرولا،الفاتحةبغيريصلونيكونوالمفالخلف،؟"حلفكم

فيالمطلقالوقتفييصلونكانوابل،العربيةبغيرالقرآنيقراونولا

علىالشرعدللماثم.الغروبوقبلالثانيالطرففياللهكتاب

مع،الواجبهذاتركلأجلذمواالمختصالوقتفيالصلاةوجوب

.95:مريمسورة)1(
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أكثرالثانيوالطرفالليلاناءفيالمطلقةالنصوصمعالقرانفيأن

بسفاقرءواما>:وقولهرفي()1(،اشمدبمرو>:قولهإطلاقمنفيهمما

-)2(-نر
سنةتدلولم،المشتركالوقتعلىدلتوالاثاروالسنة.<معه

تدلالصحابةواثاروالسنةالكتابأنفعلمفاتحيما،بغيرالصلاةعلى

دليليعارضهلمذلكوان،ثلاثةالمعذورحقفيالأوقاتانعلى

الايجابمنأضعفبهفالايجابلهمعارضاقدروماأصلا،شرعي

والتكبير.الفاتحةعلىدلبما

()4(اقلمن>وزلفا:وقوله()3(الشلءانايومن>:تعالىوقوله

كانكما،للصلاةالجملةفيوقتالليلجميعأنعلىدل،مطلقاكان

بعدكماالليلمنالثانيالنصفوأن،للصلاةوقتاالثانيالطرف

الحائضواما.الاختيارمعالعشاءإليهيؤخرأنلاحدليس،الاصفرار

استيقطإذاوالنائمأسلمإذاوالكافرأفاقإذاوالمجنونطهرتإذا

الظهريصلونكانواكماوالعشاء،المغربفيصلونذكرإذاوالناسي

بنالرحمنعبد!يالهاللهرسولاصحابقالكما،الغروبقبلوالعصر

الجمهور.قولوهو،عنهماللهرضيهريرةوابوعباسوابنعوف

)1(

)2(

)3(

)4(

.8:المزملسورة

.02:المزملسورة

.013:طهسورة

.114:هودسورة
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فصل

وقتاخرإلىالعذرعندمشتركالوقتأنمنذكرناهالذيوهذا

الوقتاخرإلىاخرهالوكمافهووقتها،فيصلىفقدالعصر

اسلموالكافراستيقظوالنائمطهرتالحائضأنقدرفلو،المختص

فيوالعصرالظهريصلونفإنهمالمختصالعصروقتدخولبعد

قدممنوكذلك.الوقتخروجبعدصلوهاالظهرإن:يقالولا،وقتها

لمللمطرجمعاالمغربوقتالعشاءوصلىالطهر،وقتإلىالعصر

قولوهذا.منفرداأومأموماأوإماماكانسواء،الجبمينويأنيحتج

المعروفوهو،الجمعيجوزحيثحنيفةوابيكمالكالعلماءجمهور

جمهورولاذلكفيالنيةيوجبلم،أجوبتهفيحنبلبنأحمدعن

ابيكالقاضيومتبعوهالخرقيلكن،وغيرهبكركأبياصحابهقدماء

أحمدوأما.الشافعيقولوهذا،النيةالجمعفيأوجبواوغيرهيعلى

كما،أصحابهمنالفقهاءجمهوركلامفيولاكلامهفيلهذاأصلفلا

النبيفإن،الصوابهووهذا،وغيرهماحنيفةوأبيمالكمذهبهو

بعدالعصريصليانهيعرفونيكونوالمبعرفةبأصحابهجمعلما!ي!

وكذلك.العصرإليهاتجمعونإنكم:الظهرصلوحينقالولا،الطهر

لهم:يقللمجمعاوثمانياجمعاسبعافصلىبالمدينةبهمجمعلما

قدبل،القصربنيةيأمرهملابهميقصركانلماوكذلك.الجمعانووا

يقصر.حتىذلكيعرفونلا

وأالظهربهمصلىلماأنه)1(اليدينذيحديثفيثبتقدولهذا

.هريرةأبيعن)573(ومسلم)482(:البخارياخرجه)1(
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مأاللهرسولياالصلاةأقصرت:اليدينذولهقالركعتينالعصر

رسوليانسيتبل:قال،"الصلاةتقصرولمأنسلم":وقال؟نسيت

أقرهفلما.الحديث،نعم:قالوا،؟"اليدينذويقولأكما":قال،الله

ولم،تقصرولمأنسلم:وقال،نسيتأمالصلاةأقصرت:قولهعلى

نممكناكانأنهعلىدل=القصربنيةامركمولمتقصركيف:يقل

القصر.ينويأنغيرمنيقصر

يجوزالذيوقتهافيللصلاةمصلياكاننالجامع:فيقالوأيضا

وقتهايكنلموان،ينوهلمأوالجمعنوىسواءجاز،فقدفيهفعلها

حيثالجمعنوىلوولهذاوقتها،غيرفيالصلاةيببحلاالنيةفمجرد

الظهر،صلىبعرفةالمصليأنقدرفاذاشيئا،النيةتفدهلميجوزلا

صلاةبعدماأنفمعلوم،العصرمعهايصليأنهذاكإذبقلبهيخطرولم

الوقتذلكفييصليهاأنبينفرقفلا،حقهفيالعصروقتهوالظهر

ذلكنوىإذاللجوازتاثيروأيلا،أوالظهرصلاةعندذلكنيتهمع

المغربمعالعشاءيصليأنلهيجوزمنوكذلكالظهر؟صلاةعند

؟المغربصلاةعندذلكفيلنيتهتاثيرفايللمطر

بعدمتلاحقونالناسفان،الرخصةمقصوديكدرالشرطهذاثئم

لمنإلاالجمعيجزلمفلو،الجمعنوىأنهيعرفونولا،الإمامشروع

يقولمنالاماميوكلأنلزمأو،الجمعرخصةمنهمكثيرافاتنواه

والحرجالبدعةمنفيهمامعوهذا.الجمعانو:يدخلمنلكل

المعلم.ذلكعلىالجماعةفيالصلاةبطالففيهبالشرعالمتيقن

وافقهومنالشافعيوجبهاوقد،الصلاتينبينالموالاةوكذلك
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العشاءصلىإذاالمسافرأنعلىأحمدنصوقدأحمد،أصحابمن

مرادهوليس.جامعابذلكوجعلهجاز،السفرفيالشفقغروبقبل

الاحمرالشفقبغروبالمسافرحقفييدخلالوقتفإن،الابيض

إلىيؤخرهاأنللحاضراختاروانما،الحاضروكذلك،ريببلاعنده

لانريب،بلاعندهالاحمرالشفقمغيبليتيالنالأبيضمغيب

قبليصليأنجوزوان،السفردونالحضرفيالحمرةتواريالجدران

نأأرادفلو،الجمعلهيجوزالمسافرلانالسفر،فيالاحمرمغيب

أقربلأنه،بالجوازأولىكانأخرهافإذا،جازالمغربعقيبيصليها

البعيدالوقتفييصلي:يقالأنيسوغفكيف،المختصالوقتإلى

.المشتركدونالمختصوقتهاعن

.الاقترانمعإلاجمعايسمىلاذلكإن:قائلقالإذا5

لوجهين:بهالاحتجاجيجوزلاهذا:قيل

ولكن،معناهولااللفظبهذاالحكميعلقلمالشارعأن:أحدهما

.جوازهعلىالشرعدل

وقتفيبينهماجمعلانه،بذلكسميالجمعأن:الثاني

وقتفيجمعلوأنهبدليل،الفصللاقترانلا،المختصإحداهما

أولفيالاولىيصليأنلهبل،ريببلاالاقترانيجز)1(لمالثانية

قبلالمغربجمعليلةجميمالنبيصلىوقد.اخرهفيوالثانيةالوقت

بينهما.بفصلذلكبعدالعشاءصلىثم،أناخوهاثم،الرحالإناخة

ذلك.نحوأو"يلزم"لمصوابه:الهامشفي)1(
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فصل

العذر:فنقول،أوقاتثلاثةالعذرحالفيالاوقاتأنعرفواذا

:نوعان

جدإذاوالمسافرالمريضكجمع،المسلمحرجفيهما:أحدهما

السير.به

المختص،الوقتفيالصلاةمنأفضلبعبادةيشتغلأن:والثاني

المتواترةبالسنةأولىالعبادةهذهفان،بعرفةالوقوفاتصالمثل

نأكما.المختصوقتهافيالعصريصليأنمنالمسلمينواجماع

الذيعرفةيومصوممنأفضلاليومهذافيوالذكرالدعاءلأجلالفطر

تنازعوا)1(.فانهم،العلماءبيننزاعفيههذاأنمع،سنتينيبنر

جنسمنأفصلالجهادجنسأنفمعلومالوقتفيهذاكانواذا

المسلمونكانإذاعرفةوقوفمنأفضليكونماالجهادومن،الحج

غيرأومحاصرةأومصافةالغروبإلىلهمقتالهيتصلعدوبإزائهم

المتصلالجهادفييدحلواثمالصلاتينبينيجمعواأنكان-ذلك

يجؤزلامنيقولهكما،الغروببعدإلىالصلاةيؤخرواأنمنخيرا

نأمنخيراوكان،الصلاةتاخيرويجوزالقتالمعالصلاةولاالجمع

وقتفيالصلاتينفعلأنمسلميستريبلافانه.القتا!!حالفييصلوا

صلاةفعلهذافان،الغروببعدإحداهمافعلأوفعلهمامنخيرالظهر

.والاجماعبالنصجنسهيجوزالذيالوقتفيوجمعالنهارفيالنهار

تقصيل.بدونالاصلفيكذا)1(
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فهذاالوقتفيفعلهاإمكانمعالغروبإلىالصلاةتفويتماو

يومالصلاة!يهالنبيتاخيربهيحتجماغايةفان،قطسنةبهيردلم

أيضا،المغربخروجميعاوالعصرالظهرأخرأنهرويوقد،الخندق

فليسنسياناكانإنوهذا.الليلمنطائفةمضيبعدإلايصلهنفلم

!مابانماموراكاننسيهاأوصلاةعنناممنفانه،فيهنحنمماهو

الجمهوريقولهكمابالقتالاشتغالابلنسيانايكنلموان.ذكرهاإذا

:جوابانفعنه

يعلمولمالنهار،فيبقتالهممشغولاكانع!يدالنبيأن:أحدهما

يكنلمكذلككانفاذاالعصربعدمادونالزوالبعدللصلاةيفرغأنه

وقتأولفيللجمعتفرغفيمنهوإنماالكلامفإن،فيهنحنمماهذا

عرفة.يوملذلك!يوالنبيتفرغكما،الظهر

الصلؤتعلى>خفظوا:بقولهمنسوخالتأخيرهذاأن:الثاني

ذلك،فينزلتفانها!()1(،قنتينللهوقوموالوسطئوألضلؤة

الله"ملأ:الخندقيومع!يدالنبيقالولهذاالعصر،هيوالوسطى

صلاةالوسطىالصلاةعنشغلوناكماناراوقبورهمأجوافهم

صلاةفاتته"من:قالأنهالصحيحفيعنهئبتفقديضاوالعصر")2(.

منهاركعةبإدراكإدراكهاوعلق")3(.ومالهأهلهؤبرفكأنماالعصر

.")4(أدركفقدالشمستغربأنقبلالعصرمنركعةأدركمن":فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.238:البقرةسورة

جح.سبق

تخريجه.سبق

جح.سبق
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ماجنسأنومعلوم،الجملةفيسنهفقدالظهرمعصلاتهاوأما

فيبينهماالجمعنفعلم،مشروعفعلهماوجن!س،محرمعليهتوعد

جماهيرمذهبوهذا.تفوتأنإلىالتاخيرمنخيرالظهروقت

يجوزونلابل،عنهالمشهورفيحمدووالشافعيكمالكالعلماء

وانوأحمد.القتالدونهولماالجمعويجوزون،غيرهولاالتاخير

والتاخير،الوقتفيالصلاةبينيخيرالمقاتلإن:عنهروايةفيقال

تلكعلى-يقولوانما،التفويتمنأولىالجمعإن:قولهيختلففلا

الصلاةبينخيرالقتاللاجلبالنهاريصليأنيمكنهلمإذا-:الرواية

ظاهرعلىوأما.المغرببعدالصلاةوبينالوقتفيالقتالحال

.بحالالغروبإلىتفويتهايجوزفلامذهبه

فيبالمسلمينصلاهماقدكانإذا!يمالنبيأنهناوالمقصود

الدعاءباتصالالمختصالوقتقيفعلهماعنلاشتغالهالظهروقت

نأأمكنهإذاهذا.وأحرىأولىبالجهادللاشتغالفالجمعوالذكر،

الجهاد.مصلحةبعضعنيتعكللكن،تامةصلاةالجهادمعيصلي

لاجلالقبلةغيرإلىدابتهعلىالايصليأنيمكنهلاأنهقدرإذاوأما

يخرالصلاتينبينجمعاتامةصلاةبالارضصلاتهأنريبفلا،القتال

النبيفعلهلما،ناقصةصلاةالمختصوقتهافيالعصريصليأنمن

بفعلالعبادةتكميلولان،المستحاضةولحديث،حجتهفي!لخيم

غيرفيلاوقتهافيلهامصلوالجامع،نفسهفيمقصودأمرواجباتها

وما،المشتركالوقتوهوالمعذور،وقتقيصلاهالكنوقتها،

الوقتمنفاتهمماأكملالصلاةفيبهالمأموربالتكميلحصله

فيالصلاةمنأفضلبعرفةوالذكرالدعاءتكميلكانفاذا.المختص
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المختصن.الوقتمنافضلالصلاةنفسفتكميل،المختصالوقت

اتصالتكميللأجلالصلاةفيبهالمامور)1(التكميليجوزلاولهذا

والسترةللماءعادماكانولو.مستحبوهذاواجبذلكلأن،الدعاء

نأمأموراكانوالذكرالدعاءبعضبتفويتإلاذلكتحصيليمكنهولم

.الدعاءأثناءفيذلككانوان،والسترةبالماءيصلي

فيالصلاةمناولىكاملةبطهارةالصلاتينبينالجمعكانولهذا

الصلاتينبينتجمعالتيفالمستحاضة،ناقصةبطهارةالمختصالوقت

.بوضوءالمختصالوقتفيالصلاةمنأفضلهو،واحدنجسل

صلىممنأكملفإنهبوضوء،الصلاتينبينبممنذلكومثل

أكملفهوقائماالصلاتينبينجمعومن،بتيممالمختصالوقتفي

فيالصلاتينبينجمعومنقاعدا،المختصالوقتفيصلىممن

.منفرذاالمختصالوقتفيصلىممنأكملفهوجماعة

للمطروالعشاءالمغرببينيجمعونوخلفاؤه!يخ!النبيكانولهذا

الجمعكانلمالكن،بيتهفيوحدهيصليهاأنإمكانمع،ونحوه

صلاتهكان-الانفرادمنأكملمعهمصلاتهوكانالجماعةلمصلحة

فيوهكذا.المختصالوقتفيمنفرداصلاتهمنأكملجمعامعهم

مع-الصلاةاثتاءفيالقبلةاستدبارمعجماعةفيالصلاةالخوفصلاة

نأمنأكمل-ذلكوغيرالسلامقبلالإماممفارقةومعالكثيرالعمل

المحاذير.هذهعدممعمنفرداواحدكليصلي

".التكميلترك:ولعلهسقط"هنا:الهامشفي)1(
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فيالصلاةمنأكملهوهلالمشتركالوقتفيبالتيفمصلىوإذا

:نقصانفيهحصلهذافان؟المختصالوقتفيعنهالمنهيالموضع

عنهالمنهيالمكاننقصحصلوهناك،المشتركوالوقتالتيممنقص

فيبالتيممالصلاةأنونبين،المسالةهذهعلىالكلاموسياتي.فقط

لان،المختصقالوقتفيعنهاالمنهيالصلاةمنخيرالمشتركالوقت

للمتوضىءالمتيممفيهايؤمأصلابالتيممالمشتركالوقتفيالصلاة

.لضرورةإلاتفعللافانها،عنهالمنهيالمكانفيالصلاةبخلاف

كالحمام-فيهالصلاةعننهيقدمكانفيكانمنذلكونظير

إلاالوقتفييصليأنيمكنهلمذافانه-ذلكوغيرالنجسوالمكان

المطلق،الوقتأعني،واجبوقتهافيالصلاةفعلفان،فيهصلىفيه

النهارإلىالليلصلاةولاالليللىالنهارصلاةيؤخرأنلهيجوزفلا

المشتركوإماالمختصإما:المطلقالوقتفييصليبلأصلا،

خرجفيهيصللموإن،الحمامإلىدخلقدكانفاذا.الامكانبحسب

إلامنهيخرجلانجسموضعفيحيسمنوكذلك.فيهصلى،الوقت

أحمدذلكعلىنصكما،عليهإعادةولا،فيهصلىالوقتفوتبعد

عنخارجاالصلاتينبينيجمعأنأمكنهإنلكن،بئنوهذا.وغيره

منخيرعنهالمنهيالموضععنخارجافالجمع،عنهالمنهيالموضع

التفويت.منخيرفيهوالصلاة،فيهالصلاة

يمكنهاولا،حيضأوجنابةغسلعليهاكانإذاالمرأةمثلوذلك

الفجرصلتفاذا،بالتيممتصليأنفعليها،الوقتفيالاغتسال

لمالحمامدحلتوإذاالظهر،بعدإلاالحماميمكنلمثمبالتيمم
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التطهربعدالحمامفيفالصلاة،الغروببعدإلامنهالخروجيمكنها

إلىالتفويتإذ،ريببلاالتفويتمنخيروبدنهارأسهاسترمع

كالصائمالغروببعدللعصرالمصليبل،بحاليجوزلاالغروب

يجوزلاأنهعلىمتفقونفإنهمالعلماء،باتفاقشوالفيلرمضان

منأوكدوقتهافيوالصلاة،عليهيجبلمنشوالإلىرمضانتفويت

جمعاوالعصرالظهرصلتإذاالمرأةوهذه.بيناهكماوقتهفيالصوم

فيوالصلاة،مغتسلةالحمامفيصلاتهامنخيراكانبالتيممبينهما

عنهامنهيالحمامفيالصلاةلان،التفويتمنخيرمغتسلةالحمام

النجسوالثوبالنجسوالمكانالإبلوأعطانالمقبرةفيكالصلاة

كما،الوجههذامنالصلاةتكميلجمعاصلاتهاففي،العريانوصلاة

.تقدم

جائزةبالماءالوقتفيالصلاةيمكنلمإذابالتيمموالصلاة

العادمالمتيممأنوالإجماعبالنطرثبتفقد،الواجبةهيبل،ايضا

نألهيجوزولا،بالتيقمالوقتفييصليأنعليهيجبسفيرهفيللماء

فييصليأنعليهالعريانوكذلك.بوضوءالوقتبعدليصلييؤخرها

.بالثيابالوقتبعدالصلاةإمكانمععرياناالوقت

وأفاعداالوقتفييصليأنعليهيجبالمريضوكذلك

الخائفوكذلك.قائماالوقتبعديصليأنأمكنهوانمضطجعا،

صلاةالوقتبعديصليأنأمكنهنوا،الخائفصلاةالوقتفييصلي

ذإ،والإجماعوالسنةالكتابالمسائلهذهأمثالعلىدلكما.أمن

عليهمجمعوهذا،الوقتوجوبمناوكدالصلاةواجباتفيليس
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مالكمذهبوهذا،والسنةالكتابعليهدلكما،المسائلعامةفي

حنيفةأبيمذهبوكذلكصحابه،وحنبلبنوأحمدصحابهو

حنيفةأبيمذهباختلفلكنالصور،أكثرفيوغيرهماوالشافعي

أحمد.أصحاببعضوتابعهم،الصورأكثرفيوالشافعي

الحبليصنعأنيمكنهولم،بئراالمسافروجدإذافيمااختلفواكما

فيهيصلواأنيمكنهمولمثوبا،العراةوجدأو.الوقتيخرجحتى

وليس،سفينةفيجماعةكانواأو.الوقتيخرجحتىواحدبعدواحدا

فيالصلاةيمكنهولاواحدا،موضعاالافيهيقومونموضعهناك

ذلكيتعلملاولكنه،القبلةدلائلتعلمأمكنهأوالقعود،معإلاالوقت

يخرجحتىذلكيتمولاثوبهيخيطأنأمكنهأو،الوقتيخرجحتى

ونصوصه،الشافعيمذهبفينزاعالمسائلهذهففي.الوقت

ووافقهأقر،منومنهم،خرجمنأصحابهفمن،ذلكفياختلفت

وغيرهمالكوكذلكأصحابهوسائرأحمدوأما.أحمدأصحاببعض

اتفقكما،المواضعهذهفيالوقتتقديمفياختلفواعلمتهمما

فيالماءعدمإذاالمتيممفيالوقتتقديمعلىكلهمالمسلمون

نأعلىمتفقونفانهم،والخائفالمريضوفي،العريانوفي،السفر

ولم.الصلاةيفوتونولا،حالهمبحسبالوقتفييصلونهؤلاء

يمكنهلاالذيالامنوكذلك،تقدمكماالالقتاحالفيإلايتنازعوا

الوقت.يخرجحتىالتعلم

خيربالتيممالصلاتينبينالجمعنو،الجمعذكرهناوالمقصود

عريانا،الصلاةمنخيرأنهاكما،عنهالمنهيالمكانفيالصلاةمن
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المشتركالوقتفيالصلاةفإن،ونحوذلكالقبلةغيرإلىالصلاةومن

بدونالصلاةبخلاف،الشرعيةللمصلحةفيهيفعلالوقتفيصلاة

.لضرورةإلايجوزلا]و[،يحرمفإنه،شروطها

خيزاالمشتركالوقتفيوبالوضوءبالغسلالصلاةكانتولهذا

الاجيرذلكومن.المختصالوقتفيناقصةبطهارةالصلاةمن

منهيخرجهولم،النجسوالمكانالحمامسيدهأدخلهإذاوالمملوك

عليه،واجبوذلك،التفويتمنخيرفيهفصلاته،المغربإلى

عنه،المنهيالمكانذلكفيالصلاةمنلهخيرالصلاتينبينوالجمع

التيمم.بطهارةوتلك،الماءبطهارةالجمعوهذا

فهذان،الماءوطهارةالمختصالوقتتفؤتالمرأةهذه:قيلفإن

هذاكانفلمواحدّ،نقكلإلافيهاليسالحمامفيوالصلاة،نقصان

أولى؟

يفعلهاأنلاحدليسجنسها،عنمنهيالحمامفيالصلاة:قيل

المقبرةإلامسجدكلها"الارض:عفيمالنبيلقول،ضرورةلغير

كماالراجحةوالمصلحةللحاجةفيجوزالجمعوأما")1(.والحمام

لان،الحمامفيالصلاةمنخيربتيممالصلاةفانالتيممماو،تقدم

وخوفالماءعدمعندالماءمقامتقوموهيبها،مامورطهارةالتيمم

ابيحديثمن)745(ماجهبن1و)317(والترمذي)294(داودابوأخرجه)1(

بانهذلكبيقثم،اضطرابفيهحديثهذا:الترمذيقال.الخدريسعيد

أصح.والمرسلوموصولا،مرسلاروي
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المكانفيإلابالماءيصليأنيمكنهلمومن،باستعمالهالضرر

بالماءيصليأنيمكنهلملوكمابالماء،الصلاةيمكنهلمعنهالمنهي

طهورالطيبالصعيد":!يمالنبيقالوقد،القبلةغيرإلىأوعرياناإلا

فأمسهالماءوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلم

من،بالتيمميباجبالماءيباجمافكلخير3()1(.ذلكفان،بشرتك

.القرانوقراءةالمصحفومسوالنفلالفرضصلاة

وهو،وغيرهأحمدمذهبفيالأكبرالحدثعنديجوزوالتيمم

يجوزماكلأنهالشرعيالدليلعليهيقومالذي]و[،حنيفةأبيمذهب

مماذلكغيرأونفلاأوفرضابهنوىسواء،بعدهويبقىالوقتقبل

المسلمطهورالطيبالصعيد":جم!ي!النبيلقولفيجوز،بالتيمميستباج

فان،بشرتكفامسهالماءوجدتفاذا،سنينعشرالماءيجدلمولو

خير3(.ذلك

العاصبنعمروأمكما،بالماءالمتطهرينالمتيمميؤمأنويجوز

بالتيممأصحابهعباسابنأموكما،السلاسلذاتغزوةفيأصحابه

كمالكالعلماءجمهورعندجائزوهذا.أمتهوطءمنأجنبقدوكان

أكثركانوان،وغيرهميوسفبيوحنيفةبيوحمدووالشافعي

.ونحوهالعريانخلفبالأميالقارىءاقتداءيجوزهؤلاء

المكانفيالصلاةمنخيربهاأمرحيثالتيممطهارةأنفعلم

333()332،داودبوو018(،146،147،155)5/احمدأخرجه)1(

:الترمذيوقال.ذرأبيحديثمن171()1/والعسائي)124(والترمذي

صحيح.حسنحديث
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جمعابسترةوكذلكالقبلةغيرإلىوالصلاةالعريانوصلاة،النجس

منخيرالجمعمعقائماوالصلاة،التفريقمعالعريانصلاةمنخير

التفريق.معوحدهالصلاة

فيوحدهالرجلصلاةإمكانمعالمطرفيللمسلمينيجوزولهذا

إحداهماوقتفيالجماعةأنفعلم،الجماعةلأجلإلاذاكوما،بيته

معالجمعوكذلك،الانفرادمعالمختصالوقتفيصلاةكلمنخير

صلاةبل.الوقتفيفرادىالصلاةمنخيرالجماعةفيالخوف

قبلالإمامبعضهممفارقةمع،السنةبهمضتكماجماعةفيا!وف

العدو،إلىذهبثمركعةبطائفةصلىإذاالكثيرالعملومع،السلام

الصلاةومع،بالمتنفلالمفترضاقتداءومع،القبلةاستدبارهممع

كلصلاةمنخير=السنةبهجاءتكماذلكوأمثال،السفرفياربعا

لأجلهاويحتملعليها،ويحضبالجماعةيأمرفالشارع.وحدهمنهم

.محظوراتوفعلواجباتترك

نايمكنهلمفإذا،المسلمينباتفاقالجماعةمنأوكدوالوقت

العلماء.باتفاقالوقتفيمنفرداصلىالوقتبعدإلاجماعةيصلي

وألحاجةإلايجوزلالكنه،الوقتفيصلاالصلاتينبينوالجمع

مفرقا.بالتيممالصلاةمنخيرجمعابالماءوالصلاة.راجحةمصلحة

والعصرالظهرصلاتهكانالعصروقتفيإلاالماءيجدلاانهعلمفمن

منوكذلك،بالتيممالظهريصليأنمنخيراالعصروقتجمعابالماء

بالماءجمعهكانالمغربوقتإلايجدهلاأنهوعلمالظهروقتوجده

منأفضلبالماءالمختصالوقتاخرفيصلاتهتكونكما،افضل
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بالتيمم.أولهفيصلاته

قبلينزللاالذيالمسافربمنزلةلأنهجمعإنما:قيلفان

أحدفيإلاالوضوءيمكنهلاالذيالمريضوكذلك،الغروب

مفرقةصلاتهمنخيربالوضوءجمعاالوقتينأحدفيوصلاته،الوقتين

خيرجمعابالاغتسالصلاتهاأنالمستحاضةقيذكرناكما،بالتيمم

صلاتهبعرفةوالواقف،المختصالوقتفيبالوضوءصلاتهامن

معوقتهافيفعلهامنخيرالوقوفلاتمامالظهرمعجمعاالعصر

فإنه،البابهذافيعظيمأصلبعرفةمج!ي!النبيفعلهالذيوهذا.نقصه

بل،وجوبهفيمشكوفيولاواجبتحصيلولالحاجةهناالجمعليس

جائزالجمعأنعلىفدل،الوقوفكمالوهو،مستحبلتحصيل

معالشرعيةالمصلحةمنأكملمعهالشرعيةالمصلحةتكونحيث

التفريقمنالشرعفيأكملالجمعمعالعبادةكانتبحيث،التفريق

مزدلفةإلىالغروببعديفيضنيريدوقفحينلانه،أولىفالجمع

العصرقدمالشمستزيغأنبعدارتحلإذاكانأنهعنهرويكماكان

جمعا.فصلاهما،الظهرإلى

معهذالمثلالجمعجوازعلىدلكذلكجمعهكانإن:قيل

مشقةذلكفيعليهيكنلمالغروبقبلنزللوفإنه،النزولإمكان

العباداتلتكميلفالجمعالسيرلمواصلةالجمعجازفاذا.عظيمة

حجتهفييجمعلمفانه،السفرلمجردجمعهيكنولم،أولىالشرعية

قطأحدّيقلولم،جمعبلاقصرايصليكانوقد،والمزدلفةبعرفةإلا

ولمقصرألهعلىمتفقونكلهمبلأربعا،صلىولابمنىجمعأنه
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عمرابنقالكما،للسيربلالسفرلمجرديكنلمذلكأنفعلم،يجمع

فيهليسممكنالنزولأنمع،ذلكفعلالسيربهجدذاكان:وغيره

بهيفوتلامستحبأمرإلاالحجبهيفوتلاالذيالاسراعتفويتإلا

ممكنا،كانالوقوفوأتمركبثمالعصروصلىنزللوفإنه،واجب

كانالجمعأنفعلم.والافاضةالوقوفمقصودكمالبذلكيفوتلكن

دنيوية.مشقةلمجردلا،راجحةشرعيةمصلحةلتحصيل

ناغيرمنالتفريقمنأفضلهيعبادةلتحصيلجمعقدكانوإذا

للحاجةيجوزالجمعأنعلم=فيهضررولاواجباذلكيكون

الجمعجوازعلىأحمدنصوقد.الراجحةالشرعيةوالمصلحة

علىونص.والجماعةالجمعةتركيبيحبماالقاضيوفسره،للشغل

راجحة.شرعيةمصلحةإلافيهوليس،بالغسلالمستحاضةجمع

معهيدورمحدودبسببمعلقاكانلوالجمعأنذلكيبينومما

الفطرعلقكما،بهيعلقهالشارعلكان،والفطركالقصروعدماوجودا

وكما،(1()سقيأوعكمرلصامنكمفمنكان>:بقولهلسفروابالمرض

المسافرعنوضعالله"إن:بقولهالمرضدونبالسفرالقصرعلق

.")2(الصلاةوشطرالصوم

الوقت،اولفيفعلهابافعالجم!والنبيمنوقعفانماالجمعوأما

اجتمعوافإذا،عليهشقإذاإلاإليهأحبالتأخيروكان،يؤخرهاوتارة

)11

)21

.184:البقرةسورة

الكعبي.مالكبنأنسحديثمنتخريجهمحبق
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كانوانالوقتأولفيالصلاةفتقديم،عليهمالتاخيرلمشقةقدمها

كانراجحةمصلحةالتأخيرفيكانفإذا،الاصلفيالافضلهو

فيالماءالمتيممرجاإذاوكما.العشاءوتاخيربالظهركالابراد،افضل

إلىأوالوقتاخرفيالعورةمستوريصليأنرجاأو،الوقتاخر

كلوجوبفالاصل.الجمعوهكذا،ذلكونحوجماعةفيأوالقبلة

الوقتفيفعلهايستحبأويجوزثم،الخاصوقتهافيصلاة

.الحرجلدفعالمشترك

قدفهذاالوقتفيالفعلإمكانمعراجحةلمصلحةالجمعوأما

بينتجمعأنلهاأحب!يمالنبيفإن،المستحاضةحديثفيهجاء

منإليهأحبهذاوكان،بغسلالليلصلاتيوبينبغسلالنهارصلاتي

متيقنةالغسلطهارةلانبوضوء،المختصالوقتفيتصليأن

نأمع،الغسلوجوبانقطاعلامكان،محتملةالوضوءوطهارة

أفضلغسلأوبوضوءفالجمعهذاوعلى،عليهابواجبليسالغسل

التفريقمنأفضلالمتيقنةالقبلةإلىوالجمععريانا،التفريقمن

.وحدهالتفريقمنأفضلجماعةفيوالجمع،بالاجتهاد

صلاةإمكانمعللمطر،يجمعونوالتابعونالصحابةكانولهذا

معفصلاته،الجماعةلمصلحةذلكلكن،بيتهفيوحدهواحدكل

فيمقيماكانلوولهذا.الوقتينفيصلاتهمنأفضلجمعاالجماعة

فيوحدهصلاتهمنأفضلالصحيحعلىمعهمجمعهلكانالمسجد

الوقتين.

فهوالجمعفيفعلهأمكناذاالصلاةفييجبفيماالقولوهكذا
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الجامعفإنجائزا،ذلككانوان،التفريقمعتركهمنأفضل

فيعليهيجبوانماوقتها،فيالصلاةصلىقدالراجحةللمصلحة

الوقتتفويتلهيجوزفلا،كاملةفيهفعلهاأمكنإذاالمختصالوقت

عنهعفينقصفيهالوقتينفيفعلهاكانإذافأما.موجببلاالمختص

أفضل.كاننقصبلاالمشتركقيفعلهاوأمكنللحاجة

الاختيار،حالفي،خمسةيكونالوقتأنعلىدلاوالسنةوالقران

اللهرضيالخطاببنعمرقالكماالمعذور،حقفيثلاثةويكون

احمداباحوقد.عذرمنإلاالصلاتينبينالجميعالكبائرمن:عنه

يبيحالذيالعذرالمراد:يعلىأبوالقاضيقال.شغللهكانإذاالجمع

وهذا.الجمعيبيحذاكتركيميحالذيفالعذر،والجماعةالجمعةترك

وجوبها،معوالجماعةتوكيدهامعالجمعةسقطتإذافإنه،بين

أفضلجماعةالمشتركالوقتفيفعلهالأن،أولىالوقتفاختصاص

04فرادىالمختصالوقتفيفعلهامن

نأينبغي،أولىالوقتفاختصاصبالعذرالجماعةسقطتفاذا

مناكدوالجماعةالجمعةأنذلك)1(من.أوسعالجمعيكون

الجماعةلأجلالخوفصلاةفي!ؤالنبيتركوقد،الوقتاختصاص

احتملإنمالعذر،إلايجوزلامماالانفرادمعيفعلأنيمكنكانما

.الخوفمعالجماعةلأجل

مماالمعذورحقفيثلاثةيكونالوقتأنمنذكرناالذيوهذا

.غموضالعبارةوفي،النسختينفيكذا)1(
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وهو،ومزدلفةبعرفةالجمعفيالمسلمينوباتفاقالمتواترةبالسنةثبت

بهقولااوسعواحمد،اخرىامورفيوأحمدوالشافعيمالكمذهب

احمد،مذهبظاهرفيبحاليجوزفلاالصلاةتفويتواما،غيرهمن

مذهبهفيولكن،الصوربعضفيالتفويتبجوازقولمذهبهفيولكن

فيوجبحنيفةأبووأما.التفويتيجوزوالترابالماءعدممثلفي

وقول.ومزدلفةبعرفةإلاالجمعيجوزولا،مواضعفيالتفويت

مطلقاالتفويتويمنعونالصلاتينبينالجمعيسوغونالذينالأكثرين

:قالتعالىاللهفإن،والسنةالكتابذلكعلىدلكما،الصحيحهو

الصحيحينفيوثبت<)1(،لوشطئوالصلوةلصحلؤتعلى>خقظو

")2(،عملهحبطفقدالعصرصلاةترك"من:قالانه!يالهالنبيعن

لافالتفويت.")3(ومالهأهلهوترفكأنماالعصرصلاةفاتتهمن":وقال

.منسوخالخندقوتفويت،بحاليجوز

مواضعفيبالسنةثابتفهوالمشتركالوقتفيبينهماالجمعوأما

عنالمشهورةوالاثار،المسلمونعليهأجمعمماوبعضها،متعددة

بنعمركقولالعذر،حالفيوقتالمشتركالوقتأنتبينالصحابة

نأعلىفدل.الكبائرمنعذيىغيرمنالصلاتينبينالجمع:الخطاب

عباسوابنعوفبنالرحمنعبدوقال.جائزللعذربينهماالجمع

والعصر،الطهرتصليإنها:النهاراخرفيطهرتفيمنهريرةوابو

)3(

.238:البقرةسورة

جح.سبق

جح.سبق
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قولوهو.والعشاءالمغربتصليإنها:الليلاخرفيطهرتوفيمن

وأحمد.والشافعيمالكالثلاثة

الصوربعضفيالتفويتجوزفمن،بحاليجوزفلاالتفويتوأما

الجمعومنعالتفويتأوجبمنوأما.الجمعجوزوانضعيففقوله

ورسولهاللهحرمماإباحةبين:ضعيفيناصلينبينقوليفيجمعفقد

منخيرالجمعانثبتقدفإنه،ورسولهاللهشرعهماوتحريم

التفويت.

إلىالعصروتفويت.المواقيتمسائلمنكثيرينتظمالأصلفبهذا

إلايجوزلاأيضاالثانيالنصفإلىالعشاءوتفويتالاصفرارحين

بل،الوقتهذافيالصلاةمنخيرالصلاتينبينوالجمع،لضرورة

فيبالوضوءالصلاةمنخيرالضرورةوقتدخولقبلبالتيممالصلاة

،وغيرهأحمدأصحابمنالفقهاءذلكعلىنصوقد.الضرورةوقت

فيهإلاالماءيجدلمإذبلالاصفرار،إلىتأخيرهايجوزلا:وفالوا

الاصفرارحينيصليهاولاالاصفرار،قبلبالتيمميصليفإنه

أعلم.والله.بالوضوء

367



ء



مسالة

إليه؟الزكاةدفعالغنيلأخيههل،دينوعليهفقيررجلفي





مسالة

دفعللغنيهل،غنيوهولابويهأخوله،دينوعليهفقيررجلفي

سنةلهالزكاةتعجيللهيجوزوهلالاجاذب؟دونالفقيرلاخيهالزكاة

سنتين؟أو

تيميةبنأحمدالدينتقيالشيخجواب

،الزكاةمنمثلهيستحفهمازكاتهمنإليهيدفعأنيجوز،نعم

.الزكاةتعجيلويجوز،الحاجةفيمثلهليسأجنبيمنأولىوهو

الاعطاءفيوالبعيدالقريبتتناولوالسنةالكتابنصوصلانوذلك

!لخيه:النبيقالوقد،الصلةمنفيهبماالقريباعطاءوامتاز،الزكاةمن

صدقةالرحمذيعلىوصدقتنك،صدقةالمسكينعلى"صدقتنك

"ي!)1(
.المجردةالصدقةمنأفصلالصلةفيوالصدقة."وصله

،الاخعلىواجبةنفقته:قالوالهالزكاةإعطاءمنمنعواوالذين

القولوهذا.الواجبةالنفقةمقاميقوممايعطيهفلا،بهامستغنيافيكون

:لوجوهضعيف

للمزكييكونلابان،عليهواجبةالنفقةتكونلاقدأنه:أحدها

معالصدقةحرمفإذا.الناسمنكثيرحالوهذا،أخيهعلىينفقهفضل

.الشارعمقصودضدهذاكانالنفقة

بن1و29()5/لعسائيو)658(والترمذي18(17،)4/احمداخرجه)1(

حسن.حديث:الترمذيقال.عامربنسلمانحديثمن)1844(ماجه
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نأبشرطذلكفإنما،عليهواجبةنفقتهأنهب:يقالأن:الثاني

اخذمنمتمكناكانفاذابها،يطالبوانالكسبعلىقادرايكونلا

اخذاختارلوكما.الحالطهذافيالنفقةتجبلمذلكواختارالزكاة

نأوليس.إجماعاالحالطهذافيتجبلاالنفقةفان،أجنبيمنالزكاة

لأجلالنفقةمنيمنعأنمنبأولىالنفقةوجوبلأجلالزكاةمنيمنع

ولأمثاله،لهاللهأباحهمالالصدقةلأن،أولىهذابل،الزكاةوجوب

وجبتإنماوالنفقة،النفقةإلىحاجةبهيكنلمعليهقادراكانفإذا

.الاكتسابوجوهجملةمنالزكاةوأخذ،الاكتسابعنالعجزعند

يستحقلاايضافهو،سويمرةلذيولالغنيتحللاالصدقةانوكما

النفقة.

منالغيرذلكوامتنع،غيرهعلىنفقتهوجبتلو:الثالثالوجه

منامتناعهقدرلوالقريبفهذا.بالاتفاقالزكاةأخذلهكان،إعطائها

عنتسقطلمالزكاة:يقالولا.زكاتهأخذهذاعلىيحرملمالانفاق

النفقة.بتركعاصإنه:يقالماغايةبل،ذلك

يغنيهأنفإما،الفقيرهذاإغناءيجبأنهريبلا:يقالأن:الرابع

عيناالزكاةوإماعيناالانفاقإمافالواجب،الزكاةمنوإمامالهمنقريبه

الزكاةأخذمنالمحتاجتمكنمععيناالانفاقيجابوا،حدهماوإما

مععيناالزكاةإعطاءإيجابوأماأحا،بهيقوللالذلكاختيارهومع

اختارفمتى،أحدبهيقولطفلامالهمنرحمهيصلأنالمالرباختيار

ذلكفلهمالهمنصلتهالغنياختارومتى،ذلكفلهالزكاةأخذالفقير

منإلااخذلا:وقالالصلةيقبللاانالفقيرأرادولو،الفقيراختارإذا
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دونالنفقةإلاأريدلا:وقالبالنفقةالمطالبةأرادوان.ذلكفلهالزكاة

،بالاتفاقجازالصلةعلىاتفقاإذاوأما،ونزاعنظرفيهفهذا،الزكاة

كانلوكما.أيضاجائزهوالزكاةمنالإعطاءعلىاتفقاإذافكذلك

وليئأوفيهاوكيلهوصدقةمنأو،موقوفةصدقةمنيعطيهالغني

عليهـا.

سفيانعنأحمدالامامذكروقد،مالهبهاوقىأعطاهإذا:قيلفان

بهايحابيولا،مالهبهايقيلا:يقولونالعلماءكان:قالعيينةابن

مذمة.بهايدفعولا،قريبا

يستغنيمافيعطيه،عيالهمنالقريبكانذايكونإنماهذا:قيل

الصحيح،علىيجزئهلاالصورةهذهمثلففي،المعتادةالنفقةعنبه

يعطهلمعيالهمنكانإذابأنهأفتوا،وغيرهعباسابنعنالمنقولوهو

لمرجلعلىبالانفاقمتبرعاكانلوحتى.عليهالانفاقبهيدفعما

،بالزكاةنفسهعندفعهنالانه،مالهبهيقيمايعطيهأنلهيكن

هذايكنلموان،للهيخرجهاأنعليهوالزكاة،للهلالغرضهفاخرجها

يعطيأنوالمحاباة.لاصحابهالازمةالعاداتلكن،بالشرعواجبا

لموأعطاهالحاجةفياستوياإذاوأما،منهأحقهومنوهناكالقريب

،الاخعلىالإنفاقعادتهتكنلمإذامابخلافوهذا.محاباةهذايكن

الزكاةمنالاخذعلىقدرتهبعدممشروطعليهالانفاقوجوبفان

هذهفييستحقلملهمريداالاخذعلىقادراكانفمتى،ذلكواختيار

الاخذاختارإذافإنه،أجنبيغنيئمعذلكحصللوكما.نفقةالحال

عليه.الانفاقالحالهذهفيأخيهعلىيجبلمزكاتهمن

373



الامامفأعطى،للامامالزكاةأعطىلو:يقالأن:الخامسالوجه

المستحقين،بينيقسمهالمنأعطاهالووكذلك،جاز،ذلكمنأخاه

يجبالزكاةأنذلكوسبب.هوقسمهاإذافكذلك،أخاهفأعطاه

الله،منيأخذونهاوالفقراء،صاحبهامييميبالذي،تعالىاللهإلىصرفها

منالإمامأعطىكمافهو.معاوضةعليهمالاموالأربابيستحقلا

زكاةمنفأخذهكذلككانواذا،الوقفمنالوقفوناظر،المالبيت

سلطانياكانسواء،قريبهعليهينظرمالمنكأخذه،سواءوغيرهقريبه

.نذراووقفاأو

إليأمواليأحبإن:!وللنبيقاللماطلحةأباأنذلكعلىيدل

رسوليافضعها،اللهعندوذخرهابرهاأرجوللهصدقةوإنهابيرحاء،

فيتجعلهاأنأرى"إني!ير:النبيفقال،شئتحيثالله

للهجعلهانبعدالاقربينفيبجعلهاأمر!يرفالنبي")1(.الأقربين

أعلم.سبحانهوالله.عنهاوخرج

انس.حديثمن)899(ومسلم()1461البخاريأخرجه)1(
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مسالة

الصيدوذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفي



.

-



مسألة

مشهورفيهاوالنزاعالصيد،وذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفي

خمسفيهااللهرحمهأحمدعنذكرواوقد،والخلفالسلفبين

:الخطابأبوقال."مسائله"رؤولسفيالخطاببوذكرها،روايات

وعنه.ناسياأوعامداالتسميةتركسواء،اكلهيحللاالتسميةمتر!ك

حنيفةأبيقولوهو.حلتناسياتركهاوان،يحللمعامداتركهاإن

فلا.الصيدعلىفأما،حلالذبيحةعلىسهاإنوعنه.ومالكوالثوري

هذا،علىأحمدعنالرواياتوأكثر:قلت(:الدينتقي)قال

والشيخأصحابهوأكثروالقاضيكالخرقي،أصحابهأكثراختياروهي

الموفق.

فلا.والفهدالكلبعلىوأما،حلالسهمعلىسهاإنوعنه:قال

.بنحوهأحمدوعن،ساهياأوعامداتركهاسواءأكلهيحل:الشافعيوقال

وهذا(:الدينتقيالشيخ)قال.مطلقاالتحريمالخطابأبوونصر

متطاهرةفوجدتهاوالسنةالكتابنصوصتدبرتفاني،الصوابهو

اللهاسميذكرلمماوتحريم،الحلفيواشتراطهاالتسميةإيجابعلى

فيوصراحتهاالنصوصكثرةمعالاخر،يوافقمنهانصنوكل،عليه

فضلا،النصوصهذهمعارضةيقاربأنيصلحشيئاأجدولم،الدلالة

عنسالمنصإلايكنلمولوعليها.يرجحاويكافئهاانعن

دلالتهاوقوةكثرتهامعفكيف،بهالعمللوجبالمقاومالمعارض

معارضهـا.وعدم
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لالتهءكخإنعلتهللهشمبمرمما>فكلوا:تعالىاللهقال!

حرممالكمفصلوقذعئهللهاسودبهرممالاتا!لوالكموماأ*إمؤمنين

هورلثانعلوبغيرباهوايهمليضلونكثيماوإنإلهاضطرزتضماإلاعليكم

قيثميكسبونالذيفإن،وباطنهاقيثوطهروذرواأ2يالمعتدينعلم

لف!قوإنهعلتهدلهاشصفيبهرلضمماتأ!لواولاض؟أيقترفونبماكانوسيخزون

إنكمأطعتموهموإنليخدلوكمأوِلايهصإكليوصنآلشنظبوإن

وعلق،عليهاللهاسمذكرممابالاكلسيحانهامرفقد.()1(ص؟1لم!ثربصن

ونهى،عليهاللهاسمذكرممايأكللممنعلىوانكر،بالإيمانذلك

فيماقالكمالف!ق<وإنه>:وقال،عليهاللهاسميذكرلمماأكلعن

طاعصمحرفماعكإلىأووحىمافىأجدلاقل>:تعالىقولهفياللهلغيربهاهل

أوتجمصىفإنهختريرلخمأؤمسفوحادصماأومتتةيكوتأنإلايظعمه،

اربعةفيبهاللهلغيرهلماتحريمذكرفقد.!)2(بهدلهلغيرأهلف!قا

الصنر.ولحموالدمالميتةتحريمذكركمامواضع

وحرثأنفمهذه->وقالوا:المشركينبهذمفيماتعالىوقال!

لاوأنفصظهورهاحرمتوأنفمبزعمهغلنثبمنإلاسظعمهالاحجر

.!وت()3(!انوابماسيخزيهوعلتةافتراءعلتهادلهاسميكل!ون

هلوماالحنزيرولحملدموالميتةعلتكمحرمت>:)4(المائدةفيتعالىوقال

ماذالمجتئلونك>:قولهإلى(النصبعلىذدغوما>:قولهإلىبهء<دلهلغتر

)1(

)2(

)3(

)4(

.121-118:الانعامسورة

.145:الأنعامسورة

.138:الأنعامسورة

.3،4:الايتان

378



أللهعفيئماتعلمونهنمكبينالجوارحمنعدبصوماالظينتلكمأحلنرلهمأدر

.(علئةللهاسمبمرواواعليهمأمسكنكافكلوا

حديثوالمساندالصحاحوفي.التسميةفياياتخمسفهذه

تصديقابالقبولوتلقته،صحتهعلىالعلماءاتفقالذيحاتمبنعدي

بنهمامعنالنخعيإبراهيمعن)1(الصحيحينففيبه،وعملا

الكلابارسلإني،اللهرسوليا:قلت:قالعديعنالحارث

كلبكأرسلت"إذا:فقال،اللهاسمواذكرعليفيمسكنالمعلمة

؟،قتلنهـان:قلت،"عليكمسكمافكلاللهاسموذكرتالمعلم

أرميفإني:قلت.منها"ليسكلبيشركهالمما،قتلن"هـان:قال

فكله،فخرقبالمعراضرميتإذا":فقال،فاصيبالصيدبالمعراض

."تأكلهفلابعرضهاصابهوإن

الشعبيعنالسفرابيبناللهعبدعنشعبةعن)2(الصحيحينوفي

المعراض،عن!وواللهرسولسالت:قالحاتمبنعديسمعت

فلاوقيذفإنهفقتلبعرضهاصابهـاذا،فكلبحدهاصاب"إذا:فقال

وذكرتكلبكارسلتإذا":قال،كلبيأرسلإني:قلت:قال،"تأكل

فإنما،تأكل"فلا:قالمنه؟اكلفإن:قلت:قال،فكل"اللهاسم

واجدكلبيارسل:قلت:قال."عليكيمسكولمنفسهعلىأمسك

علىتسمولمكلبكعلىسميتفإنما،تأكللا":قال،اخركلبامعه

.الاخر"

)1(

)2(

.(9291)مسلمو(7973)ريلبخاا

.(9291/3)مسلمو(6845)ريلبخاا
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!ي!:اللهرسولليقال:قالعديعنايضا)1(الصحيحينوفي

حيافأدركتهعليكأمسكفإن،عليهاللهاسمفاذكركلبكأرسلت"إذا

كلبكمعوجدتفان،فكلمنهياكلولمقتلقدادركتهوان،فاذبحه

رميتوإن.قتلهأيهماتدريلافإنك،تأكلهفلاقتلوقدغيرهكلبا

سهمكثرإلافيهتجدقلميوماعنكغابفإن،اللهاسمفاذكربسهمك

."تاكلهفلاالماءفيغريقاوجدتهوإن،شئتإنفكل

وأسمي،كلبيأرسل،اللهرسوليا:قلت:)2(البخاريلفطوفي

اخذ،ايهماأدريولا،عليهأسملماخركلباالصيدعلىمعهفأجد

.الاخر"علىتسمولم،كلبكعلىسميتإنما،تأكللا":فال

بإستادهغيرهوزاد،مسلمأفرادمن"فاذبحهحيافأدركته":قوله

."اللهاسمواذكرفاذبحيقتلولمأدركتهفإن":الصحيح

:عديدةوجوهمنالدلالةفيهفهذا

عليفيمسكنالمعلمةكلابيارسل"إني:اولاعديقول:احدها

وذكرتالمعلمكلبكأرسلتإذا":!يالهالنبيوقول،"اللهاسموأذكر

عدياانعلىدليل"كلبكعلىسميت"إنما:وقوله،"عليهاللهاسم

اللهعفكئممماتعالو"خهنمكلبينالجوارحمنعتصوما>:تعالىقولهمنفهم

اسمهبذكراللهمنامرأنه()3(عليهاللهاسمبمرواوعلتكماقسكنممافكلوا

)1(

)2(

)3(

.(9291/6)مسلمو(6845)يرلبخاا

.(6845)ريلبخاا

.4:المائدةسورة
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بعضذلكظنكما،الاكلعنداسمهذكرمجردبهيردلم،الصيدعلى

.الناس

ءلمجي!النبيوجوابسؤالهحاتمبنعديحديث:فيقال(:قال)ثم

التسميةكانتوإنالاصطياد،حينالصيدعلىعليهالتسميةعلىيدل

معروفينقولينعلىاستحبابا،ووجوباأيضابهامأموراالأكلعند

الايةفيبهامأمورالاصطيادحينالتسميةلكن.وغيرهملأصحابنا

ذلكعلىيدلالقرآنظاهرأنمع،عديحديثعليهدلكما،قطعا

اللهأشموابمروا>:قولهفيالضميرفإن،القرانأدلةمنوهذه،أيضا

:اي(،عدتتمأمسكنممامالو:قولهفي"ما"علىعائدضمير<عته

هوامسكنماعلىاللهاسموذكر.مسكنماعلىاللهاسمواذكروا

الذبيحةعلىاللهاسمذكر:يقالكماالاصطياد،حينالصيدعلىذكره

فيكما،الإرسالحينالكلبعلىاسمهذكروهو،الذبححينأي

إذاوأما."غيرهعلىتسمولمكلبكعلىسميتإنما"فانك:الحديث

بعيداصاحبهيكونلهالكلبإرسالفعتد،وأرسلهالكلبعلىسمى

اهلمناحديقلولم.بالتسميةحينئذيؤمرفلا،يراهلاوقد،عنه

.الحالبهذهمخصوصهومسكنماعلىاللهاسمذكرأنالعلم

"ماإلاإليهالضميريعودأنيصلحاسميتقدملمفإنهوأيضا

كافكلوا>:قولهتقذموإنما،اسمهيتقدمفلمالاكلواماامسكن("،

فيكما،الفعلعليهدلالذيالاسمإلىالضميريعودوقد.اقسكن<

،(1()فنمهوخئرا-فضلهمنأللهءاتمهمبمايتخلونائذليئتحسبنولا>:قوله

.018:عمرانالسورة)1(
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عليهدلماإلاإليهالضميريعودماهناكيكنلمإذايكونذاكلكن

إلىالقريبهوالاسمكانإذاواما،اللبسلعدمالاسممنالفعل

الأبعدكانإذافكيف،الابعدالاسمدونإليهعودهيترجحفهذاالضمير

فعلا؟

هوفإنماذكيماعلىاللهاسمبذكرفيهأمرحيثفالقرانوأيضا

حينئذ،عليهااسمهذكرتركمنذموإنما،الاياتكسائر،التذكيةحين

المشركينبهذمفالذي،علتها<)1(اللهاسمي!!ونلاوأنعص>:قالكما

دلالةهيعديحديثمنالدلالةوهذه.بفعلهالمؤمنينأمرتركهعلى

وطابقها.قررهاعديحديثلكن،القرآن

اللهاسمفاذكركلبكأرسلتإذا":طرقهبعضفيقالأنه:الثاني

.للوجوبوأمره،بذلكفأمر،"عليه

."اللهاسمفاذكربقوسكرميتإذا":أيضاقالأنه:الثالث

."اللهاسمواذكرفاذبحهيقتلولمأدركتهإن":قالأنه:الرابع

اللهاسموذكرتالمعلمكلبكأرسلت"إذا:قالأنه:الخامس

اشترطكما،اللهاسميذكرأنالأكلفيفشرط."عليكأمسكمافكل

الثلاثةالشروطوهذه.عليهيمسكوأنمعلما،الكلبيكونأن

.القرانفيالمذكورة

وأسمي،كلبيأرسل،اللهرسوليا:قلت:قالأنه:السادس

.138:الأنعامسورة)1(
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أخذ.أيهماأدريولا،عليهأسملماخركلباالصيدعلىمعهفأجد

.الآخر"علىتسئمولم،كلبكعلىسميتإنمافانك،تأكللا":قال

علىسميتإنمابأنكذلكوعلل،تذكيتهفيشكماأكلعنفنهاه

الاخرالكلبصيدحلمنالمانعفجعل،الاخرعلىتسمولمكلبك

منوهذا.كلبهصيدلحلعلةالتسميةفعلجعلكما،التسميةترك

الحل،فيشرطاالتسميةوجودجعلهفيوأبينهاالدلالاتأصرح

غيرأوناسيايتركهاأنبينيفرقولم،الحلمنمانعاالتسميةوعدم

عنويذهلالانسانيدهشقدحالالاصطيادحالأنمع،ناس

يعذرهلافأنالتسميةبتركالحالهذهفييعذرهلموإذا،فيهاالتسمية

.وأحرىأولى=عقلاأحضروهوالذبححالفيبذلك

وحين،الكلبإرسالهحينالتسميةذكرعليةكررأنه:السابع

عليه،يسملمكلبكلبهخالطماأكلمنمنعهوعند،السهمإرساله

الذكاةعلىبالتسمية!يوالنبياعتناءعلىيدلكلهوهذا.ذبحهوعند

انتفاءهاوأن،الحلفيمنهابدلاوأنه،والجارحوالسهمبالذبح

عليهليسالذيالرسولمنالبيانغايةفيوهذا.الحلانتفاءيوجب

علىالحجةبهتقومالذيالبيانيحصلهذاوبدون،المبينالبلاغإلا

.الناس

)1(

والسننالصحاحفيوهو)1(-الخشنيثعلبةأبيحديثوأيضا

)4/حمدو)0391(ومسلم6954(5488،)5478،البخارياخرجه

وابن(181)7/والنسائي(0651)والترمذي(28ه)هداودوأبو(591

.32(0)7ماجه
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الصيد،بابيدورعديوحديثحديثهوعلىأيضا،والمساند

إنا:فقلت!،اللهرسولأتيت:قال-كلهمالفقهاءاعتمدوعليهما

أصيدصيد،وأرض،آنيتهمفينأكلالكتاباهلمنقومبأرض

ما3فأخبرني،بمعلمليسالذيوبكلبيالمعلمبكلبيأضيد،بقوسي

أهلمنقومبأرضأنكمذكرتما"أما:فقال؟ذلكمنلنايحلالذي

فإن،فيهاتأكلوافلاآنيتهمغيروجدتمفإن،آنيتهمفيتأكلونالكتاب

صيد،بأرضأنكمذكرتماوأما.فيهاكلواثمفاغسلوهاتجدوالم

المعلمبكلبكأصبتوما،كلثماللهاسمفاذكربقوسكأصبتفما

وأدركتبمعلمليسالذيبكلبكأصبتوما،فكلاللهاسمفذكرت

اللهاسموذكرتبقوسكصدت"ما:البخاريلفطوفي.فكل"ذكاته

."فكلاللهاسموذكرتالمعلمبكلبكصدتوما،فكل

ذلك؟منيحلالذيماأخبرني:لهيقول،يسألهثعلبةأبوفهذا

الاصطيادوفيبقوسهالاصطيادفيعليهاللهاسمذكرماإلالهيحلفلم

علىالدلالةابينمنوهذاغيرها،ولانسيانحالةيستثنولم،بكلبه

وأخطأعليهالتسميةتركمايحلكانلوإذ،ذلكإلالهيحللاأنه

واكلهذلكإحلالإذنالجوابكانبل،جوابهذكرهمايكنلمعمدا

لمنالمستفتيأنكما،عليهالتسميةنسيوماعليهسميماإحلال

لأبي!ؤالنبيجوابيخالفبجوابيجيبهالفقهاءمنهذايحل

.الجوابذلكخط!علىدليلوهذا،ثعلبة

الصيدعلىالتسميةأوجبمناحتجونحوهماالحديثينوبهذين

النصوصهذهلان:قالأصحابنا،منالخط!حالفيالذبيحةدون
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لان:وقالوا.الذبيحةفيذلكمثليردولم،ذلكاشتراطفيصريحة

كتذكيةبالتسميةاقترانهاإلىتحتحفلماختيار،تذكيةالذبيحةتذكية

بالتسمية،تكملنبدفلا،رخصةوقعتضروريةتذكيةفانها،الصيد

الحلقفيإلاوالاهليالصيدمنعليهالمقدورتذكيةيجوزلاولهذا

التذكيةلان،السهمدونالكلبفياشترطهامنفرقوبهذا.واللبة

تحصلفانها،بالجارحالتذكيةبخلاف،الادميبفعليحصلبالسهم

أضعف.فكانت،الجارحبفعل

عذرتمولكن،الذبيحةعلىتوجبونهاأنكميعارضهذكروهمالكن

لهيحصللما،الذابحمنبالعذرأولىوالصائد،النسيانبعذرالناسي

.النسيانلهيوجبالذيوالدهشالعذرمن

،التامالحلبهايحصلتامةذكاةوالكلبالسهموذكاة(:قال)ثم

علىأوجبإنمااللهفان،ذمتهبهاتبرأوالمريضالخائفصلاةأنكما

يمكنلاالحيوانمنعنهالمعجوزكانولما،يستطيعونماالناس

عنه.يعجزونمااللهيوجبلمالوجههذاعلىإلاتذكيته

وان،السنةبهمضتكماأمهذكاةعندناالجنينذكاةكانتولهذا

ولا،الوجههذاعلىإلاتذكيتهيمكنلاإذ،دمهسفحذلكفييكنلم

ولممجروحاالصيدأدركإذا:قلناولهذا.وسعهاإلانفسااللهيكفف

ذلك.ونظائر،أبيحلتذكيتهالزمانيتسع

:قال)1(خديجبنرافععنوالمساندوالسننالصحاحففييضاو

=463،464/4،)3/حمدو)6891(ومسلم)5543(البخاريأخرجه)1(
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فاصابوا،جوعالقومفاصاب،تهامةمنالحليفةبذيمحك!يهالنبيمعكنا

ونصبواوذبحوافعجلوا،القومأخرياتفيع!يوالنبيوكان،وغنماابلا

الغنممنعشرةفعدلقسمثم،فأكفئتبالقدورلمجيرالنبيفأمر،القدور

يسير!،خيلالقومفيوكان،فأعياهمفطلبوهبعير،متهافندببعير،

لهذه"إن:!ك!يمالنبيفقال،اللهفحبسه،بسهممنهمرجلفأهوى

:قال.هكذا"بهفاصنعواغلبكمفما،الوحشكأوابدأوابدالبهائم

أفنذبح،مدىمعناوليستغداالعدولاقوإلا،اللهرسوليا:قلت

السنليس،فكلوهعليهاللهاسموذكرالدمأنهر"ما:قال؟بالقصب

فمدىالطفروأما،فعطمالسنأما،ذلكعنوسأحدثكموالطفر.

".الحبشة

فيهالحلعلقوقد،بالقبولالعلماءتلقا]ه[أيضاالحديثوهذا

الدمإنهارأنفكما.المذكىعلىاللهاسموذكرالدمبإنهار:بشرطين

لاالدمينهرلابماالذكاةأنوكما،عليهاللهاسمذكرفكذلكشرط

بطنفيكالجنين،دمهإنهاريمكنلاعمايعفىقدبل،بحاليباح

اللهاسميذكرلمماماودمها،أنهرالتيأمهذكاةذكاتهفيكون،أمه

عنه.يعففلمعليه

اسمذكرعظمكللكم":للجنقالأنهعنهثبتقدع!يدفانهوأيضا

")1(،لدوابكمعلف!بعرةوكل،لحمايكونماأوفرتجدونه،عليهالله

)1(

،1941،2941)مذيلتروا(041،241

)3137(.ماجهوابن228(،226

مسعود.ابنعن)045(مسلمخرجه
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منإخوانكمزادفإنهمابهما،تستنتجوا"لا:ع!ي!النبيقال]و[

يصلحالذيالطعاممنالمومنينللجنيبحلمكانفاذا")1(.الجن

عليه،اللهاسمذكرالذيالطعامإلا-العظامعلىيكونماوهو-للجن

تذكيةيتولونالذينوهمعقل،وأكملهمالذينبالانسفكيف

لماأنهكماوهذا؟عليهاللهاسميذكرلممالهميباحكيف،الحيوان

عنالنهيكان،دوابهموعلفالجنبطعامالاستنجاءعننهى

.حرىوأولىدوابهموعلفالانسبطعامالاستنجاء

يا:قالواناساأنعائشةعنوغيره)2(البخاريصحيحففييضاو

لا،أمعليهاللهاسمأذكرندريلا،باللحمياتوناقوماإن،اللهرسول

بكفير.عهدحديثيوكانوا:قال.وكلوا"اللهاسمعليه"سموا:فقال

اسمذكرمنبدلاأنهالمسلمينعنداستقرقدكانأنهعلىيدلوهذا

فلما،موضعغيرفيورسولههولهمذلكاللهبينكما،الذبحعلىالله

عنفاستفتوا،سموايكونوالاأنخافوابالكفرعهدحديثيهؤلاءكان

أباحمنلانوذلك.وياكلواهميسمواأنفأمرهملمجي!ر،اللهرسولذلك

بعينهأنهأعلمأنذبيحتهحلفييشترطلاوكتابيمسلممنذبيحتهالله

هذاكانولوالامر،غالبفيمتعذرالشرطبهذالعلمإذ،سمىقد

علىالناسأعمالفأجريت،الناسغالباللحمأكللماشرطاالعلم

نهو،الصحةعلىأمرهحملتالطعاممنهاشتريتمنأنكما،الصحة

الناسمنكثيراأنمع،وكالةأوولايةأوبملكبيعهلهماباعإنما

)1(

)2(

مسعود.ابنحديثمن)18(الترمذيخرجه

.و)8973((55)70برقم
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بيعه.لهميجوزلامايبيعون

لهم:يقول!النبيلكانشرطاالتسميةتكنلمولو(:قال)ثم

نسياحدهملعل:يقالاو،مسلمونفانهميسموالماوسمواسواء

التسمية،بتركيعذرلااحداانعلمكلههذاعناعرضفلما.التسمية

كماجدا،ظاهربينهماوالفرق،المذكيحاليعلملممنيعذروإنما

لهحالهيعلملمومن،واللبةالحلقفيإلايذكيلاأنعليهالمذكيان

والسلامة.الصحةعلىلفعلهحملاذكيمايأكلان

بهيقولمماواللبةالحلقفيعليهالمقدورتذكيةوجوبإنثم

آثارفيهبل،صريحمشهورنصذلكإيجابفيوليس،العلماءعامة

ذلكإنثم.بمشهورليسماالحديثمنوفيه،الصحابةبعضعن

علىدلالتيفالتسمية،بالعجزإلايسقطلا،قادركلعلىشرطاجعل

فإن،والاشتراطبالإيجابأولىالصريحةالصحيحةالنصوصوجوبها

عنعدولهولكن،الدمإنهاربهايحصلواللبةالحلقغيرفيالتذكية

كلعلىالإحسانكتبالله"إن:لمج!يوالنبيقالوقد،القتلتيناحسن

وليحد،الذبحةفأحسنواذبحتمواذا،القتلةفأحسنواقتلتمفاذا،شيء

تحرمالذبحتيناولىبترككانفاذا.")1(ذبيحتهوليرحشفرتهاحدكم

ذكاةبينالفرقهوهذالان،بذلكأولىاللهاسمذكرفترلب،الذبيحة

الذكاة،علىاللهاسميذكرونهؤلاءانالكفر،واهلالإيماناهل

الله.اسميذكرونلاوأولئك

اوس.بنشدادحديثمن)5591(مسلماخرجه)1(
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قراءةوجوبادلةمنبكثيراظهرالذكاةعلىالتسميةإيجابوادلة

.الكتابفاتحةقراءةإيجابمنبل،الصلاةفيالتسمية

وضعفها،الذكاةعلىالتسميةيوجبلممنحجةإلىاشار)ثم

(:قالثم،باجوبةعنهاواجاب،الدينتقيالشيخ

نصيب،فيهللشيطانكانعليهاللهاسميذكرلمماان:التاسع

عباسابنعن)1(الصحيحينفيكما،الشيطانيدفعاللهاسموذكر

:قالاهلهإلىاتىإذااحدهمان"لو:قال!ي!النبيانعنهمااللهرضي

فرزقرزقتنا"،ماالشيطانوجنبالشيطانجنبنااللهم،الله"بسم

."عليهيسلطولمالشيطانيضرهلم،ولدا

والله(،الوقتلضيقاختصارا،حذفتهذلكبغير)واستشهد

اعلم.سبحانه

.(4341)مسلمو(141)ريلبخاا(1)
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مسألة

وجلودهماوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحماكلفي





مسالة

وجلودهم،اوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفي

تطهروهل؟البعضأمالجميعلحموأكلالجميعجلودلبسيحلهل

؟بالدباغجلودهم

الج!اب

وجلدهوأحمد،والشافعيمالكعندمباجفانهالضبعلحمأما

وأحمدروايةفيومالكحنيفةوأبيالشافعيمذهبفيبالدباغيطهر

بعددبغإذاهذا.العلماءقوليأصحوهو،عنهالروايتينإحدىفي

الائمة.مذهبفيطاهراكانودبئذكيإنواما،موته

أحمد،عنروايتانهماقولانحلهماففيوالثعلبالبرسنوروأما

مالكمذهبوهذا،ذكيإذاطاهراجلدهفيكون،يحلأحدهما:

مذهبفيطاهراكانودفيماتفإذاالقولهذاوعلى،والشافعي

مالك.مذهبفيالقولينوأحدالشافعي

فيوأحمدحنيفةأبيمذهبوهو،محرمانإنهما:الثانيوالقول

أبيعندطاهراجلدهكانذكيفاذاهذاوعلى.عنهالروايتينإحدى

ووجهحنيفةأبيعندماتإذابالدباغيطهروجلدهأحمد،دونحنيفة

يطهر.لاانهمذهبهوظاهر،احمدمذهبفي

وجلده،وأحمدوالشافعيحنيفةأبيعندحرامفإنهاوىبنوأما

وطاهر،أحمدمذهبفيووجهوالشافعيحنيفةأبيعندبالدباغيطهر

.بالدباغيطهرلاانهمذهبه
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في!ج!النبيعنرويقدفإنهالدليلعليهيقومالذيالقولوأما

لحمها،حرمانهثبتكماال!باعجلودعننهىأنهوجوهمن)1(السنن

لحمهيحلفلا-عرسوابناوىوابنكالنمر-السباعمنأنهثبتفما

-كالضبع-المحرمةالسباعمنيكنلموما،جلدهمنالفراءتلبسولا

والله.نزاعففيهالبروسنورالثعلبوأما.جلدهويلبسلحمهيؤكلفإنه

اعلم.

4132(.،)4131داودابواخرجه)1(
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مسالة

الجلد؟دونبيعهايجوزهل،ونحوهاالمذبوحةالشاةفي



7

.



مسألة

الجلدأوالجلددونبيعهايجوزهل،ونحوهاالمذبوحةالشاةفي

؟وحده

جواب

فيهورايهتيميةابنالدينتقيالشيخ

وإلى.الذبحقبلذلكبيعيجوزكماجميعا،بيعهايجوز،نعم

زالوما،والمتأخرينالمتقدمينمنالمسلمينعلماءجماعةذهبهذا

ومصر.عصركلفيوالبهائمالطيورمنالمذبوحيبيعونالمسلمون

بيعبابمنهذاانظالاالفقهاء،متأخريبعضذلكحرموإنما

مايعلمالمشتريبل،كذلكوليس،رؤيةولاصفةبدونالغائب

منفرداالجلدىرإذايعلموكما،نظائرهيعلمكمايراهمابرؤيةيشتريه

حيا.رآهإذايعلمهكما،منفردااللحمراىوإذا

فيالحيبأنوالمذبوحالحيالحيوانبينفرقومن(:قال)ثم

السنرفيبيعهبينوثحوهالباقلافييفرقكما،الميتبخلافصوانه

ولإجماعللسنةمخالفضعيف!الفرقهذالكن.والصوانالأعلى

والاعتبار.السلف

اللهرسولأصحابكانالامصارالمسلمونفتحولما(:قال)ثم

وكذلك.منكرذلكينكرولم،ذلكونحوالأخضرالباقلايشرون!!ياله

لما!والنبيانذلكمنوابلغ.وحدهوالجلدوحدهاللحمبيعيجوز

لهواشترطا،شاةرجلمناشترياالهجرةسفرفيبكرديونلوهوسافر
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كانوالمج!اللهرسولأصحابوكذلكوسواقطها)1(.وجلدهارأسها

حكاهسواقطها،للبائعويستثنونالبعيرأوالبقرةوالشاةيتبايعون

منوغيرهثابتبنزيدبهوأفتىمطلقا،الصحابةعنالشعبي

جوزواالصحابةكانفإذا.وغيرهماوأحمدمالكوجوزه،الصحابة

أعلم.والله.أجوزفهذاهذا

علل.بعدةوأعلهالزبير،بنعروةعن)8/304(المحلىفيحزمابنأخرجه)1(

893



مسالة

الاقطاعإجارةفي



.

ا

،



عنه-ورضيتعالىاللهرحمه-سئل

مذهبفيذكروقد؟باطلةامصحيحةهيهلالاقطاعإجارةعن

به.حكممنوفيهم،قولانالشافعي

فاجاب

واحدغيرذلكعلىنصكما،صحيحالإقطاعإيجار.للهالحمد

يصح،لاإنه:قالالمسلمينعلماءمناحداعلصتوماالعلماء،من

منيصحلابأنهافتىومن،غيرهمولاالاربعةالائمةاصحابمنلا

ولاالأربعةالأئمةمناحدعنلا،نقلبذلكمعهمفليسزماننااهل

كانشيوخهمبعضانذلكفيعمدتهموانما،المسلمينمنغيرهم

فبقي،المنفعةيملكلمالمقطعانوحجتهم.يصحلابأنهيفتي

كماتجوز،فلا،مزلزلةالاجارةفتكون،المنفعةيملكلمالمستأجر

.المعارةالعينالمستعيراجرلو

فيمقالةيحدثانلاحدليسانهاحدهما:مقامينفيوالكلام

عنحلفاعليهالمسلمونزالماالذيالعامالأمرهذامثلفيالإسلام

اهلشبهةجنسمنكانتذلكفيشبهةلهعرضتإذابل،سلف

الشبهة.هذهمناقوىمنهاوكثير،الشرعفيالقادحينالضلال

وجهين:منعنهاوالجواب

فيالمالكاذنواذا،نزاعإجارتهافيالمعارةالعينان:احدهما

بالقطعينتفعواانلهماذنقدالمقطعوالسلطانجاز،إجارتها

والمزارعة.والإجارةبالاستغلال
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يملكلاالسلطانفان،كالعاريةليستالمنافعهذهأن:الثاني

قاسمالسلطانوانما،لهموملكللمسلمينحقهيبل،المنافعهذه

لاوالاستحقاقلهاالملكبحكمفيستحفونها،المنافعتلكبينهميقسم

والموقوف.وقفهممنفعةالوقفأهليستوفيكما،الإباحةبحكم

الموقوفبموتتنفسخالاجارةكانتنوا،جازالموقفاجرإذاعليه

لاالواقفعنالوقفيتلقىالثانيالبطنفان،العلماءجمهورعندعليه

ناعلىالعلماءجمهوركانفلهذا.الميراثبخلاف،الاولالبطنعن

وهو،وارثهإلىالعينتنتقلالذيالميتبموتتنفسخلاالإجارة

لأن،بانفساخهافيقولحنيفةأبوواما،وأحمدوالشافعيمالكمذهب

يملكهاأنملكوإنما،المنفعةيملكلمالمستأجرأنأصلهمن

تحدثبل،الميتملكعنتخرجلمالمنفعةإن:فيقولبالاستيفاء،

يجز،لمالمؤجرةالعينباعلو:يقولفهوهذاومع،الوارثملكعلى

واماهالإجارةفسخيملكلاالمؤجرلأنللمستاجر،المنفعةلأن

المستأجرإن:قيلسواء،بالموتتنفسخلافعندهمالعلماءجمهور

العينمنفعةإليهينتقللمالوارثوأن،يملكهاأنملكأوالمنفعةملك

.المؤجرة

قولياظهرفيتنفسخفهناعليهالموقوفهوالمؤجركانإذاواما

لأن،وغيرهماوأحمدالشافعيمذهبفيالقولينأحدوهو،العلماء

يكونأنإلاالثانيالبطنحقفيالتصرفولايةلهليسالأولالبطن

نأقدرإذا،الإقطاعفكذلك.البطنينعلىالولايةلهناظزاالمؤجر

الاجارةتنفسخعليهكالموقوفكانالاقطاعمنهأخذأوماتالمقطع

إلىالمثلبأجرةيبقيهمحترما،المستأجرزرعويبقى،الجمهورعند
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المقطعإجارةوليست،الوقففيذلكمثليقالكما،بلوغهكمال

الثاني.معالاولكالبطنللثانيلازمةالاول

فيإلاتصحلاالاجارةأنيوجبماالشرعيةالادلةفيوليس

للرضاعالظئرإجارةيجوزبلفيها،الاجارةانفساختمنعمنفعة

الاجارةفتنفسخالمرأةتموتأنجوازمع،والإجماعوالسنةبالكتاب

ظاهروهو،الاكثرينعندانفسختالطفلماتإذاوكذلك،بالاجماع

اخربطفليؤتىبل،تنفسخلا:قيلوقدوأحمد،الشافعيمذهب

العينتلفتولو،عينهعلىالاجارةلأن،أصخوالأول.مكانه

ذلكمثالو.بالاجماعالاجارةانفسختوالبعيركالعبدالموجرة

.كثيرة

إمكانمع،متعددةمواضعفيوالاجماعبالنصقجائزةفالاجارة

فقدالانفساخامتناعفيهااشترطفمن،المدةأثناءفيالاجارةانفساخ

الاقطاعإجارةتصحلا:يقولمنمعوليس.والاجماعالنصخالف

الائمةأتباعمنلا،باقوالهمالناسيفتيالذينالعلماءمنأحدعننقل

إليه؟يسبقلمقولايقولنلأحديسوغفكيف،غيرهمولاالاربعة

لكونهابالعاريةذلكقياسحجتهوغاية.مقلداأومجتهداكانسواء

كونهعلتهليستتسليمهبتقديرالعاريةفيوالحكم،الانفساخبعرض

الاالمنفعةيملكلاالمستعيرأنفيهالعلةولكن،الانفساخبعرض

ماعلىيعاوضلاكما،عليهايعاوضأنلهليس،والاستيفاءبالقبض

ولهذا.ذلكقالمنعندبالقبضإلاتملكلاالتبرعاتلان،يملكهلم

والمقطع،الإجارةتنفسخأنجازوانالمستأجرإجارةيجوز
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وعوضحقهيأخذلأنهبالمستعير،منهأشبهعليهوالموقوفبالمستاجر

؟نزاعالاجارةأصلوفيالإجماعيدعىكيف:قلتفان

،الارضإجارةفيالسلفبعضعنفيهاالمحكيالنزاع:قلت

ذلكفييخالففلمذلكونحوللركوبوالحيوانالظئرإجارةوأما

فهوالملاحدةمنأحاذلكفيخالففان،المسلمينسلفمنأحا

أعلم.والله.النصإلىالمستندبالإجماعمسبوق
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مسألة

والأرضالبساتينضمانفي



-

-

.



مسالة

نأقبلالنخيلأوالشجرفيهاالتيوالارضالبساتينضمانفي

لا؟أموالسنتينالسنةضمانهيجوزهل،صلاحهيبدو

تيميةابنالدينتقيالشيخجواب

:أقوالثلاثةللعلماءفيهاالمسألةهذه

نهىفيماداخلهذاانعلىبناء،بحاليجوزلاذلكأن:احدها

قالمنفاعتقد)1(،صلاحهيبدوأنقبلالثمربيعمن!يالهالنبيعنه

يجوزلاكمايجوز،فلا،صلاحهيبدوانقبلالثمربيعهذاانذلك

بدووقبلظهورهابعدمجردةثمرةيشتريأنمثل،الضمانغيرفي

كمالإلىوخدمتهاسقيهامؤونةالبائععلىيكونبحيثصلاحها،

وهووأحمد،الشافعيمذهبفيالمعروفالقولهووهذا.الصلاح

منعا.أشدذلكفيحنيفةابيومذهب.نصهعنمنقول

بأنذلكعلىالاحتياليجوزهل:القولهذاأصحابوتنازع

قولين،علىيسير؟بجزءٍالشجرعلىويساقيالأرضيؤجر

كتابفييعلىابوالقاضيوذكريجوز،لاانهاحمدعنفالمنصوص

الشافعي.أصحابعندالمعروفوهو،يجوزأنه"الحيلإبطال"

فمن(:قالثم،وجوهمنفسادهاعلىالدينتقيالشيخ)وتكلم

عنلبابوفيعمر.ابنحديثمن)1534(ومسلم)4921(البخاريأخرجه)1(

الصحابة.منغيره
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فعلهإمضاءعنفصلا،عليهالحجرالامرولاةعلىوجبذلكفعل

بصحته.والحكم

.كثيرةالمعاملةهذهمثلفسادعلىوالأدلة(:قال)ثم

وتقبيحه(الفعلهذاعنوتنفيراستدلالبعدقال)ثم

هيالارضمتفعةكانإنإنه:المسألةأصلفيالثانيالقول

ذلكفيويدخل،الارضيؤجرأنجاز،تبعوالشجرالمقصود،

الثلث.بقدرلتابعيقدروهو،مالكمذهبوهذاتبعا.الشجر

يدخلماالصلاحبدوقبلالثمربيعمنيجوزالقولهذاوصاحب

المبتاعيشترطأنتؤبرأنبعدنخلةابتاعإذاجازكماوتبعا،ضمنا

هناوالمبتاع.!ي!النبيعن)1(الصحيحينفيذلكثبتكماثمرتها،

باتفاقجائزوهذا،للأصلتبعالكنصلاحهبدوقبلالثمراشترىقد

البيع.فيتبعاكانماعلىالإجارةفيتبعاكانمافيقيس،العلماء

وإنجميعا،والشجرالارضضمانيجوزإنه:الثالثوالقول

المؤمنينأميرعنالمأثوروهو،عقيلابنقولوهذا.أكثرالشجركان

ثلاثحضيربنأسيدحديقةقبلفإنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

صاحبالكرمانيحربذلكروى.دينهبهافوفىالقبالةوأخذ،سنين

زرعةأبوورواهأحمد،عنالمشهورة"مسائله"فيأحمدالإمام

بالمدينةالتيوالحدائق.عمرعنمعروف!وهووغيرهما،الدمشقي

الشجر.عليهايغلب

عمر.ابنعن)1543(ومسلم(أخرىومواضع2716،)4022البخاري()1
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عنعباد،بنعبادثنا،منصوربنسعيدثنا:الكرمانيحربقال

درهمالافستةوعليهتوفيحضيربنأسيدأنأبيهعن،عروةبنهشام

وفيها،سنينأرضهفقبلهمغرماءه،الخطاببنعمرفدعادين،

والنخل.الشجر

ظاهريةفقهاءمنالمصنفينبعضعمرعنالاثرهذاذكروقد

الاجماعادعاءبل،بشيءوليس.الاجماعخلافأنهوزعم،المغرب

منبمشهدالنبويةبالمدينةذلكفعلعمرفان،أقربذلكجوازعلى

عنينقلولم،الاشتهارمظنةفيالقضيةوهذه،والانصارالمهاجرين

كماعمر،فعلهوإندونهاهوماينكرونكانواوقدأنكرها،نهأحد

هذهوإنما.الحجمتعةفيفعلهماوغيرهحصينبنعمرانعليهأنكر

التيعوفبنالرحمنعبدلامرأةعفانبنعثمانتوريثبمنزلةالقضية

القضية.هذهوأمثال،موتهمرضفيبتها

الفقيهتدبرإذا]و[،الصوابهوالخطاببنعمرفعلهوالذي

عنهنهىفيماداخلاليسالضمانهذامثلأنلهتبين،الشريعةأصول

بأمور:يطهروهذا،!م!رالنبي

ويمكن،الاجارةفيهايمكنالأرضأنمعلوم:يقالأنأحدها

حتىالحببيععننهىلما!يخيرالنبيإنثميشتد،أنقبلحبهابيعفيها

مقصودكانفان،الأرضإجارةعننهياذلكيكنلميشتد)1(

ماجهوابن)1228(والترمذي)3371(داودوابو025(،221)3/احمداخرجه()1

مالك.بنانسحديثمن)2217(
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حتىالارضفييعملالذيهوالمستأجرفإنالحبهوالمستأجر

وعلىمجردا،حبايشتريفانه،المشتريبخلاف،الحمثلهيحصل

يستحصد.حتىخدمتهتمامالبائع

يأخذأنعننهياليسيسود)1(،حتىالعنببيععننهيهوكذلك

عنبااشترىلمنالنهيوإنما،تثمرحتىويسقيهاعليهافيقوم،الشجر

المشترونيفعلهكما،صلاحهيكتملختىخدمتهالبائعوعلى،مجردا

يبدوحتىيبيعونهالاهؤلاءكانولهذا.الكرومتسمىالتيللأعناب

التضمين.بخلاف،صلاجها

الشجر،علىكالمساقاةالارضعلىالمزارعةأن:الثانيالوجه

وابنخزيمةابنمثلوغيرهكأحمد،الحديثفقهاءعندجائزوكلاهما

الليثوعندومحمديوسفوأبيليلىأبيابنعندأيضاوهي،المنذر

سنةالمزارعةجوازعلىدلكماجائزب!،الائمةمنوغيرهمسعدابن

.بعدهمنالصحابةواجماعع!ي!اللهرسول

بعوضإجارةفتكون،الإجارةبابمنأنهاظنواعنهانهواوالذين

.بحاليجوزهافلم،قياسهطردحنيفةوأبوهيجوزلاوذلك،مجهول

تبعادخلإذاكالبياض،الحاجةإليهتدعومافاستثنىالشافعيوأما

علىوالكثرةالقلةراعىلكن،مالكوكذلكهالمساقاةفيللشجر

أصله.

منأنهاظنا،القياسعنخارجةأيضاالمضاربةجعلواوهؤلاء

السابق.الحديثضمن)1(
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النقدصاحبلأنللحاجةجوزتوأنها،مجهولبعوضالاجارةباب

إجارته.يمكنلا

بابمنلاالمشاركاتبابمنهيالمعاملاتهذهأنوالتحقيق

يشاركهذا،مشاركةوالمزارعةوالمساقاةفالمضاربة،المؤاجرات

كشريكيبينهماكانربحمناللهقسموما،مالهبنفعوهذا،بدنهبنفع

ويعلميقصدكمامعلوماولامقصودافيهاالعملليسولهذا.العنان

معلوما.فيهاالعمليكونأنلوجبإجارةكانتولو،الاجارةفي

فيهاالعمليكونلاالجعالةفإن،أشبهكانجعالةهي:قيلإذالكن

فيهاشرطجعالةهيلكن،لازمغيرجائزعقدكلفيوكذلك،معلوما

لدمن:الغزوفيالأميرقالإذاكما.بعملهيحصلمماجزءاللعامل

هذافإن،الخمسبعدالثالثأو،الخمسبعدالربعفلهللعدومالعلى

جائز.

منلمجمالنبيعنهنهىوالذي(:قالئم،جوابهفيهذابغير)ومثل

علىكفهالعملبلأصلا،عملحصوفيللمشتريليسالئمرةبيع

كماكانوزرعثمرلهحصلحتىوالشجرالأرضاستأجرفإذا،البائع

.الزرعلهيحصلحتىالارضاستأجرإذا

الوقففيوالفوائدالمنامجرىتجريالثمرةأن:الئالثالوجه

بممرها،الؤقفأهللينتفعالشجريقفأنفيجوز،ونحوهماوالعارية

بغلتها.الوقفأهللينتفعالأرضيقفكما

(:قالثم،أمثلةوضربالمعنىفيطويلاكلاماتكلم)ئم
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لأجلجميعاوالشجرالارضإجارةجوزعقيلابن:قيلفان

وابن،الشجرفيالقلةاعتبرمالكلكن،مالكمسلكوسلك،الحاجة

شجر،فيهاالتيالارضإجارةإلىداعيةالحاجةفان،عممعقيل

فجوزالضرر،منفيهلمامتعسراومتعذربالاجارةعنهاوإفراده

تبعاالشجرمعالارضدخولالشافعيجوزكما،الاجارةفيدخولها

بيعجوازذلكفيماغايةأنعقيلابنحجةومن.المساقاةبابفي

بالنصيجوزوهذا،الحاجةلاجللغيرهتبعاصلاحهبدوقبلثمر

اشترطإذاالمؤبركالنخلباد،ثمروعليهاشجراباعإذافيماوالاجماع

ذكرتموهوما.صلاحهبدوقبلوثمراشجرااشترىفانه،المبتاع

معحتىالحاجةبدونجائزنهو،القياسهوهذاجوازأنيقتضي

.الانفراد

:مأخذانلهاالمسألةهذهفان،توكيدزيادةهذا:قيل

ذلكيجوزلكن،المنعيقتضيالاصلأنيسلمأنأحدهما:

.نظائرهفيكما،الحاجةلأجل

المنع،يقتضيالاصلاننسلملا:ويقال،هذايمنعأن:والثاني

عننهىإنمافإنهصلاجها،يبدوحتىالثمربيععن!صالنبينهىبل

أنواعمنمثالهاوالصورةهذهمثليتناوللافنهيه،إجارةعنلابيع

معئى.ولالفظالا،الإجارة

باعقدكانولوصلاجها،بدوقبلثمرةيبعلمهذافاناللفظأما

فإنصلاجها،بدوبعدباعهالوكما،التوفيةمؤونةعليهلكانثمرة

سواءللأرضكالمستأجرللبستانالمستأجروهنا،عليهالتوفيةمؤونة
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الزرعيشتدحتىعليهايقومالذيوهو،الأصوليتسلمإنمابسواء

المساقاةفيالعاملذلكعلىيقومكماالثمر،صلاحويبدو

المستاجرإن:فلنقلللثمرمشترهذاإن:يقالانجازفإن،والمزارعة

لمامشتروالمضاربةوالمزارعةالمساقاةفيالعاملوان،للزرعمشتر

شمولامتنعالبيعمسمىفييدخللاهذاكانفاذا.النماءمنيحصل

لفظا.لهالعموم

له،المعنويالعموموشمولالقياسجهةمنبذلكإلحاقهويمتنع

بإجارةالاجارةهذهإلحاقفانالظهور،غايةفيبينهماالفرقلأن

وغيروالوقفالعاريةوفيوالمزارعةالمساقاةفيلاشتراكهماالأرض

بالبيعإلحاقهامنأولى=الاخرحكمأحدهماحكميجعلمماذلك

منهذاأنلهتبينسليماصحيحانطراهذافينظرمنفكل.تقدمكما

العامةتسميهكما،الضماناتتسمىالتيوالقبالاتالإجاراتباب

،المبايعاتبابمنهووليس،قبالةالسلفسماهوكماضمانا،

البائع،علىالتوفيةمؤونةكونمثل،هذامثلفيمنتفيةالبيعوأحكام

لمحتىالحنطةسقيفيوقرطاشتدادهبعدالحبباعلوأنهومثل

قصرولو.الثمنيستحقولمضمانهمنذلككانصلاحها،يكمل

منذلككانالزرعينبتلمحتىوغيرهالسقيفيللأرضالمستأجر

يجببمايقملمإذاالثمرةبائعوكذلك.المؤجرضمانمنلا،ضمانه

ضمانه.منالنقصكانصلاحهايكمللمحتىخدمتهامنعليه

ثمراأثمرتأوتثمر،لمحتىخدمتهافيقصرإذاالشجرومستأجر

ضمانه.منذلككان،ناقصا
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بيععننهيهمثل-المعدوماتبيعمن!لخررالنبيئعنهنهىماوكل

الفحولأصلابفيمابيعوهو)1(،الحبلةوحبلوالمضامينالملاقيح

بيعوهوالمعاومةبيععنونهيه،النتاجونتاجالإناثأرحامأو

الاعيانتلكالمشترييشتريأنهوإنما-ذلكمثالو)2"،السنين

يستنتجهاالذيفهو،البائععليهايقومصولهاوبعد،تخلقلمالتي

وهذا.والثمرةالنتاجمنيحصلماالمشتريإلىويسلمويستثمرها،

فيالجمهورتفسيرعلىوهذا.يفعلونهالجاهليةأهلكانالذيهو

إلىالبيعأنهالشافعيبتفسيرفشرهومن،النتاجنتاجبيعأنهالحبلةحبل

الاجل.لجهالةإبطالهيكونفانهالنتاجنتاج

هوالذيالقماربابمنهيلمجي!النبيعنهانهىالتيالبيوعوهذه

تأخيريمكنهمالاصولهذهوأصحاب،بالباطلمالأكلوذلك،ميسر

يفعلونوانما،والأولادالثمارهذهمنيخلقهمااللهيخلقأنإلىالبيع

الميسر.أهلمنالمقامرينكفعلمباختةمخاطرةهذا

لمنالبساتينفضمان،الاجاراتبابمنفهيالنزاعمسالةماو

واحتكارفيزدرعها،عليهايقوملمنالارضكضمانعليهايقوم

ذلك.ونحوفيهاويغرسفيهايبنيلمنالارض

بنعمرالمؤمنينأميرفعلهماعلىاتفقواالمسلمينفإنوأيضا

حبلبغعنوالنهي.المسيببنسعيدعن654()2/الموطافيمالكأخرجه)1(

عمر.ابنحديثمن)1514(مسلماخرجهمامنها،أحاديثفيوردالحبلة

الله.عبدبنجابرحديثمن85()1536/ومسلم)2381(البخاريأخرجه)2(



منوغيرهالسوادعلىالخراجضربمن،عنهاللهرضيالخطاب

فتحتالتيالارضفييجبإنه.قيلسواء،عنوةفتحتالتيالارض

إنه:قيلأو-؛أحمدعنروايةوهومالكقاله-كمافيئاتجعلنعنوة

عنروايةوهو،الشافعيقالكما-الغانمينبينقسمتهايجب

ابيمذهبهو-كماوهذاهذابينفيهاالاماميخير:فيلاو-؛احمد

فإن-.أحمدمذهبظاهروهو،وغيرهمعبمدوأبيوالثوريحنيفة

فيئاجعلهاحتى،الغانمينأنفساستطابعمرإن:يقولالشافعي

عليها.الخراجوضرب

"أرضعلىالخراجوضعأنعلىالجملةفيالمسلمونفاتفق

أجرةاكثرهمعندالخراجثم.للغانمينظلمفيهيكنلمإذاجائزالعنوة

ضربهوالخراج،مصلحتهالعمومالإجارةمدةيقدرلموانه،الارض

جريبعلىوضربالبيضاء،والارضشجرفيهاالتيالأرضعلى

معللأرضإجارةبعينهوهذا،مقداراالكرمجريبوعلىمقداراالنخل

كانوان،المطلوبفهوالقياسوفىعلىذلكجوازكانفإن،الشجر

بساتينلهمالناسقإن،ذلكإلىداعيةفالحاجةللحاجةذلكجواز

مساقاةيعملهامنإلىدفعوهافإن،وافرةجورولها،مساكنفيها

ونحوها.دمشقأرضفيكما،عليهمالمساكنمنفعةتعطلتومزارعة

منفعةتعطيليجوزفكيف،ذلكونحوليتيمووقفايكونقدثم

اكثرهيالمسكنمنفعةتكونوقد،الحدائقفيالمبنيةالمساكن

تلكإجارةإلىفيحتاجون،تابعةوالشجرالزرعومنفعة،المنفعة

العاملفان،والشجرالأرضمنفعةدونتؤجرانيمكنولا،ابمساكن

منممنوعايبقىالساكن،تضرراوهذاهذاتضررالساكنغيركانإذا
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بدخولويتضررون،عندهمكونهامعوعيالههووالزرعبالثمرالانتفاع

ثمرهسلامةإلىمطمئنايبقىلاأيضاوالعامل.دارهمفيعليهمالعامل

أميناكانولو،أميناساكنكلوما،مغيبهفيعليهايخافبل،وزرعه

.معلومكلهوهذا،والنسوانوالصبيانالضيفانيؤمنلم

بالتمر-الرطببيعوهي-المزابنة)1(عننهى!ي!النبيكانفاذا

بابمنأشرالرباوباب،مجازفةبجنسهالربابيعمنذلكفيلما

وأمر،الحاجةلاجلبخرصهاتباعأنالعرايافيأرخصإنهثم،الميسر

يهبهاأو-عليهبدخولهلتضرره-الغيرملكفيلهشجرةيبيعأنرجلا

الضررلرفعالمعاوضةعليهفأوجببقلعها)2(،أمريفعللمفلما،له

رفعابثمنهالشقصيأخذأنللشريكأوجبكماالعقار،مالكعن

ذكر؟ماالضرركانإذافكيف-والمقاسمةالمشاركةلضرر

وتعطيل،وتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءتالشريعةأنومعلوم

وتدفعأدناهما،بتفويتالخيرينخيرتقدروانهاوتقليلها،المفاسد

منيظنمماأعظمذلكفيوالفسادأدناهما،باحتمالالشرينشر

وذاك.محققكبيرضررهذافإن،المتعاوضينلأحدماضررحصول

فيه.مشكوكقليليسيرفهوضررفيهحصلإن

يتعذروقد،العاملأمانةفيهايعتمدوالمزارعةفالمساقاةوأيضا

فيمضمونمالفيهاالتيالمؤاجرةإلىالناسفيحتاجكثيراذلك

)1(

)2(

من)1536(ومسلم)2381(والبخاري.انسحديثمن22()70البخارياخرجه

جابر.حديث

.جندببنسمرةحديثمن)3636(داودابواخرجه
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الذمة.

.المؤاجرةجوازوجوهمنوجهفهذا(:قال)ثم

تلفتإذاالاجارةفيالمنفعةأنعلىالعلماءاتفقوقد(:قال)ثم

يستاجرأنمثل،ذلكأجرةيجبلافانهاستيفائها،منالتمكنقبل

قبلتلفإذاالمبيعوكذلك.بهالانتفاعمنالتمكنقبلفيموتحيوانا

قبلالصبرةفتتلف،صبرةمنقفيزايشتريأنمثل،قبضهمنالتمكن

.نزاعبلاالبائعضمانمنذلكفان،والتمييزالقبض

كمن،القبضوقبلالقبضمنالتمكنبعدتلفهفيتنازعواولكن

لاأنهأحدهما:مشهورانقولانوفيه،قبضهمنوتمكنمعيبااشترى

مضت:عمرابنلقول،عنهالمشهورفيحمدومالككقول،يضمنه

.المشتريمالمنقهومجموعاحباالصفقةأدركتهماأنالسنة

يستثنيحنيفةأبولكن،والشافعيحنيفةأبيكقول،يضمنه:والثاني

إحدىفيأحمدكقول،قبضالتخليةأنفمذهبههذاومعالعقار،

.ونحوهالمعينفيحمدومالكومذهبمذهبهفيتقارب،الروايتين

قبلفتلف،صلاحهبدوبعداشتريإذاالثمرفيتنازعواوكذلك

لما،البائعضمانمنيتلفأنهوأحمدمالكفمذهب،صلاحهكمال

ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبت

يأخذلمشيئا،أخيكمالمنتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها

يكون:عنهالمشهورالشافعيومذهب.حق؟"بغيرأخيهمالأحدكم

جابر.حديثمن)1554(مسلم)1(
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نأفمذهبهحنيفةبووأما.القبضبعدتلفلأنه،المشتربدضمانفي

والأولوناشتراطها.يجوزولاالعقد،مقتضىمنليستالتبقية

لي!سوذلك،الاجارةفيالمنفعةقبضبمنزلةهذاقبض:يقولون

المعقوداستيفاءمنيتمكنلمالقابضلان،الضمانينقلتامبقبض

الاستيفاءعلىالقدرةهوالمعتبرأنفيأصلهمطردوهذا.عليه

الثمرةقبضفيفرطالمشتربدأنلو:يقولونولهذابالعقد،المقصود

قبضفيفرطلوكما،ضمانهمنكانتتلفتحتىصلاحهاكمالبعد

لمإذاالبائعفإن،والتأثيرالمناسبةفيظاهروهذا،تلفحتىالمعين

عليه.يجبفماتفريطمنهيكن

المستأجرفإن،الاجارةفيذلكمثلعلىاتفقواولهذا(:قال)ثم

منتلفتولو،ضمانهمنكانتتلفتحتىالمنافعاستيفاءفيفرطلو

يتمكنلمإذاالاجارةوفيالمؤجر،ضمانمنكانتتفريطغير

وإن،الأجرةعليهيكنلمحصلتلا!ةالأرضعازدرمنالمستاجر

ففيهحصادهمنالتمكنقبلأتلفتهسماويةافةحصلتثمالزرعنبت

نزاصماه

البيعبينالفرقهوالبساتينضمانمسألةوأصل:(قال)ثم

صلاحها،يبدوأنقبلالثمرةبيععننهىع!يوالنبيفإن،والاجارة

ينهولميشتد،حتىالحببيعوعنيسود،حتىالعنببيععنونهى

مننوعوالمزارعةفالمساقاة.والمزارعةالمساقاةعنولاالإجارةعن

،وبالقياسأصحابهوباتفاق!ي!اللهرسولبسنةجائزةوهي،المشاركة

والارضالبيضاءالارصعلىويجوز،الشجرجميععلىذلكويجوز
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العاملمنأوالأرضربمنالبذركانسواءويجوز،شجرفيهاالتي

الذيوهذا،بالجوازأولىفهوالعاملمنالبذركانإذابل،منهماأو

ثمرمنمنهايخرجمابشطرعاملهمخيبر،لاهلع!يوالنبيعليهعامل

)1(.صحيحهفيالبخاريرواه.أموالهممنيعملوهاأنعلىوزرع

الوجه.هذاعلىجوزوهاالصحابةوكذلك

قاسهاالأرضربمنفيهاالبذريكونأنالفقهاءمنقالومن

وهو.اخرمنوالعملواحل!منفيهاالمالكانإذ،المضاربةعلى

وجهين:منفاسدقيالس

ويقتسمان،المالكإلىيعودالمضاربةفيالمالأن:أحدهما

المالمجرىيجريكانفلو،العاملإلىيعودلاهناوالبذر،الربح

الاعيانبابمنجعلوهأنهمفعلم،صاحبهإلىنظيرهيعودأنلوجب

والعلفالارضبهتسقىالذيكالماء،المنافعمجرىتجريالتي

البقر.بهتعلفالذي

ومن،والعملمالهذامنكانلوالمضاربةفيأنه:الثانيالوجه

فيجوز.العلماءقوليأصحفيذلكلجازأحدهمامنوالعملمالهذا

المساقاةفينظيرهيجوزفكذلكوبدنين،ومال،ومالببدنين

عنهنهىمابلع!ي!،النبيعنهاينهلم،المؤاجرةوكذلك.والمزارعة

يشترطأنوهو،يفعلونهكانوامافهوالمخابرةومنالأرضكراءمن

الإجارةكانتواذا.يجوزلافهذابعينها،بقعةزرعالأرضرب

عمر.ابنحديثمن)0272(برقم)1(
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بناء،ولاشجرفيهاليستبعاالأرضكانتسواء،تصحفإنهاصحيحة

بناءفيهااو،شجراوبياضفيهاكاناو،وشجربناءاوملىبنافيهاكاناو

بدوقبلالثمربيعبابمنلاالاجارةبابمنهذافكل،وبياض

منليسيزدرعهالمنالبيضاءالأرضفيالإجارةأنكما.صلاحها

البائععلىيجبعينهوالمبيعأنوذلك،يشتدأنقبلالحببيعباب

والخدمةالسقيالبائععلىكانالحبأوالثمرةباعفإذاتسليمها،

ارضااجروإذا.والزرعالثمرةتكملحتى،ذلكوغيرالارضوشق

هوالمستأجركانمحضشجرأووبياضشجرفيهاأرضاأوبيضاء

بعمله،والزرعالثمريحصلحتى،الأرضويشقويخدميسقيالذي

والمزارعةالمساقاةفيلكن،والمزارعةالمساقاةفييحصلكما

الثمرجميعيستحقالاجارةوفي،والزرعالثمرمنشائعاجزءايستحق

ذمته.فيالمسماةالأجرةوعليه،والزرع

علىفهذاظئر،غيرأوظئراكانتسواءالأمةأوالعبداستأجروإذا

بطعامهايستأجرهاوتارة،مسماةبأجرةيستأجرهاتارة:وجهين

.العلماءقوليأظهرفيجائزوذلك،بالمعروفوكسوتها

مسماةبأجرةاللبنيامغنماأونوقاأوبقرااستأجرفاذاهذاوعلى

اللبن-يأخذأنعلىعلفهامعمسماةبأجرةأو،المالكعلىوعلفها

البيعيشبهوهذاالظئر.فيكماالعلماء،قوليأظهرفيذلكجاز

فيوبعضهمالبيعفيالفقهاءبعضيذكرهولهذا،الإجارةويشبه

الغنمعلىوقيامهالمستأجربعلفيحصلاللبنكانإذالكن.الإجارة

وانمايعلفها،الذيهوالمالككانوإنالشجر،استئجاريشبهفإنه
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مطلقااللبنيأخذكانوإن،محض!بيعفهذا،مقدرالبناالمشترييأخذ

هيفإنهاالظئربخلاف،اللبنيوفيهالغنمصاحبفإنأيضا،بيعفهو

بيعمن!النبيعنهنهىفيماداخلاهذاوليس.الطفلتسقي

لأنهبيعهعنفنهى،والعدمالوجودبينيترددماالغررلأنالغرر)1(،

المالأكلمنفيهلماذلكحرموالله،الميسرهوالذيالقمارجنسمن

تعالى.اللهحرمهالذيالظلممنوذلك،بالباطل

فيالأعيانكمنافع،بالعادةمعروفاشيئاكانإذافأما:(قال)ثم

ولبنالمعتاد،الطئرلبنومثل،والدابةالارضمنفعةمثل،الاجارة

واحد،بابمنكلهفهذا-المعتادوالزرعالثمر!ومثل،المعتادالبهائم

المستاجرعنحطوالاالمعتاد،الوجهعلىحصلإنثم.جائزوهو

البيع،فيالجائحةوضعمثلوهو.المقصودةالمنفعةمنفاتمابقدر

.البيوعسائرفيالقبضمنالتمكنقبلالمبيعبعضتلفإذاماومثل

نأعلىضمنهإذافيماهوالبساتينضمانمنذكرناهالذيوهذا

والعملالخدمةكانإذافأما،والزرعالثمريحصلحتىالضامنيعمل

يضمنوكما،صلاحهبدوبعدالعنبيباعكما،بيعفهذاالبائععلى

لممحضابيعاكانوإذا،فاكهتهويأكليسكنهلمنالصيفزمنالبستان

بيعجازالشجربعضصلاحبداإذالكن،صلاحهبدوبعدإلايجز

البستانذلكفيالنوعذلكسائربيعيجوزوكذلك،نزاعبلاجميعها

.العلماءقوليأشهرفيالبساتينسائرفي

.هريرةابيحديثمن)1513(مسلمأخرجه)1(
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والمشمشوالتفاجوالرطبكالعنبأجناسا،البستانكانوإذا

قيماجميعبيعجاز،ذلكمنجنسفيالصلاحفبدا،والتوت

يبدوأنالمبيعفيالشرطلأن،أيضاقوليهمأحدفيذلكمنالبستان

.العادةفيجملةيباعمماكانإذا،منهجزءكلصلاحلابعضهضلاح

بعضدونالنخيلبعضبيعكانوأعنابنخيلفيهكانإذاأنهومعلوم

ونحووجوزاورماناعنباكانإذاوهكذا.الجميعبيعفجوز،مشقةفيه

بعضبيعفيكما،مشقةفيهبعضدونالاجناسهذهبعضفبيعذلك

بشراءيرضلمالجميعيشترلمإنالمشتريفانبعضدونالنخيل

ففي،المشتريمنالبستانفيغيرهعليهيدخلأنيمكنلاإذ،البعض

فيفسادولا،والمشتريالبائععلىضرربعضدونالبستانبعضبيع

الجميع.بيع

بمنزلةهذا:قيل،الباقيي!مرفلاجائحةتصيبهقد:قيلانبل

)1(.الجائحةبوضعمج!ي!النبيمروقد،صلاحهبدافيماالجائحة

المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلبعثوالشارع

المخاطرةمنفيهلماصلاجهابدوفبلالثماربيععنفنهىوتقليلها،

هذهفيبيعهاإلىمحتاجونفهمصلاجهابدوبعدماو،حاجةغيرمن

علىضرراأشدذلكمنالمنعلان،مخاطرةنوعفيهكانوإنالحال

منضرراأشدمنهاالمنعلان،الإجارةفيكما،المخاطرةمنالناس

تلففما،الجوائحبوضعالضررهذاجبرإنهثم،المخاطرةمعإباحتها

الله.عبدبنجابرحديثمن)1554(مسلمأخرجه)1(
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منتمكنإذاماوكالمؤجر،البائيعمالمنكانقبضهمنالتكمنقبل

ارتفاعلطلبذلكأخراو،العينتلفتحتىففرطوالحصادالجداد

.)1(اعلمسبحانهوالله.مالهمنيكونهناالضمانفانالسعر

تقيالشيخجواباختصرت-:عقادلهعفا-لنفسهالناقل"قال:النسخةاخرفي)1(

".اعلموالله،وغيرهالمكررمنهوحذفت،الدين
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فهرهـالموضوعات

التحقيقمقدمة*

.المعتمدةالاصول-وصف

الخطيةالنسخمن-نماذج

تعالىللهالإخلاصفيقاعدة(1)

الرسالةومقصودالدينحقيقةوحدهاللهعبادة-

الأصلهذاشرحفيللمؤلفأخرىقواعد-

القاعدةهذهتأليفمنالمقصود-

والمقاصدالوسائلمنفيهبدلاعمل-كل

والجسدبالروجوالعملالنيةتشبيه-

العباداتمنعملكليشمل"بالنياتالاعمالإنما"-حديث

والعادات

الحديثسبب-

الشرعيةبالاعمالتخصيصهيجوزلاعامالحديث-

ذلكغيرأوالاعمالقبولإضمارإلىيحتاجلاتاموهو-

ذلكأضمرمنعلىالرد-

المقصودوالواجبما،الموجودالواقع:فصلينفيهناالكلام-

ومرادمطلوبمنعملكلفيللمخلوقبدلا-

محالمرادبلااختياريوجوداعتقاد-

غالطصاحبهأومجمللفظالمشايخبعضعنهذاينافيما-
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يديبينكالميتاللهيديبينيكونأنللمريدينبغي:بعضهمقول-

الغاسل

وخطئهصوابهوبيانالكلامهذامناقشة-

لهالدينواخلاصللهالاستسلاممناالمطلوب-

أقسامثلاثةأفعالنابغيرتكونالتيالحوادث-

بينيخيروتارة،عليهابالصبرنؤمروتارة،بدفعهانؤمرتارة-

مرينالا

المرادأنالانيريد،لاأنأريد:يزيدأبيقولفيهيغلطمما-

المريدوأنت

الكلامهذامعنى-

والاصظلامالفناءمقامفيهذايقالقد-

لهكانللهبعبادتهشيئاطلبمنإن:طوائفقولفيهيغلطمما-

شيئابعملكتطلبلاأنالاخلاصوانما،حظ

الموضوعهذافيلبعضهمشعر-

وغلطحقمنالكلامهذاقيما-بيان

الخالقمنوحظ،المخلوقمنحظ:حظانلهالعبد-

وبيان،(...أسلموأنعفتكيمنون>:تعالىقولهعلىالكلام-

المعاني.منفيهما

معناهوبيان،"...حبين"أحبلش:السابقالشعرشرح-

والوسائلالمقاصدمنالواجبفي:الثانيالفصل-
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الاعمالهيوالوسيلة،المعبودهولذاتهالمطلوبالمقصود-

الصالحة

يرادحسناكانماكلوليس،اللهبهيعبدلانيصلحعملكل-ليس

اللهوجهبه

المبتدعةعبادات-

والنصارىاليهودعبادات-

اللهوجهفاعلهبهيريدولاصالحايكونما-

الاقسامشروهذا،ددهخالصاعملهيكونلاالذي-

الاربعةالاقساممنالمحمود-

المفسرينعندللهالوجهإسلاممعنى-

معبود:شيئينمنلهبدولا،والعملوالانقيادالخضوعهوالدين-

المعبودإلىووسيلة

والاتباعالاخلاص:شيئينيتضمن""أسلملفط-

الجوارحبعملإلايتملاالقلبفيالذيالاسلام-

(اهتدوالمحقدبهءامنغمابمثلءامنوفإدق>:تعالىقولهعلىالكلام-

وجهينمنالايمانهذاحقيقة-بيان

الموعودالجزاءاستحقاقفيشرطالوجهإسلاممعالاحسان-

للمؤمنين

الإضرارقصدصلهو،الاحسانضدالظلم-

الشريعةفيوالاضرارالظلمتحريم-
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مطلقاإليهموالإحسانالخلقنفعمقصودهيكونأنالانسانعلى-

والاحسانبالعدلىالامر-

خصمهوبينبينهالإنسانوعدلى،الناسبينالعدلى:نوعانالعدلى-

منهأفضلالاحسانيكونوالثاني،بهالمأمورهوالاولى-
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362

365

366

367

367

936

371

371

375

377



أكلهيحللاالتسميةمتروكأنالصواب-

والسنةالكتابمنذلكعلىالادلة-

حاتمبنعديحديثمنالدلالةوجوه-

فراءةوجوبأدلةمنبكثيرأظهرالذكاةعلىالتسميةإيجابأدلة-

الصلاةفيالتسمية

[وىوابنالبروسنورو[لثعلبالضبعلحمأكلفيمسالة()15

وجلودهم

فلا-عرسوابنآوىوابن-كالنمرالسباعمنأنهثبتما-

السباعمنيكنلموما،جلدهمنالفراءتليسولا،لحمهيحل

جلدهويليسلحمهيؤكلفإنه--كالضبع

نزاعوالسنورالثعلبفي-

دونبيعهايجوزهل،ونحوهاالمذبوحةالشاةفيمسالة(1)6

الجلد؟

بيعهايجوزنعم-

لاقطاع1إجار،فيمسالة()17

صحيحالاقطاعإيجار-

الائمةمنأحدعننقلبذلكمعهمليسيصحلابأنهأفتىمن-

الامرهذامثلفيالاسلامفيمقالةيحدبأنلاحدليس-

متعددةمواضعفيوالاجماعبالنصجائزةالاجارة-

144

377

378

038

938

193

493

493

593

793

993

304



504و[لأرفرالبساتينضمانفيمسالة()18

704:أقوالثلاثةفيها-

بيععنالنهيفيداخلهذاأنعلىبناء،بحاللايجوز(1-)

704صلاحهيبدوأنقبلالثمر

جاز،تبعوالشجر،المقصودةهيالارضمنفعةكانتإن)2(-

804تبعاالشجرذلكفيويدخل،الارضيؤجرأن

804أكثرالشجركانوان،جميغاوالشجرالارضضمانيجوز)3(-

904لمجيمالنبيعنهنهىفيماليسالضمانهذاأنبيان-

414المعدوماتبيعمن!يم\النبيعنهنهىما-

414الإجاراتبابمنالنزاعمسالة-

المفاسدوتعطيلوتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءتالشريعة-

416وتقليلها

وبعد،استيفائهامنالتمكنقبلالإجارةفيالمنفعةتلفتإذا-

417التمكن

418والإجارةالبيعبينالفرقهوالبساتينضمانمسألةأصل-

422ذلكمنجنسيىفيالصلاحفبدا،أجناشاالبستانكانإذا-

442
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