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قال العالمة، احملّدث، املؤّرخ، املتكّلم البارع، الفقيه، األصويل،
اهلل  رمحهما  املرجاين-  اإلمام  عن  الكوثري  زاهد  حممد  اإلمام 

تعاىل:
َفيايف البحوث واألنظار، العامل  النّظار، اجلّوالة يف  »هو العالمة 
البّحاثة املِْغوار، الفقيه األصويل املتكلم املؤرخ، الشيخ شهاب الدين 
بن هباء الدين املرجاين... متّكن من تأليف كثري من الكتب النافعة 
َصوالت  له  وكان  والتاريخ...  والتوحيد،  واألصول،  الفقه،  يف 
وَجوالت يف العلم، وَبعُض شذوذ يف الفهم، مغموٌر يف حبر إجادته 
اهلل  األمة... ساحمه  يُهّم علماَء هذه  مما  املهمة  البحوث  لكثري من 

وإيانا مبَنِّه وكرمه«. 
)»حسن التقاضي«: ص95(.

وقال:
َفق«  »الكتاب »ناظورة احلق يف فرضية الِعشاء وإن مل يِغب الشَّ
للمحّقق الشهاب املرجاين. والكتاب مطبوع يف قزان )البلغار القدمي 
مشايل ُووجلا( سنة 1�87هـ. ولكنَّ مطبوعاِت تلك اجِلهاِت أعزُّ 
أمٍد  ُمنذ  ميسوٍر  غري  عليها  والعثور  املخطوطات،  من  كثرٍي  من 
بعيد... فيا َحبَّذا لو ُأعيَد طبُع كتاِب الشهاب املرجاين هذا؛ ملا فيه 

من حتقيقاٍت بديعٍة«. 
)»حسن التقاضي«: ص94(.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�

مقدمة املؤلف

بســـــم اهلل الرمحن الرحـــــم
احلمد هلل، تعاىل عن أن ُيدَرك مجاله باألبصار والعيون، وجل عن 
أن يكتنه كماله باألنظار والظنون، الذي أخذ ميثاق عباده: أن ال 
َتتَِّخذوا وكياًل ِمن دوِن، وما خلقُت اجلن واإلنس إال ليعبدوِن، ما 

أريد منهم من رزٍق وما أريد أن ُيْطِعموِن.
أمحده على ما أنعم علينا، عصمنا من ريب املنون، وجعلنا من 

املؤمنني الذين هم على صالهتم حيافظون.
وأصلي وأسلم على رسوله حممد املبعوث بالقاف والنون، وآياٍت 

بيناٍت ال َيْجَحد هبا إال الظاملون.
اإلسالم  يف  السابقات  إىل  سبقوا  الذين  وأصحابه  آله  وعلى 
والَعون، وفازوا بالَقَصبات وفاقوا على صاحب »ياسني« ومؤمٍن 

من آل فرعون.
أما بعد،

فيقول العبد املستعنُي حَبْوِل ربه، املعتصم حببله املتني، هارون بن 
هباء الدين املرجاين شهاب الدين، رزقه اهلل حسن االّتباع آلثار نبّيه 

اأُلّميِّ األمني، واالنصداع بالقول احلق واحلق املبني: 
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اهلدي هدُي حممٍد، وشرَّ  اهلل، وخرَي  احلديِث كتاُب  »إّن خرَي 
األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة«، وإن من 
أقبِح املُبَدعات وأفضح امُلحَدثات ما يتقوَّله رهٌط ِمن أحداث األمة: 
»إّن صالَة العشاِء ساقطٌة عن سكاِن بالٍد يف أّياٍم من السنِة ينتهي 
عنهم  ُيْحَجُب  وال  َفُق  الشَّ فيها  يغيب  ال  غاية  إىل  لياليها  اقتصار 

األفق.
ُة النكراء قد ابتدعها  وهذه الداهية الدمهاء واملصيبة العظمى واخُلطَّ
رين يف التفقه وأسلفها إىل ذويه من امُلْخِسرين يف الَعَمه  بعض املقصِّ
والّتسفُّه؛ فراجت لديهم وَنَفَقْت سوقها عليهم، ال، بل َسَرْت فيهم 
فتنًة  وصارت  الَكَلِب  جتاري  أعراقهم  يف  وجتارت  اجَلَرِب  سرياَن 

صماَء، بكماَء، عمياَء.
فأحببت أن أضع يف هذا الشأِن كتابًا يشتمل على بيان َرداءة 
على  ُوفِّْقُت  وإذ  وَبواِره،  به  القائل  وترّدي  وَعواِره،  الرأي  هذا 
اقتباس األدلة من مواردها واقتناص أوانسها وشواردها أوردُت فيه 
فوائد جليلة وموائد نبيلة تنّبه على مباين الشريعة وقواعدها ومبادئ 
بعيد وضلوا  من  أضلوها  قد  العصر  أبناء  املسألة وشواهدها؛ ألن 

عنها مذ أمد مديد.
ورتبُته على مقدمة حقُّها التقدمي، ومطالَب شريفة، وخامتة يقع 
َلْم  الِعشاِء وإْن  َفَرِضيَِّة  التتميم، ومسيته بـ«َناُظوَرة احَلّق يف  عليها 

َيِغِب الَشَفق« ليوافَق امُسه ُمسّماه ويطابق عنواُنه معناه.
وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلُت وإليه أنيُب، وهو َوِليُّ اإلرشاد، 

إنه قريب ُمجيب.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



5

املقدمة

ِاعَلْم أّن َفْذَلَكَة َكْوَرة اخللق، وغاية دورة اإلمكان هي خلُقه نوَع 
اإلنساِن، قد رّكب اهلل سبحانه فيه من القوة العاقلة واملشاعِر الظاهرِة 
والباطنِة ما مّكنه هبا من االهتداء إىل مصاحله يف حاله ومآله، وعّرفه 
ولذلك  كماِله،  من  املمكن  احلد  إىل  والتوسِل  هبا  االرتقاِء  كيفية 
وسياسة  األرض،  إصالح  يف  َيخُلفه  عنه  خليفًة  يكون  أن  َصَلح 
اخَللق، وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم؛ لقصورهم عن قبول 

الفيِض فقط، وفتورهم عن تلقي األمر من غري وسط.
فآدُم وبنوه هم املراد من اخللق أواًل وبالذات، وما سواهم معونٌة 
َر هلم من الكماالت، كما قال جل  هلم وذريعة إىل استيفاء ما ُقدِّ

ذكره:چ ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ البقرة: ٣٠،وقال:چ ېئ  
 ،٣٣ إبراهيم:  چ  حئ    جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ     ىئ   ېئ   

وقال: چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ البقرة: ٢٩.
فهو إَذن مل ُيخَلق عبثًا ومل ُيترك سدًى، بل الغايُة لوجوده معرفته 
باهلل سبحانه. وقد تعلق بكل فعل من أفعاله حكم من ِقَبل اخلالق 
يطابقه، منوط بدليل من جهته خيّصه، والغاية هلذا املعىن ليست هي 
لُيعَرف جبالله،  للخلق؛  بل ظهوره  اخلالق يف حاله،  ِقواَم مصلحة 
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حيث قال سبحانه: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  چ المؤمنون: ١١٥، وقال: چڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   چ القيامة: ٣٦، 

وقال: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ الذاريات: ٥٦ – ٥٨.

فدعاهم إىل معرفته وَنَدهبم لطاعته بإرسال الرسل وإنزال الكتب، 
فبّلغوا الرسالة وأحسنوا السفارة.

نبّيه املرتضى وحبيبه  النبوة ومتام تلك الدعوة بعثة  وكان ختاَم 
آله  وعلى  وسلم،  عليه  تعاىل  اهلل  صلى  املصطفى،  حمّمد  اجملتىب 

وأصحابه أئّمة الرشد واهلدى.
األولني  هدى  له  ومجع  النبيني،  وخامت  الرسل  خامت  فجعله 
واآلخرين، وبه كُمل بنيان البعثة، ومت ُعمران النِّعمة، كما دل عليه 

التنزيل: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌڎ  چ  المائدة: ٣.

فالدين املشروع له أصول ُمحَكمة وفروع ُمتَقنة.
والفرض الالزم، والواجب الدائم على كل أحد يف أصول العقائد 
عليه  يِكل  وأن  الشرع،  على حكم  أموره  ابتناء  األعمال  وفروع 
كاملّيت على الغّسال؛ إذ فيه كل الكفاية ومتام اهلداية، كما قال عّز 
جمده: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  چ العنكبوت: ٥١ ، 

وقال:  چ ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ البقرة: ١٢٠.
وال مساغ للعدول عنه إىل ما عداه، واالقتفاء إىل ما سواه؛ إذ 
كل معرفة ختالفه فهي َجهالة، وكل ُحّجة تباينه فهي خبط وَعماية، 
واملذهب غري املوزون به كذب ووهم وخيال. وماذا بعد احلق إال 
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الضالل. وقد قال اهلل تعاىل: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 
ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ األعراف: ٣، وقال: چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ النساء: ١٦٥.

وأصول الفقه – اليت يبتين عليها الدين، ويؤخذ منها احلق املبني، 
مباحث  ومجلة  االعتقاد،  مسائل  من  املتني  والرأي  اليقني،  وعلم 
منه  املعامالت، ويستنبط  العبادات، وأنواع  املبدأ، واملعاد، وعلوم 
حقائَق احِلَكم، ودقائَق األسرار، وغوامَض العلوم، ولطائَف الفنون 
يف كل باب، كما يّطلع عليه ُأوُلو اأَللباب وأرباُب األبصار- أربعة، 

ليس هلا خامس:
الكتاب، �- والسنة، �- واإلمجاع، 4- والقياس.  -1

لتوجيه  ووفق  بأسبابه،  التمسك  وأحسن  الطلب،  أمجل  فمن 
عنايته عليه، واإلتيان من بابه، وتشبث هبذه املآخذ، وعض عليها 
وتوحيده،  سبحانه  اهلل  بوجود  القطعي  العلُم  له  حصل  بالنواجذ 
وتوصيفه بأوصافه الُعلى، وتسميته بأمسائه احلسىن، ومتجيده متجيدًا 
ال ميازجه متثيل، وتقديسه تقديسا ال خيالطه تعطيل، والتيقن بصدق 
النبوة وَحقِّيَّة البعثة حصوال ال مرية بعده، ويثبت ذلك عنده البّتة 
ثبوتًا ال مراّد له، ويهتدي إىل فنون احلكمة، وعلوم املعرفة، وحقائق 
النكت، ودقائق األنظار من غري حبث وتفتيش  األسرار، ولطائف 
عن أحوال موضوعاهتا، وال إتعاٍب بإقامة براهينها وأدلتها، كما هو 

َدْيَدُن األئمة اهلداة، وحال العلماء األثبات.
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وقدرته  وعلمه  اخلالق  وجود  إثبات  يف  مندوحة  ال  قيل:  فإن 
من االحتياج إىل األدلة العقلية، إذ القرآن يتوقف على حتقيق هذه 
املسائل أواًل من جهة القياس والفكر، وذلك شيء أطبق عليه احُلّذاق 

من أهل النظر.
قلت: االكتفاء بالشرع والتقّيد بقيوده ومالزمة حدوده هو نص 
الشارع، وصريح الكتاب، وقضية التكليف، واملقصود باخلطاب، 
العلماء  أعاظم  من  بعَدهم  وَمن  الصاحلني،  السلف  طريقة  وهو 
وأئمة الدين املرضيِّ عنهم واملشهود هلم، ومل يذهب إىل خالفه إال 

املتفلسفة وأخالف أهل الكالم.
كيف؟! وبه كمال الدين، وُسبوغ النعمة، والبالغ املبني، ومتام 
الدعوة، وإلزام احُلجة، وإزاحة العلة، وهو أبني دليل، وأظهر حجة، 
الباب إال  ُمعتَمَد يف  لنبوته وصحة دعواه، بل ال  وأصدق ُمعجزة 

إياه.
وَمثُل ذلك كمثل ثالثة يّدعون حفظ القرآن، ويروم كل منهم 

إثبات ما يدعيه بالربهان: 
فالواحد منهم ُيقيم الشهوَد وُيحِضر الوثائَق والعهوَد.

واآلخر- وهو أنبلهم- يظهر الكرامات، ويأيت خبوارق العادات: 
بتصديق دعواه  يكلِّم  أو  إنسانًا،  اإلنسان حجرًا، واحلجَر  فَيْقِلب 
اختصاص  من  أنه  بدارًا  باله  إىل  يسبق  رمبا  فيه  والناظر  حيوانًا. 

صاحبه مبزيد معرفٍة وفضل علٍم إىل أن َيُردَّه عنه صحيح النظر.
أما الثالث، فال يلتفت إىل هذا، وال إىل ذلك، بل يقرأ القرآن 
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من أوله ويسرده إىل آخره.
فليت شعري! أي الثالثة أظهر حجًة، وأبني َمَحجًة؟ 

)شعر(:
ُخْذ ما َتراُه وَدْع َشْيئًا سمعَت بِه     
مِس ما ُيغنيك عن ُزَحَل في َطْلَعِة الشَّ

والصيبُّ يف املكتب يأخذ كتابًا ال يدري ما هو؟ وال يعرف ما 
فيه، وال علم عنده مبعرفة أستاذه به، سوى ُحسن الظن املستويل 
عليه، فُيزاِوُله مدًة، وما َيفُرغ منه إال وقد حصل له اليقني بالكتاب، 

والعلُم مبا فيه، واالطالُع على معرفة أستاذه به.
ألسَت إذا شاهدَت أبا حنيفة )ت:150هـ( وصاحَبْيِه، وكلَّمَته 
ُفتياه،  ُصّنفت يف  اليت  الكتَب  أو طالعَت  ُبرهًة،  ُمشاَفهًة، والزمَته 
والدواوين اليت ُجِمع فيها فقُهه وآراُؤه، وزاولَتها ُمّدًة حصل لك 
فيه.  تشّك  متيزًا ال  بينه وبني غريه  والتميز  والفقيه،  بالفقه  املعرفة 
وشتاَن بينك يف العلم بذلك وبني السميع به من أيب يوسف )ت: 
�18هـ( وحممد )ت: 189هـ( أو ابن املبارك )ت: 181هـ( 

ووكيٍع )ت:197هـ(. 
وأيب  �97هـ(،  )ت:  البغدادي  ُجَنيد  شأن  علّو  وكذلك 
الفارايب )  املعرفة، وأيب نصر  البسطامي )ت: ��1هـ( يف  يزيد 
بن  وابن سيناء )ت:4�8هـ( يف احلكمة، وحيىي  ت:��9هـ( 
احلديث،  يف  ��4هـ(  )ت:  املديين  وابن  )ت:���هـ(  معني 
يف  ��1هـ(  )ت:  واألصمعي  �09هـ(  )ت:  عبيدة  وأيب 
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اللغة، واخلليل )ت: 170هـ( وسيبويه )ت:180هـ( يف النحو 
يف  )ت:110هـ(  والفرزدق  110هـ(  )ت:  وَجرير  والعربية، 
يف  ِدحَية  وابن  5�8هـ(  )ت:  والزخمشري  والفصاحة،  الشعر 
التفسري، ومهارة أيب بكر حممد بن حيىي الصويل )ت: ��5هـ( يف 

َلعب الشطرنج.

تلك  يف  بينهم  والتفاوُت  واحدٍة،  صناعٍة  رجال  بني  والنسبُة 
الصناعة ال ُيعَرف بالربهاِن العقلي، وال بالنقل من الناس والسماع 

منهم.
وباجلملة ال ُيعرف حال القيم بالصناعة- حىت الصنائع اجلزئية- 
بشيٍء مثل العلم بالنظر إىل آثاره، ومطالعِة أحواله، وتتّبع أعماله، 
- رضي اهلل عنه- فيما ُروي عنه حيث قال: »ِاعرف  وإليه أشار عليٌّ

احلقَّ تعرْف أهَله«.
مثاًل، إذا اعترفَت بأّن الفرزدق )ت: 110هـ( شاعٌر صاحُب 
فصاحة يف الشعر، قيل لك: من أين لك ذلك؟ ماذا تقول، أبربهاٍن 
من العقل عرفته؟ - وال سبيَل إىل ذلك- أو تقول: إين مسعُت غرَي 
واحٍد من الناس، بل َجّمًا غفريًا يقولون كذلك. فإَذن أنت لسَت 
الناس بفصاحته أو  بعامل بأنه فصيٌح شاعٌر، وإمنا أنت ناقٌل ملعرفة 

مقّلٌد َمحٌض تعتقد ذلك، والظنُّ ليس بعلم، فضاًل عن التقليد.
ولعلك تقول: إّني مقّلٌد يف كل ذلك، وال علَم يل بشيء من 
ٌب جلهلك، وُمَتَثبٌِّت  أرباب تلك الصنائع، فاعلم أّنك مداهٌن متعصِّ

على ضاللك.
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هب أنك كذلك يف ذلك، فبماذا عرفَت حذاقة اخَلّفاف والنّعال 
يف صناعته، والنّجار يف عمله، واخلّياط يف خياطته؟

وال يرتاب ذو ُمسكٍة وإنصاٍف يف وجود عارٍف بكّل صناعة 
بالنظِر إليها وحمِض االكتساب منها، وَمن يّطلع كذلك على حاِل 

الَقّيم هبا.
وصفَت  ما  والطريُق  ذكرَت،  كما  األمُر  كان  لو  قيل:  فإن 
َوَقَف كلُّ َمن َنَظر على ِصناعٍة على ِحلية احلال، واعترف بالفضل 
لصاحب املقال، بل مل يكن ألحد لإلنكار فيه جماٌل، وكم من ناظٍر 

قد أنكر على أيب حنيفة ِفقَهه، وعلى أيب عليِّ حكمته.

قلت: الكالم مع األحرار أويل البصرية واالعتبار الذين يعترفون 
الكياسة  أهل  وهم  حمله  يف  باإلنصاف  يعملون  ألهله،  بالفضل 
ُمَفتٍِّن  املستقيمة، ال كلِّ  والقرحية  السالمة  وأهل  القومية،  والفطرة 
كّذاٍب، أو َحَدٍث ُمرتاٍب، متمّرٍن على العناد، ُمْنَجِرٍد للفساد، ال 
ُيَرّد فكره برادٍّ، وال يؤول فهمه إىل اعتقاٍد، ال يزالون خمتلفني إال 
من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولو َرّدوه إىل الرسول وأويل األمِر 
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املطلب األول

وهو األصل األصيل يف الدين، واملعوَّل الذي هو املقصود معرفته 
للتقليد  فيه  مساَغ  وال  واإليقان،  القطع  على  وحتصيله  بالرباهني، 

واّتباع الظن واحُلسبان.

املستقّل  األصل  هو  رسوله  سنة  اهلل  كتاب  أّن  عرفَت  قد  وإذ 
يف أمره، املغين عن غريه يف معرفة اهلل سبحانه، وما يبتين عليه من 
عبادته، والعمل مبقتضى دينه ومذاق شريعته فاعرفّن أن أمر العقائد 

سهٌل، إذ مدارها على مقدمتني يعطيهما آيتان:
قوله تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ األعراف: ١٨٠  )1

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   چ  ذكره:  جّل  وقوله   )�
ٹ  چ الشورى: ١١

فالواجب يف هذا الباب على كل أحد الوقوف عند بيان الشارع، 
ما  بكل  وتسميته  تعاىل  اهلل  توصيف  وهو  على حدوده،  والثباُت 
وصف به نفسه ومساه يف منّزل كتابه وفصل خطابه، والتصديُق بأنه 
حّق باملعىن الذي عناه، واإلقرار به إقرارًا صادرًا عن مطابقة جنانه، 

ومواطأة قلبه.
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وكل ما ال دليل عليه من اسٍم أو صفٍة أو اعتباٍر أو نسبٍة أو حاٍل 
أو غري ذلك مما مل َتنِزل به آية، ومل َتِرد فيه على القطع روايٌة، فاهلل 

سبحانه منّزٌه عنه متعاٍل، وإطالقه عليه وباٌل، وتوصيفه به ُمحال.
وهذا هو املراد مما قالوا: »كل ما ال دليل عليه جيب نفيه« على 
حماذاة قول احلكيم: »كل ما مل تدركه بقائم الربهان، فذره يف بقعِة 

اإلمكان«.
وليس املراد منه يف األول: احلكَم بانتفاء كل ما ال دليل عليه 
يف الواقع، وعدِم وقوعه يف نفس األمر، كما أن املراد منه يف الثاين 
ليس: أن كلَّ ما مل يُقم عليه الربهاُن ليس بواجب وال ممتنع، بل 
ممكن بالذات يف الواقع، بل املراد اإلمكان العقلي مبعىن سلِب ُوضوِح 

ضرورة الطرفني الذي جيامع ضرورة الوجود وضرورة العدم.
وكل ما ورد به الشريعة، ونطق به الكتاب والسنة احلّقة من أمسائه 
سبحانه وصفاته، فهو حقٌّ موصوف به كما ورد، وثابت باملعىن 
التشريَك  يوجب  عما  التنزيه  وهناية  التقديس  غاية  مع  أراد  الذي 
يف  َيخَتِلُج  وما  الوجوه،  من  وجٍه  يف  املخلوقني  لصفات  والتشبيَه 
الصدور، أو َيهِجُس يف اخلواطر، أو خيُطر يف األذهان، بل عن كل 

ما يقّدر ويتصّور يف حوزة اإلمكان.
وهذا هو حقيقة اإلميان، ومتاُم املعرفة باهلل امللك املنان، وكمال 
التمسك بالكتاب والسنة، ومالزمُة طريقة اجلماعة، والثباُت على 
الصحابُة  عليه  الذي كان  والبدعة،  اهلوى  الّداللة، وجمانبُة  حدود 

َلُف الصاحلون. والتابعون، ومضى عليه السَّ
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وأما البحث عن حقيقة الذات والصفات، واخَلوض يف مصادق 
محلها، وَمطابق احلكم هبا، ومنشأ االنتزاع هلا- وإن قّدر صدوره 
عن املعرفة، ووقوعه على طور احلكمة- فهو يف َمعرٍض من اخلطأ 

الوخيم، وعلى شفا حفرة من اخلطر العظيم.
به  يتعلق  السالمة، ال خيلو عن كونه فضواًل ال  ومهما حصل 
حكٌم ناجز متّس إليه احلاجة، بل ال يكاد ينفّك عن فوات التمجيد 

والتنزيه، وشوب التعطيل والتشبيه.
والتعرض للتأويل- بإرجاع بعض األمساء والصفات إىل بعٍض، 
وإعطاء معاٍن مل يِرد هبا الشرع- زيادة ونقصان، ورجم بالغيب، 
والنكال،  اخلزي  معرض  يف  عليه  واهلاجم  الريب،  على  وهجوم 

وعلى شرف اإلمث والوبال.
به  َوَرَد  اسٍم  وإطالِق  صفٍة  إثباِت  يف  االستحالَة  ُم  َيَتَوهَّ وإمنا 
الشرُع، ونطق به الوحُي، إذا قاَرَن النقَص والزيادَة والتشبيَه، وَأمهَل 
ما هو الواجُب من حّق التقديس والتنزيه، ومل يتخلص عن قياس 
الغائب على الشاهد، واّتباع اهلوى والوهم املارد، وإال فهو ناطق 

باحلق اأَلْبَلِج، واملراُد منه عند اهلل معىًن غري ذي عوٍج. 
والواجب علينا ليس إال اإلقرار به، واالعتراف مبوجبه على مراد 
متام  الشرع، وهو  اهلل ومراد رسوله، وتفويَض علمه إىل صاحب 
ما شرع اهلل سبحانه لنا يف هذا الباب، وما كان يعتقده أعيان أئمة 
األصحاب، وفيه كل الكفاية، ومتام اهلداية، وكمال الدراية؛ إذ ال 

واجب إال ما أوجبه اهلل، وال مشروع إال ما شرعه اهلل.
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وهذا هو العقيدة احلقة، وعقيدة أهل احلق، والصواب املطلق، 
الصاحلني، واألئمة اجملتهدين، والفقهاء احملققني،  السلف  والطريقة 
وطريقة  واحدة،  عقيدة  على  كانوا  ولذلك  املتبحرين،  والعلماء 

مستقيمة، متفقني فيها، مطبقني عليها.
من  عندهم  واملعاد  املبدأ  وأحوال  االعتقاد  مسائل  وكانت 
الدين ال حيتاج فيها إىل احلجة والقياس، وال يداخلها  ضروريات 
الناس. ولذلك نصوا عن آخرهم: »أن مذهبنا يف  اخلالف وآراء 
األصول حق، ومذهَب املخالِف باطٌل على القطع واليقني، واملخطَئ 
فيه غرُي معذور، واملتكلَِّف غري مأجور، بل كلٌّ منهما آمث َمْوُزوٌر؛ 

لتعاطيه ما هو غري مكلٍَّف به وال مأموٍر«.
وقال العارف أبو يزيد البسطامي )ت: ��1هـ(: » اختالف 

العلماء رمحٌة إال يف جتريد التوحيد«.
وذلك لتمّكن الكل من املعرفة بكل الواجب َفرَط التمّكن، وهو 
القاطُع، ونفِي ما  أَثَبَته  ما  بإثبات  اهلل  الصواب عند  اعتقاد ما هو 

نفاه، والسكوت عما عداه على ما هو شأُن الراسخني يف العلم: چ 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   

ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ  آل عمران: ٧ – ٨.

الثباَت  الَقْدُر – أعين  العقائد هذا  الواجَب يف باب  أّن  ولو ال 
على بيان الشارع، والوقوَف عند حدوده، والتقيد بقيوده، وعدَم 
التعدي عن حد الداللة من الكتاب والسنة وهو مذهب اجلماعة- 
ملا ترّجح املذهُب احلقُّ على مذهِب اخلصِم املبتدع، وملا صحَّ اجلزُم 
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يأخذ عقائَده  مثَلك-  فإنه-  حبقِّيَِّة مذهبنا، وبطالن رأي خمالفينا؛ 
عن ُكُتٍب يعتقد صحتها، يّتبع شبهاٍت يزعم حجيَّتها، ويقّلد رجااًل 
حيسن الظنَّ هبم، ويرى إصابتهم فيها، ويفّسر اآليات واألحاديث 
بكون  احلكم  وملا ساغ  ما سواها،  عليه  وَيقِسر  هواه،  وفق  على 
املخطئ فيها غري معذور، واجملتهد غري مأجور؛ إ من ضرورة طلب 

اجملهول اعتذار غري الواصل، وإثابُة امُلمَتِثل العامل.
اهلل  وما   – فيها  املَزْخَرَفة  اآلراء  وحدثت  اخلالُف،  َتولَّد  وإمنا 
بغافل عن مبتدعيها وُمْقَتفيها- بعد انقراض القرن الصاحل املرضي 

عنهم، والعصر اخلري املشهود هلم.

 *  *  *

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



17

مطلٌب
 يف تزييف علم الكالم

التشهي،  وجمرد  الطبيعة،  حبكم  املوضوعة  الواهية  الطرق  ومن 
الزائد فيها على ما دل عليه  املتكلمني؛ فإن  النفس طريقة  وهوى 
خياالت  على  إال  يبتين  ال  اجلماعة  عليه  ومضى  والسنة،  الكتاب 
فارغة، وظنون فاسدة، كقياس الغائب على الشاهد، واخلالق على 
ُيَخيُِّلها  َوْهمانية  صوٍر  واّتباع  موهومة،  مشاركة  بأدىن  املخلوق 
مع  الداللِة-  وحىت  اإلفادة-  عن  لقصورها  واللغة؛  اللفظ  ظاهر 
كون تفاصيل حقائق الذات، ولطائف الصفات، وأحوال القيامة مما 

ليس فيه ُحكٌم ناجز يتعلق به، وَتَمسُّ احلاجة إىل معرفته.
وقد قال اهلل تعاىل: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  
چ العنكبوت: ٥١ ، وقال: چ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ البقرة: ١٢٠، وقال: 

چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ النساء: ١٦٥، وقال: چ ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤڤ  چ األعراف: ٣.

وال  شيء،  كل  يف  روا  »تفكَّ والسالم:  الصالة  عليه  وقال- 
تفكروا يف ذات اهلل«.
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وقال: »تفكروا يف خلق اهلل، وال تتفكروا يف اهلل؛ فتهلكوا«. 
وقال: »تفكروا يف آالء اهلل تعاىل، وال تتفكروا يف اهلل؛ فإنكم 

لن تقدروا قدره«.
تومهَته  أو  ببالك  خطر  ما  »كلُّ  عنه:  اهلل  رضي  علّي،  وقال 
خبيالك أو تصّورَته يف حاٍل من أحوالك، فاهلل سبحانه وراَء ذلك«. 
وقال: »الَعجُز عن َدَرك اإلدراِك إدراٌك، والبحُث عن سرِّ الذاِت 

إشراٌك، چ حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   چ البقرة: ٢٣٠«.
ومن َثّم أطبق السلف وأئمة الدين على ذم الكالم وُبْغض أهله:

فقال أبو حنيفة )ت: 150هـ( رمحه اهلل: »قاَتَل اهلُل عمرو بن 
ُعَبيد )ت:144هـ(؛ فإنه فتح بابًا من الكالم«.

وقال أبو يوسف )ت: �18هـ(: »العلم بالكالم جهل، واجلهل 
بالكالم علم«.

وقال مالك )ت: 179هـ(: »إّياكم والِبَدع« – أي: اّتقوا من 
اجَلَهلة- قيل: وَمن الِبَدع؟ قال: »أهل الكالم الذين يتكلمون يف 

ذات اهلل وصفاته، وال يسكتون عما سكت عنه السلف«.
قال الشافعي )ت: �04هـ(: »أَلن أَْلَقى اهلَل تعاىل بكّل ذنب 

- ما خال الشرَك- َأَحبُّ إيّل من أن ألقاه بشيٍء من الكالم«.
وقال أمحُد بن حنبل )ت: �41هـ(: »ال ُيفِلح صاحُب الكالِم 

أبدًا«.
وقال أبو الليث احلافظ )ت: �94هـ(: »من اشتغل بالكالم 

ُمِحَي امُسه من العلماء«.
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وقال مشس األئمة احللواين )ت:448هـ(: »ُيكره الصالُة خلَف 
املتّكلم، ولو حبّق«.

وقالوا: »ولو أّن رجاًل أوصى للعلماء ال َيدخل أهُل الكالم، ولو 
أوصى بوقف كتب العلم يباع كتب الكالم«.

وأسند أبو بكر اخلّصاف، عن أبيه، عن احلسن بن زياد، عن أيب 
يوسف أنه قال: »أعلُم ما يكون الرجل بالكالم أجهُل ما يكون 
باهلل عّز وجّل«... إىل غري ذلك مما يطول ذكره وإحصاؤه، وُيَمّل 

استقصاؤه.
ولو أنك مل تقنع هبذا القدر الذي ُكلِّفَت به وُأمرَت بتحصيله، 
وسلكَت مسلك الكالم، والتفتَّ إىل اجلدال، وتتبعَت ُشَعَب القيل 
والقال، ومل تكتِف مبا بّينه اهلل، وابتغيَت هدى غرِيه، وطلبَت حجة 
بعد الرسل واألنبياء، واسَتَزْدَت على ما أنزل إليك من ربك، واّتبعَت 
أنت غري مأمور  ما  ُعّشك إىل  فقد خرجَت من  أولياء،  من دونه 
بتحريك شيطان اجلدال، وَتسويِل  به، وال هو على جد طاقتك، 
الَوْهم واخَليال، فَتِضّل عن اهلدى، وَتْكُفر من حيث ال تدري، فإن 
اهلل تعاىل ال ُيهلك قومًا حىت يؤتيهم اجلدَل على ما نطق به وارُد 

اخلرب.
فإن قيل: املستفاد من قصارى بيانك هذا: أّن الواجب أن ُيؤخَذ 
ما  إىل  ُيْلَتَفَت  وال  الشرع،  من  والعملية  االعتقادية  املسائل  مجيع 
إلزاِمهم  وَعدُم  األنبياء،  إفحاُم  َلِزَم  كذلك  األمر  كان  ولو  سواه، 
ُيتَخيَّل  وما  الشرع،  ثبوِت  قبل  وجوَب  ال  إذ  املعجزة؛  يف  النظَر 
ِمن »أّن املتوقَِّف على النظر هو العلم بالوجوب، ال نفُسه« ليس 
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بشيء؛ ألن املراد من ثبوته هو ثبوته عند املخاَطب واملكلَّف به، 
مبعىن حصول العلم بأن ما هو عند اهلل وما يف نفس األمر والواقع هو 
ما يقول املخِبر، وإال فنفُس الشريعة هي وضع إهلي، وحكم أزيل 
املدارك  وإحداِث  الرسل،  وإرسال  الكتب،  إنزال  على  يتوّقف  ال 

والعقول.
بعقلية بعض  يقول  الورود علينا وعلى من  ُمشتَرك  قلت: هذا 
النبوَة إمنا جيُب على  أّول أخبار من يّدعي  األحكام؛ فإن تصديق 
املخاَطب إذا ثبتت نبّوته، وإمنا تثبت النبوُة بنهوض احلّجِة، وصّحِة 
املعجزة، ومتيُِّزها عن السحر وأمثاله، وال متتاُز إال بالنظر وإعمال 
ثبت  ولو  بعُد،  عليه  الوجوب  لعدم  النظر  عليه  َيلزم  وال  الفكر، 

ماٍت خفّيٍة، وأنظاٍر دقيقٍة. َفِبُمقدِّ
وحينئٍذ للمكلَّف أن يقول: ال أنظر ما مل جيب علّي، وال جيب 
يثبُت  إخباراته  تصديق مجيع  أّن وجوب  واحلل  أنظر،  ما مل  علّي 
بنفس خربه بأّنه نيّب مبعوث من عند اهلل جيب تصديقه فيما أخرب به، 
وهو عام متناِوٌل لوجوب تصديق مجيع إخباراته، حىت نفِس هذا 

اخلرِب؛ فإنه من أفراده.
فهو  وأما صدقه  تصديقه،  هو  املخاطب  على  وجب  ما  فأول 
الثابت عند املخاطب؛ لفرط متكنه منه مبا يرى من اآليات  مبنزلة 
وقد  التنبيه،  على  إال  حيتاج  وال  القاهرات،  واملعجزات  البينات، 
حصل بإخباره، فثبت الشرع بنفسه لكون العاقل متمّكنًا من العلم 
بصدقه فرَط التمكن، فكان صدقه مركوزًا يف ِفطرِته، يكفيه التذكري 
من الشارع يف نبّوته، فإذا الَتَفَت إليه املخاطب أدىن التفاٍت حتصل 
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له املعرفُة بصدق دعواه)1(، كما قال اهلل سبحانه: چڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ ص: ٢٩، أي: ليستحضروا 

ما هو كاملركوز يف عقوهلم لفرط متكنهم منه.
التكليفية كلها يف نفس األمر حبكم  وباجلملة: ثبوت األحكام 
اهلل والوضِع اإلهلي، وثبوُته عند املخاَطب بنفس خطاب النيب، وهو 
بل  عليه،  الَكِذب  وحرمة  الصدق  بوجوب  العلم  على  يتوقف  ال 
على العلم بصدقه وعدم كذِبه، وهو حاصل لكونه مبنزلِة الضروري 
عنده؛ لفرط متّكنه منه، فلو أنكره عنادًا أو تساهاًل ال يكون معذورًا 

البّتَة.
على أن شرَف اإلنساِن والزمه مبا هو عاقٌل ذو فكٍر التفّكُر يف 
فيه من غري تعصٍب ومكابرٍة  والنظر  يعتريه من األحوال،  ما  كل 
وعناٍد، والطبع يستحّث على احلذر من الضرر، فيحمله على التفّكر 
قلياًل  حتركت  إن  فإنك  مكانك،  على  »اثبت  له:  قيل  كمن  ذلك  )1( ونظري 
هلكت«. ومن قيل له بقصد إرشاده إىل النجاة: »وراَءك َسُبٌع ضاٍر، فإن مل تنزعج من 
مكانك قتلك، وإن نظرت وراءك عرفت صدقي وصحة قويل«. فإن قال: »ال يثبت 
صدُقك ما مل ألتفْت ومل أنظْر، وال أَلتفُت وال أَنظُر ما مل َيثبْت صدُقَك«، فهو سفيٌه 
معانٌد َلجوٌج قد عّرض نفَسُه للَهالِك، وال َضَرَر فيه على املرشد. فكان النيب- عليه [ 
الصالة] والسالم- يقول للخلق: ))وراءكم املوت ودونه النريان، فآمنوا باهلل ورسوله، 
فإن مل ُتَصدِّقوين بااللتفات إىل ما أدعوكم إليه هلكتم، وإن صّدقتموين بااللتفات إليه 
للحق  وتذكريهم  اخللق  إلرشاد  األنبياُء  ُبعث  وإمنا  دعويت((.  وصحة  عرفتم صدقي 
احلق  يلِبس  إال من  الناس وجمادلتهم  مع  للمماراة  واملساهلة، ال  الغفلة  وتنبيههم عن 

بزخارف شبهاته )منه- رمحه اهلل(.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��

املقال. ومن  احلال، ويظهر صدق  عليه حقيقُة  فتنكشف  والنظر، 
سبقت عليه الشقاوة، وحقت عليه الضاللة – والعياذ باهلل- انتكس 

عقله، وعمت بصريته، وُزّين له سوء عمله، فرآه حسنًا: چ ٱ  ٻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  چ األنعام : ١٢٥.

فإن قيل: حصول العلم عند املخاطب بصدق النيب ليس البتة بنفس 
قوله: »إين صادق«، بل مبقدمة عقلية تستنبط من أحكام الشرع 

وإتقان أحكامه، وكونه جماوبًا للعقل، ُمساوقًا للنظر الصحيح.
أفعاله، وأقواله،  النيب من  غاية األمر من معرفة تفاصيل أحواِل 
نَِّة بأن هذا أمٌر  وأوصافه، وأخالقه مما تضّمنه القرآُن، ودواويُن السُّ
واقعٌي، وكائٌن يف نفس األمر، وحمال أن يكون ُمْخَتَلقًا َمْصنوعًا، 
استنباطه من دليٍل عقليٍّ  َفرَق بني ذلك وبني  ُمفترًى. وال  وإفكًا 

خارٍج.
قلت: ال نقول: إنه حاصل مبقدمٍة لفظيٍة شرعية، بل إمنا نقول: 
إنه حيصل بقضية حاصلة من مزاولِة الشريعة، وممارسة السنة، فهي 

قضّيٌة شرعّية، وإن كانت عقلّيًة.
وأيسُر،  وأقوُم،  أسلُم،  الرسول  وخرب  الشرع  من  وحتصيلها 
اللزومّية.  واألقيسِة  العقلية،  املقدمات  من  استنتاجها  من  وأسهُل 
ولذلك كان النيب  وأصحابه يكّلفون الناَس أواًل باإلقرار، مث 
يأىب ذلك كانوا  وائتالف األحكام، وَمن  الشرع،  مبالزمة حدود 
ُيقّرونه باجلزية أو يطلقونه باملن والفدية لعله يّزّكى أو يّذّكر، وما 
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كان أحٌد منهم يشتغل باملناظرة وإبراز األدلة العقلية. على أنا قد 
أعطيناك أّن ثبوت األحكام الشرعية كلها بالشرع وخرب الرسول، 
والتصديق به ال يتوقف على وجوب الصدق وحرمِة الكذب، حىت 
يلزَم الدور والتسلسل، وتوقف الشيء على نفسه، بل إمنا يتوقف 

على العلم بصدقه وعدم كذبه.
مّث إّنا ال ننكر إفادة النظر وكونه من حجج اهلل ومدار التكليف، 
عنه  َيعجز  مبا  َوَرَد  وإن  العقل،  فضيِِّة  بإبطال  يِرد  ال  الشرَع  وأّن 

العقُل، ولكّنا نرى أّن األحكاَم الشرعيَة ال َتْثُبُت بالعقل.
اجلهل  يف  ُعذَر ألحٍد  »ال  )ت: 150هـ(:  حنيفة  أيب  وقول 
خبالقه«، »ولو مل َيبَعِث اهلُل تعاىل رسواًل لوجب على الناس معرفته 
بعقوهلم«)1( ال ينايف ثبوت األحكام الشرعية بالشرع على تقدير 

ثبوت الشرع، فافهم! إن كنَت ذا فهٍم سليٍم وعقٍل قومٍي: چ ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  چ النور: ٤٦.

)1( - وقد ُحِمل قول أيب حنيفة – رمحه اهلل: »لوجب على الناس معرفته بعقوهلم« 
على الوجوب الُعريفِّ والعقليِّ مبعىن: أّن ذلك يكون مبثابة الواجب بداللة العقل، حبيث 
ال جيوز عند العاقل إمهاله واالستهانة به، ال مبعىن أنه يثبت به حكٌم شرعيٌّ يكلف به 
العاقل، ويترتب عليه اجلزاء يف تركه أو الوجوب يف املروءة أو يف األخالق اجلميلة، 

كما أوِّل قول مالك- رمحه اهلل- »ُغْسُل اجلمعة واجب« بذلك )منه- رمحه اهلل(.
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املطلب الثاين
يف مجلة أموٍر جتري جمرى املبادئ والوسائل

بالنسبة إىل املقصود من املسائل

اعلم أن األدلة الشرعية واألصول الفقهية أربعة:
الكتاب، �- والسنة، �- واإلمجاع، 4- والقياس.  -1

1- وآيات الكتاب:
ومنها ما يثبت به جمرد االعتقاد: كاآليات الواردة يف األمساء   -

والصفات، وأحوال القيامة.
ومنها ما يثبت به جمرد العمل: كاآليات املؤّولة، والعمومات   -

املخصصة، واملطلقات املقيدة.
القطعية  كاآليات  والعمل:  االعتقاد  به  يثبت  ما  ومنها   -

الداللة. 
�- واحلديث:

على  تواطؤهم  يتصور  ال  كثرٍي  مجٍع  بنقل  تواتر  ما  منه   -
الكِذب، وهو قليل جدًا، حىت قيل: »ليس له مصداٌق سوى قوله 
عليه السالم: »من كذب علي متعّمدًا، فليتبّوأ مقعده من النار«، 
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وحكُمه ُحكُم آيات القرآن، إال يف جواز القراءة يف الصالة)1(.
ومنه ما اشتهر بتواتره يف القرن الثاين بعد ما كان آحادًا يف   -
األصل، وال جيوز به نسخ القطعّي من الكتاب وغريه، وإمنا جيوز به 

الزيادة عليه.
ومنه ما نقل بطريق اآلحاد، وال جتوز به الزيادة، وال يفيد   -

إال العمل.
�- واإلمجاع: 

- ومنه ما هو مبنزلة النقل املتواتر، وهو إمجاع الصحابة قواًل.
- ومنه ما هو مبنزلة املشهور، وهو إمجاعهم بسكوت البعض.

- ومنه ما هو مبنزلة أخبار اآلحاد، وهو إمجاع من دوهنم.
هذا باعتبار متنه.

ويتفاوت باعتبار نقله إىل: متواتر، ومشهور، وآحاد.
4- والقياس: ينقسم إىل: 

- جلّي وخفي )هو االستحسان(.
- وإىل ما هو منصوص العّلة، وإىل ما هو مستنبط العّلة.

ويف تفصيلها طول، وال يفيد إىل الظن يف العمليات.
وأّن أنواَع املشروعات الدينية واألحكام الشرعية أربعة:

1- إما حق اهلل تعاىل خالصة، وهو: 

)1( - ويف مسه على غري الطهارة.
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1- العبادات اخلالصة: كاإلميان، والصالة، وغريمها.  
�- والعقوبات الكاملة: كاحلدود.  

�- والقاصرة: كحرمان اإلرث بالقتل.  
4- وحقٌّ دائٌر بني العبادة والعقوبة: كالكّفارات.  

5- وعبادة فيها معىن املؤنة: كصدقة الفطر.  
�- ومؤنة فيها معىن القربة: كالُعْشر.  

7- ومؤنة فيها معىن العقوبة: كاخلراج.  
8- وحق قائم بنفسه من غري سابقة سبب يوجبه: كُخُمس   

الغنائِم واملعادن.
�- وإما حّق العبد خالصة: 

1- كاملعامالت املالية: كالبيع.  
�- غري املالية: كالنكاح والطالق.  

�- وإما حّق اجتمع فيه احلّقان، وحّق اهلل فيه غالب: َكَحّد 
القذف.

4- أو حّق العبد ]فيه غالب[: كالِقصاص.
وال  والقياس،  الظن  يف  جيري  ال  العقائد  باب  أن  عرفت  وقد 
يثبت باالجتهاد وآراء الناس، بل احلق فيه َبتٌّ ال يتصور فيه خالف 
وتفوت، وال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والنص الوارد 

فيه: على ظاهره، مصون عن التأويل وصرفه.
أما العقلّيات اليت مل يرد هبا التكليف من حقائق اجلواهر واألجسام 
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واألعراض وأحواهلا ولوازمها، فاألمر فيها على َسَعٍة، ال جيب إثباهتا 
البحث  على  اإلميان  وسالمة  الدين  يتوقف صحة  وال  نفيها،  وال 
عنها والكشف عن حقيقتها، وال تعّلَق هلا بالدين نفيًا وإثباتًا، بل 

حكمها َمْوكوٌل إىل الربهان، ويدور معه أين ما كان.
ومن اّدعى خالف ذلك وزعم أن شيئًا منها داخٌل يف عقد الدين، 

ۈئ   ۈئ   چ  املعتدين:  من  وصار  أمره،  وضّعف  عليه،  جىن  فقد 
ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی           ی  ی   چ البقرة: ١٦.

وأما العملّيات من العبادات وغريها، فالواجب فيها على كل 
أحٍد أن يعمل بالشريعة، فيأخذ بكتاب اهلل وسنة رسوله وإمجاع 

األّمة.
ومهما مل يوجد احُلكُم يف زاهر الكتاب والسنة، ومل يكن فيه 
وإحلاق  حمله،  واالجتهاد يف  ألهله،  االعتبار  فيجب  األمة،  إمجاع 

امَلْسكوِت عنه باملنطوق به بالعلة املّطردة.
وحمل االجتهاد ما ال يكون فيه دليل من الكتاب والسنة املتواترة 

واملشهورة واملعلومة، وال إمجاٌع متواتٌر وال مشهوٌر وال معلوٌم.
ومهما عجز املرُء عن فقه الدليل وإقامة احلجة، فقد اضطّر إىل 
رًا بقدر الضرورة، وأسوَة سائِر الضروريات  التقليد عند احلاجة مقدَّ

اليت تبيح احملظورات، كتناوِل امليتة حال امَلْخَمَصة.
وليس من ضرورة من)1( ال يكون فقيها جمتهدًا أن يكون جاهاًل 

)1( - يف النسخة املطبوعة: »أن« بدل »َمن«.
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َل األمر  مقلِّدًا البّتة؛ لعدم دوراهنما بني النفي واإلثبات، فإن ُمحصَّ
يف االجتهاد مع كثرة تعاريفه: »أنه َمَلكٌة قوية، وقوة شريفة، حتصل 
فرِط  من  هبا  ن  ُيَتَمكَّ السنة،  ودواوين  الكتاب  أحكام  ممارسة  من 

االّطالع على األحكام الشرعية وأسرار الدين«.
والتقليد اّتباع غريه يف قوٍل أو فعٍل من غري حجة ودليٍل يرّجحه 

على تركه سوى اّتباعه.
وال يلزم من كونه مقلدًا يف مسألة أن يكون كذلك يف مسألة 
أخرى؛ لكونه أمرًا ضروريًا ال ُيصار إليه إال عند احلاجة على قدر 

الضرورة، على ما يعطيه قوله تعاىل: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  
ٺ  ٺ  چ النحل: ٤٣.

وعن أيب يوسف )ت: �18هـ( القاضي- رمحه اهلل- أنه قال 
احلكم،  يف  اجتهدت  أين  تعلم  أنت  »اللهم  الوفاة:  حني حضرته 

وكلما أشكل علي جعلُت أبا حنيفة بيين وبيَنك«.
األمة،  وإمجاع  والسنة  بالكتاب  للتمسك  املوجبَة  األدلَة  ألن 

والعمل باالجتهاد من حنو: 
قوله تعاىل: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤچ 

األعراف: ٣.

وقوله سبحانه:چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ     چ آل عمران: ١٠٣.
وقوله جّل ذكره: چ      ۅ  ۉ  ۉ  چ الحشر: ٢.

: »إذا حكم احلاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران،  وقوله 
وإذا حكم، فاجتهد، فأخطأ، فله أجٌر« أخرجه اخلمسة.
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قوله  بن حامت  لعدّي  قرأ  ما  بعد  الصالة والسالم-  عليه  وقوِله 
التوبة:  چ  ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    چۇ   تعاىل: 
إهنم حّرموا عليهم  يعبدوهم- »بل  إهنم مل  له:  ٣١، وقول عدّي 

إياهم«  عبادهتم  فذلك  فاّتبعوهم،  احلرام،  هلم  وأحّلوا  احلالل، 
أخرجه أمحد والترمذي وابن جرير.

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے       ھ   چ  تعاىل:  وقوِله 
ويثبت  اجلميع،  على  حّجًة  َتْنَتِهض  عموماٌت  الشورى: ٢١:  چ  ۇ  ۆۆ    
تعاىل  اهلل  اخلطاب  عموماِت  األّمة؛ ألن  كّل  إىل  بالنسبة  حكمها 
تعوّم املوجودين وقت النزول لفظًا، وِلَمن سيوجد معىًن؛ ملا تواتر من 
دينه- عليه السالم- أّن مقتضى خطابه وأحكامه شامٌل للمكّلفني، 

ماٍض إىل قيام الساعة إال ما خّصه الدليل. 
ومن زاغ عن ذلك، وزعم أّن اّتباع ما أنزل اهلل تعاىل واالعتصام 
حببله املتني واحلقِّ املبني قد انتهى حكُمه منذ زمان، فبماذا خيصص 
تلك العمومات، وبأي حجٍة يوجب العدول عن التمسك بظواهر 
ترك  الرسول، ويرى  أحاديث  يعارض  النصوص واآليات، ومب)1( 
العمل باألصول؟ بل ُزّين له سوء عمله فرآه حسنًا، وُسوِّل له باطل 
رأيه فسلك طريقة األخسرين أعمااًل، الذين ضّل سعيهم يف احلياة 

الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعًا.

)1( - ويف األصل املطبوع: »ومبا«، وهذا خطأ، ألن صيغة االستفهام هنا تأيت حمذوفة 
األلف، كما أُثِبَت هنا.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�0

فاألحكام اليت صرح اهلل سبحانه هبا، وأبرم القول يف املراد منها 
البتَة  قطعيًا  حرامًا  أو  اخلمسة،  كاألركان  قطعية  فريضة  تكون 
كحرمة اخلنزير، والدِم، وامليتِة، وعليها إمجاع األمة، واتفاقهم فيها 

على كلمة واحدة عن آخرهم.
اإلمجاُع  به واألخذ مبوجبه-  العمل  الوجوب  ويلتحق هبا- يف 
اجتماعهم  وامتناع  األمة  لعصمة  منه  األوىل  الرتبة  على  الساِذُج 
على الضاللة، كإطعام بنت االبن الُسُدس تكمياًل للثلثني مع البنت 

الُصلبّية.
فهذا الضرب من األحكام ثابت على القطع والبتات، وال يسوغ 
ألحٍد فيها إال التمسك هبا والثبات، فإّن ظواهر النصوص وحمكماِت 
فيها  ُيساوى  أحد  كل  على  واضحٌة  وبينٌة  قاطعٌة  حجٌة  الكتاِب 
واخلاّص،  العاّم  مداركها  يف  ويستوي  واملقّلُد،  واملستدلُّ  اجملتهُد 

وجتري جمرى الضروريات يف نظر املؤمن املتدّين.
ومن زعم أهنا ليست حبجة، فقد كفر باهلل تعاىل ورّد قوله سبحانه: 
چ ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  چ األنعام: ١٤٩ ، ومجلَة اآليات واألحاديث املوجبة 
الّتباع ما أنزل اهلل، وخالَف علماَء األمة وفقهاَء امللة فيما أمجعوا 
على أن رّد النصوص كفر، وأّن َقَدَم اإلسالم ال تثبت)1( إال على 

ظهر التسليم واالستسالم.

)1( - يف األصل املطبوع: »ال يثبت«، والصحيح تأنيثه- كما أُثبت هنا- لرجوع 
ضمريه إىل القدم، وهي كلمة مؤنثة. 
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أو  اإليضاح،  يلحقه  بـ«َخِفّي«  تثبت  اليت  األحكام  وأما 
أو »مطلٍق«  أو »عاٍم«  البيان،  عليه  َيِرُد  »ُمْشِكٍل«  أو  »ُمْجَمٍل« 
يعتريه اخلصوص والتقييد، أو »معارٍض بغريه« يقتضي اجلمع، أو 
»مسكوٍت عنه« له علة مّطردة تقتضي اإلحلاح بالقياس، وتفتقر إىل 
االستنباط وآراء الناس، أو غري ذلك مما فيه نوُع خفاٍء واشتباٍه: ال 
بد من النظر وإعمال الفكر عندها، وصرف الوسع، وتوجيه اهلمة 

حنوها.
فاملتكّفل هبذا الضرب من األحكام، والقّيم ببياهنا هم أهل الفقه 
واالجتهاد، وأصحاب النظر واالستنباط، وهو حمّل اختالف اآلراء، 

ويقع فيه- على التوزيع- إصابة الصوب واخلطأ.
فالالئق حبال املؤمن املتدين أن يسُلك مسلك االحتياط يف هذا 
الضرب، ويأخَذ مبا ُيَسوُُّغه الكل من أهل االستنباط، فيجمع بني 
األقوال يف كل ما فيه خالف، ويراعي مجيع ما وقع فيه اختالف: 
إذا عجز  لكل صالة  ويتيمم  والرُّعاف،  والقيِء  املسَّ  من  فيتوضأ 
عن املاء، ويعطي الشفعة باجلوار، وال يأخذها به. وذلك، وإن مل 
جيب عليه، لكّن فيه السالم، ويناسب حال العبادة وهو مذهب أهل 

الثبات وَدْيَدُن األثبات.
فإن ثقل عليه االحتياط أو َعَرَضت)1( له مسائُل تدور بني النفي 
الركوع  عند  اليدين  ورفع  الصبح،  يف  القنوت  مثل:  واإلثبات، 
والرفع، وقراءة الثناء وآية التوجيه والتعوذ والتسمية، واجلهر هبما 

)1( - يف األصل املطبوع: »أو تعرض«، واألنسب للسياق ما أُثبت.
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رَّة أو الصدر يف القيام، وأمثال  وبالتأمني، ووضع اليدين حتت السُّ
ذلك؛ وبني خالف هذه األعمال مما يوجب الترك، فإنَّ بعَض األئمة 
أو كراهيَتها.  ُسنِّـيََّتها، والبعَض اآلخَر حرمَتها  أو  يرى وجوَبها 
فالواجُب عند ذلك على كل أحد حتّري الصواب، وبذل ُوْسِعه، 
الب بالتمسك باألدلة الظاهرة من الكتاب  وصرف جهده يف الطِّ
والسنة، وإعماهلا على قدر طاقته باالجتهاد املطلق أو يف املذهب أو 

باالستدالل اجملرَّد، فيأخذ مبا أّدى إليه نظره، وساق إليه دليله.
يف  هبا  والتمسك  كلها،  الشرعية  األدلة  مبقتضى  العمل  وليس 
الديانات واملعامالت من خواصِّ اجملتهد، فإّن من مل يبلغ رتبة االجتهاد 
من أهل الفقه والنظر، والتبّحر يف قواعد األصول ومأخذ أحاديث 
الرسول  كابن اهلمام )ت: 8�1هـ(، وابن أيب)1( العّز )ت: 
�79هـ(، والسروجي )ت: 710هـ( ومن حيذو حذوهم ال جيوز 
له التقليد، بل جيب عليه االعتصام بالكتاب والسنة، وإعمال األدلة، 
حىت قالوا: »إن داللة النص ال خيتّص مدركها باجملتهد«، وهو أشبه 
شيٍء بالقياس، حىت إّن بعضهم مل يفّرق بينهما. وقد يكون غامضًا 

غريقًا يف النظرية رمبا يكّل عنه أفهام أفراد اجملتهدين.
وال يلزم من كونه مقلدًا يف مسألة أو غري جمتهد فيها أن يكون 
كذلك يف غريها، وال االجتهاد خمصوصًا بأشخاٍص معلومني أو أهل 
زماٍن معينني، بل اآلياُت واألحاديث الدالُة على وجوهبا عموماٌت 
جيب على كل أحٍد األخذ مبوَجبها، وامتثال األمر، والتمّسك هبا. 

)1( - سقط يف األصل املطبوع، والصواب إثباته.
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ومهما عجز عنه وعن متّيز املشروع به عنده عن غريه، فقد اضُطّر 
إىل التقليد حذرًا عن البطالة، فيتحّرى الصواب، وجيتهد يف حتصيل 
الظّن به بالنظر يف أّن أيَّ األئّمة أفضل يف رأيه، وصواُبه أغلُب على 
خطأه، فيتَّبع األعلَم األورَع عنده، واألمثَل فاألمثَل بعده، فريجع 
إليه، ويعمل برأيه: إما مبشافهته أو مبراجعة كتبه والقائمني حبفظ 

طريقته والذّب عن مذهبه.
وينبغي له حني انتهى حاله إىل التقليد وأن يأخذ بقول من غلب 
على ظّنه أنه أفقُه وأروُع أن ال يّتبع اهلوى، كما لو كان مريضًا 
يأخذ  فإنه  أطباُء،  البلد  ويف  املعاجلة،  وطريَق  املداواَة  يعرف  وال 

باجتهاده، ال بطبعه وهواه.
وهذا؛ ألن اخللَق ما ُكلِّفوا بإصابة ما عند اهلل البّتة، فإّن ذلك غري 
مقدور يف الظنيات، وال تكليف مبا ال يطاق، بل ُكّلفوا  بالعمل مبا 

يظّنونه صوابًا عن طريقه.
وإمنا مبىن الدين على إظهار العبودية، واالمتثال باألوامر الربوبية، 
وقد حصل؛ ألن اهلل تعاىل حني انتهى األمر إىل التقليد وعدم العلم 
بالبينات والزبر أَمَر مبسألة العلماء، وأهل الذكر، ورّد االجتهاد إىل 

أهله.
الَيمن  إىل  النيب   بعثه  عنه- حني  اهلل  معاذ- رضي  وكان 
جيتهد ال على اعتقاد أنه ال ُيتصّور منه اخلطأ، لكن على اعتقاد أّنه 

إن أخَطَأ كان معذورًا، وبامتثاله مأجورًا.
أال ترى أّن املسافَر ومن اشتبه عليه القبلُة مل يكّلف بأن يصلي 
بالعالمات،  باالستدالل  قبلًة  يظّنها  جهٍة  إىل  بل  حقًا،  القبلة  إىل 
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بل  قطعًا،  الطهارة  على  بالصالة  ُيكّلفوا  ومل  باألمارات،  واألخِذ 
واإلفطار  بالصوم  وال  وجهه،  عن  املأخوذ  ظّنه  يف  الطهارة  على 
بطلوع اهلالل والصبح والغروب يقينًا، وال بأداء الزكاة إىل من هو 
أهله قطعًا، وال احلّكام يف َسفِك الدماء بالقصاص والرجم، وإباحة 
الفروج بطلب شهود يعلمون صدقهم قطعُا)1(، بل بأن يبنوا األمَر 

على الظن احلاصل من طريق شرعي على وجه بّينه، وحدٍّ عّينه.
واخلرب- دون املتواتر- ال يفيد القطع، وال يوجب العلم، بل إمنا 
َثمَّ قالوا:  العمل على ما هو الصواب. ومن  الظّن، ويوجب  يفيد 

»من حتّرى فأخَطأ جازت صالته دون من أصاب ومل يتحّر«.
حصل  وإن  نفسه-  مبشاهدة  احلدود  يقيم  أن  لإلمام  وليس 
اليقني- دون شهادة الشهود، وجتب عليه بعَد شهادة الشهود، وإن 
كان صدقهم مظنونًا، ويكون معذورًا إن ظهر كذهبم بعد ذلك، 
فكذلك املخطئ يف االجتهاد واالستدالل باألدلة الشرعية الظاهرة، 
واملتحري يف حال األئمة معذور، بل مأجور المتثاله املأموَر وإتيانه 

مبا هو املقدور.
واالمتثال،  االئتمار  يف  مصيبون  ومقّلدوهم  كّلهم  فاجملتهدون 
ومعذورون فيما أخطأوا يف باب األعمال، وخيتّص البعض بإصابة 
له يف صحة  مشاركون  واآلخرون  الصواب،  من  اهلل  عند  هو  ما 

العمل، وإحراز الثواب.

)1( - قال ابن كثري يف تفسريه: )اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي ال يقتل 
بعلمه، وإن اختلفوا يف سائر األحكام )منه- رمحه اهلل(.
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بعٍض،  مع  بعضهم  ويتعّصب  وجيادلوا،  يعاندوا  أن  هلم  وليس 
وال سيما واملصيب منهم غري معيٍَّن، بل كلُّ واحد منهم يظّن أنه 
يف  وختالفا  القبلة،  عليهما  واشتبه  اثنان،  سافر  لو  كما  مصيب، 
أمرها، جيب على كلٍّ األخذ مبا أدى إليه اجتهاده ورأُيه يف حتّريه، 
قبلًة، وال جيوز عليه ترك اجتهاده  اليت يظنها  والصالُة على اجلهة 
وموَجب حتّريه، ومتابعُة غريه فيه، وال أن ينكر على صاحبه ومياريه؛ 

ألّن كاًل منهما مل يكّلف إال باستعمال موَجب ظنه.
ولكّنه لو متّكن من دليل أقوى من التحري- قطعي أو ظين- أخذ 
به وعمل مبوَجبه، وال جيوز له التحري؛ ألن املصري إىل الظين وترك 

القاطع مع إمكانه مما ال مساغ له قّط. واالستخبار فوق التحّري.

 *  *  *
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مطلب
رد لكالم املخالف

والذي يتقّوله املخالف، ويفتري به الكذب على اهلل: »أنه يزعم 
أّن التمسك باألدلة إمنا هو وظيفة اجملتهد، واالجتهاد ملكة راسخة، 
انقرض،  قد  وأهله  املرقى،  صعبة  عظيمة،  ورتبة  شريفة،  وبصرية 
وزمانه قد مضى، وكل آية وحديث وخرٍب خمالٍف لقول أصحابنا: 
م أقوال الفقهاء على احلديث؛ الحتمال أن  ال جيوز العمل به، وُيقدَّ
يكون موضوعًا أو منكرًا، ولو ثبت فيحتمل أن يكون منسوخًا، أو 
خمّصصًا، أو مقيداُ، أو مؤوَّاًل، أو معارضًا«. وإذا أوِرد عليه احلديث 
أو اآلية َيْهِذي ويقول: »إنه مل يأخذ به الفقيه واجملتهد، فال نعمل 

مبقتضاه«.
قلُت: چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ   چ 

البقرة: ١١٨.

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ  ٺٺ    چ المائدة: ١٠٤.

چ ىث  يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس   مس       حص  مص   چ هود: 
.٦٢
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چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ هود: ٩١. 
إىل غري ذلك من مقاالهتم املسَتهَجنة، وكلماهتم املنكرة املستقبحة 

احملكّية يف كتاب اهلل تعاىل عنهم.
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ   چ الشورى: ٢٤.

فصلت:  چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ   چ 
.٤١ - ٤٢

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ الواقعة: ٨٠. 
چ ۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ          ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  چ 

القلم: ٣٦ – ٣٨.

چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   چ 
فصلت: ٢٣.

والذي أمجع عليه األئمُة واتفق عليه كلمُة فقهاء األّمة أّن ما صّح 
من خرِب الواحد- فضاًل عن الكتاب والسنة املتواترة أو املشهورة- 
إذا مل ُتعرف خمالفُته ملا هو فوقه، وهو يف حادثٍة ال تُعّم هبا البلوى، 
والعمل  الزمٌة،  حّجٌة  فهو  احلاجة،  عند  احملاجة  متروَك  يكن  ومل 
مشحونٌة،  بنقله  والفروع  األصول  وكتب  َمحاَلَة،  ال  واجب  به 

واآليات واألحاديث الدالُة على وجوب ذلك غري حمصورٍة.
امُلحاّجة  البلوى، ويف متروك  وإمنا الشذوذ خالفوا فيما تعّم به 
عند احلاجة، وُهم مينعون عن العمل بقول مل يعرف دليله، وإن صّح 
عنهم نقُل الفتوى به، فكيف إذا مل ُيرَفع إليهم بنقٍل صحيح، وكان 
خمالفًا للحديث الصريح؟! وتقدمي أقوال الرجال على احلديث ردُّ 

النصوص، ورجٌم بالغيب، وهو كفٌر بال ريب.
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ولو مل يثبت احلكم الشرعي عند ذلك الكّذاب املفتري على اهلل 
إال بقول الفقيه يلزم الدور أو التسلسل.

فإنه إذا قيل له: »ِلَم وجب األخذ بقول الفقيه، وما الذي رجحه 
على قول غريه؟«، ماذا يقول؟ فإن قال: »وجب األخذ به وترّجح 
على غريه بقوٍل آخر للفقيه«، ُينقل الكالم إىل وجوب األخذ بقول 
هذا الفقيه اآلخر، وهكذا، فإما أن يدور أو يتسلسل وهو باطل، 
أو ينتهي إىل قول الرسول  أو فعله، ومن مذهبه الرديء: أّن 

التمّسَك باألدلة إمنا هو وظيفة اجملتهد.
الرسول املعصوم الذي ال ينطق عن  واحلديث يف أصله: كالم 
اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، عّلمه شديد القوى. وإمنا يتطّرق 
إليه َمظّنة تلك الشبهات- من الوضع والنكارة والضعف- بالنظر 
املذكورة  االحتماالت  عليه  ويعترض  رواته،  وأحوال  إسناده  إىل 

بالنسبة إىل وجوه دالالته.
واحتمال الوضع والنكارة والضعف يدفعه صّحُة سنده وثبوُت 

نقله:
- إما برفع إسناده إىل النيب  بنقل الثقة عن الثقة، ساملًا عن 

الشذوذ والعلة، وتفتيش رجاله، والبحث عن أحوال رواته.
- وإما بوجدانه يف األصول املعتربة، واجملامع املعتمدة. 

وقوُل الفقهاء حيتمل اخلطأ يف أصله، وغالُبه خاٍل عن اإلسناد إليه 
ورفعه بطريٍق مقبوٍل معتمٍد عليه. وكل احتماٍل ُذِكَر يف احلديث 

قائٌم فيه، فإنه حيتمل أن يكون موضوعًا قد افترى عليه غريه.
العباس  وأبا  الطحاوي )ت: ��1هـ(  أبا جعفر  أن  ترى  أال 
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األصّم )ت: ��4هـ( وغريمها رَووا عن حممد بن ]عبد اهلل بن[)1( 
عبد احَلَكم )ت: ��8هـ( أنه مسع الشافعي يقول يف إتيان املرأة 
شيء،  حترميه  وال  حتليله  يف  النيب   عن  صّح  »ما  دبرها:  من 
والقياس أنه حالل«. وُحكي عن مالك )ت: 179هـ( أنه أباح 

نكاح املُتعة)�(، وهكذا مثله عن غريه، وهو موضوع عليهم.
وقد حكى أبو نصر بن الّصّباغ )ت: 477هـ( أّن الربيع )ت: 
�70هـ( كان حيلف باهلل الذي ال إله إال هو لقد كَذب ابن عبد 

احَلَكم )ت: ��8هـ( على الشافعي )ت: �04هـ( يف ذلك.
ومذهب مالك )ت: 179هـ(: وجوب احلّد على من َوِطَئ 

بنكاح املتعة.
ويكون منكرًا الهتام ناقله، وضعيفًا الضطراب راويه، كروايات 
ابن أيب مرمي )ت: �17هـ( – رمحه اهلل، فإن  أيب عصمة نوح 
الرازي )ت:  رواياته أنكروها عليه، وروايات هشام بن عبيد اهلل 
�01هـ( من أصحاب حممد بن احلسن )ت: 189هـ(- رمحه 

اهلل، فإنه كان يضطرب يف رواياته.
يَمري )ت:��4هـ(: »كان- مع  قال القاضي أبو عبد اهلل الصَّ
عظيم شأنه- لينًا يف الرواية. مسعُت الشيخ أبا بكر حممد بن موسى 
)ت: �40هـ( يذكر عن أيب بكر الرازي )ت: �70هـ(- رمحه 

)1( - زيادة من تفسري ابن كثري. 
)�( -  وقال مالك- رمحه اهلل: »هو جائز«. )هداية(. »فنسبته إىل مالك- رمحه 

اهلل- غلٌط« )فتح القدير(.  )منه- رمحه اهلل(.
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اهلل- أنه كان يأمر أن ُيقرأ عليه »األصل« برواية أيب سليمان )ت: 
لصحتهما  ���هـ(؛  )ت:  مساعة  بن  حممد  أو  �00هـ(  بعد 
وضبطهما، ويكره أن ُيقرأ عليه من رواية هشام )ت: �01هـ(؛ 

ملا فيه من االضطراب« انتهى.
وأمثال ذلك كثري، خصوصًا عند تنزُِّل الزماِن، وشيوِع الكذِب 

واهلذياِن.
مث لو صّح وثبت: 

خبالفه،  وأفىت  عنه،  رجع  قد  منسوخًا  يكون  أن  حيتمل   -
)ت:  ومالك  وأصحابه،  حنيفة )ت:150هـ(  أيب  من  كاًل  فإن 
179هـ(، والشافعي )ت: �04هـ(، وأمحد )ت: �41هـ(، 
عندهم من  ترّجحت  مبا  أقواٍل  إىل  أقواٍل  قد رجعوا عن  وغريهم 

شواهد ودالئل.
نّص  فإنه  مالٍك،  إىل  ترى  أال  مَؤوَّاًل.  يكون  أن  وحيتمل   -
يف كتابه على وجوب ُغسل اجلمعة، وصرفه أصحابه عن ظاهره 

د. وَحَملوه على أن املراد منه أنه حّق متأكِّ
قال احلافظ أبو عمر)1( بن عبد الَبّر )ت: ��4هـ(- رمحه اهلل: 
نة، أو يف املروَّة، أو يف األخالق  »هو مؤوٌل، أي: واجب يف السُّ
اجلميلة، كقول العرب: وجب- سنًة- حقُّك«، مّث أخرج بسنده 
عن أشَهب )ت: �04هـ( أّن مالكًا )ت: 179هـ( سئل عن 

غسل يوم اجلمعة: أ واجب هو؟ قال: »هو ُسّنٌة ومعروٌف«. 

)1( - ويف األصل املطبوع: »أبو عمرو«، وهو خطأ. 
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صًا أو ُمَقيَّدًا، فإّن أبا حنيفة )ت: 150هـ(-  - أو يكون خَمصَّ
أّن اإلشعار مكروٌه، ومحله الطحاوي )ت:  رمحه اهلل- نّص على 

��1هـ( على)1( إشعار أهل زمانه.
- ورمبا يكون معاَرضًا، وال حمالة من معارضة قول غريه من 

الفقهاء.

*  *  *

)1( - سقط يف األصل املطبوع، والصواب إثباته.  
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مطلب
طريق معرفة احلديث يف األعصار املتأخرة

وطريق معرفة احلديث يف هذه األعصار املتأخرة االعتماد على 
األئمة املوثوق هبم يف علم احلديث واآلثار بالرجوع إىل كتبهم، كـ 
»الصحيحني« و »جامع الترمذي«، و »موطأ مالك«، و »مسند 
الدارمي«، و »سنن أيب داود«، و »النسائي«، و »ابن ماجة«، و 
»آثار الطحاوي«، ومن يلتحق هبم يف سعة احلفظ واالطالع، وقوة 
الضبط واإلتقان من األئمة العارفني بأحوال األحاديث، املميِّزين بني 
الثقات، والضعفاء، واملتروكني، فإهنم مجعوا، ودونوا، وصححوا، 
وحسنوا، وضعفوا، وفّرغونا عن اإلسناد، وتفتيش رجاله، والبحث 
بني  وشاعت  وذاعت  كتبهم،  عنهم  وتواترت  رواته،  أحوال  عن 

علماء األمة، وتلقاها بالقبول احلّذاق من األئمة.
الشأن،  أهل  صحته  على  اّتفق  ما  إخراج  التزم  من  ومنهم 

كالبخاري )ت:��5هـ( ومسلم )ت:��1هـ(.
)ت:  عوانة  كأيب  عنده،  صح  ما  إخراج  التزم  من  ومنهم 

��1هـ( وابن خزمية )ت:�11هـ(.
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عن  حسنه  وميز  حسنه،  عن  اإلسناد  صحيَح  بّين  َمن  ومنهم 
ضعيفه، كالترمذي )ت:�79هـ( والطحاوي )ت: ��1هـ(.

ومنهم من أطلق فيما ترجحْت فيه الصحُة، وصّرح بغريه، كأيب 
داود )ت: �75هـ( والنسائي )ت: ��0هـ(.

إليها واالعتماد عليها أن يكون له هبا  وال يشترط يف الرجوع 
رواية إىل مؤلفيها، بل إذا صّحت عنده النسخة منها مبقابلتها على 
أصٍل معتمٍد غري ُمتَِّهٍم صّح االحتجاج هبا، ووجب العمل مبوَجبها، 
ويقوم حّجًة على كل مسلٍم: صحايبٍّ، أو جمتهٍد، أو غريمها، وال 
وجمامع  متعددٍة،  بأصول  استظهرت  قد  النسخة  كانت  إذا  سيما 
اليمن،  اآلفاق وملوك  إىل  بعث كتبًا  قد  النيب   ُمَتَكثَِّرٍة؛ ألن 
ومصر، والروم، والعراق لتبليغ الرسالة، وأداء األمانة إليهم، وإقامة 

حجة اهلل عليهم، وكَتب لعمرو بن حزم وغريه.
وكانت الصحابة متفقني على العمل به، واالحتجاج مبا يف كتبه 
، وكانت اخللفاء يقلدون القضاَء واإلمارَة والنيابة بالكتاب، 
ويلزمون العمل هبا، والقيام مبوَجبها، ويعّدون القعود عن موجب 
الكتابة خمالفًة لألمر، كما يف صورة املشافهة. وعلى ذلك جرت 

سنة التابعني، وأئمة الشرع، وفقهاء األمة، وأعالم اجملتهدين.
ال ُيقال: لعلهم كانوا يقيمون احلجة عليهم على لسان رسلهم، 
وشهادهتم مبا كتبه؛ ألّنا نقول: إن رسول اهلل  كتب إىل قيصر 
يدعوه إىل اإلسالم، وبعث بكتابه إليه ِدْحَيَة بن خليفة الكليب، وأمره 
إىل  بكتابه  وبعث  قيصر،  إىل  ليدفعه  ُبصرى  عظيم  إىل  يدفعه  أن 
كسرى مع عبد اهلل بن حذافة السهمي، وأمره أن يدفعه إىل عظيم 
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البحرين ليدفعه إىل كسرى- على ما يف الصحيحني وغريمها)1(- 
ورمبا كان الكتاب إىل املكتوب إليه عن يد رجال ما يعرفون مبا فيه، 
وبوسائط ليسوا ممن يصدَّق خبربه ويقوم احلجة به، فُعِلَم أّن الكتاب 

حجٌة. وأما أمر اخللفاء فأظهر وأكثر.
والباَوردي،  واحلاكم،  والطرباين،  والدارمي،  أمحد،  وأخرج 
وأبو  الصحابة«،  »معجم  يف  قانع  وابن  »تارخيه«،  يف  والبخاري 

بكر بن مرُدويه يف تفسريه:
عن أيب مجعة األنصاري- رضي اهلل عنه: قلنا يا رسول اهلل، هل 
من قوٍم أعظم أجرًا منا: آمنا بك واتبعناك؟ قال: »ما مينعكم من 
ذلك، ورسول اهلل بني أظهركم، يأتيكم بالوحي من السماء، بل 
قوم من بعدكم يأتيهم كتاٌب بني لوحني يؤمنون به، ويعملون مبا 
)1( عن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- أن النيب كتب إىل  قيصر يدعوه إىل 
اإلسالم ويبعث بكتابه إليه دحية الكليب، وأمره أن يدفعه إىل عظيم ُبصرى ليدفعه إىل 
قيصر، فإذا فيه: )) بسم اهلل الرمحن الرحيم. من حممٍد عبد اهلل ورسوله إىل ِهَرقل عظيم 
الروم. سالم على من اّتبع اهلدى. أما بعد: فإين أدعوك بداعية اإلسالم: أسلم تسلم. 

چ  چ ڤ   وأسلم يؤِتك اهلل أجرك مّرتني، وإن توليت، فعليك إمث األريسيني و 
ڤ  ڤ  ڤ    چ چ  ...اآلية ] آل عمران: �4[ متفق عليه. »مشكاة« 

)من نفسه(.
وعنه أّن رسول اهلل  بعث بكتابه إىل  كسرى مع عبد اهلل بن حذافة السهمي، 
فأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى، فلما قرأ مّزقه. 
البخاري،  رواه  ممّزق.  كّل  ميزَّقوا  أن  اهلل  رسول  عليهم  فدعا  املسيب:]  ابن  [قال 

»مشكاة«. )من نفسه( 
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فيه، أولئك أعظم منكم أجرًا- مرتني«.
قال ابن كثري )ت: 774هـ(: »فيه داللة على العمل بالِوجادة... 
ألنه مدحهم على ذلك، وذكر أهنم أعظم أجرًا من هذه احليثّية...« 

انتهى.
وأما احتمال النسخ والتأويل والتخصيص والتقييد:

فال  والتأويل،  والتقييد  التخصيص  وموجب  الناسخ  ظهر  فإن 
كالم يف ثبوت مقتضاه من التفصيل، وإال:

- فما ال حيتمل النسَخ والتأويَل والتخصيص والتقييد هو القسم 
املختص باسم »احملكم« من أقسام النظر.

ر«. - والذي حيتمل النسخ دوهنا هو »املفسَّ
- والذي حيتملهما هو » الظاهر«.

عند  التفاوت  يظهر  وإمنا  قطعًا،  احلكم  يوجب  ذلك  وكل 
املعارضة، فيقّدم »احملَكم« على »احملتمل«.

نسَخ  فإن  وكيف؟!  االحتمال،  مبجرد  العمل  ترك  جيوز  وال 
باملشهور، وال  إال  عليه  الزيادة  باملتواتر، وال  إال  الكتاب ال جيوز 
جيوز شيء منهما خبرب الواحد، فيكف باالحتمال احملض، والوهم 

اجملرد؟!
وقد صح عن أيب حنيفة )ت: 150هـ( وحممد بن احلسن )ت: 
أّن احلديث- وإن  ابن زياد )ت: �04هـ(  189هـ( واحلسن 
كان منسوخًا- ال يكون أدىن درجًة من فتوى الفقيه اجملتهد ما مل 

يبلغه النسخ.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



4�

قويل  خالف  »إذا  اهلل:  رمحه  179هـ(-  )ت:  مالك  وعن 
الدليل، فانُبُذوا به احلائط«، و»ما منا إال له رادٌّ ومردوٌد عليه إال 

صاحب هذا القرب«.
وعن أمحد )ت: �41هـ(- رمحه اهلل: »ضعيف احلديث أحّب 
وصّحته  اإلسناد  عرفوا  لقوٍم  و»عجبُت  الرجال«.  أقوال  من  إيّل 

يذهبون إىل رأي سفيان، واهلل سبحانه يقول: چ ڑ  ک    ک  
ويقول   ،٦٣ النور:  چ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ   ک    ک  

تعاىل: چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ النساء: ١٦٥.
فهو  احلديث،  صح  »إذا  �04هـ(:  )ت:  الشافعي  وقال 

مذهيب«.
وعنه: »إذا صح احلديث وقلُت قواًل فأنا راجع عن قويل، وقائٌل 

بذلك«. 
ويف رواية: »كلما قلُت، فكان عن النيب- عليه الصالة والسالم- 
خالفه، فحديث النيب- عليه السالم- أوىل، وال تقلدوين«. أخرجه 
ابن أيب حامت )ت: ��7هـ( يف كتاب »فضائل الشافعي«- رمحه 

اهلل.
قال ابن كثري )ت: 774هـ(: »هذا من سيادته وأمانته، وهذا 
نفس إخوانه من األئمة- رمحهم اهلل أمجعني. ولذلك قطع القاضي 
املاوردي )ت: 450هـ( وغريه بأن مذهب الشافعي- رمحه اهلل- 
فيها، وإن  العصر لصحة األحاديث  الوسطى هي صالة  أن صالة 
كان قد نّص يف اجلديد وغريه أهنا الصبح. وصّرح عامة أصحابه أهنا 

الصبح عنده قواًل واحدًا«. 
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»ليس  اهلل:  رمحه  �18هـ(-  )ت:  يوسف  أيب  عن  والذي 
للعامي أن يأخذ بظاهر احلديث«. املراد منه: العامي الذي ال يعرف 
ثبوت احلديث، وطرق اإلسناد، وأقسام النظر، وأحكام التعارض، 

وليس عنده أهلية لذلك.

*  *  *
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مطلب
يف أحكام النسخ

فإن قيل: احتمال النسخ والتأويل إمنا ال يضّر يف قطعية احلكم 
إذا كان بالنظر إىل داللة اللفظ، وإما إذا احتمل كونه منسوخًا يف 

نفس األمر، فذلك ينبغي أن ال يفيد احلكم.
األخبار  بني  فرق  يكن  مل  وإال  تذكر،  كما  األمر  ليس  قلُت: 

واإلنشاءات يف احتمال النسخ والتأويل.
وقد صّرحوا عن آخرهم أن احتمال النسخ ال يقوم يف األخبار، 
واتفقوا على أّن العمل باملنسوخ جائز إىل أن يظهر ناسخه، وأن 

الناسخ ال يلزم حكمه إال بعد العلم به.
عليه  اهلل-  رسول  على  نزل  القبلة  حتويل  بأّن  عليه  واستدلوا 
السالم- وقد صلى ركعتني من الظهر، وذلك مبسجد بين سلمة، 
إىل  اخلرب  يبلغهم  فلم  قباء،  أهل  وأما  القبلتني«،  »مسجد  فُسّمي 

صالة الفجر من اليوم الثاين.
ُتَويَلة بنت أسلم أهنم جاءهم اخلرب بذلك وهم يف  ويف حديث 

الظهر، فتحّول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال.
ويف الصحيحني عن ابن عمر: »بينما الناس بقباء يف صالة الصبح 
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إذ جاءهم آٍت، فقال: إن رسول اهلل  قد أنزل عليه الليلة قرآن، 
إىل  وجوههم  وكانت  فاستقبلوها!  الكعبة،  يستقبل  أن  أمر  وقد 
الشام، فاستداروا إىل الكعبة«. وزاد مسلم، وقال: »فمّر رجٌل من 
بين سلمة وهم ركوع يف صالة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: 
أال إّن القبلة قد ُحوِّلت، فمالوا كما هم حنَو الكعبة«، ومل يؤمروا 

باإلعادة.
احلسن )ت: 189هـ( يف »موّطئه«: »وهبذا  بن  وقال حممد 
نأخذ فيمن أخطأ القبلة حىت صلى ركعًة أو ركعتني، مّث علم أنه 
يصلي إىل غري القبلة: ينحرف إىل القبلة، فيصلي ما بقي، ويعَتدُّ مبا 

مضى، وهو قول أيب حنيفة- رمحه اهلل«... 
هذا، وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ(- رمحه 
اهلل- يف »كتاب اآلثار« بعد ما استدل على أن التكلم يف الصالة 
يفسدها حبديث معاوية بن احلكم السلمي وغريه، وأّن التكلم يف 
الصالة كان مباحًا يف أول اإلسالم مث نسخ: »فإن سأل سائل عن 
املعىن الذي مل يأمر رسول اهلل  معاوية بن احَلَكم بإعادة الصالة 
ملّا تكلم فيها، قيل له: ألن احُلجة مل تكن قامت عليه بنسخ ذلك، 

فلهذا مل يأمره بإعادة الصالة«.
بالتكبري  إال  الصالة  يف  الكالم  جيوز  ال  »قالوا:  كالمه:  وأّول 
حدث  بشيء  فيها  ُيتكّلم  أن  جيوز  وال  القرآن،  وقراءة  والتهليل 
من اإلمام فيها. واحتّجوا يف ذلك مبا حّدثنا حممد ابن عبد اهلل بن 
ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب 
كثري، عن هالل بن أيب ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية 
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بن احلكم السلمي قال: بينما أنا مع النيب  يف صالة إذ عطس 
فقلُت:  بأبصارهم،  القوُم  فَحَدَقين  اهلل«،  »يرمحك  فقلُت:  رجٌل، 
»وا ُثْكَل ُأّماه! ما لكم تنظرون إيّل؟«، قال: فضرب القوم بأيديهم 
، فلما انصرف  على أفخاذهم. فلما رأيتهم ُيَسّكتوَنين لكّني سكتُّ
النيب  من صالته دعاين، فبأيب وأمي، ما رأيُت معّلمًا قبله وال 
بعده أحسن تعليمًا منه، واهلل ما ضربين، وال كهرين، وال سّبين، 
ولكْن قال يل: »إّن صالَتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم 
الناس، وإمنا هي التكبري، والتسبيح، وتالوة القرآن«.«. وأخرجه 

مسلم يف صحيحه وأمحد وأبو داود والنسائي.
قال مسلم: حدثنا أبو جعفر حممد بن الّصّباح وأبو بكر بن أيب 
شيبة- وتقاربا يف لفظ احلديث- قاال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، 

عن حجاج الصّواف، عن حيىي بن أيب كثري. 
بن  عيسى  أخربنا  إبراهيم،  بن  إسحاق  حدثنا  له:  رواية  ويف 

يونس، حدثنا األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري هبذا اإلسناد حنوه.

*  *  *

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



51

مطلب
يف أن األحاديث املنسوخة قليلة

على أّن املنسوخ من األحاديث يف غاية القلة والُنْدَرة، وقد مجعه 
أبو الَفَرج عبد الرمحن بن اجلوزي- رمحه اهلل- يف ورقات، وقال: 
َوجَه  ال  عّما  وأعرض  احتمل،  أو  نسُخه  ما صّح  فيها  أفرد  »إّنه 
لنسخه وال احتماَل«، وقال: »فَمن يسمع خبرب ُيّدَعى عليه النسُخ 
وليس فيها، فليعلم وهاَء تلك الدعوى«، مث قال: »وقد تدّبرته، فإذا 

هو أحٌد وعشرون حديثًا«، وذكرها.
املسلمون  »أمجع  اهلل:  رمحه  )ت: �04هـ(-  الشافعي  وقال 
على أّن َمن استبانت له سّنة رسول اهلل  مل حِيلَّ له أن يَدَعها 

بقول أحٍد«.
وقال أبو عمر بن عبد الرب )ت: ��4هـ(: »جيب على كّل من 
بلغه شيء من احلديث أن يستعمله على عمومه حّتى َيْثُبَت عنده ما 

ه أو َيْنَسُخه« انتهى. َيُخصُّ
والصحايب حمجوٌج باحلديث الصحيح، فكيف مبن دوهنم؟! ولو 
َيبلغه  أّن صاحَبه مل  ُيحَمل  الصحيح  للحديث  الفتوى خمالفًا  ظهر 
هذا احلديث، ولو بلغه لرجع إليه، حتسينًا للظن به فيمن هو أهله، 
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إذ لو خالفه لقّلة املباالة والتهاون به تسقط عدالته، فال ُيقَبل فتواه 
وال روايته.

كاجلرح  أصاًل-  له  ِعربَة  ال  احملَض  االحتماَل  أّن  عرفَت  وقد 
املبَهم- واالحتماَل الناشَئ عن دليٍل أو خفاٍء، كما إذا كان ُمشَتَركًا 
أو ُمشِكاًل أو ُمجَماًل أو حنو ذلك، فإن َقَدر على ترجيح أحِد املعاين 
احملتملة بطريقه َيْعَمْل مبا ترّجح عنده، وإن مل يقدر على ذلك، عاد 

إليه ضرورة التقليد بقدرها.
فإن قيل: الظاهر أن يكون احلّق مع أصحابنا، ألهنم أعلم وأورع، 
فكيف يصحُّ ملن دوهنم خمالفتهم؟! ألّن اجتهادهم ال يبلغ اجتهادهم، 
ولعّل عندهم- فيما خالف غريهم- وجهًا وجيهًا، ودلياًل شافيًا، 
يّطلع عليه إال  ال يقف عليه خصمهم، ومعىن احلديث غامٌض ال 

واحٌد بعد واحٍد.
لكّن  وأورع،  وأعلَم  أفقَه  كوهنم  يف  عندي  شّك  ال  قلُت: 
الواجب على كّل أحٍد العمُل بالكتاِب والسنِة واإلمجاِع والقياِس 
على موَجب فهِمه واجتهاده. فمن مل يبلغ رتبَة االجتهاد، أو بلغ 
اشتبه  ولكن  احلال  ذلك  له  أو حصل  فيه،  الكمال  رتبة  يبلغ  ومل 
عليه املسألة، ومل يظفر بدليل عمل مبقتضى الدليل على قدر فهمه، 
وال جيوز له تقليد غريه إال فيما عجز عن فقه الدليل، واضُطّر إىل 

التقليد.
أال ترى أّن أبا حنيفة )ت: 159هـ( مع كونه أفقَه وأورَع ِمن 
غريه عند أيب يوسف )ت: �18هـ(، وحممٍد )ت: 189هـ(، 
ووكيع  181هـ(،  )ت:  املبارك  وابن  158هـ(،  )ت:  وزفر 
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)ت: 197هـ( وأمثاهلم، رمبا خالفوه يف مواضع، ورمبا أفتوا بقوله 
وعملوا مبوجبه، بل كانوا يعملون مبا ظهر عندهم من األدلة، ولكن 
لو استفتاهم مستفٍت أفتوا بقول أيب حنيفة )ت: 150هـ(- رمحه 

اهلل.
أال ترى إىل قول أيب يوسف )ت: �18هـ(- رمحه اهلل: »اللهم 
إنك تعلم أّني مل أُجْر يف حكٍم حكمُت فيه بني اثنني من عبادك 

تعّمدًا. ولقد اجتهدُت يف احُلكم مبا وافق كتابك وُسّنة نبّيك 
. وكّلما أشكل األمُر علّي جعلُت أبا حنيفة )ت: 150هـ( بيين 
وبيَنك. وكان عندي من يعرف أمَرك، وال خيُرج عن احلقِّ وهو 

يعرفه«.
وكان وكيع بن اجلراح )ت: 197هـ( وحيىي بن سعيد القّطان 

)ت: 198هـ( ُيفتيان بقوله.
يفيت  ما  كثريًا  181هـ(  )ت:  املبارك  بن  اهلل  عبد  وكذلك 

بقوله.
وقد أخرج أبو جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ(- رمحه اهلل- 

بإسناده ما أفتاه ابن املبارك بقوله، وبلغ حنَو عشرين مسألًة.
وقد صّح عن عصام بن يوسف )ت: �10هـ( أنه مع كونه 
من أصحاب أيب حنيفة املتمسكني مبذهبه والقائمني بُنصَرته كان 
ابن  أخذًا حبديث  منه،  الرأس  رفع  وعند  الركوع  عند  يديه  يرفع 
عمر يف الصحيحني. فقيل له يف ذلك: »إّنك من أتباع أيب حنيفة 
احملبني له املعتقدين فيه، وختالف رأيه يف عملك هذا!؟ فقال: »كيف 
أبلغ شأَوه مع ِقّلة علمي، وقصور اطالعي، وقد أعطَي ثالثة أرباِع 
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العلم، وشارك الناَس يف الربع الرابع«، مث كان يفيت بقول أيب حنيفة 
لو استفتاه مستفٍت.

الشافعية  أكابر  من  417هـ(  )ت:  القّفال  بكر  أبو  وكان 
هو  ما  أم  الشافعي  مذهب  عن  »تسأل  مسألة:  يف  للسائل  يقول 

عندي؟«.
اهلداية )ت: �59هـ( يف  القبيل ما ذكره صاحب  ومن هذا 
كتابه »التجنيس«: »أّن الواجب عندي أن ُيفىت بقول أيب حنيفة 
على  بالفتوى  صّرح  أّنه  مع  حاٍل«،  كّل  على  150هـ(  )ت: 
أو  189هـ(  )ت:  حممد  أو  �18هـ(  )ت:  يوسف  أيب  قول 
غريمها، وترك قول أيب حنيفة يف مواضع. وكذلك قاضيخان )ت: 

�59هـ( فعل مثل ذلك، ويف التفصيل طول.
وباجلملة، قصرهم الفتوى على قول أيب حنيفة )ت: 150هـ(- 
فإنه أعلم  الدليل،  الذي يعجز عن فقه  املقّلد  بالنظر إىل  رمحه اهلل 

عنده وأورع.
إىل  بالنظر  عندهم  لرجحانه  غريه  بقول  إفتائهم  من  وقع  وما 

الدليل. 
قوَله   أنَّ  إنصاف  ُمْسَكٍة وأقل  أدىن  له  يّدعي من  وكيف 
- مثاًل: »إمنا ُجِعَل اإلمام – إمامًا- ليؤمّت به، فإذا كّبر فكّبروا، 
وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال مسع اهلل ملن محده 
»هنى  الصامت:  بن  عبادة  وحديث  احلمد«،  ولك  ربَّنا  فقولوا: 
النيب- عليه السالم-  عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، 
والُبرَّ بالُبرِّ، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر، وامللح بامللح، إال 
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سوءًا بسواٍء، عينًا بعني، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب«، وأمثاَله: 
ال يعرف معناه، وال َيفَهُم املراد منه إال الفقيه اجملتهد.

مّث يّدعي معرفة قول الفقيه، مثل ما قال حممد- رمحه اهلل- يف 
»الزيادات«: »رجٌل أوصى لرجل مبثل نصيب أحِد بنيه إال ُثُلَث 
الوصّية،  أو قال: بعد  النصيب، �-  الثلِث: 1- بعد  ما بقي من 
يزد عليه شيئًا، مث  الثلث، ومل  بقي من  ما  ُثُلَث  إال  قال:  أو   -�
مات، وترك ثالثة بنني، فحقُّ الوراثة ماٌل وُتُسُع ماٍل ناقصًا بشيء 
وثلث شيء«، وغري ذلك مما ال ُيَعّد ويوجب العمل بقول الفقيه، 
األئمة كلهم، مناقضًا لصريح  اآلية واحلديث خمالفًا إلمجاع  دون 

كالمهم ونصهم.

*  *  *
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مطلب
يف وجوب االستدالل على املفيت

فإّنه قد صّح عن أيب حنيفة )ت: 150هـ(، وأيب يوسف )ت: 
158هـ(،  )ت:  وزفر  189هـ(،  )ت:  وحممد  �18هـ(، 
ومالك )ت: 179هـ(، والشافعي )ت: �04هـ(، وأمحد )ت: 
�41هـ(، وغريهم – ثبوتًا ال مرّد له- أهنم منعوا عن التقليد من 
غري ضرورة، وأمجعوا على أنه »ال حيّل ألحٍد أن يفيت بقولنا ما مل 

يعلم من أين قلنا«.
»كنت  قال:  �01هـ(  )ت:  يوسف  بن  عاصم  عن  وصّح 
زفر )ت:  أيب حنيفة:  أربعٌة من أصحاب  فيه  اجتمع  قد  مأَتٍم  يف 
بعد  )ت:  وعافية  �18هـ(،  )ت:  يوسف  وأبو  158هـ(، 
1�0هـ(، وآَخُر، فأمجعوا على أنه ال حيّل ألحٍد أن يفيت بقولنا 
حىت يعلم من أين قلنا«. قال الذهيب )ت: 748هـ(: »عصام هذا 
صاحب حديٍث، ثبٌت فيه«، وذكره ابن حّبان )ت: �54هـ( يف 

الثقات.
وقال إبراهيم ين يوسف )ت: ��9هـ(، عن أيب يوسف، عن 
أيب حنيفة: »ال حيّل ألحٍد أن يفيت بقولنا ما مل يعرف من أين قلنا«. 
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ابن  وذكره  »ثقة«،  وقال:  ��0هـ(  )ت:  النسائي  عنه  وروى 
حّبان )ت: �54هـ( يف الثقات. وقال الشيخ قاسُم اجلمايل )ت: 
879هـ( يف ترمجته: »هذه الرواية هي اليت محلتين على شرحي 

للقدوري الذي ذكرُت فيه من أين أخذوا علمهم«.
وأخرج احلافظ أبو ُنَعيم األصبحاين )ت: 4�0هـ( يف كتاب 
بن  قال حملمد  أنه  الشافعي )ت: �04هـ(  األولياء« عن  »حلية 
احلسن )ت: 189هـ(: »إنا كنا ال نعرف إال التقليد، فلما قدمنا 

عليكم مسعناكم تقولون: ال تقّلدوا، واطلبوا احلقَّ واحلجاج«.
وقال عّز الدين بن عبد السالم )ت: ��0هـ(: »إذا صّح عن 
إال  خمالفُته  جُيز  مل  األحكام  من  حكٍم  يف  مذهٌب  الصحابة  بعض 

بدليل أوضح من دليله«.
وذكر الفقيه أبو الليث ) ت: ��7هـ( يف كتاب »البستان«: 
»ال ينبغي ألحٍد أن يفيت إال أن يعرف أقاويل العلماء، ويعلم من أين 
العلماء  الناس. فإّن ]َمن[)1( عرف أقاويل  قالوا، ويعلم معامالت 
ومل يعرف ]معامالت الناس و[)1( مذاهبهم، فإْن سئل عن مسألٍة 
بأس  فال  عليه،  اّتفقوا  مذهبهم  هو  ينتحل  الذين  العلماء  أّن  يعلم 
عليه بأن يقول: »هذا جائز، وهذا ال جيوز« ويكون قوله على سيب 
احلكاية. وإذا كانت مسألةً  قد اختلفوا فيها، فال بأس بأن يقول: 
»هذا جائز يف قول فالن، وال جيوز يف قول فالن«، وال جيوز له أن 

خيتار، فُيجيَب بقول بعِضهم ما مل َيعرف حّجته«.

)1(  - هذه زيادة من »البستان«.
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وقال يف »الروضة« وغريها: »احلادثة الواقعة أو احلكم الواقع أو 
الفريضة املفروضة، إذا كان هلا ذكر يف كتاب اهلل تعاىل، ومل يعرف 
الِعباُد معىن اآلية َيُجْز)1( أن َيعَمل باآلية، وإن مل يعرْف معناها، مثل 

قوله تعاىل: چ ڱ  ڱ  چ البقرة: ٤٣، وقوله: چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہھ  چ البقرة: ١٨٥، وقوله: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ    چ البقرة: ٢٧٥ ، 
فإنه يقلد اآلية، وال يشتغل باملعىن أّن اهلل تعاىل: ِلَم أوجب الصالة، 

وِلَم أحّل البيَع وحّرَم الربا...   
مثل: »الفجر  السالم- جيوز،  عليه  قوله –  تقليد  أّن  وأمجعوا 
ويف  شاة...،  السائمة  اإلبل  من  وقوله: »يف مخٍس  ركعتان«... 
أربعني من الشياه شاة«، وإن مل يعرف معناها ملاذا أمر هبا على 

هذا املثال...
وأمجعوا أن تقليد قول التابعني وسائر الناس ال جيوز، ما مل يعرف 
معناه، فيقول: فالٌن من الفقهاء أو التابعني قال كذا، فأنا أعمل به 

وإن مل أعرف حّجته ومعناه.
واختلفوا يف تقليد قول الصحايب- رضي اهلل تعاىل عنهم. وقال 
ُتقبل  الصحابة حجة،  أقاويل مجيع  إّن  األصول  علماؤنا يف ظاهر 
من غري معرفة املعىن، ويعمل به، حىت روي عن أيب حنيفة ) ت: 

150هـ( – رضي اهلل عنه- أنه قيل له: 
إذا قلَت قواًل، وكتاب اهلل خيالف قولك؟ 

العلة  فُيجَزم حبذف حرف  كان«،  »إذا  للشرط  جوابًا  وقع  »جيوز«  الفعل   -  )1(
»الواو«، فنقول: َيُجْز
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قال: أترك قويل بكتاب اهلل تعاىل.
فقيل: إذا كان خرب الرسول خيالف قولك؟

قال: أترك قويل خبرب الرسول.
فقيل: إذا كان قول الصحايب خيالف قولك؟

قال: أترك قويل بقول الصحايب.
فقيل: إذا كان التابعي خيالف قولك؟

قال: إذا كان التابعي رجاًل، فأنا رجٌل« انتهى.
)ت:  والشافعي  179هـ(،  )ت:  مالك  مقاالت  سبق  وقد 
�04هـ(، وأمحد )ت: �41هـ( قريبًا يف هذا الباب، فال حاجة 

إىل إعادته وتطويل الكتاب. 

*  *  *
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مطلب
يف القول بأن عصر االجتهاد قد انقرض

قيل: هذا البيان ينايف ما صّرحوا بأّن عصَر االجتهاد قد مضى، 
وأهله قد انقرض منذ زماٍن طويل وانقضى، وأّن دليل املقلد قول 
باجتهاٍد  مذهبه  من  واملنتقل  املذهب،  يف  الصالبة  وجيب  اجملتهد، 

وبرهاٍن آمٌث، وعليه التعزير، وبدوهنما بالطريق األوىل.
»إن  احلنفية:  من  �54هـ(  )ت:  »اخلالصة«  صاحب  قال 
القاضي إذا قاس مسألة على أخرى وحكم، فظهر روايٌة أن احلّق 
القاضي وعلى  القيامة: على  يوم  للُمّدَعى عليه  فاخلصومة  خبالفه، 
املّدعي؛ ألّن القاضي آمٌث باالجتهاد؛ ألّنه ليس من أهل االجتهاد يف 

زماننا، واملّدعي آمٌث بأخذ املال«.
وقال الغزايل )ت: 505هـ( من الشافعية يف »إحياء العلوم«: 
»ومن ليس له رتبة االجتهاد- وهو حكم أهل العصر- إمنا يفيت 
فيما ُيسأل عنه ناقاًل عن صاحب مذهبه. فلو ظهر له ضعف مذهبه 
مل جُيز له أن يتُركه، وليس له الفتوى بغريه. وما ُيشِكل عليه َيلَزمه 
لسُت  فإّني  هذا،  عن  مذهيب جوابًا  عند صاحب  لعل  يقول:  أن 

مستقالًّ باالجتهاد يف أصل الشرع«.
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وقال أبو العباس القرطيب )ت: ��5هـ(  من املالكية يف »شرح 
صحيح مسلم«: »اجملتهد ضربان: 

من  األحكام  باستنباط  املستقّل  وهو  املطلق،  اجملتهد  أحدمها: 
أدلّتها. فهذا ال شكَّ يف أنه إذا اجتهد مأجور، لكن يعُسر وجوده، 

بل انعدم يف هذه األزمان.
وثانيهما: جمتهٌد يف مذهب إمام، وهذا غالُب قضاِة العدِل يف 
وينّزل  وأدلَّته،  إماِمه  أصوَل  يتحّقق  أن  هذا  وشرُط  الّزمان.  هذا 
أحكاَمه عليها فيما مل َيجده منصوصًا من)1( مذهب إمامه. وأّما ما 

وجده منصوصًا:
، وقد ُكفي  أ- فإن مل خيتلف قوُل إمامه عمل على ذلك النصِّ

مؤَنَة البحث. واألوىل به تعّرف وجه ذلك ]احلكم[)�(؛
ب- وأما إن اخَتَلف قوُل إمامه، فهناك جيب عليه البحث يف 

]تعيني[)�( األوىل من القولني على أصول إمامه« انتهى.
وقد اخَتَلف آراُء املتأخرين من أصحاب الشافعي يف أّن الغزايل 
)ت: 505هـ( وشيَخه أبا املعايل اجلويين )ت: 478هـ( والروياين 
)ت: �50هـ( من أصحاب الُوجوِه يف املذهب أم ال؟ مع قول 
الروياين )ت: �50هـ(: »لو ضاعت نصوص الشافعي ألمليُتها 

من صدري«.
)1( - يف األصل املطبوع: »منصوصة يف«، والذي أثبت منقول من »املُْفِهم«.

)�( - زيادة من »املفهم« للقرطيب، ومل ُتثبت يف األصل املطبوع للمرجاين.

)�( - زيادة من »املفهم« للقرطيب، ومل ُتثبت يف األصل املطبوع للمرجاين.
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وملّـا اّدعى السيوطي )ت: 911هـ( االجتهاد على رأس املائة 
العاشرة قام معاصروه ورموه عن قوٍس واحٍد، وأنكروا عليه دعواه، 
وكتبوا إليه مسائَل أطلَق أصحاُبه فيها َوجَهني، وطلبوا منه الترجيح 
على قواعِد االجتهاِد، فرّد السؤال من غري جواٍب، واعتذر بأّن له 
شغاًل مينعه عن النظر فيه. فإذا ظهر نزول حاِل أولئك وتقصريهم 

عن هذا القصر، فكيف من دوهنم بأكثر من ذلك؟
والسنة،  بالكتاب،  التمسِك  وجوِب  على  الدالُة  األدلُة  قلُت: 
واإلمجاع، والقياس عاّمة موِجبٌة ملا تفيده من احُلكم من غري ختصيص 
بشخص دون شخص، وعصر دون عصر، وال جيوز العدول عن 
غرُي  ولذلك صّرح  بقدرها،  مقّدرًا  العجز،  لضرورة  إال  مقتضاها 
قيام  إىل  قائم  وحّق  دائم،  فرض  االجتهاد  أّن  العلماء  من  واحٍد 
االجتهاد،  انقراض عصر  النشأة، ودعوى  وانقراض هذه  الساعة، 

وانقضاء أهله تقّوٌل ال دليل عليه.
قال حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين )ت: 548هـ(- رمحه 
اهلل- يف كتاب »امللل والنحل«: »النصوص متناهية، والوقائع غري 
والقياس  فاالجتهاد  يتناهى،  ما  يضبطه  يتناهى ال  وما ال  متناهية، 

واجب االعتبار، حىت يكون بعد كّل حادثة اجتهاد«.
وكالم الغزايل )ت: 505هـ( على سبيل اإللزام على معاصريه 
يف خوضهم على املناظرات طلبًا للجاه واملال، وقد صّرح صاحبه 
الفقيه أمحد بن علّي بن برهان )ت:518هـ( بـ»أّن العامي ال 

يلزمه التقّيد مبذهب«، ورّجحه النووي )ت: ��7هـ(.
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املطلق كأصحاب  اجملتهد  يف  )ت: ��5هـ(  القرطيب  وكالم 
املذاهب املتبوعة، وكالم »اخلالصة« حممول عليه.

وال يدل كالمهم قط على امتناع وجوده، بل على عدم وجدانه 
وما  فحسب!  الناقص،  االستقراء  على  ومبيّن  األزمنة،  تلك  يف 
اهلل حيدث  ولعل  اآلتية،  واألزمان  النائية،  البلدان  بأحوال  يدريهم 

بعد ذلك أمرًا.
وال يلزم من عدم كون الغزايل )ت: 505هـ(، واجلويين )ت: 
748هـ(، والروياين )ت: �50هـ(، والسيوطي )ت: 911هـ( 
ُرتبَة  يبلغوا  مل  أهنم  ُسّلم  لو  غريهم،  جمتهٌد  يكون  ال  أن  جمتهدين 
االجتهاد. وقد قال ابن الرفعة )ت: 710هـ(: »ال خيتلف اثنان يف 

أّن ابن عبد السالم وابن دقيق العيد بلغا رتبة االجتهاد« انتهى.
وابن عبد السالم من رجال املئة السابعة، وابن دقيق العيد مات 
سنة اثنتني وسبعمئة، وابن اهلمام )ت: 8�1هـ( ليس شأُوه بدون 

شأِوهم، بل هو أحقُّ بذلك منهما.

*  *  *
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مطلب
يف معىن قوهلم »دليل املقلد قول اجملتهد«

معىن قوهلم: »دليل املقلد قول اجملتهد« أّن العاجز عن فقه الدليل 
ح الفعَل على الترك  الشرعي، املضطّر إىل التقليد ليس عنده دليل ُيرجِّ
يقّلده وينتحل رأيه، وليس  الذي  بالعكس، سوى قوِل اجملتهد  أو 
معناه أّن غري اجملتهد جيب عليه تقليد غريه، وال جيوز عليه التمّسك 
باألدلة، وقد عرفَت أّنه ليس من ضرورة أن ال يكون الرجل جمتهدًا 

أن يكون مقّلدًا.
انعقد  أنه  من  األصول«  »حترير  كتاب  من  بعضهم  نقل  وما 
اإلمجاع على عدم العمل مبذهٍب خمالٍف لألربعة؛ ال يصّح أصاًل، 
أليب  »الربهان«  كتاب  عن  نقله  ما  »التحرير«  يف  املذكور  فإن 
املعايل اجلويين )ت: 478هـ(: »إّن إمجاع احملّققني على منع العوامِّ 
ووضعوا  سربوا  الذين  َبْعَدهم  َمْن  بل  الصحابة،  أعيان  تقليد  عن 

ودّونوا«... هذا.
مّث قال)1(: »وعلى هذا ما ذكر بعض املتأخرين- يعين ابن الصالح 
)ت: ��4هـ(- منَع تقليِد غري األربعة؛ النضباط مذاهبهم، وتقييد 

)1(  - أي: ابن اهلمام.
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ُيدَر مثُلها يف غريهم النقراض  مسائلهم، وختصيص عمومها، ومل 
أتباعهم« انتهى.

»التقرير  شرحه  يف  879هـ(  )ت:  احلاّج  أمري  ابن  قال 
والتحبري«: 

»وحاصل هذا أنه امتنع تقليد غري هؤالء األئمة لتعذر نقل حقيقة 
مذهبهم، وعدم ثبوته حقَّ الثبوت، ال ألنه ال يقلَّد.

ومن مث قال الشيخ عّز الدين بن عبد السالم )ت: ��0هـ(: 
»ال خالف بني القولني يف احلقيقة، بل إن حتّقق ثبوُت مذهٍب عن 
واحٍد منهم جاز تقليده وفاقًا، وإال، فال«. وقال أيضًا: »إذا صح 
عن بعض الصحابة مذهٌب يف حكٍم من األحكام مل جيز خمالفته إال 

بدليل أوضح من دليله« انتهى.
مبينًا،  وإمثًا  هبتانًا عظيمًا،  افترى  الناقل: كيف  هذا  إىل  فانظر 
أحد  الشرعي-  اإلمجاع  على  ومحله  اإلمجاع«،  »انعقد  وقال: 
األدلِة األربعة- وتعّصب على احلّق، مث نسبه إىل ابن اهلمام )ت: 
الغري  ذلك  وصفه  من  اتفق  غريه  عن  نقل  إمنا  وهو  8�1هـ(، 
بالتحقيق؛ ألن من عداهم مجع وسرب- إن مل يكن أكثر- وال جيب 

اتباعهم.
واحلق أنه ال يصّح هذا املنقول أصاًل، ملا مّر من األدلة، وتصرحيات 
الدعوى، وأّنى وقع هذا اإلمجاع؟ بل  األئمة، وكيف يصّح هذه 
8�1هـ(  )ت:  اهلمام  ابن  وصّرح  خالفه،  على  انعقد  اإلمجاُع 

نفُسه يف »فتح القدير« وغريه مبا ينافيه، قال يف »فتح القدير«:
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ذلك  نفسه  بالتزاِم  املعيَّن  اجملتهد  اّتباع  وجوب  على  دليل  »ال 
احتاج  فيما  اجملتهد  بقول  العمَل  اقتضى  الدليُل  بل  فعاًل،  أو  قواًل 
إليه، لقوله تعاىل: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ        ٺ  ٺچ ]النحل: ٤٣[، 
والسؤال إمنا يتحّقق عند احلادثة املعيَّنة، وحينئٍذ إذا ثبت عنده قول 
اجملتهد وجب العمُل به. والغالب أّن مثل هذه – يعين منع االنتقال- 
إلزاماٌت منهم، لكّف الناس عن تتبع الرخص، وأخذ العامي يف كل 
مسألة بقول جمتهٍد أخفَّ عليه، وإنا ال ندري ما مينع هذا: من النقل 
يتتّبع ما هو أخّف على نفسه من قول  العقل، فكون اإلنسان  أو 
جمتهٍد مسوٍَّغ له االجتهاد، ما علمُت من الشرع ذّمه عليه، وكان 

 حيّب ما ُخّفف عن أمته« انتهى.
من  أّن  على  اإلمجاع  »انعقد  �84هـ(:  )ت:  القرايف  وقال 
أسلم، فله أن يقلد من شاء من العلماء بغري َحْجٍر. وأمجع الصحابة- 
بكٍر وعمَر،  أبا  استفىت  أّن من  عليهم أمجعني-  تعاىل  اهلل  رضوان 
وقلدمها، فله أن يستفيت أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغريمها، ويعمَل 
بقوهلم من غري نكري، فمن اّدعى برفع هذين اإلمجاعني، فعليه البيان 

والدليل«، هذا كالمه.
وقد ُضِبط وُسِبر مذهب مجاعة من األئمة سوى األربعة، وهلم 

أصحاب ينتحلونه، وأتباع يعملون به.
أال ترى أّن اخللفاء العباسية كانوا يعملون مبذهب جّدهم عبد 
اهلل بن عباس- رضي اهلل تعاىل عنهم- ما وجد عنه روايٌة، من غري 
نكري من العلماء. وقد مجع فتياه حفيد املأمون أمري املؤمنني أبو بكر 
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حممد بن موسى بن يعقوب، وكانوا يكتبون يف مناشريهم إىل ملوِك 
األطراف أن يصّلوا صالة العيد مبذهب جدهم، وكان عمُل الناس 

عليه إىل أن انقرضت دولتهم.
اليوم  قال يف »اهلداية« و »لكايف« وغريمها: »والناس يعملون 
مبذهب ابن عباس- رضي اهلل عنهما- ألمِر بنيه اخللفاء، فإهنم كتبوا 
يف مناشريهم أن يصلوا صالة العيد مبذهب جّدهم. وأما املذهب، 

فقول ابن مسعوٍد- رضي اهلل عنه«.
ومن تلك املذاهب املضبوطة: 

1- مذهب سفيان بن سعيد الثوري )ت: 1�1هـ(، وكان 
له أتباٌع ينتحلونه، منهم: الشيخ أبو نصر ِبشر بن احلارث الزاهد 

املعروف بـ«احلايف«- رمحه اهلل.
قال احلافظ الذهيب )ت: 748هـ(: »كان ِبشر على مذهب 

سفيان الثوري يف الفقه، ومات سنة سبٍع وعشرين ومئتني«.
الذين  »الفقهاء  »اإلحياء«:  يف  505هـ(  )ت:  الغزايل  وقال 
كثر أتباعهم يف املذهب مخسة...«- وعّد منهم سفيان الثوري- مث 
قال: »هو أقّل أتباعًا من أمحد بن حنبل، وأتباعهما أقل من أتباع 

الثالثة«.
�- ومذهب أيب ثور إبراهيم بن خالد الكليب )ت: �40هـ(. 
ومن أتباعه املنتحلني لرأيه احلافظ أبو العباس احلسن بن سفيان النسوي 
الطائفة  )ت: ��0هـ(، وكان يفيت على مذهبه، وكذلك سّيد 

جنيد بن حممد البغدادي )ت: �97هـ( كان على مذهبه.
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إمام  )ت: �70هـ(  الظاهري  علي  بن  داود  ومذهب   -�
البغدادي  حممد  بن  ُرومي  حممد  أبو  الشيخ  أتباعه  ومن  الظاهرية. 
الزاهد )ت: ��0هـ(، من طبقة جنيد )ت: �97هـ(، مات هو 

والنسوي سنة ثالٍث وثالمثئة. 
4- ومذهب حممد بن جرير الطربي )ت: �10هـ( املفّسر 
املؤّرخ. ومن املنتحلني لرأيه أبو الَفَرج ُمعاَفى بن عمران النهرواين، 

مات سنة تسعني وثالمثئة.
5- ومذهب أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري 
)ت: �11هـ(، وكان على مذهبه أبو حممد َدْعَلج بن أمحد بن 
ومخسني  إحدى  سنة  ومات  به.  ويفيت  العدل،  السجزي  دعلج 

وثالمثئة.
عامِل  ��7هـ(  )ت:  القرطيب  َمخَلد  بن  لَبِقّي  وكان   -�

األندلس وحافظها.
��7هـ(-  )ت:  النيسابوري  راُهويه  بن  وإلسحاق   -7
مستقلة  مذاهب  العلماء  من  ولغريهم  وفقيهها-  خراسان  إمام 
اختاروها وعملوا هبا، ويف التفصيل طول. فكيف يصّح دعوى هذا 

اإلمجاع؟!
على  الثبات  وجوُب  هو  املذهب  يف  الصالبِة  وجوب  ومعىن 
، والصحابة، والتابعني وَمن َبعدهم من  الطريقة الثابتة عن النيب 
أئمة الدين، والسلف الصاحلني على ما بّيّناه، ال التقّيد بفتوى فقيه 

واحٍد، والتعصُب له على صاحبه من غري قيام دليل يوجب ذلك.
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قوله  أّن  ويرى  البواقي،  دون  األئمة  من  لواحٍد  يتعصب  ومن 
هو الصواب، وجيب اّتباعه وَردُّ غريه- وإن ظهرت قّوته، وهنضت 
حجته- فهو ضالٌّ جاهٌل، مبنزلة من يتعصب لواحٍد من الصحابة: 
البدع  أهل  من  وغريهم  والنواصب،  واخلوارج،  كالروافض، 

واألهواء.
وقال الرافعي )ت: ���هـ( وغريه: »ال واجب إال ما أوجبه 
أن  الناس  من  أحٍد  على  ورسوله  اهلل  يوجب  ومل  ورسوله،  اهلل 
يتمذهب مبذهب رجٍل من األّمة، فيقّلده يف دينه  ُكّل ما يأيت منه، 
وَيُردَّ غرَيه. على أن ابن حزٍم قال: »أمجعوا أنه ال حيّل حلاكم وال 

ُمفٍت تقليُد رجٍل، فال حيكم وال يفيت إال بقوله«.« انتهى.
»وقد  التحرير«:  »شرح  يف  )879هـ(  احلاج  أمري  ابن  قال 
يصّح  ال  بل  بذلك،  القول  عدِم  على   الفاضلُة  القرون  انطوت 
له، وليس له نظٌر وبصرية  للعامّي مذهٌب- ولو متذهب به- لعدِم تأهُّ
ودعواه  وأقواَله،  إمامه  فتاوى  يعرف  وال  حسبه،  على  باملذهب 
بأنه حنفي أو شافعي، كقوله: أنا فقيه أو حنوي، وكيف يصّح له 
من  الفارغ  والقول  احلّجة،  من  اجملردة  بالدعوى  إال  االنتساب؟! 

املعىن من كّل وجه«. هذا كالمه.
من  األمة-  بني  الشائعة  والكلمة  ذلك،  صحة  ُيَتَخّيل  وكيف 
تشهد  واسعٌة«-  رمحٌة  واختالفهم  قاطعٌة،  حّجٌة  »اّتفاقهم  قوهلم 
عليه خبالفه، وحتُكُم بغري مراده، فإنه لو ُجعل اّتباع الواحد واجبًا، 
وتقليده الزمًا يكون تضييقًا وأيَّ تضييق! ويف اّتباع الناس للعلماء 
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على التوزيع، ليس فيه شيء من التخفيف والتوسيع؛ ألّن من قّلد 
أبا حنيفة مثاًل، ال يتضّيق بتقليده آالف ألوٍف غرُيه، وإمنا حيصل 
فيها  ُسّوغ  اليت  اخلالفية  املسألة  يف  لكلٍّ  كلٍّ  اّتباع  جبواز  التوّسع 

اخلالف.
قال الشيخ أبو يزيد البسطامي )ت: ��1هـ(: »اختالف العلماء 
رمحٌة إال يف جتريد التوحيد«. ذكره القشريي )ت: 4�5هـ( يف 

»رسالته«.
يف  اهلل-  رمحه  ��8هـ(-  )ت:  الدين  حميي  الشيخ  وقال 
»الفتوحات«: »وحبمد اهلل جعل ذلك رمحًة لنا، لو ال أّن الفقهاَء 
َحَجَرت هذه الرمحَة على العامِة بإلزامهم مذهب شخٍص معّيٍن مل 
ُيعّينه اهلل ورسوله، وال دّل عليه ظاهر كتاٍب وال سنٍة صحيحٍة وال 
نازلته يف مذهب عاِلم آخَر  ضعيفٍة، ومنعوا أن يطلب رخصًة يف 

اقتضاه اجتهاده، وشددوا يف ذلك«.
مث قال: »والذي وّسعه الشرُع هلذه األّمة بتقرير حكم اجملتهدين: 
يعدل عنه إىل  الرجل مبذهٍب خاصٍّ ال  بربط  الفقهاِء  ضّيقه عوامُّ 
غريه، واحَلْجِر عليه فيما مل حيُجر الشرع. وأّما األئمُة- مثَل أيب حنيفة 
)ت: 150هـ(، ومالك )ت: 179هـ(، وأمحد بن حنبل )ت: 
والشافعيِّ )ت: �04هـ(- رمحهم اهلل- فحاشاهم  �41هـ(، 
، وال ُنِقل عنهم أهنم قالوا ألحٍد:  عن ذلك، ما فعله واحٌد منهم قطُّ
املنقول عنهم  بل  به«،  أفتيتك  فيما  علينا«، وال: »قّلدين  »اقتصر 

خالف هذا« انتهى.
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يف  اهلل-  رمحه  �79هـ(-  )ت:  العّز  ]أيب[)1(  ابن  وقال 
»التنبيهات على مشكالت اهلداية«: »َمن يتعّصب لواحٍد معيٍَّن- 
غري الرسول عليه السالم- ويرى أّن قوله هو الصواب الذي جيب 
اّتباعه دون غريه، فهو ضالٌّ جاهٌل، بل كافٌر يستتاب، فإن تاب 

وإال ُقتل جلعله مبنزلة النيب املعصوم«. هذا كالمه)�(.
وباجلملة، ال ميكن أن يوجد دليل يوجب على أمحَد بن حمّمٍد 
اّتباَع أيب حنيفة )ت: 150هـ(- رمحه اهلل- وعلى أمحد بن عمر 

اتباع الشافعي )ت: �04هـ(- رمحه اهلل.
مّث العمُل مبقتضى األدلة الشرعية، والتمسك باألصول األربعة، 

واألخذ هبا، والعمل مبوَجبها ليس من االنتقال يف شيٍء.
وَلو ُسّلم وُفرض من غريها لزوُم كوِن التشديدات- املذكورة 
يف كتب املتأخرين يف حّق املنتقل من مذهب إىل آخر- صحيحًة 
انتقااًل كلِّّيًا من غري برهاٍن  مبنيًة على حّجٍة، فمحملها من ينتقل 
يدعوه إليه أو اعتقاِد رجحاٍن حيمله عليه، بل مبجّرد التهاوي وعدم 
قيل يف وجيه  الطبع، كما  النفس، وقضية  اّتباع هوى  أو  املباالة، 
الدين مبارك بن مبارك بن سعيد الواسطي، املعروف بـابن  الدهان 
)ت: ��1هـ( النحوي الضرير أنه كان حنبلياًّ انتقل إىل مذهب 
النحو  تدريس  إنه حتوّل شافعيًا حني شغَرْت وظيفُة  مّث  الشافعي، 

بالنظامية، ملا َشَرط صاحُبها أن ال ُيَنّزل فيها إال شافعٌي.
)1( - ليست يف األصل املطبوع، والصواب إثباهتا.

)�( - يراجع كالم اإلمام ابن أيب العز من مصدره األصلي، فإن اإلمام املرجاين قد 
تصرف يف عبارات ابن أيب العز تصرفُا أخل مبقصود مؤلفه.
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ويف ذلك يقول أبو الربكات مؤيد بن زيد التكرييت )شعر(:
وإن كان ال ُتجدي إليه الرسائل ومن يبلغ عين للوجيه رسـالًة  
وذلك ملّـا أعَوَزْتك املـآكُل متذهبَت للنعمان بعد ابن حنبل  
ولكنما هتوى الذي منه حاصُل وما اخترَت رأي الشافعي تدينًا  
إىل مالٍك فافُطن ِلـما أنا قائُل وعّما قليٍل أنَت ال شّك صائٌر  

فإّن االنتقال من مذهب إىل آخَر بالكلية، وترَك األوِل مهجورًا 
البّتة قّلما خيلو من التعصب واّتباع اهلوى.

ولذلك قال عمر بن حممد النسفي )ت: 5�7هـ(- رمحه اهلل- 
أبا حنيفة )ت:  أ خاَلْفَت  بعضهم: »ليَت شعري!  إىل  فيما كتبه 
150هـ( يف األصول والفروع، أو يف الفروع خاصًة؟ فإن خالفَته 
يف األصول، فسحقًا لك سحقًا، وإن خالفَته يف الفروع: أ ُجزافًا 
خالفَته واعِتسافًا، أم الح لك الصواب يف غريها، فرأيت التمسك 
به عداًل وإنصافًا؟ وهب أّن األمر كذلك، فليَت شعري، أ َوقَع لك 
هذا اإلشكاُل والشبهة يف مسألة واحدة، أو يف مسائل عدة، أو يف 
مجيع املسائل اليت ال ميكن حصُرها إال يف طويل مدة؟ فإن قلَت: يف 
اجلميع، فبعيٌد بعيٌد، وحماٌل شديد. وإن قلَت: يف البعض، فمن أين 
جيب خمالفُة احلّق على العموم لشبهة خاصة؟ لو ال الداء العضال، 
والزََّرُق، واالفتعال، واهلوى املّتبع، والرأي املبتدع، واجلنون الذي 

ال ُتزيله ُشربُة إفِتيمون«. هذا كالمه.
املنتقلني من األئمة، وكثري من فضالء األّمة مل يكن هلم  ولعل 
علٌم أو ظنٌّ بغري ما انتقلوا إليه من املذهب، وإمنا كانوا قبل انتقاهلم 

ينتحلون ما انتقلوا عنه من مذاهبهم مبحض التقليد.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



7�

وأبو  ��1هـ(  )ت:  الطحاوي  جعفر  أبو  اإلمام  انتقل  وقد 
احملاسن حممد بن عبد اهلل النيسابوري احملمي )ت: 491هـ( من 

مذهب الشافعي إىل مذهب أيب حنيفة- رضي اهلل عنه.
وعكَس أبو جعفر الترمذي )ت: �95هـ( وأبو املظّفر السمعاين 

)ت: 489هـ(.
ُمين )ت: �87هـ(، وأبو عبد اهلل  وأبو العباس أمحد بن حممد الشُّ
حممد بن عمر القاهري املعروف بابن املغريب )ت: بعد 889هـ( 

من مذهب مالك إىل مذهب أيب حنيفة.
وأسد بن الفرات )ت: ��1هـ( على العكس.

وأبو القاسم عبد الواحد بن علي البغدادي )ت: 450هـ( وأبو 
املظفر يوسف بن قُزْغلي- سبُط ابن اجلوزي )ت: �54هـ(- من 

مذهب أمحد بن حنبل إىل مذهب أيب حنيفة- رمحه اهلل.
وأبو يعلى حممد بن احلسني)1( بن حممد الفراء )ت: 458هـ( 

بالعكس. 
وحممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم )ت: ��8هـ( وأمحد بن 
فارس بن زكريا)�(  اهلمذاين اللغوي )ت: �95هـ( من مذهب 

الشافعي إىل مذهب مالك- رمحه اهلل. 

)1( - هذا هو الصحيح على ما هو يف »طبقات احلنابلة« للفراء: )الطبقة اخلامسة: �/��1(، 
والذي عند املرجاين يف األصل املطبوع تصّحف إىل »أبو العالء بن حسني...«.

)�( - ويف األصل املطبوع: أمحد بن زكريا بن فارس، وهو خطأ؛ ألن اسم أيب أمحد فارس بن 
زكريا، على ما هو يف »طبقات الفقهاء الشافعية« البن صالح: )فارس بن زكريا: �/�75(.
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وعكس عبد العزيز بن عمران اخلزاعي )ت: ��4هـ(.
وأبو الفتح حممد بن علي بن وهب القشريي املعروف بابن دقيق 
احلافظ  الُبسيت  بن حبان  وأبو حامت حممد  العيد )ت: �70هـ(، 
)ت: �54هـ( من مذهب داود الظاهري ) ت: �70هـ( إىل 

مذهب الشافعي.
وأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد القرطيب املعروف بابن حزم 
إمساعيل  بن  بن حممد  وأبو هاشم أمحد  احلافظ )ت: �45هـ(، 

املصري الزاهد )ت: 808هـ( بالعكس.
��4هـ(،  )ت:  اخلطيب  البغدادي  أمحد  بن  علي  بكر  وأبو 
وسيف الدين اآلمدي )ت: ��1هـ( من مذهب أمحد إىل مذهب 

الشافعي- رمحه اهلل.
)ت:  الذهيب  اهلل  عبد  أبو  الدين  مشس  احلافظ  وَعَكس 

748هـ(.
والكثريون من العلماء الكبار، والفضالء األبرار- غري هؤالء- 
قد انتقلوا من مذهٍب إىل مذهٍب، ال َينُجع تفصيُلها ما حنن عليه 

من املطلب.
فإن قيل: قد صّرحوا بأّن دليل املقلد قول اجملتهد، وأّن الظاهر 
أن يكون احلقُّ مع أصحابنا، وأّن املفيت ال خيالفهم فيما أفتوا، فإّن 
اجتهاده ال يبلغ اجتهادهم، وأن مذهبنا يف الفروع صواب حيتمل 
مذهبنا،  احلق  األصول:  ويف  بالعكس،  املخالف  ومذهب  اخلطأ، 
ومذهب املخالف باطٌل قطعًا. فكيف يسوغ االنتقال من مذهبنا 

إىل مذهٍب آخر؟

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



75

قلُت: قد عرفَت فيما سلف أن املقلد من يتبع غريه يف قول أو 
فعل من غري حجة، فليس عنده دليل ملا ينتحله من املذهب سوى 
تقليده ملن ظنه أنه أعلم وأورع، وليس من ضرورة هذا أّن من مل 
يبلغ رتبة االجتهاد ال جيوز له العمل بالكتاب، والسنة، ومقتضى 

األدلة.
نعم، الظاهر أّن إصابَة احلّق أن يكون مع أصحابنا الثالثة، ومن 
يف طبقتهم، بناًء على الظّن أهنم أعلم وأورع، فيجب على املفيت- 
إذا استفتاه املقّلد هلم-  أن يفيت بقوهلم، بل بقول أيب حنيفة )ت: 
150هـ(- رمحه اهلل- وحده ما صّح منه قول، وثبت عنه روايٌة؛ 
ملا أّن اجتهاد غريه ال يبلغ اجتهاده حبسب ظّن ذلك املستفيت؛ ألنه 
مقلٌد له، ال دليل عنده سوى قوله؛ ألنه قد اضُطّر إىل تقليده لغلبة 
ظّنه أّن احلق معه، لكونه أعلم يف ظّنه، وأنه ال خيرج عن احلّق وهو 

يعلمه، لكونه أورع يف رأيه.
الثابتة بالنظر والقياس، ومبدخٍل من  مث إن مذهبنا يف الفروع- 
بني  قوهلم  ويتردد  العلماء،  اختالف  فيها  يقع  الناس  وراء  الظنون 
الصواب واخلطأ- صواب يف ظّننا، وإال ملا اختذناه مذهبًا، ومل يصّح 
الرأي،  ثابتًا مبدخٍل من  تقليده، وحيتمل اخلطأ، لكونه مظنونًا  لنا 
ذلك  عكس  على  املخالِف  مذهُب  يكون  حمالة  فال  ظين،  ودليل 

عندنا، وإال مل يكن فرٌق بني املذهبني حبسب ظّننا.
فإن قيل: قد ذكروا أّن الكتب اخلمسة- اليت هي أصول املذهب- 
كاألخبار املتواترة أو املشهورة، وأّن املتون كالنصوص، وما سواها 

كأخبار اآلحاد، فكيف يكون األمر على ما ذكرَت؟
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قلُت: تلك كلمُة حقٍّ وأنَت تريد هبا معىًن باطاًل؟ وذلك؛ ألّن 
كون الكتب اخلمسة كاألخبار املتواترة أو املشهورة يف كوهنا ثابتًة 
عن حممد بن احلسن )ت: 189هـ(- رمحه اهلل- بالتواتر والشهرة، 
مثل األخبار الثابتة عن حممد رسول اهلل  كذلك، ال يف كوهنا 
حقًّا البتة، ثابتًة يف نفس األمر، معصومة املراد، حمروسَة املفاد عن 
الكذب واخلطأ والريب، حبيث جيب على كّل أحد وصل إليه األخذ 
به، والعمل مبوَجبه، كخرب الرسول الواجب االّتباع، الالزم االمتثال 
بأوامر ونواهيه. وليس معىن كون املتون كالنصوص أهنا مثل آيات 
بيقينّية حبيث  قطعّية  القوة، وكوهنا  الرسول يف  الكتاب وأحاديث 
جتري جمراها يف وجوب التمسك هبا على كل أحٍد، تضليل املُعِرِض 
عنها، والعادل عن مقتضاها، بل ملا كان وضُع املتوِن جلمع أقوال 
صاحب املذهب، وحفظها دون غريها فاملذكور فيها مبنزلة صريح 
املعزّو إىل أيب حنيفة )ت: 150هـ( مثاًل بقوله »قال أبو حنيفة- 

رمحه اهلل«.
غريه  قول  ذكر  إىل  احتاجوا  مىت  املتون  أصحاَب  ترى  وهلذا 
مثل  بقول غريه  ُيرِدفونه  مّث  اإلطالق،  قوله يف صورة  أّواًل  ذكروا 
قوهلم: »وعند أيب يوسف«، أو »قال حممد أو زفر«، أو »قاال«، 
أو »عندمها«، أو حنو ذلك، ولو ذكروه يف صورة اإلطالق حُلِمل 

على قول صاحب املذهب، وكان خطًأ.
)ت:  ومسلمًا  ��5هـ(  )ت:  البخاري  أن  ذلك  ونظري 
إيراد  صحيحيهما  يف  التزما  ملّـا  اهلل-  رمحهما  ��1هـ(- 
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األحاديث الصحيحة اليت اّتفق عليها احلفاظ، وجتريدها عن غريه- 
ولذلك ارتفع شأهنما، وبلغ مسك السماء قدرمها- اعترض عليهما 
��1هـ(  )ت:  الطحاوي  جعفر  كأيب  النّقاد،  من  واحٍد  غرُي 
وغريه يف أحاديث بأهنا ليست على ما شرطا عليه. هذا االعتراض 
متوّجه عليهما بالنظر إىل ما التزماه، وإن صّحت تلك األحاديث 
151هـ(-  )ت:  إسحاق  بن  حممد  عن  خيّرجا  ومل  ريب،  بال 
عليه  تكّلم  ما  لـِ حجًة،  ثبتًا  ثقًة  كونه  مع  صاحب«املغازي«- 

مالك بن أنس )ت: 179هـ(- رمحه اهلل- مبا تكّلم.
مث هذا االعتماد إمنا هو على املتون اليت سنصف حاهلا فيما سيتلى 
عليك، وأما املتون احملدثة يف القرون املتأخرة، فحاهلا تنزل عن ذلك، 
الشروح  أقوال  من  فيها  خيتلسون  ما  مع  ثقة  غري  أصحاهبا  لكون 

والفتاوى وغريها. 
به  ما نطق  العقائد وغريها، فمذهبنا  باب  وأما يف األصول يف 
الكتاب، ومتواتر السنة مع الثبات على حدود الشرع يف إثبات ما 
أثبته، ونفِي ما نفاه، والسكوت عما عداه، من غري زيادٍة على ما 
ما  وراءه على  ما  إىل   )1( تعدٍّ مفاده، وال  نقصاٍن عن  يعطيه، وال 
قّررناه يف املطلب األول وبّيّناه، وليس املراد منه بالذي رّكبه طوائف 
أهل الكالم: من األشاعرة، واملعتزلة، واحلنابلة، والكّرامية، وغريهم 
من اآلراء الركيكة، واألهواء السخيفة، فال جرم أن مذهبنا هذا حق 

)1( - يف األصل املطبوع: »وال متعٍد«، وهذا خطأ.
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ال جيوز ألحد خمالفته كائنًا)1( من كان، وما خيالفه باطٌل ال حمالة، 
سواء كان القائل به كالميًّا، أو فلسفيًّا، أو أشعريًّا، أو عدليًّا، أو 

جربيًّا، أو إماميًّا، أو حنبليًّا، أو غري هؤالء.
تذنيب: قد عرفت أن اهلل سبحانه قد أكمل لنا ديننا، وأمت علينا 

نعمته، ورضي لنا اإلسالم دينًا:
وقال: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ڤڤ چ األعراف: 

 ،٣

مث قال: چ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ  ٺ  چ النحل: ٤٣،
ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ    چ  وقال: چ 

الشورى: ٢١،

وقال: چ گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ںڻ  چ النساء: ٨٣،

ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    چ  وقال: 
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  چ النساء: ١١٥.

بن سريين  حممد  عن  اهلل- يف صحيحه  رمحه  مسلم-  وأخرج 
فانظروا عّمن  العلَم دين،  اهلل: »إنَّ هذا  )ت: 110هـ(- رمحه 

تأخذون ديَنكم«. 
: »إن اهلل ال يقبض العلم  ويف الصحيحني عن رسول اهلل 
انتزاعُا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت 

)1( - ليست يف األصل املطبوع، والصواب إثباهتا لتستقيم اجلملة.
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بغري  فأفتوا  فُسِئلوا،  الناُس رؤوسًا جّهااًل،  اختذ  ُيبِق عاملًا  مل  إذا 
علٍم، فضّلوا وأضّلوا«.

وقال اهلل تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ الحجرات: ٦،
وقال: چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   چ اإلسراء: ٣٦.

التقليد، لقوله  العلم، فضاًل عن  والظنُّ ليس بداخٍل يف مسمى 
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ الجاثية: ٢٤، حيث أثبَت  تعاىل: چ 
الظّن بعد نفي العلم، ولكن األدلة قد تطاردت على أن املراد من 
العلم يف باب العمليات املعىن األعّم الشامل له وللظّن احلاصل من 
من  واملبّينة  عنده،  املعّينة  الشارع، ووجوهه  نظر  املعترب يف  طريقه 

جهته.
واملقلِّد- العاجز عن فقه الدليل وتعّقل احلّجة- غاية طاقته حتصيل 
الظّن من فتوى العامل املتوّرع، لضرورة تقليده له، حتاشيًا عن البطالة 

واالسترسال هبوائه، واالرتباك يف احلرية.
فاعلم أن نقَل الشريعة:

املستنبط  بفرعها  وإما  املنصوص عليه، 2-  بأصلها  إما   -1
منه.

ويلتحق هبما- يف  الرسول،  القرآن، وأحاديث  آيات  واألول: 
الصحابة يف نظر أيب حنيفة )ت: 150هـ(  فتيا  كوهنما حجًة- 
السماع؛  على  محاًل  أمجيعن-  عنهم  تعاىل  اهلل  رضي  وأصحابه- 
لنبوِّهم عن اجملازفة والتقّول يف دين اهلل، لثبوت عدالتهم وستارهتم. 

والقرآن متواتُر الثبوت، معروُف احلال. 
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االعتماد  هو  املتأخرة  األعصار  هذه  احلديث يف  معرفة  وطريق 
على األئمة املوثوق هبم يف علم احلديث، بالرجوع إىل كتبهم؛ ألهنم 
مجعوا ودّونوا، وصّححوا وحّسنوا، وضّعفوا وبّينوا، وفّرغونا عن 
تفتيِش رجاله والبحِث عن أحوال رواته. وتواترت عنهم كتبهم أو 

اشتهرت، واستبان االعتماد هبم.
الفقه،  علم  يف  املتبّحرين  العلماء  وكبار  الفقهاء،  فتيا  والثاين: 
جيوز  صحيحٍة-  بني  والرواياُت  الفروع.  ومسائل  النظر،  وفن 
االعتماد عليها- وسقيمٍة- ال يعتّد هبا، وال يعترب بشأهنا- وجيب 
على الناس أن ينظروا يف أدياهنم نظَرهم يف أمواهلم، وهم ال يقبلون 
يف معامالهتم دراهم ودنانري ال يعرفون جودهتا، وإمنا خيتارون السامل 
الطّيب الصحيَح. كذلك جيب عليهم أن ال يأخذوا من الروايات 
احلديثية واملسائل الفقهية إال ما صّح وثبت روايًة، فإن التدين مبا ال 

دليل عليه منهي عنه من جهة الشرع: 
ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   قال اهلل تعاىل: چ 

ۇ  ۆ  چ الشورى: ٢١،
وقال: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  چ األعراف: ٣،

وقال: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   چ الحشر: ٧.
زماننا  يف  الذائع  الشائع  إذ  كتاب،  بكل  ُيعمل  أن  يسوغ  فال 
كتٌب مجعها ضعفاء الرجال من أطراف احلواشي، وأثبتوا فيها ما 
تصّرفوا فيها بآرائهم من غري بصرية، ولّفقوها ال حبزٍم وخربٍة، وال 
بقوِل من َنَصَب نفَسه مفتيًا، ومّساه عاملًا، إذ قد غلب اجلهُل، وشاع 
الفاسق حبكم هذه  فاملستور يف حكم  الثالثة،  القرون  بعد  الفسُق 
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الغلبة والشيوع إىل أن يكشف عن حقيقة احلال البحث والبياُن.
وعن هذا قال القاضي أبو زيد )ت: 4�0هـ(- رمحه اهلل- يف 
»األمد األقصى«: »ما ضّلت أّمة ممن مضى قبلنا إال باّتباع آبائهم، 

وفّساق علماء دهورهم، نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم«.
وقد اشتهر عن اإلمام أيب بكر الرازي اجلصاص )ت: �70هـ(- 
رمحه اهلل- بل تواتر معناه، وتبعه من جاء بعده وتلقاه ما قال: »قد 
ممن  اجملتهد  غري  فأما  اجملتهد،  هو  املفيت  أن  األصوليني  رأي  استقّر 
حيفظ أقوال اجملتهد فليس مبفٍت. والواجب عليه إذا ُسئل أن يذكر 
قول اجملتهد كأيب حنيفة )ت: 150هـ(- رمحه اهلل- على جهة 

احلكاية، فإنه ال ُيفيت إال اجملتهد، وهو الفقيه.
فُعرف أن ما يكون يف زماننا ليس بفتوًى، بل نقُل كالم املفيت 

ليأخذ به املستفيت. وطريق نقله كذلك عن اجملتهد أحد أمور:
1- إما أن يكون له سند فيه إليه، 

األيدي، حنو كتب  تداولته  يأخذه من كتاب معروف  أو   -�
حممد بن احلسن وحنوها من التصانيف املشهورة لألئمة اجملتهدين، 
املعروفني بالفقه، والعدالة، والثقة يف الرواية؛ ألنه مبنزلة اخلرب املتواتر 

عنهم أو املشهور«.
وقال ابن اهلمام )ت: 8�1هـ(: »فعلى هذا، لو وجدنا بعض 
نسخ النوادر يف زماننا: ال حيّل عزو ما فيها إىل حممد )ت: 189هـ( 
وال إىل أيب يوسف )ت: �18هـ(؛ ألهنا مل تشتهر يف عصرنا يف 
ديارنا. نعم: إذا ُوجد يف كتاب مشهور معروف، كـ »اهلداية« 

و »املبسوط««.
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فإذا كان احلال يف النوادر ذلك، فباحلري أن ال يصّح عزو ما 
اجملتهدين؛  والواقعات وغريها إىل  الفتاوى  املتأخرين من  يف كتب 
ألهنا- مع خلوها عن اإلسناد وعرائها عن الدليل- مل ينسب غالب 
ما فيها إىل األئمة الثالثة، ومن حيذو حذوهم يف الفقه واالجتهاد 
والثقة، وال التزم أرباهبا اإلخراج عنهم، بل ما تضّمنه من أقواهلم يف 
غاية الندوة، وما عداه من أقوال طائفة من متفّقهة القرون الوسطى 
واملتأخرة مل ُيعرف حاهلم, ومل يثبت عدالتهم، ورمبا خيالف املأخوَذ 

منه، ويباين املنقول عنه.
ونظري ذلك ما وقع يف »شرح الكنز« البن جنيم )ت: 970هـ(، 
حيث قال يف كتاب الصوم منه: »ومل يتعرض حلكم باقي األهلة 
التسعة، وذكر اإلماُم اإلْسبيجايبُّ )ت: بعد 480هـ( يف »شرح 
واألضحى،  الفطر،  ِهالل  يف  »وأما  الكبري«:  الطحاوي  خمتصر 
ُيقَبل فيه إال شهادُة رجلني، أو رجٍل  وغريمها من األهلة، فإنه ال 

وامرأَتني عدوٍل وأحراٍر، كما يف سائر األحكاِم«. « انتهى.
غري  يف  ذلك  طرد  »واملصنف  األشباه«:  حواشي  »بعض  ويف 
ديينٌّ  أمٌر  بإثباته  قصد  إذا  وغريمها  وشعبان،  كرجب،  رمضان، 
خالٌص للـه تعاىل، كأن يُغمَّ هالُل رمضان، فيحتاج إىل إثبات أول 

شعبان، فلو ُغّما حيتاج إىل إثبات هالل رجب... وهلّم جّرا«.
عنه،  واحملكي  احلكايات  هذه  بني  التفاوِت  إىل  فانظر  هذا...، 
ذكره  ما  نقل  إمنا  ابن جنيم )ت: 970هـ(  فإن  املطابقة،  وعدم 
موقعه،  غري  يف  وهو  فحسب،  480هـ(  بعد  )ت:  اإلسبيجايب 
بشهادة  يثبت  مل  لو  األشهر-  إكمال مجيع  على وجوب  وداللته 
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شاهدين- يف حيِّز املنع، ومن اجلائز أن يكون املراد منه: ال َتثبت 
تعليق  من  هبا  متعلٍق  شاهدين يف حكٍم  شهادة  بدون  األهلة  هذه 
وإال  ذلك،  غرِي  أو  معّيٍن،  شهٍر  صوم  نذر  أو  عتاق،  أو  طالٍق، 

لكان:
- معارضًا لعموم ما يف »الوقاية« وغريها من قوهلم: »وُقِبل بال 
دعوى، ولفظ أشهد للصوم مع غيٍم خرُب فرٍد بشرط أنه عدٌل«؛ ألن 

مجيع األهلة يف هذا للصوم البتة. 
على  واألضحى-  الفطر  يف  العدد  اشتراط  لتعليلهم  وخمالفًا   -
ظاهر الرواية- بـ »تعّلق حّق العباد«، وعدِم اشتراطه يف الصوم 

واألضحى- على رواية النوادر- بـ »كونه من أمور الدين«.
وصاحب تلك احلواشي مل يعرف ما هو املراد من األمر الديين، 
تشريعًا  كان  بل  غريه،  وبني  بينه  يفّرق  ومل  حمّله،  غري  يف  ونّزله 
حمدثًا مردودًا على صاحبه؛ ألنه ال دليل قطُّ من آيٍة، أو سنٍة، أو 
إمجاع أمٍة، أو قياٍس، أو اّتباٍع على إكمال مجيع األشهر- لو ُغّم 
فيها- ألّن الصوم مل يرد فيه الشرُع إال باألمر برؤية هالل رمضاَن 

أو إكماِل شعبان.
والقول بأّن ِمن ضرورة عدم رؤية هالل شعبان إكماُل رجب 
غرُي مسّلم، فإنه إمنا يلزم ذلك إن مل ُيعرف بدليل آخر، وقد ُعرف، 
فإّن الشهر ال يكون إال تسعًا وعشرين يومًا وَكْسرًا، وإمنا أوجب 
الشرُع إكماَل ثالثني يف شعبان ويف شهر رمضان لالحتياط، ويتأّتى 

انقضاُء الشهِر بيقني.
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وذلك مما َتواَفق فيه العقُل والنقُل، وثبت من جهة الشريعة ومن 
حيث احلكمة، فإنه قد ثبت عند احُلّساب- ثبوتًا ال مرد له- أّن 
سبعٍة  مدة  يف  الشمس  عن  فيها  يفترُق)1(  نقطٍة  إىل  يصل  القمر 
وعشرين يومًا وسبِع ساعاٍت وثالِث وأربعني دقيقًة وأربِع ثواٍن، 
ونصِف  يومًا  وعشرين  تسعة  مدة  يف  أخرى  تارًة   معها  وجيتمع 
القمرية  السنة  مدة  وأن  ثوان،  وثالث  دقيقة  وأربعني  وأربع  يوٍم 
ثالمثئة وأربعة ومخسون يومًا وُخُمُس يوم واحد وُسُدُسه وكسٌر، 
واحلسابيات كلها أمور قطعية برهانية، ال سبيل إىل جماحدهتا بعد 

فهمها ومعرفتها.
النوازل«:  »خمتارات  )ت: �59هـ( يف  اهلداية  قال صاحب 

»علُم النجوم يف نفسه حسٌن غرُي مذموم؛ إذ هو قسمان:
1- حسايب، وإنه حّق، وقد نطق به الكتاب، وقال اهلل تعاىل:  

چ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ الرحمن: ٥ ، أي: َسريمها حبساٍب.

احلوادث،  على  األفالك  وحركة  النجوم  بسري  واستداليل   -�
وهو جائز كاستدالل الطبيب بالنبض على الصحة واملرض«.

: »إّنا أّمٌة أّمّيٌة ال َنكُتُب وال حْنسب« ليس فيه ما  وقوله 
تصويـِبهما  على  يدّل  بل  واحلساب،  الكتاب  ختطئِة  على  يدّل 
وتصديِقهما، فإّنه صدر يف معرض إظهار املعجزة، وبيان أّن معارفه 
إهلّيٌة ِبَوحٍي يوَحى من عند اهلل تعاىل، فإّن حاصل املراد منه أنا نعرف 

)1( - ويف األصل املطبوع: »فارق فيها عن الشمس«، والصواب ما أُثبت؛ ليوافق 
ُمضاَرَعة فعل القمر، وليكون صاحلًا لتعديه حبرف جر »عن«.
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ذلك بإعالم اهلل تعاىل وتعريفه لنا، ال بغريه؛ ألّنا ُأّمٌة ُأّمّيٌة ال نستعمل 
احلساب وال نتداول الكتاب، وإمنا يعرفه احلّساُب مبزاولة حساهبم، 

والُكّتاُب بالكتابة عن غريهم، كما قال اهلل تعاىل: چڌ  ڌ     ڎ  
گ  گ  گ      گ   ک    ڑ  ڑک  ک  ک   ژ   ژ      ڈ  ڈ   ڎ  

چ  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

العنكبوت: ٤٨ - ٤٩. 

وأهل الشرِع من الفقهاء وغريهم يراجعون يف كّل حادثة أهَل)1( 
اخلربة هبا، وذوي البصارة يف حاهلا، فإهنم يأخذون بقول أهل اللغة 
إفطار شهر  الطبيب يف  وبقول  القرآن واحلديث،  ألفاِظ  معاين  يف 
شعبان  إكمال  بناء  من  مينع  الذي  فما  ذلك،  وغري  رمضان)�(، 
وغريه)�( من األشهر عليه، مع كونه قطعّيًا وموافقًا إلخبار الشارع 

به؟

)1( - ويف األصل: »يراجعون يف كل حادثة إىل أهل اخلربة«، والصواب أن الفعل 
»يراجعون« يتعدى بدون حرف جر »إىل«، فهم يراجعون أهَل اخلربة، ال: يراجعون 

إىل أهل اخلربة.
)�( - مث معرفة ذلك باجتهاد املريض، واالجتهاد غري جمرد الوهم، بل هو غلبة الظن 
عن أمارة أو جتربة أو بإخبار طبيب مسلم غري ظاهر الفسق. وقيل: عدالته شرط. »فتح 

القدير« للمحقق ابن اهلمام )منه- رمحه اهلل(. 
)�( - يف األصل املطبوع: »وغريها«، والصواب ما أثبت، ألن الضمري يرجع إىل شهر 

شعبان، وهو مذكر.
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من  �48هـ(  )ت:  الرازي  مقاتل  بن  حممد  عن  صّح  وقد 
به،  يعمل  كان  أنه   – اهلل  رمحهما  احلسن-  بن  حممد  أصحاب 

ويراجع أهله فيه.
وقال ابن ُسَريج )ت: ��0هـ( وغرُيه: »إّن قوَله- عليه الصالة 
والسالم: »فإن ُغّم عليكم اهلالُل فاقدروا له« خطاٌب ملن خّصه 

اهلل تعاىل هبذا العلِم؛ وقوَله: »فأكملوا الِعّدَة« خطاب للعامة«.
ومل ُيرَو عن أحد مّمن هو يف طبقة حممد بن مقاتل )ت: �48هـ( 
اعتباَر  وال  يقاربه،  عّمن  وال  كالمه،  خيالف  ما  فوقه  هو  من  أو 

رين عليه. لتعّصب ِعّدٍة ضعاٍف من املتأخِّ
وحديُث: »من أتى حائضًا، أو امرأًة يف ُدُبرها، أو كاهنًا فقد 
كفر« أخرجه أمحد، وابن ماجة، والدارمي. ويف سنن أيب داود: 
»فقد َبِرَئ ممّا ُأنِزَل على حممد« انتهى: ضعيف، وليس فيه ذكُر 
املنّجِم وإن ُوِجَد يف بعض كتب أحداث املتفقِّهة. ولو ثبَت، فهو 
خرُب واحٍد ال يفيد العلَم، ومصروٌف عن ظاهره، فإنه مل يذهب أحٌد 
من الفقهاء إىل كفِر من أتى حائضًا أو امرأًة يف دبرها، وخمصوٌص 
الكهنة  أخبار  بعض  على  النيب   َشِهد  فقد  ُمتناَوالته،  ببعض 
بالصدق، على ما يف الصحيحني وغريمها، فضاًل عن أهل النجوم 

املستدّلني باألمارات. 
وقال أبو منصور)1( املاتريدي )ت: ���هـ( وغريه: »ليس يف 
اآلية ما يدّل على تكذيب املنّجمة واملتطبِّبة«، بل املنهي تصديقه يف 

َة أو يف إخباره مبا يناقض ما اعُتِبَر يف عقد الدين.  تكذيبه النبوَّ
)1( - ويف األصل املطبوع: »أبو املنصور«، وهو خطأ.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



87

ومل  رمضان،  شهر  قدوم  يف  إال  اهلالل  طلب  مل جيب  ولذلك 
يتعّرض أحٌد من الفقهاء ومجاهري العلماء إىل حال سائر األهّلة، وما 

جعلوا يوَم الشّك إال يومًا واحدًا.)1(
وأما عدُم اعتمادهم على احلساب وقول أهل النجوم يف دخول 
شهر رمضان للصوم واخلروج عنه؛ فألّن الشارَع عّلقه بالرؤية)�( 
بقوله: »صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته« إشفاقًا لألمة، وتيسريًا 
هلم مع مراعاة االحتياط دون انقضاء سائر الشهور، ومضيِّ الدهور، 
ال لبطالنه وعدم صحته يف نفس األمر، وتزييفه وتكذيِب قائله، بل 
ألّن الشرَع ألغاه يف حذا احلكم لذلك، واإللغاء غري اإلبطال، فقد 
ألغى اإلصابَة  فإنه  إبطاهلا،  ألغى الشرع أمورًا يف مواضع من غري 
من غري حترٍّ، واعترب اخلطأ معه يف اشتباه القبلة، وألغى العلَم القطعيَّ 
احلاصَل لإلمام من املشاهدة يف إقامة احلدود، واعترب الظنَّ احلاصل 
له من شهادِة الشهود، فحّرم إقامَتها عليه يف األّول، وأوجبها عليه 
يف الثاين. واحلّس مما يفيد العلَم قطعًا، واخلرب دون املتواتر ال يفيد 

إال الظّن.
قال ابن كثري )ت: 774هـ(: »اتفق العلماُء عن بكرة أبيهم 

على أّن القاضي ال َيقُتل بعلمه، وإن اختلفوا يف سائر األحكام«.
ذلك  اهلل- يف  القاضي )ت: �18هـ(- رمحه  يوسف  وأليب 

قّصٌة مشهورٌة مع الرشيد أمري املؤمنني.
)1( - يعني: لو وجب إكمال جميع األشهر عند عدم الرؤية يلزم تكثر يوم الشك 
على عدد كل شهر لم ير هالله، ولم يقل به احد، بل صرحوا بخالفه )منه- رحمه 

اهلل(.
)�( - ويف األصل املطبوع: »عّلقه للرؤية«، وهو خطأ.
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اهلل  رضي  عمر-  ابن  عن  وغريمها  الصحيحني  يف  ثبت  وقد 
عنهما- أّن رسول اهلل  قال: »الشهُر تسٌع وعشرون ليلًة، 
فال تصوموا حىت تروا اهلالل، وال تفطروا حىت تروه، فإْن ُغمَّ 

عليكم فأكملوا العّدَة ثالثني«.
عنه:  اهلل  رضي  جابر-  عن  اهلل-  رمحه  مسلم-  صحيح  ويف 
»آىل النيب  عن نسائه شهرًا معّينًا، فدخل عليهن صباح تسٍع 
لتسٍع وعشرين!«،  أصبحنا  إمنا  اهلل!  »يا رسول  فقيل:  وعشرين، 

فقال- عليه السالم: »إّن الشهَر يكون تسعًا وعشرين«. «.
شعبة،  آدم،حّدثنا  »حدثنا  اهلل:  رمحه  البخاري-  صحيح  ويف 
حّدثنا األسود بن قيس، حّدثنا سعيد بن عمرو أنه مسع ابَن عمَر- 
رضي اهلل عنهما- عن النيب  أنه قال: »إّنا أّمٌة أّمّيٌة ال نكتب 
وال حنسب. الشهر: هكذا وهكذا«، يعين: مّرًة تسعًة وعشرين، 

ومّرًة ثالثني«. 
ويف صحيح مسلم: »حّدثين القاسم بن زكريا، حّدثنا حسني بن 
علي، عن زائدة، عن إمساعيل، عن حممد بن سعد، عن أبيه عن النيب 
 قال: »الشهر: هكذا، وهكذا، وهكذا«: عشرًا، وعشرًا، 

وتسعًا مرًة«. 
وله يف رواية عن ابن عمر: »قال- عليه الصالة والسالم: »إّنا 
أّمٌة أّمّيٌة ال نكتب وال حنُسب. الشهر: هكذا، وهكذا، وهكذا،- 
وعقد اإلهبام يف الثالثة- والشهر: هكذا، وهكذا، وهكذا« يعين 

متام ثالثني«. انتهى.
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اللفظ واّتحاٍد يف  تفاوٍت يف  الرجاِل مع  الطرق، وتغاُيُر  فتعّدد 
املعىن يدّل على أّن البياَن الواقَع فيه، والتفسري بقوله: »مرًة تسعًة 
وعشرين، ومرًة ثالثني«، وبقوله: »عشرًا، وعشرًا وتسعًا« من 

 . النيب 
ولو مل يثبت ذلك، فرأي احملققني يف أمثاله أّن غايته أن يكون 
مدرجًا، وغايَته اإلرسال، وهو حجٌة عندنا وعند مجهور العلماء. 

أو هو حكاية حال بلفٍظ ظاهره العموم، وهي تعّم دون حكاية 
الفعل. 

والفرق بينهما: أّن يف األول يذكر الراوي حااًل متضّمنًا للقول، 
حنو: »قضى بالشفعة للجار«، فالظاهر أنه نقٌل باملعىن، ولو كان 
بيانًا حلاله يف قضيٍة معّينٍة، فالظاهر أنه َفِهَم العموَم من كالمه ولو 

بقرينة، ولذلك أسند القضاَء- على العموم- إليه، فيكون حّجًة.
يف  »صّلى  حنَو:   ، النيب  أفعال  من  فعاًل  ينقل  الثاين:  ويف 

الكعبة«، وليس له عموٌم أصاًل. 
اعتربه  وقد  السنة،  شهور  يف  العددين  اشتباك  ذلك  وُمقتضى 
القمرية ثالمثائة  الَسنَة  إّن  العلماء كذلك يف مواضع، حيث قالوا: 
وأربعٌة ومخسون يومًا وُخُمُس يوٍم وُسُدُسه. وبعضهم: إهنا ثالمثائة 
وأربعٌة ومخسون يومًا بالتقريب، وإْن َفُضل ما بينها وبني الشمسّية 

عشرة أياٍم وُثُلٌث وُربُع ُعشِر يوٍم كذلك. 
وال ميكن محله على أنه قد يكون كذلك لفواِت الفائدة التبليغّية، 
األحكام  لبيان  ُبعثوا  واألنبياء  الشرعي.  احلكم  إفادة  عن  وخلوِّه 
»اهلّرُة   : قوله  يف  صّرحوا  كما  احلقائق،  لبيان  ال  الشرعية، 
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َسُبٌع«، و: »إهنا من الطّوافني عليكم والطّوافات«، وقوله- عليه 
الصالة والسالم: »األذنان من الرأس«، واملراد: بيان احلكم املتعلق 

به.
بل الدليُل قام على بطالن إجياب إكمال سائِر األشهِر أو رؤيِة 
: »فإْن ُغّم...« -احلديث-  اثنني، إذ ال شّك أّن املراد يف قوله 
ليس إال غموَم هالل رمضان وإكمال شعبان فحسب، ضرورَة أنه 
ال جيب إكماُل شعباَن بُغموم سائر األهلة إذا رأى هالل رمضان 
لتسٍع  أِهّلتها  املرئية  لتسع وعشرين منه، وال إكماُل سائر األشهر 

وعشرين بُغموم هالل رمضان وحده.
تعاىل  اهلل  رضي  هريرة-  أيب  حديث  من  »الصحيحني«  ويف 
: »صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ُغّم عليكم  عنه- عنه 
على  شعبان-  إكمال  جعل  يومًا«  ثالثني  شعباَن  ِعّدة  فأكملوا 
تقدير الُغّمة- متام اجلزاء، وكّل الواجب. فإجياب إكمال عّدة سائر 
األشهر أو إخبار اثنني بالرؤية يكون خمالفًا للحديث، وإبطااًل ملدلوِل 

اخلاّص القطعي، وزيادًة عليه من غري دليل شرعّي.
وعلماؤنا- رمحهم اهلل تعاىل- رّدوا إجياب الشافعي- رمحه اهلل- 
: »الِبكُر  التغريَب للزاين حبديث عبادة بن الصامت يف قوله 
بالِبكِر َجلُد مائة ونفي َسنٍة«، وحديِث زيد بن خالد: »أمر النيب 
 ]فيمن زىن ومل ُيحَصن[)1( جبلد مائة وتغريب عام«، وإجياَبه 
الكّفارَة يف قتل العمد بداللة نّص ورد يف قتل اخلطأ بـأنه إبطاٌل 

)1( - زيادة من صحيح البخاري.
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للنّص القطعي مبا هو ظّنيٌّ أو ما هو دونه، فإّن اهلل تعاىل جعل متام 
اجلزاء يف الزاين اجَلْلَد، ويف قتل العمد دخوَل جهّنَم.

وملّا ُأوِرد من جهة الشافعي )ت: �04هـ( بأنه إذًا يُدّل على 
نفي القصاص أيضًا، وأنتم ال تقولون به!

أحابوا عنه بأنه إمنا يدل عليه بطريق اإلشارة، وقوله تعاىل: چ 
وجوبه  على  يدّل  وأمثاله    ١٧٨ البقرة:  چ  کک   ک   ک   ڑ   ڑ           

بطريق العبارة، وهي متقّدمة على اإلشارة.  
فانظر، كيف مل جيّوزوا الزيادة على النّص مبا هو دونه، فما ظنك 

يف الزيادة من غري دليل، بل على خالف األدلة؟!
فإن أورد علينا بلزوم عدم إكمال رمضان، قلنا: نعم! ال جيب 

إكماله لدخول رمضان، وإن كان رمبا جيب إكماله ال لدخوله.

*  *  *
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مطلب
يف معاين الفقه

هذا... ولنرجع إىل أصل املطلوب يف هذا املقام، فنقول: الفقاهة 
عبارة عن ملكة قوية، وبصرية راسخة يف املرء يتمّكن هبا من فرض 
االطالع على أسرار الشريعة، واستنباط األحكام الفرعية عن أدلّتها 

التفصيلية الشرعية.
وصاحب تلك امللكة الشريفة، واخلربة النبيهة هو اجملتهد، والفقيه 
على احلقيقة، وفقُه أيب حنيفة )ت: 150هـ(- رضي اهلل عنه- 

وسائر األئمة، وكبار الصحابة والتابعني من هذا القبيل. 
امللكة  غري حصول  من  أدلتها  عن  الفقهية  املسائل  حيفظ  ومن 
املذكورة هو »العامل بالفقه«، و »الفقيه« مبعىن صاحب العلم بـ 
»الفقه« مبعىن الصناعة واملسائل املدونة، وهذا هو الغالب يف علماء 

القرون الوسطى. 
والذي حيفظها ال عن أدلتها، فهو ليس بفقيه أصاًل، وال يصدق 
عليه هذا االسم الشريف مبعىن ]صاحب العلم بـ »الفقه«[، وهو 
حال غالب القرون املتأخرة املشتغلني بالفقه، وال يقبل منهم إال مع 
الفقيه،  العدالة، �- والتمّكن من فهم كالم  الشرطني: 1-  أحد 
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وعليه أن حيكي مجيع األقوال املختلفة للمجتهدين عند االستفتاء. 
عليه  جيب  ال  أنه  »وعندي  8�1هـ(:  )ت:  اهلمام  ابن  قال 
حكاية كلها، بل يكفيه أن حيكي قواًل منها، فإن املقلد له أن يقّلد 
املقصود...  فقّلده حصل  فإذا ذكر واحدًا منها،  أيَّ جمتهد شاء، 
نعم، لو حكى كلها فاألخذ مبا يقع يف قلبه أنه الصواب أوىل، وإال 
فالعاّميُّ ال عربة مبا يقع يف قلبه من صواب احلكم وخطأه« انتهى.

وأما الفرقة الثانية: اليت هلا معرفٌة باحلجة، وقدرٌة على َسرِب األدلة 
والترجيِح، فعليها العمل مبقتضى هذه املعرفة، وانتهاض األدلة، وأما 

يف حكاية قول غريه، فالشرط ما سبق، والواجب قد سلف.
وأما حال الكتب املصنفة يف الفقه والفتاوى وغريها، فهو على 
مجلة اتفقت كلمة املتقدمني واملتأخرين عليها، وإن اختلفت عباراهتم 

فيها.
أما األولون، فعبارهتم: ال يصّح عزُو ما يف »النوادر« إىل أيب 
�18هـ(،  )ت:  يوسف  أيب  إىل  وال  150هـ(،  )ت:  حنيفة 
وحممد )ت: 189هـ(- رمحهم اهلل- إال إذا كان له إسناد متصل 

أو وجد يف كتاب مشهور معروف تداولته األيدي.
ما  وإّن  كتاب،  كل  بقول  يؤخذ  ال  فقالوا:  اآلِخرون،  وأما 
ٌم على ما يف  يف »املتون« مقّدٌم على ما يف »الشروح«، وهو مقدَّ

»كتب الفتاوى«.

*  *  *
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مطلب
يف تفصيل أحوال الروايات

وتفصيل املَقام أّن املسائل الفروعية يف مذهبنا على مراتب: 
الرواية« و »ظاهر  األوىل: »مسائل األصول«، وهي »ظاهر 
احلسن-  بن  حممد  تآليف  عليها  اشتملت  اليت  وهي  املذهب«. 
و  »الزيادات«،  و  َيَرين«،  »السِّ و  »اجلاِمَعني«،  من  اهلل-  رمحه 

»املبسوط«. 
أيب  عن  يوسف  أيب  عن  حممد  أسندها  اليت  هي  املسائل  وهذه 
تواترت  مث  بغداد،  يف  الكتب  تلك  وصنف  اهلل،  رمحهم  حنيفة- 
عنه أو اشتهرت برواية مجٍع كثرٍي، وجمٍّ غفرٍي من أصحابه قد بلغ 
عددهم مبلغًا ال جيّوز العقُل تواطَؤهم على الكذب واخلطأ، وهلمَّ 

جّرًا إىل أن وصل إلينا.
أيب  نسخُة  وأشهرها  ها  وأصحُّ أظهُرها  ُنسٌخ  »للمبسوط«  و 
»األصل«،  هلا  ويقال  �00هـ(،  بعد  )ت:  اجلوَزجاين  سليمان 

وقد شرحها مجاعة كثرية من كبار العلماء.
وكتاب »الكايف« للحاكم الشهيد املَرَوزي )ت: ��4هـ( جمموع 

كالم حممد )ت: 189هـ(- رمحه اهلل- يف األصل، ويف حكمها.
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وقد شرحه كثرٌي من الفقهاء احلنفية. 
مل  ألهنا  الرواية؛  ظاهر  غرُي  وهي  النوادر«،  مسائل  الثانية: 
آحاٍد بني صحيٍح  بطريق  إال  ُترَو  األوىل، ومل  تظهر كما ظهرت 
وضعيٍف، كـ »الرَّقِّيَّات«، و »الكيسانّيات«، و »اجلرجانّيات«، 
و »اهلارونّيات« من تصنيف حممد )ت: 189هـ( الذي رواها عنه 

اآلحاد، ومل يبلغ حّد التواتر والشهرة عنه.
و »الّرقِّيَّات« صّنفها حني نزل »رّقَة«، وكان وردها مع الرشيد 
)ت: �19هـ( أمرِي املؤمنني قاضيًا عليها، و »الكيسانيات« رواها 
عنه شعيب بن سليمان الكيساين )ت: �04هـ(، و »اجلرجانيات« 

رواها عنه علي بن صاحل اجلرجاين من أصحابه.
وكتاب »املنتقى« للحاكم )ت: ��4هـ( جمموع كالمه يف 

غري رواية األصول، ويف حكمه.
)ت:  يوسف  أليب  »اجلوامع«  و  »األمايل«،  ذلك:  ومن 
)ت:  زياد  بن  للحسن  »اجملّرد«  وكتاب  اهلل،  رمحه  �18هـ(- 

�04هـ(- رمحه اهلل.
ومنها: »الروايات املتفرقة« كـ »نوادر حممد بن َسَماَعة« )ت: 
���هـ(، و »نوادر إبراهيم بن رستم املروزي« )ت: �11هـ(، 

و »نوادر هشام بن عبيد الرازي« )ت: �01هـ( وغريهم.
الفقهاء  وكبار  األئمة،  حّذاُق  صّنفها  اليت  املختصرات:  أما 
الرواية:  يف  والثقة،  والفقاهة،  والزهد،  بالعلم،  املعروفني  األجّلة، 
كاإلمام أيب جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ(، وأيب احلسن الكرخي 
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)ت: �40هـ(، واحلاكم الشهيد املروزي )ت: ��4هـ(، وأيب 
احلسني القدوري )ت: 4�8هـ(، ومن يف هذه الطبقة من علمائنا 
الكبار، فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب املذهب، ومجع فتاواه 
املروّية عنه، فمسائلها ملحقاٌت بـ »مسائل األصول« و »ظواهر 

الروايات« يف صحتها وثقة رواهتا.
ويثبت ما فيها عند أصحاهبا بني متواتٍر ومشهوٍر أو آحاٍد صحيحِة 

اإلسناد، وتواترت عنهم، وتلّقاها علماُء املذهب بالقبول منهم.
مسائل  وهي  »الواقعات«،  وتسّمى  »الفتاوى«  والثالثة: 
استنبطها املتأّخرون من أصحاب حممد وأيب يوسف وُزَفر واحلسن 

بن زياد وأصحاهبم... وهُلّم جّرًا.
مثل كتاب »النوازل« أليب الليث السمرقندي )ت: ��7هـ(، 
مجع فيه فتاوى مشاخيه، ومشايخ شيوخه، كمحمد بن مساعة )ت: 
���هـ(، وحممد بن مقاتل الرازي )ت: �48هـ(، وعلي بن 
موسى القّمي )ت: �05هـ(، وحممد بن سلمة )ت: �78هـ(، 
وشّداد بن حكيم )ت: ��0هـ( ونصري بن حيىي )ت: ��8هـ( 

الَبلِخيَّني.
و »جمموع النوازل واحلوادث والواقعات« ألمحد بن موسى بن 
ي )ت: حدود 550هـ(، و »الواقعات« أليب العباس  عيسى الَكشِّ
أمحد بن حممد الرازي الناطفي)1( )ت: �44هـ(، و »الواقعات« 

للصدر الشهيد )ت: ��5هـ(.
)1( - الناطفي: بالفاء، ال بالعني، وال بالقاف )منه- رمحه اهلل(.
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مث مجع َمن بعدهم فتاوى أوليك خمتلطًة غري ممتازٍة، كقاضيخان 
و  الربهاين«،  »احمليط  وصاحب  »فتاواه«،  يف  �59هـ(  )ت: 

»خالصة الفتاوى«، و »السراجية«، وغريها.
َرخسي )ت: 571هـ(-  نعم، قد أحسن الشيخ رضي الدين السَّ
رمحه اهلل- ونعَم ما فعل؛ فإنه بدأ يف كتابه »احمليط« بـ »مسائل 

األصول«، مث بـ »مسائل النوادر«، مث »الفتاوى«.  
تَّة« يف مذهب أيب حنيفة )ت: 150هـ( كـ  فـ »األصول السِّ
»الصحيحني« يف احلديث، و »النوادر« كـ »السنن األربعة«، و 

»احمليط الرَضوي« كـ »املصابيح« و »املشكاة«.
ومن ذلك اشتهر أّن املتون كالنصوص، باملعىن الذي مّر بيانه، وأهنا 
متقدمة على ما يف »الشروح«، وما فيها: على ما يف »الفتاوى«؛ 
املتون من  ألّن ما يوَرد يف الشروح من املسائل: الستئناِس ما يف 
األصول، وكشِف حاله غالبًا، فله اعتضاد ما بـ » األصول«، مّث 

ما يف »الفتاوى«، فإنه خملوٌط بآراء املتأخرين.
ودون تلك »النوادر«، إذ هي يف نفسها ليس مجيُعها من أقوال 
صاحب املذهب، وليس هلا إسناٌد يرفعها إىل صاحب املقالة، وال 
أصحاهبا يف مثابة األصحاب الثالثة، وأرباب املتون يف املتانة، من 
واإلتقان،  العلم،  من حيث  والعدالة، وال  والورع،  الزهد،  حيث 
والفقاهة، واحلفظ، والثقة يف الرواية، بل إمنا مجعها أشخاٌص من 
املتفقهني، مل ُيعرف حاهلم يف الرواية وحسن الدراية، فال يعمل هبا 
وال يقبل ما فيها من متفّرداهتم إال بشرط مساعدة األدلة، ومعاضدة 

القواعد األصولية.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



98

وأما الروايات الغريبة اليت ينفرد بنقلها آحاد املصّنفني من أهل 
القرون املتأخرة، فال ُيعترب هبا، وال ُيعتمد عليها، وال ُيعتّد بصاحبها، 
وال سّيما فيما خالَف األصول، وبايَن املعقول واملنقول. وحاهلا: يف 

حكم الفهارس واجملامع اجملهولة بالنسبة إىل املقاصد.

*  *  *
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مطلب
فيما يأخذ املقّلد احلنفي

التقليد، وانتهى حاله إىل هذه  فمهما اضُطّر املسلم احلنفي إىل 
الضرورة يأخذ مبا يف »األصول«، مث مبا يف »املتون املختصرات« 
كـ: »خمتصر الطحاوي«، و «الكرخي«، و »احلاكم الشهيد«، و 
»القدوري«- رمحهم اهلل، فإهنا تصانيف معتربة، وتواليف معتمدة، 
قد تداوهلا العلماء، تنافس فيها الفقهاء، وأوِلعوا فيها حفظًا وروايًة، 

ودرسًا وتفقهًا ودرايًة، وشرحًا وتعليقًا. 
)ت:  الكرخي  احلسن  أبو  الطحاوي«:  »خمتصر  َشَرَح  فقد 
�40هـ(، وأبو بكر الرازي اجلصاص )ت: �70هـ(، وأبو بكر 
أمحد بن علي الترمذي الصويف الوّراق، وأبو عبد اهلل حسني بن عبد 
اهلل الصمريي القاضي )ت: ��4هـ(، وأبو نصر أمحد بن حممد 
منصور  بن  أمحد  نصر  وأبو  474هـ(،  )ت:  األقطع  الشريازي 
)ت:  َرخسّي  السَّ األئمة  )ت: حدود 480هـ(، ومشس  الطربي 
�48هـ(، وحممد بن أمحد اخلجندي، وهباء الدين علي بن حممد 
اإلسبيجايب )ت: 5�5هـ(، وأبو نصر أمحد بن حممد بن مسعود 

الوبري، وخلٌق كثري من الفقهاء األعالم. 
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وشَرح »خمتصر الكرخي«: أبو بكر الرازي )ت: �70هـ(، 
وأبو احلسني القدوري )ت: 4�7هـ(، وأبو الفضل عبد الرمحن 

بن حممد الكرماين )ت: �54هـ(، وآخرون.
)ت:  األنباري  يعقوب  بن  إمساعيل  شرحه:  احلاكم  وخمتصر 
��1هـ(، وأمحد بن منصور اإلسبيجايب )ت: بعد 480هـ(، 

ومشس األئمة السَرخسي )ت: �48هـ(، ومجاعة كثرية.
معترٌب  رصني،  تصنيف  متني،  منت  فهو  القدوري:  خمتصر  وأما 
متداوٌل بني األئمة األعيان، وشهرته وظهور حاله تغين عن اإلطناب 

بالبيان. 
البسطامي )ت: 858هـ(: »هو كتاب مبارك، وكانت  قال 
احلنفية يتربكون بقراءته يف أيام الوباء، ومن حفظه يكون أمينًا من 
ختم  عند  له  ودعا  صاحل،  أستاٍذ  على  قرأه  من  قيل:  الفقر، حىت 
الكتاب باخلري والربكة يكون مالكًا لدراهم على عدد مسائله اثين 

عشر ألفًا«.
وهو مراد صاحب »اهلداية« وغريه حيث أطلقوا »الكتاب« و  

»املختصر«.
وقد شرحه: أبو نصر األقطع )ت: 474هـ(، وحممد بن إبراهيم 
الرازي )ت: �15هـ(، وأبو املعايل عبد الرب بن منصور الغزنوي 
الرسعين )ت:  الرزاق  عبد  بن  وإبراهيم  )ت: حدود 500هـ(، 
�95هـ(، ومشس األئمة إمساعيل بن احلسني البيهقي، وأبو سعد 
املطهَّر بن احلسني اليزدي )ت: بعد 559هـ(، وحسام الدين علي 
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بن أمحد بن مكي الرازي )ت: 598هـ(، وأبو الرجاء خمتار بن 
حممود الزاهدي )ت: �58هـ(، وخلٌق ال حيصى.

وليس املراُد من »املتون« إال خمتصرات هؤالء من حّذاق األئمة، 
كـ  املتأخرون،  مجعها  اليت  املختصرات  وأّما  األجلة،  والفقهاء 
»الوقاية«، و »الكنز«، و »النقاية«، وغريها، فإّن أصحاهبا- وإن 
كانوا علماء صاحلني، فضالء كاملني- ليسوا هبذه املثابة من الثقِة 
سالمته  وعدم  واإلسناد،  احلجة  عن  كالمهم  خلوِّ  مع  والفقاهة، 
ُيعتَمد عليها هذا  التعبري، فال  عن نوع تغيرٍي وخلٍط، وتصرف يف 
وما  واملشهورات،  الضروريات  من  فيها  مبا  ُيعَمل  وإمنا  االعتماد، 
أو  الصحة،  أو ظهور  الشهرة  على  اعتمادًا  املذهب،  قد صّح يف 
ابتناًء على اعتضاد األصول وتطابق األدلة، ال ألنه أورده واحد من 
أصحاب هذه الكتب، فضاًل عن املختصرات اليت دّوهنا من ُدوَنهم، 
فإّن كتاب »الُغَرر«، و »امللتقى«، و »التنوير«، بل »الوقاية«، و 

»الكنز«، وأمثاَلها مشحونٌة بآراء املتأخرين.
مث يأخذ مبا صّح من غري »ظاهر الرواية« و »الّنوادر«، فإهنا، وإن 
تنّزلت رتبُته عن ظاهر الرواية- باعتبار عدم اشتهار إسنادها- إال أّن 
غالبها قد صّحت به الرواية، وساعدته الدراية، فلذلك رّبما اختاره 
كثريون من العلماء املتأخرين على الظاهر، أال ترى صاحب »حتفة 
الفقهاء« قد اختار رواية النوادر على الظاهر، وصّححها يف هالل 

األضحى، حيث قال: »والصحيح أنه تقبل فيه شهادة الواحد«.
وكذلك يف »ظاهر الرواية« ال جيب تقليد التابعي مطلقًا، ويف 
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الصحابة،  زمن  فتاواه يف  ظهر  إذا  تقليده  »النوادر«: جيب  رواية 
ومثل  األصّح،  بعضهم، وجعله هو  وتابعه  اإلسالم،  فخر  واعتربه 

ذلك وقع عن صاحب »اهلداية« وغريه يف مسائل.
»لفتاوى«،  و  »الواقعات«،  من  واألثبت  باألصح  يأخذ  مث 

واألمثل، فاألمثل إىل ما دوهنا من اجملامع والتواليف.

*  *  *
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مطلب
الصحيح نوعان

ومن ههنا ينقدح أّن الصحيح نوعان:  
حّجته  وظهرت  دليُله،  هنض  الذي  وهو  درايًة:  صحيح   -1

وتعليله ممن كان، وكيف كان.
أيب  مثل:  به،  القائل  عن  لثبوته  روايًة؛  صحيح  هو  وما   -�
حنيفة، أو أيب يوسف، أو حممد، أو زفر، أو احلسن، أو مالك، أو 

الشافعي، أو أمحد، أو غريهم، بطريٍق صحيح: 
القادح  عن  ساملًا  الثقة،  عن  الثقة  بنقل  إسناده  برفع  إما   -

والعلة. 
بالعدالِة  ُعرف صاحُبه  قد  معروٍف  كتاٍب  بالوجدان يف  أو   -
والثقِة يف الرواية، كـكتب حممد بن احلسن- رمحه اهلل- وما قد 

سبق ذكره من »املتون«.
فإّن قيل: قد صّرحوا بأن الرواية إذا ُذيِّلت بقوله: »هو الصحيح«، 
»عليه  أو:  يفىت«،  »به  أو:  »الظاهر«،  أو:  املأخوذ«،  »هو  أو: 
على  مقدم  »الصحيح«  وأّن  خيالفه،  أن  للمفيت  فليس  الفتوى«، 

»األصح«، و »لظاهر« على »األظهر« عند التعارض.
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قلت: املراد منه هو الصحيح يف الواقع درايًة أو روايًة، والظاهُر 
حبسب ثبوته يف الواقع على ما مّر تفصيله، غري أّن ذلك ملا كان مما 
ال يعرفه املقّلد إال بتذييل)1( العاِلم بقوله: »هو الصحيح« أو حنوه 
أفادوه هبذه العبارة، وإال فما الفضيلُة يف قول اجلاهِل حبقيقِة احلال، 
ولذلك قالوا: »املذكور يف صورة اإلطالق: أقوى وأصّح مما صّرح 
به«؛ ألنه يكون يف املتون املوضوعة جلمع أقوال صاحب املذهب. 
وذكروا يف ترجيح ما هو »الصحيح« و »لظاهر« على ما هو 
الفعل«  »أصل  بني  يدور  مما  ذلك  وغري  »ألظهر«  و  »األصح« 
أن  يقتضي  مثاًل-  الصحيح«-  »هو  لفظ  أّن  التفضيل«  و«َأفَعل 
يكون سواه غري صحيح، فيكون فاسدًا، والقائل بـ«أنه أصح« 
يف  األصحّية  مزيد  يدعي  أنه  غري  قوله،  صّحة  املخالف يف  يوافق 
قول نفسه، والقائل بـ«أنه الصحيح« حيكم بفساد كالم صاحبه، 
صّحته  على  اّتفق  مبا  واألخذ  نفسه،  كالم  على  الصحة  ويقصر 

املخالُف: أوىل.
قلت: وإمنا ذلك فيما أوردوه بصيغة احلصر، وما يفيده، كقوله: 
»هو الصحيح«، وإال فبدونه، فإمنا يدّل على صحة كالمه ساكتًا 
تعّدد  جلواز  أيضًا؛  عنده  صحيحًا  يكون  أن  فيحتمل  غريه،  عن 

الصحيح روايًة.
أهاًل  ثقًة  عاملًا  القائل  يكون  أن  عرفَت-  كما  فيه-  املعترب  مث 
لذلك، قد ُعرف بالفقه والضبط والورع والعدالة، وإال فقوُل من 

)1( - ويف األصل: )بتزييل(، والصحيح ما أثبت.
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ال ميّيز الغّث من السمني، وال يفّرق بني الشمال واليمني من ضعفاء 
الناس واملستورين الذين مل ُيعرف حاهلم، ومل يثبت عدالتهم، فال 
عربَة به بتصحيحه، كما ال عربة لقوله ونقله، وال ُيعمل مبا تفّرد به 

إال بشرط تعاضد األصول، وَتواُفق األدّلة والّنقول.

*  *  *
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مطلب
الصحيح رواية يضمحل باملعارض

مث ال بد أن ال يعارض فيه ملن هو فوقه أو مثله، وإال فيضمحّل 
بالتعارض أو بظهور عدم صحته. ومثال ذلك: 

ال؟  أم  اإلخفاء  عليه  جيب  هل  اجلهريَة،  قضى  إذا  املنفرد  أّن 
اختلف فيه:

- فقيل: اجلهر أفضل؛ ليكون القضاُء على حسب األداء.
»هو  »اهلداية«:  يف  قال  اإلخفاء.  عليه  جيب  بل  وقيل:   -

الصحيح«. 
واعترض عليه العالمة الصغناقي )ت: 711هـ( يف »النهاية« 
وغريه بأنه خمالف لقول مشس األئمة السرخسي )ت: �48هـ(، 
وفخر اإلسالم )ت: �48هـ(، واإلمام التمرتاشي )ت: �10هـ(، 
احملبويب، وقاضيخان )ت: �59هـ(، وغرِيهم: »يتخّير،  واإلمام 
واجلهر أفضل، وهو الصحيح«. وكذا يف »الذخرية« و »لكايف«: 
»هو األصح؛ ألن القضاء على وفق األداء«، فُعلم أّن ما صّححه 

بقوله »هو الصحيح« غري صحيح.
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وأجاب عنه الشيخ أكمل الدين )ت: �78هـ(- رمحه اهلل- يف 
»العناية« بأن ليس مراُد املصّنِف الصحيَح روايًة حىت يرَد عليه ما 

ُذكر، بل الصحيُح درايًة.
وذلك؛ ألن احلكم الشرعي ينتفي بانتفاء امَلدَرك الشرعي، واملعلوم 
من الشرع كون اجلهر على املنفرد ختيريًا يف الوقت، وحتمًا على 
اإلمام، ولو ال األثُر من أّن النيب- صلى اهلل تعاىل عليه وسلم- أّدى 
بالقراءة كما كان يصليها  التعريس، وجهر فيها  قضاَء فجر غداِة 
املنفرد  يف  ومثله  أيضًا،  اإلمام  يف  بالوقت  بتقّيده  لقلنا  وقتها،  يف 
معدوم، فيبقى اجلهُر يف حّقه على االنتفاء األصلي، فال ُيعَدل عنه 

إال مبوِجٍب، ومل يوجد.
ورّده احملققون بأنا ال نسلم أن األصل يف القراءة اإلخفاء، واجلهر 
بعارِض دليٍل آخَر، فإّن الثابت أّن النيب  كان جيهر يف الصلوات 

إليه قوله تعاىل: چ ھ   كّلها، فشرع الكفاُر يغّلطون، كما يشري 
ے  ے           ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    چ فصلت: ٢٦ ، فأخفى النيب- عليه 
السالم- إال يف األوقات الثالثة، فإهنم كانوا فيها ُغّيبًا، أو نائمني، 
أو بالطعام مشغولني، فاستقّر األمر على ذلك، فهذا يدّل على أن 

األصل فيها اجلهر، واإلخفاء بعارض. 
مث ال نسلم انتفاء امَلدرك الشرعي، بل هو موجود، وهو القياس 
اإلعالم  فيها  أوىل؛ ألن  بل  وإقامٍة،  بأذاٍن  الوقت  بعد  أدائها  على 
يف  ذلك  بعد  ُسّن  وقد  الصالة،  يف  والشروع  الوقت،  بدخول 
القضاء، وإن مل يكن مّثة من ُيعلمه هبما، فُعلم أّن املقصود مراعاُة 
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اجلماعة، وقد روي: »من صلى على هيئة اجلماعة صلْت  هيئِة 
بصالته صفوٌف من املالئكة«.

ويف »موطأ مالك« عن زيد بن أسلم: »إذا رقد أحدكم عن 
الصالة أو نسيها، فليصّلها كما كان يصليها يف وقتها«.

فإن قيل: ما ذكره صاحب »اهلداية« )ت: �59هـ( من سبيب 
اجلهر ثابٌت باإلمجاع، وقد انتفى كّل منهما، فينتفي احلكم، وأما 
، فجعُلها  موافقة القضاء لألداء، فليس على سببيتها إمجاٌع وال نصٌّ

سببًا يكون إثباَت سبٍب بالرأي ابتداًء.
قلنا: احلكم إمنا ينتفي بانتفاء السببني إذا كان اإلمجاع على حصر 
ثبت  ما  أّن  األصول  تقرر يف  وقد  وليس كذلك،  فيهما،  السببية 
باإلمجاع جيوز تعليله وإحلاق غريه به لوجود العّلة فيه. قال بعض 

الفضالء: »...فظهر أّن ما ذكره ليس بصحيٍح درايًة أيضًا«.
العلماء  عن  الكلمات حيث صدرت  أولئك  وذلك حممل  هذا 
الثقات، ووجد يف كالم من ُيعتّد به، ويعتمد على ما يف كتابه، ولو 
قّدر أهنا منحرفة الظاهر عنه جيب محلها عليه إصالحًا لكالمه بقدر 
اإلمكان، وإحسانُا للظّن به حيث ما كان، مهما مل يصّرح خبالفه، 
فكيف وهي صرحيٌة؟ وأما من دوهنم، فال ُيعَبأ بشأنه، وال ُيلتَفت 

إىل كالمه.

*  *  *
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مطلب
فيما قيل: إّن أفضل الكتب...

وما قيل: إّن أفضل الكتب هو »خالصة الفتاوى«، مث »فتاوى 
و  »امللتقط«،  و  »الذخرية«،  و  »احمليطان«.  مث  قاضيخان«، 
من  صدر  حسباٍن  وجمّرد  حمٌض،  حتّكم  »القنية«:  و  »اخلزانة«، 
اّتباع اهلوى، إذ كيف يصّح إن يقال إهنا أفضل من الصحيحني يف 
احلديث؟ ولو ُخّص املراُد بكتب الفقه، فـكتب حممد بن احلسن، 
وما ذكر من املتون أفضل، وأصّح، وأثبت، وأوثق، حبيث ال جيوز 
الوجوه، وكيف  الكتب أصاًل بوجٍه من  بينها وبني تلك  املقايسة 

يقاس املالئكُة مع احلّدادين!؟
نعم، لو اعترب كثرة اشتماهلا على مسائل احلوادث النادرة الوقوع 
ليس  لكنه  ذلك،  الحتمَل  وثبوِتها:  صّحتها  عن  النظر  قطع  مع 
من جهات الترجيح املوِجبة لرجحان ما تضّمنته من املسائل على 
العموم، مع أنه ال يستقيم أيضًا بالنسبة إىل بعض جمامع املتأخرين.

وأعجُب من الكّل عّد »القنية« منها، وصاحبها معتزيلٌّ رمبا ينقل 
أهواَء اجلّبائي )ت: ��0هـ( وأمثاله.
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حنة )ت: 9�1هـ( يف »شرح املنظومة«: »إن  وقال ابن الشِّ
إليه وال  التفات  للقواعد واألصول: ال  كّل ما يف »القنية« خمالفًا 

عمل عليه، ما مل يعضده نقل عن غريه«.
وكذا ما يقال: »إّن اإلمام فخر الدين قاضيخان )ت: �59هـ( 
مقّدٌم على غريه؛ ألنه فقيُه النفس، أهل الترجيح، وهو أَجّل من ُيعتمد 
على تصحيحه«: ال يكاد يستقيم إال بالنسبة إىل بعض األشخاص 
املعيَّنة. وكم هلل من رجال أجّل وأعظًم شأنًا من قاضيخان وأمثاله 

يف الفقه والكمال.
 

*  *  *
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مطلب
الكالم يف اجملتهدين

مث اعلم أن اجملتهد ضربان: 
أحدمها: اجملتهد املطلق، وهو صاحب امللكة الكاملة يف الفقه، 
به من  املستقّل  البصرية، والتمكن من االستنباط  والنباهة، وفرض 
أدلّته، كأيب حنيفة )ت: 150هـ(، وأيب يوسف )ت: �18هـ(، 
)ت:  ومالك  158هـ(،  )ت:  وزفر  189هـ(،  )ت:  وحممد 
179هـ(، والشافعي )ت: �04هـ(، وأمحد )ت: 179هـ(، 

والثوري )ت: 1�1هـ(، واألوزاعي )ت: 157هـ(.
يتحقق  الذي  وهو  قالوا:  إمام،  مذهب  يف  اجملتهد  وثانيهما: 
أصوَل إمامه وأدلّته، ويّتخذ نصوصه أصواًل يستنبط منها الفروع، 
وينّزل عليها األحكام حنو ما يفعله بنصوص الشرع فيما مل يقدر 

على االستنباط من األدلة. 
وتقاصروا  املطلق،  االجتهاد  ربتة  يبلغوا  الطائفة، وإن مل  وهذه 
يف الفقه عن شأِو أوليك، لكنهم ليسوا مبقلدين، بل هم أصحاب 
النظر واالستدالل والبصارة يف األصول، واخلربة التامة بالفقه. وهلم 
حمّل رفيع يف العلم، وفقاهِة النفس، ونباهة الفكر، وقدرٌة وافيٌة يف 
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اجلرح والتعديل، والتمييز بني الصحيح والضعيف، وقدٌم عاليٌة)1( 
يف احلفظ للمذهب، والنضال عنه والذب، وتلخيص املسألة، وبسط 
األدلة، وتقرير احلّجة، وتزييف الشبهة، وكانوا ُيفتون وُيخّرجون.

ثقٍة وضعيٍف يف  بني  العلم:  يف  متفاوتٌة  طوائف  بعدهم  من  مّث 
الرواية، وكامٍل وقاصٍر يف الفقه والدراية.

الكمال  بـابن  املعروف  الرومي  سليمان  بن  أمحُد  جعل  وقد 
العثمانية فقهاَء  الدولة  الفضالء املشاهري يف  )ت: 940هـ( أحُد 

األصحاِب على سّت طبقات: 
1- الطبقة األوىل: اجملتهدون يف الشرع: كاألئمة األربعة ومن 
حيذو حذوهم يف تأسيس قواعد األصول، واستنباط أحكام الفروع 
يف  وال  الفروع،  يف  ال  ألحٍد:  تقليٍد  غري  من  األربعة،  األدلة  عن 

األصول. 
حنيفة  أيب  كأصحاب  املذهب:  يف  واجملتهدون  الثانية:   -2
القواعد  الثالثة، ومن سلك مسلكهم يف استخراج األحكام على 
اليت قّررها شيخهم وأستاذهم. فهم، وإن خالفوه يف بعض األحكام، 
لكنهم يقّلدونه يف قواعد األصول، وبه ميتازون عن املخالفني له يف 

األصول والفروع.
3- والثالثة: اجملتهدون يف املسائل: كاخلّصاف )ت: ��1هـ(، 
والطحاوي )ت: ��1هـ(، والكرخي )ت: �40هـ(، ومشس 
السرخسي )ت:  األئمة  احللواين )ت: 448هـ(، ومشس  األئمة 
وفخر  �48هـ(،  )ت:  البزدوي  اإلسالم  وفخر  �48هـ(، 

)1( - ويف األصل املطبوع: »وقدم عال«، وما أثبت هو الصواب.
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الدين قاضيخان )ت: �59هـ(، وأمثاهلم  الذين ال يقدرون على 
املخالفة: ال يف األصول، وال يف الفروع، وإمنا يستنبطون األحكام 
فيما ال نّص فيها عن اجملتهد يف الشرع على حسب أصوٍل قّررها، 

ومقتضى قواعد بسطها.
4- والرابعة: املقلدون الذين ال يقدرون على االجتهاد أصاًل، 
ولكنهم إلحاطتهم باألصول، وضبطهم املأخذ يقدرون على تفصيل 
أحد  عن  منقوٍل  ألمرين  حمتمل  وحكٍم  وجهني،  ذي  جممٍل  قوٍل 
�70هـ(  )ت:  كالرازي  التخريج:  أصحاب  وهم  اجملتهدين، 

وأضرابه. 
القدوري  احلسني  كأيب  الترجيح:  أصحاب  واخلامسة:   -5
وشأهنم  �59هـ(.  )ت:  »اهلداية«  وصاحب  4�8هـ(  )ت: 
تفضيل بعض الروايات على بعض قوهلم : »هذا أصّح رواية«، و: 

»هذا أوفق للقياس«، و: »أرفق بالناس«.
6- والسادسة: املقلدون القادرون على التمييز بني األقوى، 
وغريها:  الرواية،  وظاهر  املذهب،  وظاهر  والضعيف،  والقوّي، 
»مَلجَمع«  و  »لوقاية«،  و  واملختار«،  »الكنز«،  كصاحب 

وغريهم.
7- والسابعة: املقلدون الذين ال يقدرون على ما ذكر، وال 
بل  اليمني،  عن  الشمال  ميّيزون  وال  والسمني،  الغّث  بني  يفّرقون 
كّل  قّلدهم  وملن  هلم  فالويل  الليل،  كحاطب  جيدون  ما  جيمعون 

الويل.
يف  1010هـ(  )ت:  التميمي  أورده  وقد  ذكره,  ما  وهذا 

»طبقاته« حبروفه، مث قال: »وهو تقسيم حسن جدًا«. 
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مطلب
يف أن تقسيم ابن الكمال حتّكم

وأقول: بل هو بعيد عن الصّحة مبراحل، فضاًل عن حسنه جدًا، 
فإنه حتّكماٌت باردٌة، وخياالٌت فارغٌة، وكلماٌت ال روح هلا، وألفاٌظ 
لِة املعىن، وال سلَف له يف ذلك امُلّدَعى، وال سبيل له إىل  غرُي حمصَّ
تلك الدعوى، وإن تابعه من جاء ِمن َعِقِبه ِمن غرِي دليٍل يتمّسك 

به، وًحّجٍة ُتْلجيه إليه. 
ومهما ساعدناهم يف كون الفقهاء واملتفقهة على هذه املراتب 
الغلط،  فحش  من  يتخلصون  فال  هلم-  مسلم  غري  وهو  السبعة- 
والوقوع يف اخلطأ املفرط يف تعيني رجال الطبقات وترتيبهم على 

هذه الدرجات. 
فليت شعري! ما معىن قوله: »إّن أبا يوسف )ت: �18هـ(، 
أبا  خالفوا  وإن  158هـ(،  )ت:  وزفر  189هـ(،  )ت:  وحممد 
حنيفة )ت: 150هـ( يف بعض األحكام، لكّنهم يقّلدونه يف قواعد 
األحكاَم  منه  أراد  فإن  األصول؟!  من  يريد  الذي  ما  األصول«؟! 
اإلمجالّيَة اليت ُيبَحث عنها يف كتب أصول الفقه، فهي قواعُد عقليٌة، 
وضوابُط برهانيٌة يعرفها املرء من حيث إنه ذو عقٍل، وصاحُب فكٍر 
ونظٍر، سواًء كان جمتهدًا أو غري جمتهٍد، وال تعّلَق هلا باالجتهاِد َقّط.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



115

مطلب
يظهر منه أن األئمة الثالثة 

من أصحاب أيب حنيفة- رمحهم اهلل- جمتهدون على اإلطالق
كما  هبا-  يعرفوا  ال  أن  من  وأجلُّ  أرفُع  الثالثة  األئمة  وشأن 
هو الالزم من تقليد غريهم فيها- فحاشاهم مث حاشاهم عن هذه 
النقيصة. وحاهلم يف الفقه، وإن مل يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثاهلما، فليسوا بدوهنما، وقد اشتهر يف أفواه املوافق واملخالف، 
أّن  مبعىن  يوسف«،  أبو  حنيفة  »أبو  قوهلم:  األمثال  وجرى جمرى 
ليس إال!  أبو يوسف،  الفقاهة هو  القصوى يف  الدرجة  البالغ إىل 
وقوهلم: »أبو يوسف أبو حنيفة« مبعىن أّن أبا يوسف بلغ الدرجة 
القصوى من الفقاهة، ومل يقصر عنها، والقصر على كال التقديرين 

إفرادي.
وقال اخلطيب البغدادي )ت: ��4هـ(: قال طلحة بن حممد بن 
جعفر )ت: �80هـ(: »أبو يوسف مشهور األمر، ظاهر الفضل، 
وأفقه أهل عصره، ومل يتقّدمه أحٌد يف زمانه، وكان على النهاية يف 
العلم، واحلكم، والرياسة، والقدر. وهو أول من وضع الكتب يف 
أصول الفقه على مذهب أيب حنيفة، وأملى املسائل ونشرها، وبّث 

علم أيب حنيفة يف أقطار األرض«.
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يوسف،  أبو  بن احلسن )ت: 189هـ(: »مرض  وقال حممد 
وخيف عليه، فعاده أبو حنيفة، فلما خرج من عنده قال: »إن ميت 

هذا الفىت، فإّنه أعلم من على األرض«. «.
الشافعي  بالغ  قد  189هـ(  )ت:  احلسن  بن  حممد  وكذلك 
)ت: �04هـ( يف مدحه والثناء عليه. قال الربيع بن سليمان )ت: 
فأّخره،  كتبًا،  منه  طلب  وقد  الشافعي،  إليه  »كتب  �70هـ(: 

فكتب إليه )شعر(:
وَمن كأّن َمن رآه قد رأى  ُقل للذي مل يَر عيين ممن رآه مثَله  

َمن َقبَله
لعلـه يـبذُلـه ألهلـه لعلـه العلم َينهى أهَله أن َيمنعوه أهَلـه    

فأنفذ إليه الكتب«.
وقال إبراهيم احلريب )ت: �85هـ(: »قلت ألمحد بن حنبل: ِمن 

أين لك هذه املسائل الدقيقة؟ قال: ِمن كتب حممد بن احلسن«.
أبو  مالك)1( )ت: �04هـ(: »مل يكن  بن أيب  وقال احلسن 
)ت:  أبان  بن  عيسى  وقال  الشديد«.  التدقيَق  هذا  يدّقق  يوسف 

��1هـ(: »هو أفقه من أيب يوسف«.
وقد ذكر القاضي عبد الرمحن بن خلدون املالكي )ت: 808هـ( 
يف »مقدمته« أّن الشافعي رحل إىل العراق ولقي أصحاب اإلمام أيب 
حنيفة، وأخذ عنهم، ومزج طريقة أهل احلجاز بطريقة أهل العراق، 

)1( - احلسن بن أيب مالك من تالميذ أيب يوسف- رمحهما- خاصة )منه- رمحه اهلل(.
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واخُتّص مبذهٍب، وكذلك أمحد بن حنبل أخذ عن أصحاب أيب 
حنيفة مع وفور بضاعته يف احلديث، فاختّص مبذهٍب« انتهى.

ح  القول مبفهوم الصفة  أال ترى أنه ملا اّدعى بعُض الشافعية ترجُّ
على القول بنفيه بكون الشافعي قائاًل به، مع سالمة طبعه، واستقامة 
فهمه، وغزارة علمه، وصّحة النقل عنه لكثرة أتباعه رّده ابن اهلمام 
وآخرون بأّن هذه الكماالت كلها متحّققة يف حممد بن احلسن مع 

تقدم زمانه وعلو شأنه، وهو قائٌل بنفيه.
)ت:  حنيفة  أبو  فيه  قال  فقد  158هـ(،  )ت:  ُزَفُر  وأما 
أْقَيُس  أئمة املسلمني، وإّنه  إماٌم من  150هـ(- رمحه اهلل: »هذا 

أصحايب«.
وكفى  قياسًا«.  أحدُّهم  »هو  ��4هـ(:  )ت:  املزين  وقال 

بذلك شهادًة له.
ولكّل واحد منهم أصوٌل خمتّصٌة به، تفّردوا هبا عن أيب حنيفة 
تعاُرُض  النجاسة  األصل يف ختفيف  أّن  ذلك  فيها. ومن  وخالفوه 

األدلة عند أيب حنيفة- رمحه اهلل- واختالف األئّمة عندمها. 
بل قال الغزايل )ت: 505هـ(: »إهنما خالفا أبا حنيفة يف ثلثي 

مذهبه«.
ونقل النووي )ت: ��7هـ( يف كتابه »هتذيب األمساء واللغات« 
عن أيب املعايل اجلويين )ت: 478هـ(: »أّن كل ما اختاره املزين 
أرى أنه ختريج ُملَتِحٌق باملذهب، فإنه خيالف أقوال الشافعي ال كأيب 
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يوسف وحممد، فإهنما خيالفان أصول صاحبهما)1(«.
جعفر  أبو  اإلمام  يذكره  مل  �41هـ(  )ت:  حنبل  بن  وأمحُد 
من  هو  »إمنا  وقال:  الفقهاء،  عداد  يف  �10هـ(  )ت:  الطربي 

حفاظ احلديث«، وذلك مشهور.
حنبل،  بن  أمحد  »وأما  808هـ(:  )ت:  خلدون  ابن  وقال 
فمقّلده قليل، لُبعِد مذهبه عن االجتهاد«، وقال: »إّن احلنفية أهل 

البحث والنظر، وأما املالكية فليسوا بأهل نظر« انتهى.
فكيف يكون هو من اجملتهدين يف الشرع، دون أيب يوسف )ت: 
158هـ(-  )ت:  وُزَفر  189هـ(،  )ت:  وحممد  �18هـ(، 

رمحهم اهلل- َضراِغِم غابات الفقه، ولُُيوث غياض النظر.

)1( - وباجلملة: فإّن مدار كون أيب يوسف، وحممد، وزفر، وغريهم حنفيني دون 
العصبية،  هو  بل  شيء،  يف  التقليد  هو  ليس  وأمثاهلهم  وأمحد،  والشافعي،  مالك، 
والتعاون، والتناصر يف نشر علمه، وإذاعة مذهبه مع التلّمذ له، وأخذ العلم منه والتفقه 
وقدمائهم  حنيفة  أيب  أصحاب  أجالء  من  كونه  مع  اهلل-  رمحه  زفَر-  ترى  أال  به. 
املختصني به املعتقدين فيه يساق أقواله يف كتب املتأخرين من األصحاب مساق أقوال 
املخالفني يف الباب، وذلك لنقصان أمره يف ذلك املعىن لِقَصر عمره وسرعة أجله وقلة 
أصحابه وأتباعه؛ ألنه مات سنة مثاٍن ومخسني ومأئة يف خالفة املنصور، فلم يكن منه 
ما كان من أيب يوسف وحممد من النصرة والقيام حبمل املذهب ونقله إىل الناس، مع 
ما صح من زفر- رمحه اهلل- من قوله: ما قلت قواًل قط خالفت فيه أبا حنيفة- رمحه 

اهلل، ... هذا )منه- رمحه هلل(. 
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مطلب
يعّرف كوَن أيب يوسف وحممد وزفر حنفيني،

 دون مالك والشافعي وأمحد

حملّله،  إجالهلم  وفرط  لألستاذ،  تعظيمهم  حلسن  أهنم-  غري 
انتصاره  يف  وتوّغلوا  شأنه،  تنويه  على  تشّمروا  حلّقه-  ورعايتهم 
إليها،  ورّدهم  هلم،  ونقلها  للناس،  وروايتها  ألقواله،  واالحتجاج 
واإلفتاء عند وقوع احلوادث هبا، وجتّردوا لتحقيق فروعها وأصوهلا، 
وتعيني أبواهبا وفصوهلا، ومتهيد قواعَد حمكمٍة، ومقايس متقنة يستفاد 
هبا األحكام، واستنباِط قوانني صحيحة، وطرائق قومية يتعّرف هبا 
املعاين يف تضاعيف الكالم، وأجروا ذلك يف تصحيح مذهبه وبيانه 
ملن يتمسك به؛ العتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق لالقتداء به واألخذ 
بقوله، وأوثق للمفيت وأرفق للمستفيت، على ما قال ِمسَعُر بن ِكدام 
)ت: 155هـ(: »من جعل أبا حنيفة بينه وبني اهلل تعاىل رجوُت 
أن ال ُيخاَف عليه، ومل يكن فّرط على نفسه يف االحتياط« انتهى.

بلَدِته،  أهل  بذلك  له  َشهد  ُيلحُق،  ال  مبقاٍم  الفقه  يف  ومقامه 
وخصوصًا مالك )ت: 179هـ( والشافعي )ت: �04هـ(.

الثالثة،  كاألئمة  املخالفني:  عن  امتازوا  الوجه  ذلك  ومن 
واألوزاعّي )ت: 157هـ(، وسفيان )ت: 1�1هـ(، وأمثاهلم؛ 
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ال ألهنم مل يبلغوا رتبَة االجتهاد املطلِق يف الشرع، ولو أهنم أولعوا 
بالنص  هلا  واالحتجاج  الناس،  يف  وَبّثها  اخَلَلف  بني  آرائهم  بنشر 
والقياس لكان كّل ذلك مذهبًا منفردًا عن مذهب اإلمام أيب حنيفة، 

خمالفًا له.
هذا... وإن أراد منه األدّلَة األربعَة، وأصول الشريعة من الكتاب، 
والسنة، واإلمجاع، والقياس يف األخذ عنها واالستنباط منها، فال 
سبيل له إىل ذلك؛ ألّن الشريعة مستنُد كّل األئمة وملجأهم يف أخِذ 

األحكام، فال يتصّور خمالفُة غرِيه له فيها.
فإن قيل: لعّل مراده أهنم يقّلدون أبا حنيفة يف كون قول الصحايب 
واملراسيل)1( حّجًة، دون االستصحاب، واملصاحل املرسلة، وأمثال 

ذلك. 
قلت: هذا ليس من التقليد يف شيء، بل إمنا وافَق رأُيهم يف ذلك 

رأَيه، وقامت احلجُة عندهم كما قامت عنده.
أيب حنيفة  تقليُد  يلزمه  مالكًا )ت: 179هـ( ال  أّن  ترى  أال 
)ت:  الشافعيَّ  وال  املراسيل،  حبّجيَّة  القول  من  150هـ(  )ت: 
�04هـ( من القول بنفي احلجية عن املصاحل، وال تقليُد بعِضهم 
لبعٍض من االّتفاق يف كون اإلمجاع، وخرب الواحد، والقياس حّجًة، 
فإنه إمنا أنكر حجّيَة اإلمجاِع بعُض املبتدعة، وحّجّيَة القياِس داوُد 

الظاهريُّ وغرُيه من الشّذاذ)�(.

)1( - ويف األصل املطبوع: »املراسل«، وهو خطأ.
مع  هذا  يّتفق  وال  شّذ،  مصدر  وهو  الشذوذ«  »من  املطبوع:  األصل  ويف   -  )�(

السياق، والصواب ما أُثبت. 
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بن  القّفال )ت: 417هـ(، وأيب علي  ُنقل عن أيب بكر  وقد 
من  ��4هـ(  )ت:  حسني  والقاضي  ��0هـ(،  )ت:  حريان 
الشافعية أهنم قالوا: »لسنا مقّلدين للشافعي، بل وافَق رأُينا رأَيه«.

*  *  *

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



1��

مطلب
يف أن الطحاوي ليس مبقّلد وإمنا وافق رأُيه رأَي أيب حنيفة

وهو الظاهر من حال اإلمام أيب جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ( 
يف أخذه مبذهب أيب حنيفة )ت: 150هـ(- رمحه اهلل- واحتجاجه 
له، وانتصاره ألقواله على ما قال يف أّول كتاب »شرح اآلثار«: 
العلماء،  وتأويل  واملنسوخ،  الناسخ  فيه  ما  كتاٍب  كّل  »َأذكر يف 
واحتجاج بعضهم على بعض، وإقامة احلجة ملن صّح عندي قوُله 
منهم ريثما يصّح فيه مثُله من كتاٍب، أو سّنٍة، أو إمجاٍع، أو تواُتٍر 

من أقاويل الصحابة أو تابعيهم- رضي اهلل عنهم«.
مث إّن قوله)1( يف اخلّصاف )ت: ��1هـ(، والطحاوي )ت: 
��1هـ(، والكرخي )ت: �40هـ(: »ال يقدرون على خمالفة 
فإّن ما  الفروع« ليس بشيء،  أيب حنيفة: ال يف األصول، وال يف 
خالفوه من املسائل ال ُيعّد وال حيصى، وهلم اختيارات يف األصول 
واحتجاجاٌت  واملسموع،  بالقياس  مستنبطٌة  وأقواٌل  والفروع، 
الفقه،  كتَب  تتّبع  من  على  خيفى  ال  ما  على  واملعقول  باملنقول 

واخلالفّيات، واألصول.
)1( - أي: ابن كمال باشا.
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وقد انفرد الكرخي )ت: �40هـ(- رمحه اهلل- عن أيب حنيفة- 
رمحه اهلل- وغرِيه يف: »أّن العامَّ بعد التخصيص ال يبقى حّجًة أصاًل، 
وأّن خرب الواحد الوارد يف حادثٍة تعمُّ هبا البلوى، ومتروَك احملاجة 

عند احلاجة: ليس حبّجٍة قّط«.
وأبو بكر الرازي )ت: �70هـ(- رمحه اهلل- يف: »أّن العاّم 
املخصوص حقيقٌة إن كان الباقي مجعًا، وإال فمجاز«، أليس هذا 

من مسائل األصول؟!

*  *  *
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مطلب
يف تنويه شأن أيب بكر الرازي اجلّصاص- رمحه اهلل

مث إنه عّد أبا بكر الرازي اجلصاص )ت: �70هـ( من املقّلدين 
الذين ال يقدرون على االجتهاد أصاًل، وهو ظلم عظيم يف حقه، 
وتنزيل له عن رفيع حمّله، وغضٌّ منه، وجهل بّين جباللة شأنه يف 
العايل يف األصول، ورسوخ  الفقه، وكعبه  املمتّد يف  العلم، وباِعه 

قدمه، وشّدة وطأِته، وقوة بطشه يف معارك النظر واالستدالل.
ومن تتّبع تصانيفه، واألقوال املنقولة عنه َعِلَم أّن الذين عّدهم من 
اجملتهدين من مشس األئمة وَمن بعَده كلُّهم عياٌل أليب بكر الرازي 
الختياراته،  نصَبها  اليت  دالئُله  ذلك  ومصداق  �70هـ(  )ت: 

وبراهيُنه اليت كشف فيها عن وجه استدالالته.
نشأ ببغداد اليت هي دار اخلالفة)1( ومدار العلم والرشاد، ومدينة 

)1( - قال السيوطي يف كتابه »حسن احملاضرة«: )واعلم أن كل بلدة صارت دار 
منها  وعفت  السّنة،  فيها  وَعَلت  هبا،  اإلسالم  شعائر  وكثرت  أمرها،  عظم  اخلالفة 
البدعة، وصارت مسكن العلماء، وحمّط رجال الفضالء، وهذا سّر من أسرار اهلل أودعه 
يف اخلالفة النبوية، حيثما كانت يكون معها اإلميان والكتاب، كما ورد حديٌث دالٌّ 
على أن اإلميان والعلم يكونان معها، وال تظّنّن أن ذلك بسبب امللك، كيف؟! وقد 
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السالم، ومعِقل اإلسالم، ورحل يف األقطار ودخل األمصاَر، وَلِقي 
العلماَء أويل األيدي واألبصار، وأخذ الفقه واحلديث عن املشايخ 

الكبار.
وقال مشس األئمة احللواين )ت: 448هـ( فيه: »هو رجل كبري 
تقليد  نقلده ونأخذ بقوله«. فكيف يصّح  العلم، وإّنا  معروف يف 

اجملتهد للمقّلد؟!
وُذكر يف »الكشف الكبري« ما يدّل على أنه أفقُه من أيب منصور)1( 

املاتريدي )ت: ���(.
وقال قاضيخان )ت: �59هـ( يف التوكيل باخلصومة: »جيوز 
رة أن توّكل، وهي اليت مل ختالط الرجال، بكرًا كانت  للمرأة املَخدَّ
أو ثيبًا، كذا ذكر أبو بكر الرازي(، مث قال: »وعامة املشايخ أخذوا 

مبا ذكره أبو بكر الرازي- رمحه اهلل(.

كان يف أقطار األرض من امللوك من هو أشّد بأسًا، وأكثر جندًا- كالعراق، والروم، 
والعجم، واهلند، واملغرب- من ملوك مصر حني كان اخللفاء العباسية هبا، وليس الدين 

والعلم قائمًا ببالدهم كقيامهما مبصر( انتهى كالمه.

هَرَوردي يف كتابه الذي مّساه »إدالة العيان  قال الشيخ شهاب الدين عمر بن حممد السُّ
أطوار  توأمان جيريان يف  آدم  العلوم يف  واجتماع  اخلالفة  )أن خلعة  الربهان«:  على 

الكون كَفَرَسي ِرهاٍن( انتهى. 

وأثبتُّ ذلك يف ترمجة املتوكل على اهلل أيب العز عبد العزيز بن يعقوب العّباسي يف سنة 
ثالث وتسعمائة. من كتاب »وفّية األسالف« )منه- رمحه اهلل(.

)1( - ويف األصل املطبوع: »املنصور«، وهو خطأ.
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»يلزم  الرازي:  قال  خمّدرًة،  املرأة  »اهلداية«: »ولو كانت  ويف 
التوكيل منها(...- مث قال- ...وهذا شيء استحّبه املتأّخرون(.

وقال ابن اهلمام )ت: 8�1هـ(- رمحه اهلل: »هو اإلمام الكبري 
أبو بكر اجلّصاص أمحد بن علي الرازي- رمحه اهلل... يعين)1(: أّما 
على ظاهر إطالق األصل وغريه عن أيب حنيفة- رمحه اهلل- فال فرق 
بني البكر والثيب املخدرة واملَُبّرَزة، والفتوى على ما اختاروه من 
ذلك، وحينئٍذ فتخصيص الرازي مث تعميم املتأخرين ليس إال لفائدة 

أنه املبتدئ بتفريع ذلك، وتبعوه« انتهى كالمه.
كتبه  يف  �48هـ(  )ت:  السَرخسي  األئمة  مشس  أكثَر  وقد 
النقل عن أيب بكر الرازي )ت: �70هـ( واالستشهاد به، واملتابعَة 

آلرائه.
من  وعّدهم  بعده،  َذكَره  ومن  448هـ(  )ت:  احللواين  مث 
بكر  أيب  إىل  علومهم  سلسلُة  ينتهي  كلُّهم  املسائل  يف  اجملتهدين 
الرازي: فقد تفّقه عليه أبو جعفر اأُلستروَشين، وهو أستاذ القاضي 
بن خضر  وأبو علي احلسني  الّدُبوسي )ت: 4�0هـ(،  زيد  أيب 
احللواين )ت:  األئمة  أستاذ مشس  النسفي )ت: 4�4هـ(، وهو 
تالمذه،  من  السَرخسي )ت: �48هـ(  أن  ومعلوم  448هـ(، 
وقاضيخان )ت: �59هـ( من أصحاب أصحابه، فلعّله نظر إىل 
قوهلم أنه: »كذا يف ختريج الرازي«، فظّن أّن وظيفته يف الصناعة 

هي التخريج فحسب، وأن غاية شأِوه هذا القدر.
استحبه  شيء  )وهذا  »اهلداية«:  صاحب  لقول  تفسري  »يعين...  قوله    -  )1(

املتأخرون(.
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اهلل  رضي  عباٍس-  ابن  قول  وأصحابه  حنيفة  أبو  خّرج  وقد 
عنهما- يف تكبريات العيدين أهنا ثالث عشرة)1( تكبريًة حبمل أهنا 
على هذا العدد بإضافة التكبريات األصلية، والشافعي وأتباعه حبملها 

على الزوائد.
أبو يوسف قول الشعيب )ت: �10هـ(- رمحه اهلل-  وخّرج 
أّن للخنثى املشكل من املرياث نصَف النَِّصيَبني بأّن ذلك ثالثٌة من 

سبعٍة، وحممٌد- رمحه اهلل- بأنه مجسٌة من اثين عشر.
حنيفة  أيب  قوَل  �40هـ(  )ت:  الكرخي  احلسن  أبو  وخّرج 
)ت: 150هـ( وحممد )ت: 189هـ(- رمحهما اهلل- يف تعديل 
الركوع والسجود وجعله واجبًا، وأبو عبد اهلل اجلرجاين مجله على 

السنة.
ونظائر ذلك كثرية وقعت من كبار اجملتهدين، فما ضّرهم ذلك 
الرازي  أبا بكر  يف اجتهادهم، وال نّزهلم من شأهنم، فكيف ينّزل 

)ت: �70هـ( إىل الرتبة النازلة عن َمنِزلته. 
مث إنه جعل القدوري )ت: 4�8هـ( وصاحب »اهلداية« )ت: 
�59هـ( من أصحاب الترجيح، وقاضيخان )ت: �59هـ( من 
اجملتهدين، مع تقّدم القدوري على مشس األئمة زمانًا، وكوِنه أعلى 

منه كعبًا وأطوَل باعًا، فكيف ال من قاضيخان؟!

*   *   *

)1( - يف األصل املطبوع: »ثالث عشر«.
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مطلب
يف أن صاحب »اهلداية« ليس بدون قاضيخان، بل هو أجّل منه

وأما صاحب »اهلداية«، فهو املشار إليه يف عصره، واملعقود عليه 
اخلناصُر يف َدْهِره، وفريُد وقته، ونسيج َوحِده.

بالفضل  أهل عصره  له  أقّر  أنه  »اجلوهر« وغريه  ُذكر يف  وقد 
والتقدم كاإلمام فخر الدين قاضيخان )ت: �59هـ( واإلمام زين 
الدين الَعّتايب )ت: �58هـ( وغريمها، وقالوا: إنه فاق على أقرانه 
حىت على شيوخه يف الفقه، وأذَعنوا له به. فكيف ينّزل شأنه عن 
قاضيخان مبراتب، بل هو أحّق منه باالجتهاد، وأثبت يف أسبابه، 

وألزم ألبوابه.
هذا... مّث مل حيصل من بيانه فرٌق بني أهل الطبقة اخلامسة والسادسة، 
وليت شعري أن هذا الرجل بأي مقياس قاسهم، ووجد هذا التفاوت 
املوانسة مبن ذكره يف  الباب،  كليل  املمارسة يف  قليل  بينهم، وهو 
الكتاب، وال يعرف كثريًا منهم، رّبما جيعل الواحَد اثنني، ويعكس 
ر، وينسب كثريًا من الكتب ال إىل  م عما هو عليه ويؤخِّ األمَر، ويقدِّ

صاحبها، فكيف يعرف طبقاهتم، وميّيز يف الفقه درجاهتم؟!
واحلال أن العلم هبذه الكلية كاملتعّذر بالنسبة إىل أجّلة الفقهاء، 
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أين طرفاها، على  ُيدرى  املفرغة ال  فإهنم كاحللقة  العلماء،  وأئّمة 
ما يشري إليه قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  چ 
الزخرف: ٤٨، يريد- واهلل أعلم- أّن كّل آيٍة إذا ُجّرد النظُر إليها قال 

الناظُر: هي أكرب آليات، وإال فال يتصّور أن يكون كّل آيٍة أكرَب من 
األخرى من كّل جهة للتناقض.

*  *  *
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مطلب
الغالب على فقهاء العراق اخلمولة

ولكن ملا كان الغالُب على فقهاء العراق السذاجة يف األلقاب، 
وعدم التلّون يف العنوانات، والعضاضة يف اجلري على منهاج السلف 
يف التجايف عن األلقاب اهلائلة، واألوصاف احلافلة، والتحاشي عن 
الترفع وتنويه النفس وإعجاب احلال، تدّينًا، وتصّلبًا، وتوّرعًا، وتأّدبًا، 
كما كان الغالُب عليهم اخلمولُة واالجتناُب عن والية القضاِء وتناوِل 
األعماِل السلطانية؛ ألن منازع االّتباع ما كانت مفارقًة عنهم، وال 
يف  مذهبهم  يذهبون  فكانوا  غريهم،  شعار  إىل  متحّولًة  شعارهم 
العامة، وميتهنها  يتبّذهلا  بالتمّيز عن غريهم بأمساٍء ساذجٍة  االكتفاء 
وقُة من االنتساب إىل الصناعة أو القبيلة أو القريِة أو احملّلة أو حنو  السُّ
ذلك، كاخلّصاف )ت: ��1هـ(، واجلّصاص )ت: �70هـ(، 
والقدوري )ت: 4�8هـ(، والثلجي )ت: ��5هـ(، والطحاوي 
)ت:  يمري  والصَّ �40هـ(،  )ت:  والكرخي  ��1هـ(،  )ت: 
��4هـ(، فجاء املتأخرون منهم على منهاجهم يف االكتفاء هبا، 

وعدم الزيادة عليها يف احلكاية عنهم.
وأما الغالُب على أهل خراسان- وال سّيما ما وراء النهر- يف 
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غريهم،  على  الترّفع  يف  املغاالُة  فهو:  واملتأخرة،  الوسطى  القرون 
التصّنع  مع  وكربياَء،  ُعْجبًا  بأنفسهم  والذهاُب  حاهلم،  وإعجاب 
وال  سواهم،  عّمن  األحاديَث  يستصغرون  ورياًء،  مسعًة  بالتواضِع 
يستكرمون يف معمورة األرض مثوًى غري مثواهم، وقد تصور كلٌّ 
ِمنهم يف َخَلِده أّن الوجود كلَّه يصغَّر باإلضافة إىل َبَلده، فال جرم 
وومسوا  النبيلة،  باأللقاب  فُلّقبوا  علمائهم،  يف  منهم  ِعرٌق  انَتَزع 
وصدِر  اإلسالم،  وفخر  األئّمة،  مشس  مثَل:  اجلليلة،  باألوصاف 

الشريعة. 
اإلتراف  من  املنوال  ذلك  على  أخالقهم  يف  احلال  واستمّرت 
والغلّو يف تنويه أسالفهم، والغّض)1( من غريهم، فإذا ذكروا واحدًا 
من أنفسهم بالغوا يف وصفه وقالوا: »الشيخ اإلمام األجل الزاهد 
الفقيه«، وحنو ذلك، وإذا نقلوا كالمًا عن غريهم، فال يزيدون على 

مثل قوهلم: »قال الكرخي واجلصاص«.
ورمبا يقتدي هبم من عداهم ممن يتلّقى منهم الكالم، فيظنُّ اجلاهُل 
ودرجاِت  العلماء  وطبقات  الكمال  يف  ومراتبهم  الرجال  بأحوال 
على  األوصاِف  بنباهِة  االستدالِل  يف  فيأخذ  وء،  السَّ ظّن  الفقهاء 
نباهة املوصوف، فيحِمُله ذلك على اإلنكار مبا عداهم، واستخفاِف 

رجاِل اهلل سواهم.
وقد كان ابن الكمال )ت: 8�1هـ( على ِواليِة َعَمل اإلفتاِء 
من جهة الدولة، فأحوجه ذلك إىل مراجعِة كتب الفتاوى، واإلكثار 

)1( - ويف األصل املطبوع: »العّض«، وهو خطأ.
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من مطالعِة ما فيها يف حتصيل أَرِبه والتخّلِص عن ُكَرِبه، ووقع نظره 
من  والوضع  أنفسهم  رفع  من  النهر  وراَء  ما  أهل  به  سار  ما  يف 
غريهم، فانتزع إليهم، وصار ذلك طبيعًة له، وسببًا هلجومه على)1( 

هذه التحّكمات الباردة والتعّسفات الداهرة.
فكان ما فعله حّدًا ملن بعده من اجلهلة، فال جياوزون عما ذكره، 
وال يتعّدون طوره يف تنزيل العايل عن درجته ورفع غريه فوق رتبته، 
فلو نقل إليهم شيء عن كبار العلماء رمبا يقولون: »إّنه ليس من 

اجملتهدين«؛ ألنه ليس مبذكوٍر يف طبقاهتم.
وغري مستوٍر عن أهل الشأن أّن ما أورده الرجُل منهم يف كتابه 

كُنغبٍة من دأماء، وتربٍة يف يهماء.
وعن عائشة- رضي اهلل تعاىل عنها- قالت: »أمَرنا رسول اهلل 

 أن ننّزل الناَس منازهلم« صححه احلاكم وغريه.
فّضل  اهلل  ولكن  األرض،  يف  احلق  ودعاة  الدين  أئّمُة  وكّلهم 

بعضهم على بعض.
وهذه فوائُد وفصوٌل، وقواعُد وأصوٌل ألرباب البصرية والتحصيل، 

واهلل اهلادي إىل سواء السبيل، وهو حسيب ونعم الوكيل.

)1( - ويف األصل املطبوع: »إىل«، وهذا خطأ.
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المطلب الثالث
يف سرد آياٍت وأحاديَث حتتوي من احلجج 

الناطقة باملقصود على لباهبا وأصوهلا، وتنطوي 
من الرباهني الباهرة على أبواهبا وفصوهلا

اعلم أّن الصالة أعظم فرائض اهلل تعاىل، وأقوى أركان اإلسالم، 
املعرفة،  الدين، وعلم  املعامل، وعماد  وأفضلها بعد اإلميان، وأعلى 

ونور اليقني، ما خلت عنها شريعة، وما صحت دوهنا طريقة.
وهي أجّل وسيلة للخلق، وأمثل ذريعة هلم يصلون هبا إىل جناب 
احلّق، فإهنا عبادٌة حمضٌة، وطاعٌة حسنٌة بالذات، تاليٌة لإلميان، ثانية 
العبادات، ثابتٌة بالكتاب، والسنة، ومتاواتر األخبار، وواجبٌة مؤكدٌة 

على األبد، ال تسقط بعذٍر من األعذار.
ويف تركيبها ما يدّل على كوهنا ثانيًة لإلميان على ِتلِوه، واّتصاهلا 
يتلوه  وللذي  اجملَّلي،  احللبة:  أقراس  من  للسابق  يقال  فإنه  لصلِوه، 
ويكون رأسه عند َصَلَويه: املصلي، على ما قال سيف الدولة)1( )ت: 

)1( - هو أمري الشام سيف الدولة أبو احلسن علي بن عبد اهلل بن محدان الذي يقول 
فيه أبو الطيب )شعر(: 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



1�4

��5هـ( خماطبًا ألخيه ناصر الدولة )ت: �58هـ( )شعر(: 
إذا كنُت أرضى أن يكون  وال بّد يل من أن أكون مصّليًا  

لك السبُق
وما مجع اهلل سبحانه بينها وبني غريها من الصاحلات يف القرآن 
إال وقد بدأ هبا، وقّدمها على ما سواها، ما خال اإلميان. وال تسقط 
عن املكّلف بعذر ما مهما كان متمّكنًا منها، فإّن املريض املشرف 
على اهلالك يفترض عليه إقامتها، وُيطاَلب ذّمته بأدائها، كما قال 
النيب  لعمران بن احلصني- رضي اهلل عنه: »صلِّ قائمًا، فإن مل 

تستِطع فقاعدًا، فإن مل تستِطْع فعلى َجْنٍب«.
هذا...، وقال ُزفُر )ت: 158هـ(- رمحه اهلل: »إن َعَجز عن 

اإلمياء برأسه يومُئ بعينه، وإن َعَجز عنه فِبَقلِبه«.
استمّر  وإن  قضاؤها،  عليه  فيجب  أّخرت،  اإلمياء  تعّذر  إْن  مث 
عجزه أكثر من يوٍم وليلة. وقيل: ال يلزمه القضاء إن زاد على اليوم 

والليلة، كما يف اإلغماء. 
وقالوا فيمن ُقطع يداه ورجاله من املرفقني والساقني: »إن وجد 
من يوضئه بأمره يغسل وجهه وموضع القطع وميسح رأسه، وإال 
وضع وجهه ورأسه وموضع القطع على اجلدار، وميسح فيصلي«.

فإنه َملَك الزمَن بأرضه ومسائه إن كان قد َمَلك القلوَب  
من قرنائه والسيف من أمسائه الشمس من ُحّساده والنصر  

من ُحسِنه وإبائه ومضائه. )منه- رمحه اهلل( أين الثالثة من ثالث خالله   
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مطلب
يف أن الصالة ال تسقط عن املكلف بعذر

وقالوا يف املرأة: إذا خرج بعض ولدها ال تكون نفساَء، فإن مل 
يتأّذى  كيال  هناك،  وجتلس  حفرٌة،  فيحفر  عاصيًة،  صارت  تصّل 

الولد، فتصّلي.
وقالوا يف الغريق: إذا حضره وقت الصالة، وأمكنه أداؤها بتعّلق 
خشٍب أو حشيٍش)1( أو حنو ذلك وَتَرَكها يكون عاصيًا وميوُت 

آمثًا.
وقالوا يف املستحاضة: إذا ترددت يف احليض والطهر، ومل يستقّر 
رأيها يف أحدمها ال ُتمسك عن الصالة، بل تصّليها يف كل وقٍت 
يف  االحتياط  لوجوب  طهٍر،  أو  حيٍض  وقَت  كونه  يف  ترددت 

العبادات.
وقد اشتملت من احملاسن على توحيد اهلل سبحانه والثناء عليه، 
ومتجيده واالبتهال إليه، ودائه والتوّكل عليه، فإّن أّوهلا الطهارُة سّرًا 
وجهرًا، مث مجُع اهلّمة وإخالُء السّر بالنية، مث االنصراف عما دون 
اهلل تعاىل بالقصد حنوه والتوجه إليه، مث اإلشارُة برفع اليدين إىل نبذ 

)1( - يف األصل املطبوع: »خشيش«، وهو خطأ.
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قدر  تعظيم  النهاية يف  التكبري، وهو  أذكارها  أول  به، مث  ُرِبط  ما 
اهلل تعاىل، مّث أّول ثناٍء فيه ثناٌء ال يشوبه ذكر شيء سواه، مّث قراءُة 
كالمه عّز وجّل، ومناجاته قد زّم جوارحه، هيبًة وخشوعًا وإجالاًل 
وتعظيمًا، مث حتقيق ما عّبر بلسانه عن ضمريه من التعظيم هلل تعاىل 
فعاًل وحركًة، وتنزيهه سبحانه عز وجل، وإجالله وتقديسه بكل 

ذكر وتسبيحة.
الصالة  لذكر  املتضمنة  اآليات  من  املطلب عدة  هذا  فنورد يف 
بإرداق مقاالت املهرة احلّذاق يف علم التفسري أصحاب التصانيف 
املقلولة يف هذا الفن املنيف، أعين »الكشاف«، و«أنوار التنزيل«، 
وتأكيد  هبا،  التكليف  ورود  كيفية  ليتعرف  بعباراهتا  »ملدارك«  و 
األمر بإقامتها، ونستتبع ذلك بذكر التفاسري املنقولة عن النيب  
وأصحابه األعيان- رضي اهلل عنهم ورضوا عنه- والذين اّتبعوهم 
ما  غالب  فإّن  الشأن،  هذا  يف  الواردة  األحاديث  وسائر  حبسان، 
النظم  حمتمالت  من  كونه  مع  الثالثة-  التفاسري  هذه  يف  يفيدونه 
، أو الصحابة، أو التابعني،  ومفاد العبارة- قد رويت عن النيب 
دواوين  عليها  واحتوت  الدين،  وأئمة  التفسري  أهل  أو غريهم من 

السنة، وجمامع السري، واملغازي، واألخبار.
وأحسن طرق التفسري القرآن، فما أمجل يف مكان، فإّنه قد فّسره 

يف موضٍع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك:
عن  نقل  فقد  له.  وموضحة  للقرآن  شارحٌة  فإهنا  بالسنة،   -
الشافعي )ت: �04هـ(- رمحه اهلل: »أّن كل ما حكم به النيب- 

عليه الصالة والسالم- فهو مما فهمه من القرآن، لقوله تعاىل: چ ې  
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ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  چ النساء: ١٠٥.
من  شاهدوا  ملا  بذلك،  أدرى  فإهنم  الصحابة،  بأقوال  مث   -
القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا، وِلما هلم من الفهم التامِّ، والعلم 
الصحيح، والعمل الصاحل، ال سّيما علماؤهم وكرباؤهم، كاخللفاء 

الراشدين، والعبادلة)1( الراسخني.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي اهلل عنه: »كان الرجل 
منا إذا تعّلم عشَر آياٍت مل جياوزها حىت يعرَف معانيهّن، والعمَل 

هبن«.
وعن أيب عبد الرمحن السلمي: حّدثنا الذين كانوا يستقرئون)�( 
حىت  جياوزوها  مل  آيات  عشر  تعلموا  إذا  فكانوا   ، النيب  من 

يعرفوا معانيهن.
عن  سفيان،  عن  وكيع  ثنا  بشار،  بن  حممد  »حّدثنا  وقال: 
األعمش، عن مسلم بن صبيح أيب الضحى، عن مسروق، قال عبد 
)1( -  العبادلة هم: 1- عبد اهلل بن مسعود، �- وعبد اهلل بن عباس، �- وعبد 
بن  عمرو  بن  اهلل  وعبد  احلنفية.  عند  عنهم-  اهلل  رضي  اخلطاب-  بن  عمر  بن  اهلل 
العاص دون ابن مسعود عند الشافعية، فإّن ابن مسعود ليس هو منهم عندهم، وذلك 
اصطالح حمض، ولكّن الظاهر مع احلنفية. كيف؟ فإّن ابن مسعود خيتّص باسم عبد 
اهلل عند اإلطالق، وهو أفقه من كلهم، وأعلم وأجل منهم، وأكثرهم نشرًا للعلم، وبّثًا 
للشريعة. وغالب مذهب أيب حنيفة وأصحابه- رمحهم اهلل- مأخوذ عنه وعن علي 
بن أب طالب- رضي اهلل عنهما. وقد صّنف حممد بن علي بن عبد الكرمي اجلرجاين 

احلنفي يف ذلك كتاَب »االقتداِء بعلّي وبعبد اهلِل«. )منه- رمحه اهلل(
)�( - ويف األصل املطبوع: »يستقرون«.
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اهلل بن مسعود: ِنعَم ترمجاُن القرآن ابن عباس(.
مّث يف األخذ بتفسري التابعني خالف:

- قال شعبة بن احلجاج )ت: 1�0هـ(: »أقواهلم يف الفروع 
ليست حبّجة، فكيف يف التفسري؟!«. 

- وكان الثوريُّ )ت: 1�1هـ( يقول: »إذا جاءك التفسري عن 
جماهٍد، فحسبك به«. 

- قال حممد بن إسحاق: حّدثنا أبان بن صاحل، عن جماهد، قال: 
»عرضُت املصحَف على ابن عباس ثالث َعَرضاٍت من فاحتته إىل 

خامتته أوِقُفه عند كّل آيٍة منه وأسأله عنها«.
دِّي الكبري )ت:  - وغالُب ما يرويه إمساعيل بن عبد الرمحن السُّ

1�8هـ( عن ابن مسعود وابن عباس.

*   *   *
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مطلٌب
يف حال اإلسرائيليات

الكتاب  أهل  أقاويل  من  حيكونه  ما  عنهم)1(  ُينَقل  رمبا  ولكن 
واإلسرائيليات، وهي: 

1- إما معلوم الصدق.

�- إما معلوم الكذب.
�- وإما غري معلوم احلال.

وهذا القسم الثالث ال ُيؤمن به وال ُيكذَّب، وإمنا جيوز حكايته 
لالستشهاد، ال لالعتضاد، لقوله – عليه الصالة والسالم: »حّدثوا 

عن بين إسرائيل وال حرج«. 
قال ابن جرير: »حدثنا حممد بن بشار، حدثنا مؤّمل، عن سفيان، 
عن أيب الزناد، قال ابن عباس- رضي اهلل تعاىل عنهما: »التفسري 
على أربعة أوجه: 1- وجه يعرفه العلماء، �- ووجه يعرفه العرب 
من كالمها، �- وتفسري ال ُيعذر أحٌد جبهله، 4- وتفسري ال يعلمه 

إال اهلل«.

)1( - أي: التابعني.
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وعنه: »أُنِزل القرآُن على أربعة)1( أحرف:
1- حالٌل وحراٌم ال ُيعذر أحٌد باجلهل به،

�- تفسري يفّسره العرب، 
�- وتفسري يفّسره العلماء، 

4- ومتشابٌه ال يعلمه إال اهلل، ومن ادعى علمه سوى اهلل فهو 
كاذب«.

عليه،  فال حرج  شريعًة،  أو  لغًة  ذلك  من  يعلم  مبا  تكلم  ومن 
يعلمه،  مبا  اجلواب  عنه:  سئل  فيما  أحد  كل  على  الواجب  فإن 

والسكوت عما ال يعلمه. قال اهلل تعاىل: چ  پ  پ   ڀ  ڀ  
چ آل عمران: ١٨٧، ويف احلديث: »َمن ُسِئل َعن ِعلٍم فَكَتَمه ُأْلِجم يوَم 

القيامِة بلجاٍم من ناٍر«.

*   *   *

)1( - ويف األصل املطلوب: »سبعة«، وهو سهو، والتصويب من »تفسري الطربي«.
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مطلب
تأويل من فّسر القرآن برأيه

القرآن  فّسر  »من  قال:  النيب   عن  عباس  ابُن  رواه  وما 
برأيه أو مبا ال يعلم، فليتبوأ مقعده من النار« أخرجه أبو داود، 
والنسائي، وابن جرير، وقال الترمذي: »حديث حسن«، فمحمله 

أمران: 
أحدمها: أن يكون له يف الشيء رأٌي وإليه َميٌل من طبعه وهواه، 
فيتأّول القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتّج به على تصحيح غرضه، 
ولو مل يكن له هذا الرأي واهلوى لكان ال يلوح له من القرآن ذلك 

املعىن.
وثانيهما: أن يتسارع إىل تفسري القرآن بظاهر العربية، ِمن غري 
استظهاٍر بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من 
األلفاظ احملتملة واملبدلة، واالختصار واحلذِف واإلضمار، والتقدمي 

والتأخري.
أال ترى أن قوَله تعاىل: چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  چ اإلسراء: 
فالناظر إىل ظاهر  بقتلها.  أنفسهم  آيًة مبصرًة، فظلموا  ٥٩  معناه: 

العربية يظن أّن املراد به أّن الناقَة كانت مبصرًة ومل تكن عمياء، وال 
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يدري مباذا ظلموا أنفسهم أو غريهم وأمثال ذلك...
فإن  وكيف؟!  النهي،  إليه  يتطرق  ال  الوجهني  هذين  عدا  وما 
الصحابة- رضي اهلل عنهم- قد فّسروا القرآن، واختلفوا يف تفسريه 
على وجوٍه ليس كّلها ممّا مسعوه، وإّن النيب- عليه السالم- دعا البن 
عباس- رضي اهلل عنهما- فقال: »اللهم فّقهه يف الدين، وعّلمه 

التأويل«، فهو يؤذن أّنه ليس مقصورًا على السمع كالتنزيل.

*   *   *
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مطلب
ذكر الصالة يف الكتاب

ونقول: قد ورد يف كتاب اهلل ذكُر الصالة صرحيًا مخسًا وسبعني 
مّرًة: تارًة يف صيغة األمر بإقامتها، وأخرى يف ضمن احلكاية ألحوال 
الصاحلني احملافظني عليها، وتارًة بالتوبيخ والتقريع على من تساهل 
وأحناِء  التأكيد  من  وجوٍه  على  مشتملًة  أدائها،  عن  وختّلف  فيها 

املبالغة يف احلّث عليها، والتنافس فيها.
مث وقع ال باسم الصالة، بل باسم التسبيح، والذكر، والركوع، 

ڻ  ڻ    چ  تعاىل:  اهلل  قال  والسجود، وغري ذلك يف مواضع كما 
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ الصافات: ١٤٣، چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ النساء: 
١٠٣، چ ں  ڻ  ڻ  چ البقرة: ٤٣، چ ڱ  ڱ  ں  ں  چ الشعراء: 

٢١٩، چ پ  پ   پ  پ  چ البقرة: ٢٣٨.

كّل ذلك يدّل على تأكيد األمر هبا، وشّدة االهتمام بشأهنا، ومن 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  تعاىل:  قوله  ذلك 

ٿ  چ البقرة: ٣.
قال يف »الكشاف«: »معىن إقامة الصالة:

- تعديل أركاهنا وحفظها من أن يقع زيغ يف فرائضها وسننها 
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وآداهبا، ِمن »أقام العود« إذا قّومه.
- أو الدوام عليها واحملافظة، كما قال عّز وجّل: چ ڑ  ک  ک  
ک  ک  گ  چ المعارج: ٢٣، چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  چ المعارج: 
٣٤، ِمن »قامت السوق« إذا نفقت وأقامها.           قال )شعر(: 

ألهل العراَقني حواًل قميطًا أقامت غزالة سوق الضراِب   
إليه  تتوجه  الذي  النافق  عليها كانت كالشيء  إذا حوفظ  ألنه 
كانت  وأضيعت  عّطلت  وإذا  احملّصلون،  فيه  ويتنافس  الرغبات، 

كالشيء الكاسد الذي ال ُيرغب فيه.
- أو التجّلد والتشّمر، وأن ال يكون يف مؤديها فتور عنها وال 
َتواٍن، ِمن قوهلم: »قام باألمر«، و«قامت احلرب على ساقها«، ويف 

ضده: »قعد عن األمر« و«تقاعد« إذا تقاعس وتثّبط.
- أو أداؤها، فُعّبر عن األداء باإلقامة؛ ألن القياَم بعُض أركاهنا، 

كما ُعّبر عنه بالقنوت، والقنوُت: القياُم، وبالركوِع والسجود.
وقالوا: »َسّبح« إذا صّلى لوجود التسبيح فيها.

وقال يف »أنوار التنزيل«: »أي: يعّدلون أركاهنا وحيفظوهنا من 
أن يقع زيٌغ يف أفعاهلا، ِمن »أقام العود« إذا قّومه.

- أو يواظبون عليها، مأخوٌذ ِمن »قامت السوق« إذا َنِفَقت، 
وأقمُتها إذا جعلَتها نافقًة.

قال )شعر(: 
ألهل العراَقني حواًل قميطًا أقامت غزالة سوق الضراِب   

وإذا  فيه،  يرغب  الذي  كالنافق  كانت  عليها  حوفظ  إذا  فإنه 
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ُضّيعت كانت كالكاسد املرغوب عنه.
- أو يتشّمرون ألدائها من غري فتور وال تواٍن، من قوهلم »قام 

باألمر« و«أقامه« إذا جّد فيه وجتّلد، وضّده: »قعد عن األمر«.
- أو يؤدوهنا، ُعّبر عن أدائها باإلقامة، الشتماهلا على القيام كما 

ُعّبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح.
لتضّمنه  وأفيد؛  أقرب  احلقيقة  وإىل  أشهر،  ألنه  أظهر؛  واألول 
من  الظاهرَة-  حدودها  راعى  َمن  باملدح  احلقيَق  أّن  على  التنبيه 
الفرائض والسنن- وحقوَقها الباطنة كاخلشوع واإلقبال بقلبه على 
اهلل تعاىل، ال املصلون الذين هم عن صالهتم ساهون، ولذلك ذكر يف 

سياق املدح: املقيمني الصالة، ويف معرض الذم: فويٌل للمصلني.
األداء  عن  فعّبر  يؤّدوهنا،  »أي:  التنزيل«:  »مدارك  يف  وقال 
وهو  بالقنوت،  عنه  ُعبِّر  كما  أركاهنا  بعض  القيام  ألن  باإلقامة؛ 
القيام، وبالركوع، والسجود، والتسبيح؛ لوجودها فيها. أو أريد 
بإقامة الصالة تعديل أركاهنا، من »أقام العود« أذا قّومه. أو الدوام 
حوفظ  إذا  ألنه  نفقت؛  إذا  السوق«  »قامت  من  واحملافظة  عليها 
عليها كانت كالشيء النافق الذي يتوّجه إليه الرغبات، وإذا ُضيِّعت 

كانت كالشيء الكاسد الذي ال ُيرغب فيه«.
وقد أخرج حممد بن جرير )ت: �10هـ( يف تفسريه بإسناده 
عن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- أّن املراد منها الصلوات اخلمس، 
واإلقباُل  واخلشوُع  والتالوِة،  والسجوِد،  الركوِع،  إمتاُم  وإقامُتها 

عليها فيها.
أخرج عبد بن محيد )ت: �49هـ( عن قتادة: »إقامتها احملافظة 
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على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها«، إىل غري ذلك.

*   *   *
وقوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

پ  چ البقرة: ٢٣٨.
قال يف »الكشاف«: »أي: الصالة الوسطى بني الصلوات، أي: 
وعطفت  أفردت  وإمنا  »األوسط«،  لألفضل:  قوهلم  من  الفضلى، 

على الصلوات النفرادها بالفضل، وهي صالة العصر«.
أو  بينها،  الوسطى  »أي:  �91هـ(:  )ت:  البيضاوي  وقال 
الفضلى منها خصوصًا، وهي صالة العصر، لقوله- عليه السالم- 
يوم األحزاب: »شغلونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر، مأَل 
اهلُل بيوَتهم نارًا«. وفضلها: لكثرة اشتغال الناس يف وقتها، واجتماع 

املالئكة.
وقيل: صالة الظهر؛ ألهنا يف وسط النهار، وكانت أشّق الصلوات 
العبادات  »أفضل  السالم:  عليه  لقوله-  أفضَل،  فكانت  عليهم، 

أمحُزها«. 
وقيل: الفجر؛ ألهنا بني صاليت النهار والليل، والواقعة يف احلّد 

املشترك بينهما، وألهنا مشهودة.
وقيل: املغرب؛ ألهنا املتوسطة بالعدد، وِوتر النهار.

وعن  الليل.  طريف  واقعتني  جهريّتني  بني  ألهنا  العشاء؛  وقيل: 
عائشة- رضي اهلل عنها: »أنه- عليه السالم- كان يقرأ: والصالة 
الوسطى وصالة العصر«، فتكون صالٌة من األربع خّصت بالذكر 
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مع العصر«.
»صّلوا  التنزيل«:  »معامل  يف  510هـ(  )ت:  البغوي  وقال 

الصلواِت اخلمَس تاّمًة حبقوقها« انتهى.

*    *   *
ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   چ  تعاىل:  وقوله 
ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            

ہ  ھ  چ النساء: ١٠٣.
قال يف »الكشاف«: »فإذا صليتم يف حال اخلوف والقتال چ  
چ  ڱ   چ  ومقارعني  مسايفني  چ  ڳ  چ  فصلوها  چ   ڳ   ڳ  

جامثني على الركب مرامني چ ڱ   ڱ چ مثخنني باجلراح چ 
ں  ں چ حني تضع احلرب أوزارها وأمنتم چ  ڻ  ڻ چ 
فاقضوا ما صليتم يف تلك األحوال اليت هي أحوال القلق واالنزعاج 
ال  بأوقاٍت  حمدودًا  ڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ  چ 
جيوز إخراُجها عن أوقاهتا على أي حاٍل كنتم من خوٍف أو أمٍن. 
وهذا على مذهب الشافعي )ت: �04هـ(- رمحه اهلل- يف إجياب 
يف  واالضطراب  واملشي  املسايفة  حال  يف  احملارب  على  الصالة 
املعركة إذا حضر وقتها، وفإذا اطمأّن، فعليه القضاء. وأما عند أيب 
حنيفة )ت: 150هـ(- رمحة اهلل عليه- فهو معذور يف تركها إىل 

أن يطمئّن«.
وقال البيضاوي )ت: �91هـ(: »چ گ  گ  ڳ چ  أّديتم 
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فدوموا  چ  ڱڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   چڳ   عنها  وفرغتم 
واشتّد  الصالة  أداء  أردمت  إذا  أو  األحوال،  مجيع  يف  الذكر  على 
اخلوُف فصلوها كيف ما أمكن قيامًا مسايفني مقارعني، وقعودًا 
مرامني، وعلى جنوبكم مثخنني چ ں  ں چ سكنت قلوبكم 
من اخلوف چ  ڻ  ڻ چ فعّدلوا واحفظوا أركاهنا وشرائطها، 
وأتوا هبا تاّمًة چ ڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ فرضًا 
حمدود األوقات، ال جيوز إخراجها عن أوقاهتا يف شيٍء من األحوال. 
وهذا دليٌل على أن املارد بالذكر الصالة، وأهنا واجبُة األداء حال 
املسايفة واالضطراب يف املعركة، وتعليٌل لألمر)1( باإلتيان هبا كيف 

ما أمكن«.  
عنها،  فرغتم  چ  ڳ  گ   گ   چ   « »املدارك«:  يف  وقال 
ذكر  على  دوموا  أي:  چ  ڱ   ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   چڳ  
إن  قيامًا  فصّلوا  الصالة  أداء  أردمت  فإذا  أو  األحوال،  اهلل يف مجيع 
قدرمت عليه، وقعودًا إن عجزمت عن القيام، ومضطجعني إن عجزمت 

عن القعود چ ں  ں چ سكنتم بزوال اخلوف چ  ڻ  ڻ 
چ فّأِتّموها بطائفٍة واحدٍة، أو إذا أقمتم فأِتّموا وال َتقُصروا، أو إذا 

اطَمْأَنْنُتم بالصحة فأِتّموا بالقيام، والقعود، والركوع، والسجود چ 
ڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ مكتوبًا حمدودًا بأوقاٍت 

معلومٍة«.
وأخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود- رضي اهلل عنه- أنه بلغه 

)1( - ويف األصل: »األمر«.
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قالوا:  هذا؟«،  »ما  فقال:  فأتاهم،  قيامًا،  اهلل  يذكرون  قومًا  أّن 
مسعنا اهلل يقول: چڳ  ڳ  ڳ  چ، قال: »إمنا هذه إذا مل يستطع 

الرجل أن يصّلَي قائمًا صّلى قاعدًا«.
وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن جماهد: » چ ں  ں چ:

فإذا أمنتم، چ  ڻ  ڻ چ: فأمتوها«.
: »فإذا أمنتم بعد  ّديِّ وأخرج ابن جرير وابن أيب حامت عن السُّ

اخلوف«.
وأخرجا مها عن جماهد، قال: »إذا خرجتم من دار السفر إىل 

دار اإلقامة، فامّتوها«.
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر عن 

قتادة: »يف أمصاركم فأمّتوا الصالة«. 
فصّلوا  اطمأننتم  »إذا  أسلم:  بن  زيد  عن  جرير  ابن  وأخرج 

الصالة، ال تصّلوها راكبًا، وال ماشيًا، وال قاعدًا«.
»إّن  مسعود:  ابن  قال  قتادة،  عن  معمر  عن  الرزاق  عبد  قال 

للصالة وقتًا كَوقِت احلج«.
مًا، كلما مضى وقٌت جاء وقٌت«. وقال زيد بن أسلم: »ُمنجَّ

*   *   *
ڭ   ۓ    ےۓ   ے        ھ   ھ      ھ   ھ   ہ   چ  تعاىل:  وقوله 

ڭ  ڭڭ  چ ]هود: ١١٤[.
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قال يف »املدارك«: » غدوًة وعشّيًة، چ ھ  ے       ےۓ  چ 
وساعاٍت من الليل، مجُع »ُزلَفًة« كـ »ُظَلٍم« يف »ُظلَمة«، وهي 

ساعاُته القريبُة من آخر النهار، من »أْزَلَفه«: إذا قّربه. وصالة 
الغدوة: الفجر، وصالُة العشّية: الظهر والعصر؛ ألّن ما بعد الزوال 
، وصالة الزلف: املغرب والعشاء. وانتصاب »طريف النهار«  عشيٌّ
على الظرف؛ ألهنما مضافان إىل الوقت، كقولك: »أقمت عنده 

مجيع النهار«، و»أتيته نصف النهار وأّوله وآخره« تنصب هذا 
كّله على إعطاء املضاف حكم املضاف إليه. چ ۓ   ڭ  ڭ  

ڭڭ  چ: إّن الصلوات اخلمس يذهنب الذنوب، يف احلديث: »إّن 
الصلوات اخلمس تكّفر ما بينها من الذنوب«.

ألّنه  الظرف؛  على  وانتصاُبه  وعشّيًة،  »غدوًة  »األنوار«:  ويف 
مضاٌف إليه چھ  ے       ےچ وساعاٍت منه قريبًة من النهار؛ فإنه من 
»أزَلَفه« إذا قّربه، وهو مجُع »ُزلَفٍة«. وصالُة الغداة: صالُة الصبح؛ 
وقيل:  العصر،  العشية:  النهار، وصالُة  من  الصلوات  أقرب  ألّنها 
الظهر والعصر؛ ألن ما بعد الزوال عشّي، وصالة الزلف: املغرب 

والعشاء...«.
مث قال: » چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  چ يكفِّْرَنها، ويف احلديث: 
»إن الصالة إىل الصالة كّفارة ما بينهما ما اْجُتنَب الكبائر«، ويف  
، فقال: إين قد أَصبُت من  سبب النزول: »أّن رجاًل أتى النيب 

امراٍة غرَي أين مل آهتا، فنزلت« انتهى.
وقال ابن عباس يف طريف النهار: يعين الصبَح واملغرَب، وهو قول 
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احلسن وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم. ويف  رواية عن احلسن: »هي 
الصبح والعصر«، وهو قول قتادة )ت: 104هـ(، والضحاك )ت: 
105هـ(، وغريهم. وقال جماهد )ت: 104هـ(: »هي الصبح 
يف أول النهار، والظهر والعصر من آخر«، وهو قول حممد بن كعب 

الُقَرظي، ورواية عن الضحاك.
چھ  ے     ےچ ، قال ابن عباس وجماهد )ت: 104هـ( واحلسن 

البصري )ت: 110هـ(: »هي صالة العشاء«.
ُزلَفَتاِن  البصري )ت: 110هـ( يف رواية: »مها  وقال احلسن 
وابن  جرير،  وابن  الرزاق،  عبد  أخرجه  والعشاء«  املغرب  صالة 
زلفتا  : »مها  اهلل  وقال رسول  قال:  الشيخ.  وأبو  أيب حامت، 
الليل«، وهو روايٌة عن جماهد، وقول قتادة، وحممد بن كعب )ت: 

108هـ(، والضحاك )ت: 105هـ(، وغريهم.
وأخرج اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )ت: �10هـ( 
من حديث قيس بن الربيع، عن عثمان بن َموَهب، عن موسى بن 
»أَتتين  قال:  األنصاري،  َعمرو  بن  كعب  الَيَسر  أيب  عن  طلحة، 
أجود من  مترًا  البيت  إّن يف  فقلت:  مترًا،  بدرهٍم  تبتاُع مين  امرأة 
هذا، فَدَخلْت، فأهويُت إليها فقّبلُتها، فأتيُت عمر، فسألته، فقال: 
أصرب  فلم  قال:  أحدًا،  ختربّن  وال  نفسك،  على  واستر  اهلل،  اّتِق 
نفسك،  على  واستر  اهلل  اّتِق  فقال:  فسألته،  بكٍر،  أبا  أتيُت  حىت 
، فأخربُته،  وال ختربّن أحدًا، قال: فلم أصرب حىت أتيُت النيب 
فقال: »أخلفَت رجاًل غازيًا يف سبيل اهلل يف أهله مبثل هذا؟« حىت 
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ظننُت أّني من أهل النار، حىت متّنيُت أين أسلمُت ساعَتئٍذ! فأطرق 
رسول اهلل  ساعًة، فنزل جربائيل، فقال ]رسول اهلل: »أين[)1( 

أبو الَيَسر؟«، فجئُت، فقرأ علّي: چ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       
فقال  هود: ١١٤.  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  چ 
إنسان: يا رسول اهلل! أ َلُه)�( خاّصًة أم للناس عاّمًة؟ قال: »للّناس 

عاّمًة«. 
بن عمرو  عرّية  بن  الواقعة عمرو  أّن صاحب  عباس  ابن  وعن 
أبو معيل عامر بن قيس  األنصاري اخلزرجي. وقال مقاتل: »هو 
ُمَعتِّب  ابن  أّنه  النخعي )ت: 95هـ(  إبراهيم  األنصاري«. وعن 

رجٌل من األنصار. واألكثُر على أنه أبو الَيَسر.
چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ چ قال ابن مسعود- رضي اهلل عنه: 
»احلسناُت هي الصلوات اخلمس« أخرجه ابن جرير، وابن مردويه، 

والبيهقي.

*   *   *
وقوله تعاىل: چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   

ڃ  ڃ    چ        چ  چ  چ اإلسراء: ٧٨.
قال يف »املدارك«: »چ ڦ  ڦچ لزواهلا، وعلى هذا، اآلية 
الظهُر  خيرج  هذا  وعلى  لغروهبا،  أو  اخلمس،  للصلوات  جامعٌة 

)1( - زيادة من »تفسري ابن كثري«.
)�( - ويف األصل املطبوع: »له«.
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والعصُر چ ڦ  ڄ  ڄ چ هو الظلمة، وهو وقت صالة العشاء چ 
ڄ  ڄڃ  چ: صالَة الفجر«.

قال البيضاوي )ت: �91هـ(: »لزواهلا، ويدّل عليه قوله- عليه 
يب  فصّلى  زالت،  حني  الشمس،  لدلوك  جربائيل  »أتاين  السالم: 

الظهر«.
وقيل: لغروهبا، وأصل التركيب لالنتقال، ومنه »الداّلك«؛ ألنه 
ال يستقّر يُده، وكذا ما ترّكب من »الدال« و »الالم«: كـ »د-

ل-ح«، و »د-ل-ج«، و »د-ل-ع«، و »د-ل-ف«.
ليدفع  عينيه؛  َيدُلُك  الناظر  ألّن  َلك«؛  »الدَّ من  الدلوك  وقيل: 

شعاَعها، و »لالم« للتأقيت، مثُلها يف: »لثالٍث َخَلْون«. چ ڦ  ڄ  
ڄچ إىل ُظلمِته، وهو وقت صالة العشاء األخرية چ ڄ  ڄڃ  
چ صالة الصبح، مسيت قرآنًا؛ ألنه ركنها، كما ُسّميت ركوعًا 
وسجودًا يف چ ڑ  ک    چ ]ق: ٤٠[، ... - مّث قال- واآليُة جامعٌة 
للصلواِت اخلمِس إن فّسرَت »الدلوك« بالزوال، ولصلوات الليل 

إن فّسرَت بالغروب«.
وأخرج عبد بن محيد )ت: �49هـ( عن احلكم بن هشيم، 
ثنا عمرو بن قيس، عن ابن أيب ليلى، عن جابر بن عبد اهلل، قال: 
»دعوُت رسول اهلل  ومن شاء من أصحابه، فطعموا عندي، 
، فقال: »اخرج  مّث خرجوا حني زالت الشمس، فخرج النيب 
يا أبا بكر، فهذا حني دلكت الشمُس«، وبه قال ابن عّباس، وابن 
عمر، وأبو َبْرَزَة األسلمي، وأبو جعفر حممد بن علي الباقر، واحلسن 
البصري، وقتادة، والضحاك، وهو روايٌة عن ابن مسعود، واختاره 
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ابن جرير.
أسلم،  بن  زيد  بن  الرمحن  وعبد  وجماهد،  مسعود،  ابن  وقال 

وغريهم: »الدلوك الغروب«.
اآلثار«:  »كتاب  يف  189هـ(  )ت:  احلسن  بن  حممد  وقال 
»أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم، قال: نظر ابن مسعود- 
رضي اهلل عنه- إىل الشمس حني غربت، فقال: هذا حني دلكت«. 

وأخرجه أبو جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ( عن أيب هريرة.

*   *   *
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ   وقوله تعاىل: چ 

گ    ڳ  ڳ  ڳ   چ طه: ١٣٠.

احلال،  موضع  ربك« يف  »املدارك«: »وصّل »حبمد  وقال يف 
أي: وأنت حامد لربك على أن وّفقك للتسبيح، وأعانك عليه »قبل 
طلوع الشمس«، يعين: صالة الفجر »وقبل غروهبا«، يعين: الظهَر 
زوال  بني  النهار  من  األخري  النصف  يف  واقعتان  ألهنما  والعصَر؛ 
ْد  چ أي: وتعمَّ چ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ    الشمس وغروهبا، 
آناء الليل ساعاته، وأطراف النهار خمتّصًا هلا بصالتك، وقد تناول 
التسبيُح يف آناء الليل صالَة العتمة، ويف أطراف النهار صالة املغرب 
التكرار، إرادَة االختصاص، كما اخُتّصت يف  وصالة الفجر على 
قوله: والصالِة الوسطى عند البعض. وإمنا ُجِمع »وأطراف النهار« 

ومها طرفان؛ ألمِن االلتباس، وهو عطف على »َقْبَل««.
حامد  وأنت  وصّل   ...« �91هـ(:  )ت:  البيضاوي  وقال 
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لرّبك على هدايته وتوفيقه، أو نزِّهه عن الشرك وسائر ما يضيفون 
إليه من النقائص، حامدًا له على ما مّيَزك باهلدى، معترفًا بأنه موىل 
النَِّعم كّلها چ  ڑ  ک  ک   چ يعين: الفجر چ    ک     کگ   چ يعين: 

الظهر والعصر؛ ألهنما من آخر النهار، أو العصَر وحَده چ گ  گ  
گچ ومن ساعاته، مجُع »إين« بالَكسر والقصر، و«أناَء« بالفتح 

واملّد يعين: املغرب والعشاء. وإمنا ُقّدم زمان الليل فيه، الختصاصه 
مبزيد الفضل، فإّن القلب فيه أمجع، والنفُس أميُل إىل االستراحة، 

فكانت العبادُة فيه أْحَمز. ولذلك قال اهلل تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ المزمل: ٦. چ ڳ  ڳچ: تكريٌر لصاليت الصبح 
االلتباس،  ألمن  اجَلمع،  بلفظ  وجميئه  االختصاص،  إرادَة  واملغرب 

كقوله )شعر(:
َظهرامها ِمْثُل ُظُهوِر التِّْرَسني

أو أمٌر بصالة الظهر، فإّنه هناية النصِف األوِل من النهار، وبدايُة 
أو  النهار جنٌس  أو ألّن  الّنصفني،  باعتبار  األخري، ومجُعه  النصِف 

بالتطّوِع يف أجزاء النهار.

*   *   *
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  تعاىل:  وقوله 

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ ق: ٣٩ – ٤٠.
قال يف »املدارك«: »]ڇ  ڍ  ڍ[ حامدًا ربَّك، والتسبيُح 

چ  ڑ  ک  ک    فالصالُة  الصالة.  على  أو  ظاهره،  على  حمموٌل 
چ: الفجُر، چ ڎ  ڈچ: الظهُر والعصُر، چژ  ژ  ڑچ: 
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العشاءان أو التهجد، چ ڑ  ک چ التسبيح يف أدباِر الصلوات، 
بعد  النوافُل  وقيل:  الصالة.  عن  هبما  يعّبر  والسجود  والركوُع 

املكتوبات، أو الِوتُر بعد العشاء«.
وقال يف »الكّشاف«: )]ڇ  ڍ  ڍ[ والتسبيح حمموٌل على 

ظاهره، أو على الصالة. فالصالة  چ  ڑ  ک  کچ: الفجر، چ 
وقيل:  العشاءان،  ژچ:  چژ   والعصُر،  الظهُر  ڈچ:  ڎ  
والسجود  الّصلوات،  آثار  التسبيح يف  چ:  ڑ  ک  چ  التهجد، 

والركوع يعّبر هبما عن الصالة. وقيل: النوافل بعد املكتوبات.
وروي  املغرب«،  بعد  »الركعتان  عنه:  اهلل  رضي  علي-  وعن 
ُكِتَبْت  يتكّلم  أن  قبَل  املغرب  بعَد  صّلى  »من   : النيب  عن 
صالُته يف ِعّليِّني«. وعن ابن عباس- رضي اهلل عنهما: »الوتر بعد 

العشاء«.«.
وعن جرير بن عبد اهلل، عنه- عليه السالم- يف قوله: چ  ڑ  ک  
العصر«.  »صالة  ڎ  ڈچ:  چ  الصبح«،  »صالة  کچ: 

أخرجه الطرباين )ت: ��0هـ( وابن عساكر )ت: 571هـ(.
وعن عبد الرمحن بن زيد: » چ ژ  ژ  ڑچ قال: العتمة«. 

أخرجه ابن جرير.
وعن جماهد )ت: 104هـ(: » چ ژ  ژ  ڑچ قال: ومن 

الليِل كلِّه«. أخرجه ابن جرير.
وعن ابن عباس: »وأدباُر النجوِم- يف سورة الطور- أّنه ركعتا 

الفجر«. أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت.
ابن  أخرجه  الغداِة.  أّنه صالُة  الضحاك )ت: 105هـ(  وعن 

جرير.
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*   *   *
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   مخ    حخ   جخ   مح   جح   مج   چ  تعاىل:  وقوله 

ٻ  پ  پ  پ  چ اإلنسان: ٢٥ – ٢٦.
قال يف » الكشاف«: »...وُدم على صالة الفجر والعصر. چ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ: وبعض الليِل فصّل له، أو يعين: صالَة املغرِب 
على  دخل  كما  للتبعيض،  الظرف  على  »من«  وُأدِخل  والعشاء. 
املفعول يف قوله: چ ڱ  ڱ  ں  ںچ نوح: ٤، چ  ٻ  پ  پچ: 

وهتّجد له َهِزيعًا طوياًل من الليل: ُثُلَثيه، أو نصفه، أو ُثُلَثه«.
صالة  جخچ  چ  له  صّل  محچ  جح   مج   »چ  »املدارك«:  ويف 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  چ  والعصر،  الظهِر  چ  حخچ صالَة  الفجر، 
وبعض الليل فصّل صالَة العشائني، چ  ٻ  پ  پچ: هتّجد له 

هزيعًا طوياًل من الليل«.
قال البيضاوي )ت: �91هـ(: »... وداوم على ذكره أو دم 
على صالة الفجر، والظهر، والعصر، فإن األصيل يتناول َوقَتْيِهما، 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ولعلَّ املراد: صالة املغرب والعشاء. وتقدمي 

الظرف ملا يف صالة الليل من مزيد الكلفة واخللوص، چ  ٻ  پ  
پچ: هتّجد له طائفًة طويلًة من الليل«.   

*   *   *
وقوله تعاىل: چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الروم: ١٧ – ١٨.
قال البيضاوي )ت: �91هـ(: »إخباٌر يف معىن األمر بتنزيه اهلل 
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تعاىل والثناء عليه يف هذه األوقات اليت تظهر فيها قدرُته، وتتجدد 
الناطقة  الشواهِد  من  فيها  ما حيدث  أّن  على  داللٌة  أو  نعمُته،  هبا 
بتنّزهه واستحقاقه احلمَد ممن له متييٌز من أهل السماوات واألرض. 
وختصيُص التسبيح باملساء والصبح؛ ألّن آثار الُقدرِة والعظمة فيهما 
أظهر، وختصيص احلمد بالعشي الذي هو آِخُر النهار، من »عشي 
العني« إذا نقص نورها، والظهريِة اليت هي وَسطه؛ ألن جتّدد النعم 
فيها أكثر. وجيوز أن يكون »عشيًا« معطوفًا على »حني متُسون«، 
وقوله: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ الروم: ١٧ - ١٨ ، اعتراضًا. وعن 
ابن عباس- رضي اهلل عنهما- أّن اآليَة جامعٌة للصلواِت اخلمِس: 
چ  ٺ  چ صالة املغرب والِعشاء، و چ ٿچ  صالة الفجر، 
چ ٹ چ صالة العصر، و چ  ڤچ  صالة الظهر. وذلك زعم 
احلسن أهنا مدنية؛ ألنه كان يقول: »كان الواجب مبّكة ركعتني يف 
أي وقٍت اّتفقت، وإمنا فرضت اخلمُس باملدينة«. واألكثُر على أهنا 

فرضت مبّكة«.
وقال يف »املدارك«: »... املراُد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيُه 
اهلل تعاىل من السوء، والثناُء باخلري يف هذه األوقات، ملا يتجدد فيها 
اهلل  رضي  عباس-  البن  فقيل  الصالُة،  أو  الظاهرة،  اهلل  نعمة  من 
عنهما: »هل جتد الصلوات اخلمس يف القرآن؟ فقال: نعم! وتلى 
اآلية«.  وهو نصٌب على املصدر، واملعىن: نّزهوه عما ال يليق به، 
أو صلوا هلل حني متسون: صالَة املغرب والعشاء، وحني تصبحون: 
اعتراض، ومعناه   : چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  الفجر،  صالة 

أّن على امُلَميِّزين كلِّهم من أهل السماوات واألرض أن حيمدوه، چ 
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ٹ  چ: صالة العصر، چ  ڤ  ڤ چ: صالة الظهر، أظهَر، أي: 
دخل يف وقت الظهر، وقوُل األكثِر: إّن الصلوات اخلمَس فرضت 

مبّكة« انتهى.
أيب  وابن  املنذر،  وابن  جرير،  وابن  الرزاق،  عبد  أخرج  وقد 
»جاء  قال:  رزين،  أيب  عن  وصححه  واحلاكم  والطرباين،  حامت، 
نافع بن األزرق إىل ابن عباس- رضي اهلل عنهما- فقال: »هل جتد 

ڀ  ٺ  ٺ   چ  فقرأ:  نعم!  قال:  القرآن.  يف  اخلمس  الصلوات 
ٺ   چ: صالة املغرب، چ ٺ  ٿ چ: صالة الصبح، چ ٹ  
چ: صالة العصر، چ  ڤ  ڤ چ: صالة الظهر. وقرأ: چ   ې  ې  

ې  ىچ«. «. 
وأخرج ابن أيب شيبة، وابن جرير، وابن املنذر عن جماهد- رمحه 

اهلل- مثله.

*   *   *
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مطلب
يف األحاديث الواردة يف العشاء عمومًا أو خصوصًا

أما األحاديث الواردة يف هذا الباب، فمنها: 
قوله- عليه السالم- لرجٍل سأله: كم فرض اهلل على عباده من 
فحلف  مخسًا«،  صلواٍت  عباده  على  اهلل  »افترض   - الصالة؟ 
الرجُل ال يزيد عليه شيئًا، وال ينقص منه شيئًا، فقال رسول اهلل 
والترمذي،  مسلم،  أخرجه  اجلنة«.  ليدخلّن  َصَدَق  »إْن   :

والنسائي عن أنس بن مالك- رضي اهلل عنه. 
وعن طلحة بن عبيد اهلل: جاء رجٌل إىل النيب  من أهل جنٍد 
َنْفَقُه ما يقول حىت دنا، فإذا  ثائَر الرأس، نسمع دويَّ صوِته، وال 
: »مخُس صلواٍت يف  هو يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهلل 
اليوِم والليلة«، فقال: هل عليَّ غريهّن؟ قال: »ال، إال أن تّطّوَع«. 

أخرجه مالك، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وعن عبادة بن الصامت: أشهد أّني مسعُت رسول اهلل  يقول: 
ُوُضوَءُهنَّ وصاّلهّن  أحسَن  َمن  اهلل،  افترضهّن  »مخس صلواٍت 
ِلَوقِتهّن وأمّت ركوعهّن وخشوعهّن كان له على اهلل عهٌد أْن يغفر 

له«. أخرجه أمحد وأبو داود.
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ويف رواية بلفظ: »مخس صلواٍت كتبُهنَّ اهلُل على العباد، فمن 
جاء هبّن ومل ُيَضّيع منهن شيئًا استخفافًا حبقِِّهّن كان له عند اهلل 
عهٌد أن ُيدِخَلُه اجلّنَة«. أخرجه مالك، وأبو داود، والنسائي وابن 

ماجة.
: »صّلوا مخَسكم، وصوموا  وعن أيب أمامَة: قال رسول اهلل 
تدخلوا  أمركم  ذا)1(  وأطيعوا  أموالكم،  زكاَة  وأّدوا  شهركم، 

جّنَة رّبكم«. أخرجه أمحد والترمذي.
وقال- عليه السالم: »الصلواُت اخلمُس، واجلمعُة إىل اجلمعِة 
مكّفراٌت ملا بينهّن إذا اجُتنبت الكبائر«. أخرجه مسلم والترمذي 

عن أيب هريرة.
ويف رواية عنه: »أرأيتم لو أّن هنرًا بباِب أحدكم يغتسُل فيه 
كلَّ يوٍم مخسًا، هل يبقى من درنه شيء؟«، قالوا: »ال يبقى من 
درنه شيء«، قال: »فذلك َمَثُل الصلواِت اخلمِس ميحو اهلُل هِبنَّ 

اخلطايا«. أخرجه مسلم، والبخاري، والترمذي، والنسائي.
وقال- عليه السالم: »نزل جربيل)�(- عليه السالم- فأّمين، 
معه،  صّليُت  مّث  معه،  صّليُت  مثُّ  معه،  صّليُت  مث  معه،  فصليُت 
ومسلم،  البخاري،  أخرجه  صلواٍت«.  مخَس  بأصابعه  حيسب 

وانسائي عن أيب مسعود البدري.
)1( - ويف األصل: »ذووا«، وهو خطأ وخمالف ملا يف كتب احلديث.

)�(  - ويف األصل: »جربئيل«، والذي مت إثباته منقول من كتب احلديث اليت ذكرها 
املؤلف.
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وبعث رسول اهلل  معاذًا إىل اليمن، فقال: »إنك تأيت قومًا 
من أهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل، وأّن حممدًا 
فرض  قد  اهلل  أّن  فأعلمهم  لذلك  أطاعوا  هم  فإْن  اهلل،  رسول 

عليهم مخس صلواٍت يف اليوم والليلة«. أخرجاه عن ابن عباس.
، وكان  وعن عبد اهلل بن فضالَة عن أبيه: عّلمين رسول اهلل 
فيما عّلمين: »حافظ على الصلوات اخلمس«. أخرجه أبو داود.

وقال النيب- عليه الصالة والسالم: »َمن سّره أْن يلقى اهلَل غدًا 
مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن«. 

أخرجه مسلم عن ابن مسعود.
ويف رواية عنه: »حافظوا على الصلوات اخلمس حيث ينادى 

هبّن، فإهنن من سنن اهلدى«. أخرجه أبو داود.
وعنه: »أعطي رسول اهلل  ثالثًا: أعطَي الصلواِت اخلمَس، 
باهلل شيئًا«.  يشرك  ملن ال  وُغِفَر  البقرة،  وأعطَي خواتيم سورة 

أخرجه مسلم.
وعن ابن عمر، قال- عليه السالم: »ثالثٌة على ُكثباِن املسِك 
يوَم القيامِة: عبٌد َأّدى حّق اهلِل وحّق موالُه، وَرُجٌل أمَّ قومًا وهم 
أمحد،  أخرجه  اخلمس«.  بالصلوات  يناِدي  وَرُجٌل  راضوَن،  به 

والترمذي، والطرباين.
وعن ابن عباس يف وقوله تعاىل: چ ڃ  چ  چ  چ األنفال: 
ابن إسحاق، وابن جرير،  ٣، قال: »الصلواِت اخلمَس«. أخرجه 

وابن أيب حامت.
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وعن زيد بن ثابت: كان النيب- عليه الصالة والسالم- يصلي 
الظهَر باهلاجرة، ومل يكن يصلي صالًة أشدَّ على أصحاب رسول 
ٻچ  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  فنزلت:  منها،  اهلل  
]البقرة: ٢٣٨[، وقال: »إّن قبلها صالَتنِي وبعدها صالتني«. أخرجه 

أمحد وأبو داود. 
يف  النيب   مع  جلوٌس  حنن  »بينما  مالك:  بن  أنس  وقال 
املسجد إذ دخل رجل على مجل، مّث أناخه يف املسجد، مث َعَقَله، 
مث قال: »أيُّكم حممد؟«، والنيب  مّتكٌئ بني ظهراَنيهم، فقلنا: 
املّتكُئ«، فقال له: »يا ابن عبد املطلب!«،  الرجُل األبيُض  »هذا 
: »إّني  : »قد أجبتك«، فقال الرجل للنيب  فقال له النيب 
سائلُِك، فمشّدٌد عليك يف املسألة، فال جتْد علّي يف نفسك«، فقال: 
»سل عّما بدا لك«، فقال: »أسألك برّبك ورّب من قبلك: آهلل 
أرسلك إىل الناس كلهم؟«، فقال: »اللهّم نعم«، قال: »أَْنُشُدك 
باهلل آهلل أمرك أن تصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة؟«، قال: 
»اللهم نعم«، قال: »أَنُشُدك باهلل آهلل أمرك أن تصوم هذا الشهر 
نة؟«، قال: »اللهم نعم«، قال: »أَنُشُدك باهلل آهلل أمرك أن  من السَّ
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فَتقِسَمها على فقرائنا؟«، فقال النيب 
: »اللهم نعم«، فقال الرجُل: »آمنُت مبا جئَت به، وأنا رسوُل 
َمن ورائي من قومي، وأنا ِضماُم بن ثعلبَة أخو بين سعد بن بكر««. 

أخرجه البخاري.
ويف رواية مسلم: »... »زعم رسولك أّن علينا مخَس صلوات 
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آهلل  أرسلك:  »فبالذي  قال:  »صدق«،  قال:  وليلتنا«،  يومنا  يف 
والترمذي،  داود،  أبو  وأخرجه   .» »َنَعم«.  قال:  هبذا؟«،  أمرك 
ابن عباس،  أبو داود مثله عن  اللفظ. وأخرج  والنسائي بغري هذا 

والنسائي عن أيب هريرة.
اهلل   عند رسول  األشجعّي: »كنا  مالك  بن  وقال عوف 
تسعًة، أو مثانيًة، أو سبعًة، فقال: »أ ال تبايعون رسول اهلل؟«، وكّنا 
حديَث عهٍد ببيعٍة، فقلنا: »قد بايعناك يا رسول اهلل!«، قال: فبسطنا 
قال:  نبايعك؟«،  يا رسول اهلل! فعالم  بايعناك  أيدينا، وقلنا: »قد 
»على أن تعبدوا اهلل، وال تشركوا به شيئًا، والصلواِت اخلمِس، 
وتسمعوا، وتطيعوا«، وأسّر كلمًة خفيًة، قال: »وال تسألوا الناس 
شيئًا«، فلقد رأيُت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما 
يسأل أحدًا ُيناِوله إياه. أخرجه مسلم، وأبو داود، وأخرجه النسائي 

بلفظ أحصر.
ويف حديث اإلسراء: »ُأتيُت بإناء من مخٍر، وإناٍء من لنٍب، وإناٍء 
من عسٍل، فأخذُت اللنَب، فقال: هي الفطرُة أنَت عليها وأّمُتك، 
مث فرضْت علّي الصالُة مخسنَي صالًة كّل يوٍم، فرجعُت، فمررُت 
على موسى، فقال: مب)1( أمرَت؟ قلُت: ُأِمرُت خبمسني صالًة كّل 
يوٍم، قال: إّن أّمتك ال تستطيع مخسني صالًة كّل يوٍم، َوِإنِّي َواهللَِّ 
اْلُمَعاَلَجِة،  َأَشدَّ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعاَلْجُت  َقْبَلَك  النَّاَس  َجرَّْبُت  َقْد 
َفاْرِجْع ِإَلى َربَِّك، َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف أُلّمِتَك، َفَرَجْعُت، َفَوَضَع َعنِّي 

)1( - ويف األصل: »مبا« وهو خطأ.
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َعنِّي  َفَوَضَع  َفَرَجْعُت،  ِمْثَلُه،  َفَقاَل  ُموَسى،  ِإَلى  َفَرَجْعُت  َعْشًرا، 
َعنِّي  َفَوَضَع  َفَرَجْعُت  ِمْثَلُه،  َفَقاَل  ُموَسى،  ِإَلى  َفَرَجْعُت  َعْشًرا، 
َعْشًرا، َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، َفَقاَل ِمْثَلُه، َفَرَجْعُت، َفُأِمْرُت ِبَعْشِر 
َفَرَجْعُت،  ِمْثَلُه،  َفَقاَل  موسى،  إىل  َفَرَجْعُت  َيْوٍم،  ُكلَّ  َصَلَواٍت 
َفُأِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم، َفَرَجْعُت إىل موسى، َفَقاَل: ِبَم 
ُأِمْرَت؟ ُقْلُت: ُأِمْرُت ِبَخْمِس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم، َقاَل: ِإنَّ ُأمََّتَك ال 
َتْسَتِطيُع َخْمَس َصَلَواٍت ُكلَّ َيْوٍم)1( َوِإنِّي َقْد َجرَّْبُت النَّاَس َقْبَلَك 
َفاْسَأْلُه  َربَِّك  ِإَلى  َفاْرِجْع  اْلُمَعاَلَجِة  َأَشدَّ  ِإْسَراِئيَل  َبِني  َوَعاَلْجُت 
التَّْخِفيَف أِلُمَِّتَك َقاَل َسَأْلُت َربِّي َحتَّى اْسَتْحَيْيُت َوَلِكنِّي َأْرَضى 
ا َجاَوْزُت َناَدى ُمَناٍد َأْمَضْيُت َفِريَضِتي َوَخفَّْفُت  َوُأَسلُِّم َقاَل َفَلمَّ
َعْن ِعَباِدي«. أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي عن مالك بن 

صعصعة، والنسائي حنوه مبعناه.
ويف روايِة أنس بن مالك: »فأوحى إيّل ما أوحى، ففرض علّي 
ما  فقال:  موسى،  إىل  فنزلُت  وليلٍة،  يوٍم  كّل  يف  مخسني صالًة 
أزل  فلم  قال:  صالًة،  مخسني  قلُت:  أّمِتك؟  على  ربُّك  فرَض 
إّنهّن مخُس  يا حممد،  قال:  موسى حىت  وبني  رّبي  بني  أرجع)�( 
صلواٍت كّل يوم وليلة، لكل صالٍة عشٌر، فذلك مخسون صالًة. 
ومن هّم حبسنٍة فلم يعملها ُكِتبْت لُه حسنة، فإْن عملها كتبْت 

زيادة من  املطبوع، وهو  ليس يف األصل  يوم«  قوله: »مخس صلوات كل    - )1(
صحيح البخاري.

)�(- ويف األصل: »أراجع«، والذي أثبت هنا من »صحيح مسلم«. 
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عشرًا«. أخرجه مسلم.
ُل القوُل لدّي كما فرضُت  ويف رواية البخاري، قال: »إّنه ال ُيَبدَّ
عليك يف أّم الكتاب. قال: فكل حسنٍة بعشِر أمثاهلا، فهي مخسون 

يف أّم الكتاب وهي مخٌس عليك«.
واألرض  السماوات  َخَلقُت  يوم  »إين  النسائي:  رواية  ويف 
فرضُت عليك وعلى أمتك مخسني صالًة، فخمٌس خبمسني، فُقم 
هبا أنَت وأّمُتك. فعرفُت أّنها أمُر اهلل ِصّرى)1(- يقول: حتٌم- فلم 

أرجع«. 
النيب   قال: »ُفِرضت على  أنس،  الترمذي عن  رواية  ويف 
ُجعلت مخسًا، مث  ُنقصت حىت  الصالُة مخسني، مث  به  أسري  ليلَة 
ُل القوُل لدّي، وإّن لك هبذا اخلمِس  نودي: »يا حممد، إين ال ُيَبدَّ

مخسني««. 
ويف رواية أيب ذّر الغفاري، قال: »هي مخٌس وهّن مخسون، ال 

ُيبّدل القول لدّي«. أخرجه البخاري ومسلم.
: »ُثّم  وكان ابن عباس وأبو حّبَة األنصاري يقوالن: قال النيب 

ُعرج يب حّتى ظهرُت ملستوًى أمسُع فيه صريف)�( األقالم«. 
: »ففرض اهلُل على أميت  وقال ابن حزم وأنس: قال النيب 

)1( - ِصّرى: أي: عزمية وجّد، مشتق من »أصررُت على الشيء« إذا دمَت عليه 
ولزمَته )منه- رمحه اهلل(.

)�( -  يف األصل: »صرير«، والذي أُثبت هنا منقول من صحيح مسلم.
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فقال:  بذلك حىت مررُت على موسى،  فرجعُت  مخسني صالًة، 
ما فرض اهلل لك على أّمتك؟ قلت: فرض مخسني صالًة، قال: 
فارجع إىل رّبك، فإّن أّمتك ال تطيق ذلك، فراجعُت ريب، فوضع 
شطرها، فرجعت إىل موسى، فقلُت: وضع شطَرها، فقال: راجع 
رّبك)1(، فإّن أّمتك ال تطيق ذلك، فرجعُت، فراجعُت ]ريب[)�(، 
فوضع شطرها، فرجعُت إليه، فقال: ارجع إىل ربك، فإّن أّمتك 
ال تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي مخٌس وهي مخسون، ال ُيَبّدُل 

«. أخرجه البخاري ومسلم. القوُل لديَّ
وعن ابن عمر، قال: كانت الصالة مخسني، والُغسل من اجلنابة 
سبع مرار، غسُل البول من الثوب)�( سبع مرار، فلم يزْل رسول اهلل 
 يسأل حىت ُجِعلت الصالة مخسًا، وُغسُل اجلنابة مّرًة، وَغسُل 

الثوِب من البوِل مّرًة واحدًة. أخرجه أبو داود.
وقال- عليه الصالة والسالم: »ال يغلبّنكم األعراُب على اسم 
ُتعِتُم حبالِب  الِعشاُء، وإهنا  العشاء، فإهنا يف كتاب اهلل  صالتكم 
اإلبل«. أخرجه أمحد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة 
عن عبد اهلل بن مَغّفل املزين- رضي اهلل عنه. وأخرج البخاري حنوه 

عن ابن عمر- رضي اهلل عنهما.
)1(- ويف األصل: »راجع إىل...« والثابت عند البخاري هو ما أُثبت هنا. 

)�( - زيادة أثبتناها من البخاري.
)�( - ويف األصل: »والغسل من البول يف الثوب«، والذي عند أيب داود هو ما أثبت 

هنا.
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مطلب
يف أحاديث هي نص)1( يف صالة العشاء

: »من نام  وعن عائشة- رضي اهلل عنها: قال رسول اهلل 
قبل الِعشاء فال نامْت عيُنه«. أخرجه البّزار يف »مسنده«. 

: »لو ال ما يف  وعن أيب هريرة- رضي اهلل عنه: قال النيب 
وأمرُت  العشاء  صالة  ألقمُت)�(  رِّيَّة  والذُّ النساء  من  البيوت 

فتياين حيرقون ما يف البيوت بالنار«. أخرجه أمحد.
: »لو يعلم أحدهم أنه جيد عظمًا مسينًا أو مرماَتني)�(  وقال 
حسنتني لشهد الِعشاء«. أخرجه أبو جعفر الطحاوي يف »شرح 
وأخرجه  عنه-  اهلل  هريرة- رضي  أيب  بأسانيد كثريٍة عن  اآلثار« 

الستة ومنهم مالك.
)1( - يف األصل املطبوع: »نصة« بتاء التأنيث، والصواب بدوهنا.

)�( - ويف األصل املطبوع: »أقمت«.
)�( - بكسر امليم ويفتح: ِظلُف الشاة. و »أو« مبعىن: بل، قيل: حلم ما بني ظلفها؛ 
ألنه مما يرمى، وقيل: مها العظم الذي ال حلم عليه، وقيل: بكسر امليم: السهم الصغري 
الذي ُيتعلم به الرمي، وصفهما باحلسن؛ ليكون مشعرًا ببقاء الرغبة فيهما. )منه- رمحه 

اهلل(.
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وعن معاذ بن جبل- رضي اهلل عنه: قال- عليه السالم: »أعتموا 
هبذه الصالة، فإنكم ُفّضلتم هبا على سائر اأُلَمِم، ومل ُتَصلِّها ُأمٌَّة 

قبلكم«. أخرجه ابن أيب شيبة، وأبو داود، والبيهقي.
والعشاء:  املغرب  بني  ما  يتنّفلون  »كانوا  قال:  أنس،  وعن 

يصّلون«. أخرجه أبو داود.
وعنه يف قوله تعاىل چگ  گ   ڳ  ڳ  چ السجدة: ١٦، نزلت 

يف انتظار الصالة اليت ُتدعى العتمَة. أخرجه الترمذي.
ْبِح ألَتْومها،  : »لو يعلمون ما يف الَعَتَمِة والصُّ وقال النيب 
َوَلو َحْبوًا«. أخرجه مالك، وأمحد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، 

والنسائي عن أيب هريرة.
وعن أيّب بن كعب، قال: صّلى بنا رسوُل اهلل  يومًا الصبَح، 
شهد  »أ  قال:  »ال«،  قالوا:  فالٌن؟«،  »َأَشِهَد  قال:  سّلم  فلّما 
فالٌن؟«، قالوا: »ال«، قال: »إّن هاَتنِي الصالتني أثقُل الصلواِت 
أَلتيتمومها ولو حبوًا على  فيهما  ما  تعلمون  املنافقني، ولو  على 

الُرَكب«. أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان.
نصَف  قام  فكأّنما  مجاعٍة  يف  الِعشاَء  صّلى  »من   : وقال 
الليِل«. أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي عن عثمان- رضي 

اهلل عنه.
وعن شداد بن أوس- رضي اهلل عنه: قال- عليه الصالة والسالم: 
»من َقَرَض َبْيَت ِشعٍر بعَد الِعشاء األخرية مل يقبل له صالٌة تلك 

الليلَة«. أخرجه أمحد يف »مسنده«، والبزار، والطرباين.
وقال أنس- رضي اهلل عنه: »أقيمت صالة الِعشاء، فقال رجٌل: 
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مث  القوم،  نام  حىت  يناجيه  السالم-  عليه  النيب-  فقام  حاجٌة،  يل 
صّلوا«. أخرجه اخلمسة إال الترمذي.

وعن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- قال: »بعثين أيب- العباس- 
إىل النيب  يف حاجة، فوجدُته جالسًا يف املسجد، فلم أستطع 
أّذن املؤّذن بصالة  أن أكّلمه، فلّما صّلى املغرَب قام، فركع حىت 

العشاء«. أخرجه أبو عوانة وحممد بن نصر.
وقال- عليه الصالة والسالم: »أّيما امرأٍة أصابْت َبخورًا فال 

تشهد معنا الِعشاَء اآلِخرة)1(«. أخرجه مسلم عن أيب هريرة.
وقال ُحميد بن عبد الرمحن بن َعوف: »إّن رجاًل من أصحاب 
 : اهلل  وأنا يف سفٍر مع رسول  قلُت-  قال:  اهلل   رسول 
أَلْرُقَبّن رسوَل اهلل  للصالة حىت أرى فعَله، فلّما صّلى العشاء- 
وهي العتمة- اضطجع هوّيًا من الليل مث استيقظ، فنظر يف اآلفاق، 

فقال: چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ آل عمران: ١٩١ حىت بلغ: چىئ  ىئ  ی  
ی  چ ]آل عمران: ١٩٤[«. أخرجه النسائي.

وقال- عليه الصالة والسالم- يوَم األحزاب: »َشَغلونا عن   
نارًا«،  قبورهم وبيوهتم  العصر، مأل اهلل  الوسطى صالة  الصالة 
مث صاّلها بني الِعشائني: املغرب والعشاء. أخرجه أمحد، ومسلم، 

والبخاري.
أصحاب  من  واحد  وغري  والنسائي،  والترمذي،  داود،  وأبو 

املسانيد والسنن عن علّي بن أيب طالب- رضي اهلل عنه.

)1( - ويف األصل املطبوع: »األخرية«.
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وعن ابن مسعود- رضي اهلل عنه- أّن املشركني شغلوا رسول 
اهلل  عن أربع صلواٍت يوَم اخلندق حىت ذهب من الليل ما شاء 
اهلل، فأمر بالاًل، فأّذن، مث أقام فصّلى الظهر، مث أقام فصّلى العصر، مث 
أقام فصّلى املغرب، مث أقام فصلى العشاء. أخرجه أمحد، والترمذي، 

والنسائي.
وعن عّمار بن ياسر، أنه أغمي عليه يف الظهر، والعصر، واملغرب، 

والعشاء، فأفاق نصف الليل، فقضاهن. أخرجه الدارقطين.

*   *   *
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مطلب
يف اجلمع بني املغرب والعشاء يف مزدلفة

إسحاق  أيب  عن  اهلل-  رمحه  حنيفة«-  أيب  اإلمام  »مسند  ويف 
ِبيعي عن عبد اهلل ابن يزيد اخِلْطمي عن أيب أّيوب األنصاري: أن  السَّ
رسول اهلل  صّلى املغرَب والعشاَء جبمٍع بأذاٍن وإقامٍة واحدة.

بينهما  فجمع  واملغرب،  الِعشاء  صالة  »فاتته  قال:  رواية  ويف 
بأذاٍن وإقامة واحدة«.

وقال ابن مسعود- رضي اهلل عنه: »ما رأيُت رسول اهلل  
صّلى صالًة لغري ميقاهتا إال صالتني: مجع بنَي املغرب والِعشاء جبمع، 
وصّلى الفجر يومئٍذ قبَل ميقاهتا«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو 

داود، والنسائي.
قال:  اهلل   رسول  »إّن  قال:  عنه،  للبخاري،  رواية  ويف 
املغرَب  املكان:  هذا  وقتهما يف  َلتا عن  ُحوِّ الصالتني  هاتني  »إّن 
والِعشاَء، وال يقدم الناُس مجعًا حىت ُيْعِتموا، وصالُة الفجر هذه 

الساعَة«، مّث وقف حىت أسفر«.
وقال ابن عمر- رضي اهلل عنهما: »إن رسول اهلل  صّلى 
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والبخاري،  باملزدلفة مجيعًا)1(«. أخرجه مالك،  املغرب والعشاء 
ومسلم، وأبو داود، والترمذي، النسائي.

اهلل  رسول  »إّن  عنه:  اهلل  رضي  األنصاري-  أيوب  أبو  وقال 
 مجع يف حّجة الَوداع بني املغرب والعشاء باملزدلفة«. أخرجه 

مالك، والبخاري، ومسلم، والنسائي.
وعن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- أّن رسول اهلل  صّلى 

املغرب والعشاء جبمٍع بإقامٍة واحدٍة. أخرجه النسائي.
وعن جعفر بن حممٍد عن أبيه أّن النيب  صّلى الظهر والعصر 
بأذاٍن بعرفة- ومل يسّبح بينهما- وإقامتني، وصّلى املغرب والعشاء 

جبمٍع بأذاٍن واحٍد وإقامتني ومل يسّبح بينهما. أخرجه أبو داود.
 

*  *  *

)1( - ويف األصل: »مجعًا«، مع أن املثبت يف كتب احلديث اليت يعزو إليها املؤلف 
هو: »مجيعًا«.
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مطلٌب
يف أحاديث اجلمع بني الصالتني يف السفر

وقال ابن عمر: »رأيُت رسول اهلل  إذا عّجله السري يف 
أخرجه  العشاء«.  وبني  بينها  جيَمَع  حىت  املغرَب  يؤّخر  السفر، 

الّسّتة عن طرق. 
تغُرب  ما  بعد  إذا سافر سار  وعن علّي- رضي اهلل عنه-كان 
الشمُس حىت كاد أن ُيظِلَم، مث ينزل فيصلي املغرب، مث يدعو بَعشائه 
فيتعّشى، مّث يصّلي الِعشاء، مّث يرحتل ويقول: »هكذا كان رسول 
اهلل  يصنع«. أخرجه أبو داود، قال: وروى حفُص بن ُعبيد 
اهلل أّن أَنسًا كان جيمع بينهما حني يغيب الشفق، ويقول: »كان 

رسول اهلل  يصنع ذلك«.
اهلل   رسول  »كان  عنهما:  اهلل  رضي  عباس-  ابن  وقال 
جيمع بني صاليت الظهر والعصر إذا كان على َظْهِر سري، جيمع 

بني املغرب والعشاء«. أخرجه البخاري.
ويف رواية عنه: »أّن رسول اهلل  مجع بني الصالة يف سفرٍة)1( 

)1(- ويف األصل: »سفر«، والذي ثبت عند مسلم هو لفظ: »سفرة«. 
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واملغرب  والعصر،  الظهر  بني  فجمع  تبوك،  غزوة  يف  سافرها 
والعشاء«. أخرجه مسلم.

وعن علّي بن حسني، كان يقول: »إّن رسول اهلل  كان 
إذا أراد أن يسري يوَمه مجع بني الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسري 

ليله مجع بني املغرب والعشاء«. أخرجه مالك.
وقال أنس بن مالك: »إّن النيب- عليه السالم- كان إذا َعِجَل 
ر الظهَر إىل وقت العصر، فيجمع ببينهما، ويؤّخر  رُي يؤخِّ عليه السَّ
املغرب حىت جيمع بيَنها وبني الِعشاء«. أخرجه البخاري، ومسلم، 

وأبو داود، ومثله النسائي.
وقال معاذ بن َجَبل- رضي اهلل عنه: »خرجنا مع رسول اهلل- 
عليه السالم- يف غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر مجيعًا، 
واملغرب والعشاء مجيعًا)1(«. ويف رواية: »...فقلُت: ما محله على 
أبو داود،  ُأّمَته«. أخرجه مسلم، ومثله  ذلك؟ قال: أن ال ُيحِرَج 

والنسائي، ومالك.
ويف رواية أليب داود والترمذي: إْن غابِت الشمُس قبَل أْن يرحتل 
َجَمَع بنَي املغرب والعشاء، فإن ارحتل قبَل أن يغيَب الشمس أّخر 

املغرب حىت ينزل للِعشاء، مث جيمع بينهما.
وقال أبو داود: »روى هذا احلديث هشاُم بن عروة عن حسني 

بن عبد اهلل عن ُكَريب عن ابن عباس عن النيب  حنوه«.

)1(- ويف األصل: »مجعًا«، مع أن املثبت يف كتب احلديث اليت يعزو إليها املؤلف 
هو: »مجيعًا«.
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وعن جابر- رضي اهلل عنه: »أنَّ رسول اهلل  خرج من مّكة 
قبل غروب الشمس، فجمع بني العشائني بَسِرَف وبينهما عشرة 

أميال«. أخرجه رزين بن معاوية العبدري.
الشمس مبكة، فجمع  له  غابت  وعنه: »أّن رسول اهلل  
أميال«.  عشرة  »بينهما  سعد:  بن  هشام  قال  بَسِرَف«.  بينهما 

أخرجه أبو داود والنسائي.

*  *  *
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مطلٌب
يف أحاديث اجلمع بني الصالتني يف احلضر

وقال ابن عباس- رضي اهلل عنهما: »صلى باملدينة سبعًا ومثانيًا: 
ليلٍة  يف  »لعله  أيوب:  قال  والعشاء«.  واملغرب  والعصر،  الظهر 

َمطريٍة؟« قال: »عسى«.
وسبعًا  مجيعًا  مثانيًا  النيب   مع  »صليُت  قال:  رواية  ويف 
مجيعًا«. قال عمرو: » قلُت: يا أبا الشعثاء، أظّنه أّخر الظهَر وعّجل 
العصر، وأّخر املغرب وعّجل العشاء؟«، قال: »وأنا أظّن ذلك«. 

أخرجه البخاري ومسلم.
قوَله:  والنسائي  والترمذي،  داود،  وأبو  رواية،  مسلم يف  وزاد 

»من غري خوف وال سفر«.
ويف رواية ملسلم: »ِمن غري خوف وال مطر«. وقال أبو الزَُّبري: 
»فسألُت سعيدًا: مل فعل ذلك؟ فقال: سألُت ابَن عّباس عما سألتين، 

فقال: أراد أن ال ُيحرج أمته«.
وله يف أخرى: »قال عبد اهلل بن شقيق العقيلي: خطبنا ابن عّباس 
يومًا بعد العصر حىت غربت الشمس، وبدت النجوم، وجعل الناس 
يقولون: الصالَة الصالَة، قال: فجاَءه رجل من بين متيم ال َيفُتر وال 
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نَّة؟ ال  بالسُّ تعّلمين  عباس:  ابن  فقال  الصالَة،  الصالَة  يقول:  ينثين 
أبا لك! مث قال: رأيُت رسول اهلل  مجع بني الظهر والعصر، 

واملغرب والعشاء«.
شيء،  ذلك  من  صدري  يف  »فحاك  شقيق:  بن  اهلل  عبد  قال 

فأتيُت أبا هريرة، فسألته، فصّدق مقالته«.
ويف رواية للنسائي: أّنه صّلى بالبصرة األوىل والعصر ليس بينهما 
بينهما شيء، فعل ذلك من شغل.  ليس  شيء، واملغرب والعشاء 
وزعم ابن عّباس أنه صّلى مع رسول اهلل  باملدينة األوىل والعصر 

مثاين سجدات ليس بينهما شيء.
بني  األمراء  مجع  إذا  كان  عنهما:  اهلل  رضي  عمر-  ابن  وعن 

املغرب والعشاء يف املطر مجع معهم. أخرجه مالك يف »املوطأ«.
وقد أسند اإلمام أبو جعفر الطحاوي )ت: ��1هـ(- رمحه 
اهلل- يف »شرح اآلثار« عن طرق إىل ابن مسعود، وابن عباس، وابن 
عمر، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اهلل، وأنس، وعائشة، وأيب 
قتادة: »أّن النيب  كان جيمع بني املغرب والعشاء يف السفر- 

ويف بعض طرقه: يف احلضر- من غري خوف وال ِعّلة«.
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مطلٌب
يف أحاديث املستحاضة

وعن َحْمَنة بنت جحش- رضي اهلل عنها- أنه قال هلا رسول اهلل 
 - وكانت مستحاضًة: »تؤّخرين املغرب، وتعّجلني الِعشاء، 
مع  وتغتسلني  فافعلي،  الصالتني،  بني  وجتمعني  تغتسلني،  ومّث 
الفجر، فافعلي، وصومي«. أخرجه أمحد، وأبو داود، والترمذي. 
النيب   أّن  عنها:  اهلل  رضي  ُعَميس)1(-  بنت  أمساء  وعن 
ُغساًل  والعصر  للظهر  »تغتسل  ُحَبيش:  أيب  بنت  فاطمَة  يف  قال 
واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غساًل واحدًا، وتغتسل للفجر 
غساًل واحدًا، وتتوضأ فيما بني ذلك«. أخرجه أبو داود. وقال: 
»روى جماهد عن ابن عباس: ملّا اشتّد عليها الغسل أمرها أن جتمع 

بني الصالتني«.
النيَب  أّن سهلَة)�( بنت ُسَهيل اسُتحيضت، فأتت  وُروي 

، فأمرها أن تغتسل لكل صالة، فلما جهدها ذلك أمرها أن جتمع 
بني الظهر والعصر بُغسل، واملغرب والعشاء بُغسل، تغتسل للصبح. 

أخرجه أبو داود.
)1( - ويف األصل: »َعميس« بالفتح، والصواب بالضم.

)�( - ويف األصل: »ُسهيلة« بالتصغري، والصواب: سهلة.
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ويف رواية: أّن امرأًة مستحاضًة على عهد رسول اهلل  قيل 
هلا: إّنه ِعرٌق عاِند، فُأِمرت أن ُتؤّخر الظهر وتعّجل العصر، وتغتسل 
هلا غساًل واحدًا، وتؤّخر املغرب وتعّجل العشاء وتغتسل هلا غساًل 

واحدًا، وتغتسل لصالة الصبح غساًل واحدًا. أخرجه النسائي.
وعن زينب بنت جحش: أهنا قالت للنيب  إهنا)1( مستحاضة، 
وتعّجل  الظهر،  وتؤّخر  تغتسل،  مث  أقرائها،  أياَم  »جتلس  فقال: 
العشاء،  وتعّجل  املغرب،  وتؤّخر  وتصلي،  وتغتسل،  العصر، 

وتغتسل، وتصّليهما مجيعًا، وتغتسل للفجر«. أخرجه النسائي.

*   *   *

)1( -  ويف األصل: »أنا«، وهو خطأ.
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مطلٌب
يف إمامة معاذ قومه بعدما صلى مع النيب- عليه السالم

وقال جابر بن عبد اهلل- رضي اهلل عنهما: »إّن معاذًا كان يصّلي 
مع النيب  العشاء األخري، مث يرجع إىل قومه، فيصّلي هبم تلك 

الصالَة«. أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
ويف رواية هلم وللترمذي: »...مّث يرجع إىل قومه، فيؤّمهم«.

، مث يأيت، فيؤّم قوَمه.  النيب  وقال: »كان معاٌذ يصّلي مع 
فافتتح  فأّمهم،  قومه،  أتى  مّث  العشاء،  النيب   مع  ليلًة  فصّلى 
وانصرف،  فسّلم، مث صّلى وحده  فاحنرف رجل،  البقرة،  بسورة 
 ، فقالوا له: ناَفقَت يا فالن! قال: ال، واهلل، وآلتنّي رسول اهلل 
، فقال: يا رسول اهلل، إّنا أصحاب  فأخربّنه! فأتى رسول اهلل 
نواضح نعمل بالنهار، وإّن معاذًا صّلى معك العشاء، مث أتى، فافتتح 
بسورة البقرة. فأقبَل رسول اهلل  على معاذ، فقال: »يا معاذ! 

أَفّتاٌن أنَت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا«. 
قال سفيان: فقلُت لعمرو: إّن أبا الزبري حّدثنا عن جابر أنه قال: 

»اقرأ: چ ٱ  ٻ  ٻ  چ ، چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ، وچ 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ ، فقال عمرو حنو هذا«. أخرجه البخاري، 
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ومسلم، والطحاوي، ومبعناه أبو داود والنسائي. 
العشاء، مث يرجع إىل  النيب   وعنه: »كان معاذ يصّلي مع 
الرّزاق,  عبد  أخرجه  نافلة«.  له  وهي  العشاء،  هبم  فيصلي  قومه، 

والشافعي، والطحاوي، والدارقطين، والبيهقي.

*   *   *
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مطلٌب
يف قدر قراءة النيب- عليه السالم

وعن بريدة: »كان رسول اهلل  يقرأ يف العشاء بـ«الشمس 
وضحاها« وحنوها من السور«. أخرجه الترمذي، والنسائي.

النيب  كان يف سفر، وصّلى  بن عازب: »إن  الرباء  وقال 
والزيتون«،  بـ«التني  الركعتني  إحدى  يف  فقرأ  األخرية،  العشاَء 
«. أخرجه الستة  فما مسعُت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءًة منه 

ومالك.
ورواه أبو حنيفة عن عدّي بن ثابت عن الرباء- رضي اهلل عنه- 
العشاء، فقرأ بـ«التني  قال: »صليُت مع رسول اهلل  صالَة 

والزيتون««.
أشبَه  أحد  عنه: »ما صّليت وراء  اهلل  أيب هريرة- رضي  وعن 
صالًة برسول اهلل- عليه السالم- من فالن«. قال سليمان بن سّيار: 
الظهر،  من  اأُلولََيني  يطّول  فكان  اإلنسان،  ذلك  وراء  »وصّلينا 
بقصار  املغرب  يف  ويقرأ  العصر،  يف  وخيّفف  اأُلخَريني،  وخيّفف 
املفّصل، ويقرأ يف العشاء بـ«الشمس وضحاها« وبأشباهها، ويقرأ 

يف الصبح بسورتني طويلتني«. أخرجه النسائي. 
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ويعين بذلك اإلنسان عليًا- رضي اهلل عنه. وقيل: غرَيه.
وعن عمر- رضي اهلل عنه- أنه كتب إىل أيب موسى: »أن اقرأ 
يف املغرب بقصار املفّصل، ويف العشاء بأوساط املفّصل، ويف الصبح 

بطوال املفّصل«. أخرجه عبد الرزاق يف »مصنفه«.
وعن جبري بن مطعم- رضي اهلل عنه- قال: »َقِدمُت النيب  

يف فداء ُأسارى بدر، فسمعته يقرأ يف العتمة بـ«الطور««. 
يصّلي  فوافيته  بدر،  أسارى  يف  أُلكلَِّمه   ِ...« عنه:  رواية  ويف 

بأصحابه املغرَب أو العشاَء: چ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
الرب- رمحه  عبد  ابن  أخرجه  قليب«.  ُصدع  فكأمنا   ،٨ الطور: ٧ –  چ 

اهلل.
الصبح  يقرأ يف  أنه  كان ال  بسند حسن  الطرباين  وروى 

بدون عشرين آيًة، وال يقرأ يف العشاء دون عشر آيات.

*   *   *
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مطلب
يف القنوت يف الصلوات

وعن ابن عباس- رضي اهلل عنهما: »َقَنَت رسول اهلل  شهرًا 
متتابعًا يف الظهر، والعصر، واملغرب، والعشاء، وصالة الصبح يف 
دبر كّل صالة. إذا قال: »مسع اهلل ملن محده« من الركعة اآلخرة 
يدعو على أحياء من ]بين[)1( ُسَليم: على ِرْعل، وَذْكوان، وُعَصّية، 

ويؤّمن من خلفه«. أخرجه أبو داود. 
قال:  إذ)�(  العشاَء  يصّلي  النيب   »بينا  هريرة:  أبو  وقال 
َنجِّ عّياش  أن يسجد: »اللهم  قبل  قال  مّث  »مسع اهلل ملن محده«، 
بن  الوليد  نّج  اللهم  هشام،  بن  سلمة  نّج  اللهم  َربيعة،  أيب  بن 
الوليد، اللهم نّج املستضعفني من املؤمنني، اللهم اشُدد َوْطَأَتك 
على ُمَضر، اللهم اجعلها عليهم سنني َكِسِني يوسف«. أخرجه 

البخاري ومسلم.
ويف أخرى هلما وأليب داود: »... فكان أبو هريرة َيْقُنُت يف الركعة 

األخرية من صالِة الظهر، والعشاء األخرية، وصالة الصبح«.
)1(- سقطت عند املرجاين- رمحه اهلل.

)�( - ويف األصل املطبوع لدى املرجاين: »إذا«، وهو خطأ.
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الَعَتَمة شهرًا«.  اهلل  يف صالة  »قنت رسول  قال:  وعنه، 
أخرجه أبو داود.

 
*   *   *
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مطلب
الــوتــر

اهلل   رسول  علينا  قال: »خرج  حذافة،  بن  خارجة  وعن 
وقال: »إّن اهلل أمّدكم بصالٍة هي خرٌي لكم من ُحُمر النََّعم: الِوْتُر، 
الفجُر«.«.  َيْطُلَع  أن  العشاء إىل  فيما بني صالة  جعله اهلل لكم 
أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، واحلاكم وقال: صحيح 

ومل خيرجاه؛ لتفّرد التابعي عن الصحايب.
وعن أيب َبصرة الغفاري- رضي اهلل عنه- يقول: »مسعُت رسول 
اهلل  يقول: »إّن اهلل زادكم صالًة وهي الوتُر، فصّلوها بني 

العشاء إىل صالة الصبح«.«.
اهلل  »إّن   : عنه  عامر  بن  وعقبة  العاص  بن  عمرو  وعن 
زادكم صالًة هي خرٌي لكم من محر النعم: الوتر، وهي لكم فيما 
يف  راهويه  بن  إسحاق  أخرجه  الفجر«.  طلوع  إىل  العشاء  بني 

»مسنده«.
ومثله عن ابن عباس. أخرجه الطرباين والدارقطين.

وعن ابن عمر. أخرجه الدارقطين.
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وعن أيب سعيد اخلدري. أخرجه الطرباين.
أخرجه  عنه.  اهلل  رضي  العاص-  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وعن 

الدارقطين.
وأخرجه أمحد والطرباين عن معاذ بن جبل وعمرو بن العاس.

وقال ابن أيب ُمَليكة: »أوتر معاوية بعد العشاء بركعٍة واحدٍة، 
وعنده موىل البن عّباس، فأتى ابَن عّباس، فأخربه، فقال: دعه، فإنه 

« أخرجه البخري وحممد بن نصر املروزي. َصِحَب النيب 
وعن أيب موسى األشعري- رضي اهلل عنه- أنه كان بني مّكة 
فيها،  أوتر  فصّلى ركعًة  قام،  مّث  العشاء ركعتني،  واملدينة، فصّلى 
فقرأ مبائة آية من »النساء«، مث قال: ما أَلْوُت أن أضع قدمي حيث 
 .» وضع رسول اهلل  قدمه، وأن أقرأ مب قرأ به رسول اهلل 

أخرجه النسائي.
وُسئل أبو هريرة- رضي اهلل عنه- عن الوتر، فقال: »إذا صّليَت 
العشاء صّليَت بعدها مخس ركعات«. أخرجه حممد بن احلسن- 

رمحه اهلل- يف »موطئه«.
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مطلب
السنن

وقال عبد اهلل بن عمر- رضي اهلل عنهما: »صّليُت مع رسول اهلل 
 ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب 
يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته«. أخرجه البخاري، ومسلم، 

وأبو داود، والنسائي، ومالك.
ويف رواية: »حفظُت عن رسول اهلل  ركعتني قبل الظهر، 
وركعتني بعد الظهر، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء، 
رسول  ]على[)1(  أدخل  ال  ساعًة  وكانت  الغداة:  قبل  وركعتني 
اهلل  فيها، فحّدثتين حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأّذن املؤّذن 

صّلى ركعتني«. أخرجه البخاري والترمذي.
»مسعت  عنها:  اهلل  رضي  سفيان-  أيب  بنت  حبيبة  أّم  وقالت 
يوٍم  كّل  يصّلي يف  مسلٍم  عبٍد  من  يقول: »ما  اهلل   رسول 
ِثنَتي َعْشَرَة ركعًة تطّوعًا من غري الفرائض إال بىن اهلل له بيتًا يف 

اجلنِة«.«. أخرجه اجلماعة إال البخاري.
وزاد الترمذي والنسائي عنها: »... أربعًا قبل الظهر، وركعتني 

)1( - سقطت عند املؤلف.
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بعدها، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء، وركعتني قبل 
صالة الغداة«.  

وابن  الترمذي  أخرجه  ثاَبَر...«.  »من  بلفظ:  عائشة  وعن 
ماجة.

بنت احلارث زوج  ابن عباس: »بتُّ عند خاليت ميمونة  وقال 
، فصّلى النيب   العشاء، مث جاء إىل منزله، فصّلى أربع  النيب 
ركعاٍت، مث نام، مث قام، فصّلى مخس ركعات، مث ركعتني، مث خرج 

إىل الصالة«. أخرجه البخاري.
وقالت عائشة- رضي اهلل عنها: »كان رسول اهلل  يصّلي 
يف بيته قبَل الظهر أربعًا، مّث خيرج، فيصّلي بالناس، مّث يدخل، فيصّلي 
ركعتني، وكان يصّلي بالناس املغرب، مث يدخل، فيصّلي ركعتني، 
ركعتني«.  فيصّلي  بييت،  يف  ويدخل  العشاء،  بالناس  ويصّلي)1( 

أخرجه مسلم وأبو داود. 
ثنتني، وقبل  العشاء  ثنتني، وبعد  املغرب  ويف رواية: »...وبعد 

الفجر ثنتني«. أخرجه الترمذي. 
يفُرَغ من صالة  أن  بنَي  فيما  يصّلي  النيب   وعنها: »كان 
العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعًة«. أخرجه البخاري ومسلم.

وعنها: »ما صّلى رسول اهلل  العشاَء قطُّ فدخل عليَّ إال 
صّلى أربع ركعات أو سّت ركعات«. أخرجه أبو داود.

أربعًا كان كأمنا  الظهر  قبل  السالم: »من صّلى  عليه  وعنه- 

مسلم:  عند  والثابت  »فيصّلي«،  املرجاين:  عند  املطبوع  األصل  ويف   -  )1(
»ويصّلي«.
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هتّجد من ليلته، ومن صاّلهّن بعد الِعشاء كان َكمثلهّن من ليلة 
القدر«. أخرجه سعيد بن منصور)1( من حديث الرباء بن عازب، 

والنسائي، والدارقطين من قول كعب، والبيهقي من قول عائشة.
وعن أّم سلمة- رضي اهلل عنها: »كان النيب  يصّلي العتمة، 
مث يسّبح، مث يصّلي بعدها ما شاء اهلل من الليل، مث ينصرف، فريقد 
نام،  ما  مثل  فيصّلي  ذلك،  نومه  من  يستيقظ  مث  صّلى،  ما  مثل 

وصالته تلك األخرية تكون إىل الصبح«. أخرجه النسائي. 
وعن عائشة: »كان يصّلي صالة العشاء يف مجاعة، مث يرجع إىل 
أهله، فريكع أربع ركعات، مث يأوي إىل فراشه يناُم، وَطهوُره ُمَغّطى 
عند رأسه وسواُكه موضوع، حىت يبعَثه اهلُل عّز وجّل ساعَته اليت 
يبعثه من الليل، فيتسّوك وُيسبغ الوضوَء، مث يقوم إىل مصاّله، فيصّلي 

مثاين ركعات يقرأ فيهّن بأّم القرآن وسورة«. أخرجه أبو داود.
وعنها: كان يصّلي بالليل صالة العشاء، مث يأوي إىل فراشه فينام، 
فإذا كان جوف الليل قام إىل حاجته وإىل َطهوره، فتوّضأ، مث دخل 
املسجد، فيصّلي مثايَن ركعاٍت ُيَخّيل إيّل أّنه يسّوي بينهّن ]يف[)�( 
القراءة، والركوع، والسجود، ويوتر بركعة، مث يصّلي ركعتني وهو 
جالس، مث يضع َجْنَبه، فرّبما جاء بالٌل فآَذَنه بالصالة قبل أن ُيْغِفي، 
فكانت  بالصالة،  يؤِذَنه  حّتى  ُيغِف  ومل  أغَفى  شّككُت-  ورمبا- 
تلك صالَة رسول اهلل  حىت أَسنَّ وَلُحم، فذكرْت من حلمه ما 

شاء اهلل«. أخرجه النسائي.

)1( - ويف األصل املطبوع: »املنصور«، وهو خطأ. 
)�( - سقط عند املرجاين.
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مطلب
األوقات

رجٌل  »سأل  عنه:  اهلل  رضي  احُلَصيب)1(-  بن  بريدة  وقال 
هذين«،  معنا  »صّل  فقال:  الصالة،  وقت  عن  اهلل   رسوَل 
يعين اليومني، فلّما زالت الشمس أمر بالاًل، فأّذن، مّث أمره، فأقام 
املغرب حني  فأقام  أمره،  مث  نقّية،  بيضاء  مرتفعة  والشمس  العصر 
غابت الشمس، مث أمره، فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث أمره، 
فأقام الفجر حني طلع الفجر. فلّما أن كان اليوم الثاين أمره، فأبرد 
العصر والشمس  ُيرِبد هبا)�(، وصّلى  أن  فأنَعَم  فأبرد هبا،  بالظهر، 
مرتفعة أّخرها فوق الذي كان، وصّلى املغرب قبل أن يغيَب الّشفق، 
وصّلى العشاء بعد ما ذهب ُثُلث الليل، وصلى الفجر، فَأْسَفَر هبا، 
مث قال: »أين السائُل عن وقت الصالة؟«، فقال الرجل: »أنا يا 
رسول اهلل!«، قال: »وقت صالِتكم بني ما رأيتم«. أخرجه مسلم، 

والترمذي، والنسائي.
وقال أبو موسى األشعري- رضي اهلل عنه: »إّن رسول اهلل  

)1( - ويف األصل املطبوع: »اخَلصيب«، وهو خطأ.
)�( - أي: بالغ. )منه- رمحه اهلل(
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أتاه سائٌل عن مواقيت الصالة، فلم يُرّد عليه شيئًا، - قال:- وأمر 
بالاًل، فأقام الفجَر حنَي انشّق الفجُر والناُس ال يكاد يعرف بعُضهم 
يقول:  والقائل  الشمس  زالت  حني  الظهر  فأقام  أمره،  مّث  بعضًا، 
العصر  فأقام  أمره،  مث  منهم،  أعلَم  كان  وهو  النهار،  انتصف  قد 
والشمس مرتفعٌة، مث أمره، فأقام املغرب حني وقعت الشمس، مث 
أمره، فأقام العشاء حني غاب الشفق، مث أّخر الفجر من الغد حني 
انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، مث أّخر 
الظهر حني كان قريبًا من وقت العصر باألمس، مث أّخر العصر حىت 
انصرف منها والقائل يقول: قد امحّرت الشمس، مث أّخر املغرب 
حىت كان عند سقوط الشفق- ويف رواية: ... فصّلى املغرب قبل 
أن يغيب الشفق يف اليوم الثاين- مث أّخر العشاء حىت كان ثلث الليل 
هذين«.«.  بني  »الوقت  فقال:  السائَل،  فدعا  أصبح،  مث  األّول، 

أخرجه مسلم، ومثله داود، والنسائي.
 الرِّياحّي البصري: »دخلُت 

وقال أبو املنهال َسّيار بن سالمة)1(
أيب:  له  فقال  عنه،  اهلل  رضي  اأَلْسَلمي-  َبْرَزَة  أيب  على  وأيب  أنا 
»كيف كان رسول اهلل  يصلي املكتوبة؟«، فقال: »كان يصّلي 
ويصّلي  الشمس،  َتدَحض  حني  األوىل  تدعوهنا  اليت  اهَلِجرَي)�( 
العصَر، مث يرجع أحُدنا إىل َرْحِله يف أقصى املدينة والشمس حّية- 

من  واملثبت  خطأ؛  وهو  »سلمة«،  املرجاين:  عند  املطبوع  األصل  ويف   -  )1(
البخاري. 

)�( - ويف األصل املطبوع: »اهلجرية« بالتاء املربوطة، واملثبت من البخاري.
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ونسيُت ما قال يف املغرب- وكان يستحب أن يؤّخر العشاء اليت 
وكان  بعدها،  واحلديَث  قبلها  النوم  يكره  وكان  الَعَتَمة،  تدعوهنا 
ينفتل من صالة الغداة حني يعرف الرجُل جليَسه، ويقرأ بالّسّتني 

إىل املائة«. أخرجه الشيخان والنسائي.
ويف رواية هلما: »...وال يبايل بتأخري العشاء إىل ثلث الليل، مث 
قال: إىل شطر الليل، مث قال معاذ عن شعبة: مث لقيته مرّة أخرى، 

فقال: أو ثلث الليل«. وأخرجه أبو داود.
وقال عبد اهلل بن عمرو بن العاص: »إّن رسول اهلل  قال: 
»وقُت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرجل كطوله ما مل 
حيضر العصر، ووقُت العصر ما مل تصَفّر الشمس، ووقت املغرب 
ما مل يغِب الشفق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، 
ووقُت صالة الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس«.«. 

أخرجه مسلم.
ثوُر  يسقط  مل  »ما  والنسائي:  داود  وأليب  رواية  يف  وله 

الَشَفق«. 
ويف أخرى أليب داود: »ما مل َيسُقْط فور الشفق«. 

اهلل  عنهما: »كان رسول  اهلل  اهلل- رضي  عبد  بن  وقال جابر 
 يصّلي الظهر باهلاجرة، والعصَر والشمُس نقّيٌة، واملغرَب إذا 
وجبت، والعشاَء أحيانًا ُيؤّخرها وأحيانًا ُيَعّجل: إذا رآهم اجتمعوا 

عّجل، وإذا رآهم أبطؤوا أّخر، والصبَح كانوا- أو كان النيب 
- يصليها بَغَلٍس«. أخرجه اخلمسة إال الترمذي.
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زالت  إذا  الظهَر  يصّلي  اهلل   رسول  »كان  أنس:  وعن 
إذا  املغرب  العصر بني صالتكم هاتني، ويصّلي  الشمُس، ويصّلي 
على  قال  مث  الشفق،-  غاب  إذا  العشاء  ويصّلي  الشمُس،  غربت 

إثره- ويصلي الصبَح إىل أن ينفسح البصر«. أخرجه النسائي.
ويف رواية عنه: »... مث قال: »أين السائُل عن وقت الصالة؟ 

ما بني هذين وقٌت«.«.
أّواًل  للصالة  »إّن   : اهلل  رسول  »قال  هريرة:  أيب  وعن 
وآِخرًا، وإّن أّوَل وقت الظهر حني تزول الشمس، وآخَر وقتها 
يدخل  حني  العصر  وقت  أوَل  وإّن  العصر،  وقت  يدخل  حني 
وقت  أّوَل  وإّن  الشمس،  تصفّر  حني  وقتها  آخر  وإّن  وقتها، 
املغرب حني تغرب الشمس، وإّن آخر وقتها حني يغيب األُفُق، 
وإّن أّول وقت العشاء حني يغيب األفق، وإّن آخر وقتها حني 
وإّن  الفجر،  يطُلُع  حنَي  الفجِر  وقِت  أّول  وإّن  الليل،  ينتصف 
آخر وقتها حني تطُلُع الشمس«.«. أخرجه الترمذي، ومثله مالك 

والنسائي.
وعن أيب مسعود البدري- رضي اهلل عنه: »... ويصّلي العشاء 
أبو  أخرجه  الناس«.  أّخرها حّتى جيتمع  ورمبا  اأُلفق،  يسَودُّ  حني 

داود.
ِظّلك  إذا كان  الظهر  اهلل عنه: »صلِّ  وعن أيب هريرة- رضي 
مثَلك، والعصَر إذا كان ِظلُّك مثليك، واملغرَب إذا غربت الشمُس، 
عيناك«.  نامت  فال  منَت  فإن  الليل،  ثلث  وبني  بيَنك  ما  والعشاَء 
مرفوعًا،  خديج  بن  رافع  عن  ومثله  »املوطأ«،  يف  مالك  أخرجه 
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أخرجه أصحاب السنن األربعِة. 
هذه  بوقت  أعلم  »أنا  عنه:  اهلل  بشري- رضي  بن  نعمان  وعن 
يصّليها  اهلل   رسول  كان  األخرية،  العشاء  صالة  الصالة: 

لسقوط القمر لثالثة«. أخرجه أبو داود والدارمي.
وعن أيب هريرة- رضي اهلل عنه: »قال- عليه الصالة والسالم: 
»لو ال أن أُشّق على أّميت ألمرهتم أن يؤّخروا العشاء إىل ثلِث 

الليِل أو نصِفِه«.«. أخرجه أمحد، والترمذي، وابن ماجه.
وقالت عائشة- رضي اهلل عنها: »كانوا يصّلون الَعَتَمَة فيما بني 

أن يغيب الشفق إىل ثلث الليل«. أخرجه البخاري والنسائي.
وقال جابر بن َسُمَرَة- رضي اهلل عنه: »كان رسول اهلل  
يصّلي الصلوات حنوًا من صلواتكم، وكان يؤّخر العتمة بعد صالتكم 

شيئًا«. أخرجه مسلم.
وكان ابن عباس يستحّب تأخري العشاء، ويقرأ: چ ھ  ے  ےچ 
]هود: ١١٤[. أخرجه سعيد بن منصور، وابن جرير، والبيهقي، وابن 

مردوية.
مع  »صّلينا  قال:  عنه-  اهلل  رضي  اخلدري-  سعيد  أيب  وعن 
رسول اهلل  صالَة الَعَتَمة، فلم خيرج حىت مضى حنٌو من شطر 
الليل، فقال: »خذوا مقاعدكم- فقال- إّن الناس صّلوا، وأخذوا 
انتظرمت الصالة، ولو  ما  تزالوا يف صالة  مضاجعهم، وإّنكم لن 
ال ضعف الضعيف وَسَقُم السقيم ألّخرُت هذه الصالَة إىل شطر 

الليل«. أخرجه أبو داود والنسائي.
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مطلب
إمامة جربيل- عليه السالم

وعن ابن عباس- رضي اهلل عنهما- أّن النيب  قال: »أمَّين 
جربيل عند البيت مّرتني: فصّلى يب الظهَر حني زالت الشمُس، 
راك، وصّلى يب العصر حني صار ظلُّ كّل شيء  وكانت َقْدَر الشِّ
ِمثَله، وصّلى يب املغرب حني أفطر الصائُم، وصّلى يب العشاء حني 
فُق، وصّلى يب الفجر حني حُرم الطعاُم والشراُب على  غاب الشَّ
الصائم. فلّما كان الغُد صّلى يب الظهَر حني كان ظّل كل شيٍء 
مثله، وصّلى يب العصر حني كان ظّله مثليه، وصّلى يب املغرب 
حني أفطر الصائم، وصّلى يب العشاَء إىل ثلث الليل، وصّلى يب 
الفجَر فأسفر، مّث الَتَفَت إيلَّ، فقال: »يا حممد، هذا وقُت األنبياء 
ِمن قبلك والوقُت بني هذين الوقتني««. أخرجه عبد الرزاق، وأبو 

داود، والترمذي، وابن حبان، واحلاكم.
ُيَعّلمه  النيب   أتى  أّن جربيَل  اهلل عنه-  وعن جابر- رضي 
مواقيت الصالة، فتقّدم جربيل، ورسوُل اهلل- عليه الصالة والسالم- 
خلَفه، والناُس خلَف رسول اهلل- عليه السالم، فصّلى الظهر حني 
كما  فصنع  مثَل شخصه،  الظلُّ  كان  حني  وأتاُه  الشمُس،  زالت 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



198

صنع، فتقّدم جربيُل ورسول اهلل  خلَفه، والناس خلف رسول 
، فصّلى العصر مث أتاه حني وَجَبِت الشمُس، فتقّدم جربيُل  اهلل 
فصّلى   ، اهلل  والناس خلف رسول  اهلل  خلفه،  ورسول 
املغرب، مث أتاه حني غاب الشفق، فتقّدم جربيُل ورسول اهلل  
، فصّلى العشاء، مث أتاه حني  خلَفه، والناُس خلَف رسول اهلل 
انشّق الفجُر، فتقّدم جربيل ورسول اهلل  خلَفه، والناُس خلَف 

، فصّلى الَغداة. رسول اهلل 
مث أتاه يف اليوم الثاين حني كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع 
الرجل  ظلُّ  كان  أتاه حني  مث  الظهر،  فصّلى  باألمس،  كما صنع 
مثَلي شخصه، فصنع كما صنع باألمس، فصّلى العصر، مث أتاه حني 
وجبت الشمس، فصنع كما صنع باألمس، فصّلى املغرب، فِنمنا، 
مث قمنا، مث ِنمنا، مث قمنا، فأتاه، فصنع كما صنع باألمس، فصّلى 
باديٌة مشتِبَكٌة،  والنجوُم  الفجر وأصبح  امتّد  أتاه حني  العشاء، مث 
هاتني  بنَي  قال: »ما  الغداة، مث  باألمس، فصّلى  فصنع كما صنع 

الصالتني وقٌت«. أخرجه النسائي. 
ويف رواية له: »...مث جاءه للعشاء حني ذهب ُثُلث الليل األول، 

فقال: »قم، فصّل العشاء««.
ويف أخرى له: »... مّث صّلى العشاَء إىل ثلث الليل، أو نصف 

الليل )شّك أحد رواته( «.
ويف رواية له: قال أحد رواته: »ُأرى إىل ثلث الليل«.  
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مطلب
يف تأخري العشاء

 وقالت عائشة- رضي اهلل عنها: »أعتم رسول اهلل  بالعشاء 
ليلًة حىت ناداه عمُر: »الصالة! نام النساُء والصبياُن«، فخرج، فقال: 
يَصلَّى  قال: »وال  أحٌد غرُيكم«.  األرض  أهل  من  ينتظرها  »ما 
يومئٍذ إال باملدينة، وكانوا يصّلون فيما بني أن يغيب الشفق إىل ثلث 
الليل األول«. زاد يف رواية: »... وذلك قبَل أن يفشو اإلسالم«. 
وزاد يف أخرى: »قال ابن شهاب: ُذِكَر يل أّن رسول اهلل  
الصالة«،  على  اهلل  رسول  تنزروا)1(  أن  لكم  كان  »وما  قال: 
وذلك حني صاح عمُر بن اخلطاب«. أخرجه البخاري، ومسلم، 

والنسائي. 
ويف روايٍة ملسلم: قالت: »أعتم رسول اهلل  ذات ليلة حىت 
ذهب عاّمُة الليل، وحىت نام أهُل املسجد، مّث خرج، فصّلى، فقال: 
»إّنه َلَوْقُتها، لو ال أن أشّق على أّميت«، ويف رواية: »... لو ال أن 

َيُشّق على ُأّميت«. 
اهلل   رسول  »أعتم  عنهما:  اهلل  رضي  عّباس-  ابن  وقال 

)1( - أنزرت على الرجل: إذا أحلحَت عليه يف القول والسؤال. )منه- رمحه اهلل(.
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يا رسول  بالعشاء، فخرج عمر- رضي اهلل عنه، فقال: »الصالَة 
ال  يقول: »لو  يقطر  ورأسه  فخرج  والصبياُن«،  النساُء  رقد  اهلل، 
أن أشّق على أّميت« أو »... على الناس«.« قال سفيان أيضًا: 
»... على أّميت ألمرهتم بالصالة هذه الساعة«. أخرجه البخاري، 

ومسلم، والنسائي.
أن أصّلي  إليك  أَحبُّ  أّي حنٍي  لعطاء:  ويف رواية هلم: »قلُت 
الِعشاَء- اليت يقوله الناس »العتمة«- إمامًا وِخلوًا؟، قال: مسعُت 
ابن عّباس- رضي اهلل عنهما- يقول: أعتم رسول اهلل   ذاَت 
فقام  الناُس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا،  العشاَء حىت رقد  ليلٍة 

عمر- رضي اهلل عنه، فقال: الصالة«.
أّخرها  لك  ُذِكَر  لعطاء: كم  قلُت  قال:  وزاد مسلم: »... مث 
النيب  لَيَلَتئٍذ؟ قال: ال أدري. قال عطاٌء: فأحبُّ ]إيل[)1( أن 
ليَلَتِئٍذ، قال:  النيب   رًة كما صاّلها  إمامًا وِخْلوًا مؤخَّ أَصّلَيها 
فإن شّق عليك ِخلوًا أو على الناس وأنَت إماُمهم، فصّلها وسطًا ال 

معّجلًة وال مؤّخرًة«.
وقال ابن عمر- رضي اهلل عنهما: »إّن رسول اهلل  ُشِغَل 
عنها ليلًة- يعين صالَة العتمَة- وأّخرها حىت رقدنا يف املسجد، مث 
، مث قال:  استيقظنا، مث رقدنا، مث استيقظنا، مث خرج علينا النيب 
غرُيكم«.«،  الصالَة  ينتظر  الليلَة  األرض  أهِل  من  أحٌد  »ليس 
وكان ابن عمر- رضي اهلل عنه- ال ُيبايل قّدمها أو أّخرها إذا كان 
ال خيشى أن يغِلَبه النوُم عن وقتها، وقّلما كان يرقد قبلها. أخرجه 

)1( - سقط عند املرجاين.
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البخاري.
لصالة  اهلل   رسول  ننتظر  ليلٍة  ذات  »مكثنا  رواية:  ويف 
بعده، فال  أو  الليل  ثلث  إلينا حني ذهب  العشاء األخرية، فخرج 
ندري: أشيٌء َشَغَله يف أهله أو غرُي ذلك؟ فقال حني خرج: »إنكم 
لتنتظرون صالًة، ما ينتظرها أهُل ديٍن غرُيكم، ولو ال أن َيثُقل 
على أّميت لصّليُت هبم هذه الساعة، مث أمر املؤّذَن، فأقام الصالة 

وصّلى«.«. أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
ليلٍة حىت  النيب  ذات  وقال أنس- رضي اهلل عنه: »نظرنا 
كان شطر الليل، فبلَغه، فجاء، فصّلى بنا، مّث َخَطَبنا، فقال: »أال إّن 
الناس قد صّلوا مث رقدوا، وإنكم لن تزالوا يف صالٍة ما انتظرمت 

الصالة«. أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وقال أبو موسى: »كنُت أنا وأصحايب الذين قدموا معي يف السفينة 
نزواًل)1( يف بقيع ُبطحاَن ورسول اهلل  باملدينة، فكان يتناوب 
رسول اهلل  عند صالِة العشاء كلَّ ليلٍة نفٌر منهم، قال: فوافينا 
رسول اهلل  أنا وأصحايب وله بعض الُشغل يف أمره حىت أْعَتَم 
فصّلى،   ، اهلل  رسول  مث خرج  الليُل،  اْبَهاّر)�(  بالصالة حىت 
أعّلمكم  رسِلكم،  َمن حضره: »على  لـِ قال  قضى صالَته  فّلما 
وأبشروا، إّن من نعمة اهلل عليكم أنه ليس من الناِس أحٌد يصّلي 
)1( - ويف األصل املطبوع: »نزلنا«، وهو خطأ. واملثبت هنا من صحيحي البخاري 

ومسلم.
البخاري  من صحيحي  واملثبت  خطأ.  وهو  »اهنار«،  املطبوع:  األصل  ويف   -  )�(

ومسلم.
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هذه الساعَة غرُيكم« أو قال: »... ما صّلى هذه الصالَة غرُيكم«، 
ال ندري أيَّ الكلمتني قال، فرجعنا فرحني مبا مسعنا من رسول اهلل 

«. أخرجه الشيخان.
وعن معاذ بن جبل قال: »بقينا ننتظر رسول اهلل  وقد تأّخر 
لصالة الَعَتَمة حىت ظّن الّظانُّ أّنه ليس خبارج، ويقول القائل منا: 
»قد صّلى وإّنا لكذلك«، إذ خرج رسول اهلل عليه الصالة والسالم، 
لتم  فقالوا له كما قالوا، فقال: »أعتموا هبذه الصالة، فإنكم قد ُفضِّ

هبا على سائر األمم مل ُيَصلِّها أّمٌة قبّلكم«.«. أخرجه أبو داود.

*   *   *
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مطلب
صالُة الِعشاِء مل ُيَصلِّها ُأمٌَّة َقْبَلَنا

اهلل  اخلطاب- رضي  بن  عمر  عن  »املوطأ«  مالك يف  وأخرج 
عنه- أنه كتب إىل ُعّماله: »إّن أَهمَّ أموركم عندي الصالُة، فمن)1( 
سواها  ِلما  فهو  ضّيعها  ومن  ديَنه،  َحِفَظ  عليها  وحافظ  حفظها 
أضيع«، مث كتب: »أن صّلوا الظهَر إن كان الفيُء ذراعًا إىل أن 
يكون ظلُّ أحدكم مثله، والعصَر والشمُس مرتفعٌة بيضاُء نقّيٌة قدَر 
ما يسرُي الراكب فرسخني أو ثالثًة قبَل َمغيب الشمس، املغرب إذا 
غابت الشمس، والعشاء إذا غاب الّشفُق إىل ثلث الليل، فمن نام، 
فال نامت عينه، فمن نام، فال نامت عينه، والصبَح والنجوُم باديٌة 

مشتبكٌة«.
أبو  »حّدثنا  ��1هـ(:  )ت:  للطحاوي  اآلثار«  »شرح  ويف 
بكرة، قال: حدثنا أبو أمحد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حبيب 
بن أيب ثابت...، وحّدثنا حسني بن نصر، قال: حّدثنا أبو نعيم، 
قال: حّدثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أيب ثابت، عن نافع بن 
ُجَبري، قال: كتب عمر إىل أيب موسى: ... وصلِّ العشاء أيَّ الليل 

شئَت وال تغِفْلها«.
)1( - حديث موقوف
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ويف رواية له، وللنسائي عن أيب هريرة- رضي اهلل عنه- أنه قال 
يف العشاء األخرية: »صاّلها يف اليوم األخري حني ذهب ساعٌة من 

الليل«.

*   *   *
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مطلب
َفق َصّلى الِعشاَء َقْبَل َغْيُبوَبة الشَّ

ويف رواية له يف حديث اإلمامة عن جابر بن عبد اهلل: يف اليوم 
األّول صّلى العشاَء َقْبَل َغْيُبوَبة الشفق. قال: حّدثنا ابن أيب داود، 
قال: حّدثنا حامد بن حيىي، قال: حّدثنا عبد اهلل بن احلارث)1(، 
قال: حّدثنا َثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أيب 
َرَباح، عن جابر بن عبد اهلل، قال: »سأل رجٌل نيبَّ اهلل  عن 
وقت الصالة، فقال: »صلِّ معي«، فصّلى رسول اهلل  حنَي 
طَلع الفجُر، مّث صّلى الظهَر حني زاغت الشمس، مّث صّلى العصَر 
حني كان َفيُء اإلنسان مثَله، مث صّلى املغرَب حني وجبت الشمس، 

مث صّلى الِعشاَء َقبَل غيبوبة الشفق، مث صّلى الصبَح، فأسفر«.
موسى  بن  الفضل  حّدثنا  قال:  داود،  أيب  ابن  حّدثنا  وقال: 
ابن عمرو، عن أيب سلمة عن أيب  الّسيناينُّ)�(، قال: حّدثنا حممد 

)1( - »احلارث«، وليس »احلرث«، كما هو يف األصل املطبوع.
)�( - بكسرالسني املهملة وسكون الياء حتتها نقطتان وبالنون قبل األلف وبعدها نون 
أخرى، منسوب إىل قرية سينان من قرى مرو خبراسان، كذا يف »جامع األصول« البن 

األثري- رمحه اهلل. )منه- رمحه اهلل(

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�0�

: »هذا جربائيل  هريرة- رضي اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل 
العشاء األخرية:  أّنه قال يف  مثَله غري  مّث ذكر  أمَر دينكم«،  ُيعّلُم 

صاّلها يف اليوم الثاين حني ذهبت ساعٌة من الليل«. 

*   *   *
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مطلب
يف الصالة الوسطى

هذا...، واعلم أّن الصحابة والتابعني، وأئمة الفقهاء واحملدثني- 
ٱ  ٻ   چ  تعاىل:  قوَله  فّسروا  قد  أمجعني-  عليهم  اهلل  رضوان 

ٻچ ]البقرة: ٢٣٨[ باملكتوبات اخلمس.
طريق  على  بلغين  فيما  اخلمس  بالصلوات  فّسرها  من  ومجلُة 
األخبار،  وجمامع  التفاسري،  كتب  تضّمنها  اليت  بأسانيده  الِوجادة 

ودواوين السنة واآلثار: تسٌع وأربعون شخصًا من الصحابة.
واختلفِت املذاهب يف الصالة الوسطى: 

فاجلمهور على أهنا صالُة العصر، وهو مذهب:
- علي بن أيب طالب- رضي اهلل عنه. أخرجه أمحد وأصحاُب 

ّتة وغريهم عنه. الكتب السِّ
- وعبد اهلل بن مسعود- رضي اهلل عنه. أخرجه مسلم، والترمذي 

وأبو حامت بن حّبان. 
- وأيب هريرة- رضي اهلل عنه. أخرجه الطحاوي وغريه، قال: 
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]حدثنا ابن أيب داود، قال: ثنا خطاب بن عثمان، قال:[)1( حّدثنا 
إمساعيل بن َعّياش عن عبد اهلل بن غنمان بن خيثم عن عبد الرمحن 
الوسطى، فقال:  أبا هريرَة عن الصالة  أّنه سأل  الطائفي:  لَبَنة  بن 
يف  وجّل  عّز  اهلل  يقول  أليَس  تعرفها،  القرآن حىت  عليك  »سأقرأ 

ڦ  ڄ   چ  الظهر،   :]٧٨ ]اإلسراء:  چ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  كتابه: 
ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئچ  چ  املغرب،   :]٧٨ ]اإلسراء:  ڄچ 
]النور: ٥٨[: العتمة، ويقول: چڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ چ ]اإلسراء: ٧٨[: 

الصبح، مث قال: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ]البقرة: ٢٣٨[: 
هي العصر، هي العصر«.

أيوب  بن اخلطاب، وأيب سعيد اخلدري، وأيب  قول عمر  وهو 
بن  اهلل  وعبد  الدوسي،  كلثوم  وأيب  بن كعب،  وأَُبّي  األنصاري، 
عمرو بن العاص، ومسرَة بن ُجندب، وأيب مالك األشعري، والرباء 
بن عازب، وأّم سلمة، وحفصة، وأمّر حبيبة، والصحيُح عن ابن 

عباس، وابن عمر، وعائشة. 
وبه قال عبيدة )ت: �7هـ(، وإبراهيم النخعي )ت: �9هـ(، 
وِزرُّ بن ُحَبيش )ت: �8هـ(، وسعيد بن جبري )ت: 95هـ(، 
)ت:  البصري  واحلسن  110هـ(،  )ت:  سريين  بن  وحممد 
)ت:  والكليب  والضحاك،  118هـ(،  )ت:  وقتادة  110هـ(، 
�14هـ(، ومقاتل، وعبيد بن مرمي، وأّم محيد بنت عبد الرمحن، 
)1( - هذه الزيادة سقطت عند املرجاين، وهي ثابتة يف »شرح معاين اآلثار« الذي 

نقل منه املرجاين.
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وغريهم. وهو مذهُب أيب حنيفة وأصحابه، وأمحد بن حنبل، وخمتاُر 
ابِن حبيب من املالكية. 

إىل  بإسناده  طرق  عن  اآلثار«  »شرح  يف  الطحاوي  وأخرج 
مجاعة من الصحابة وكبار التابعني، مث قال: »فهذه آثار قد تواترت، 
وجاءت جميئًا صحيحًا عن رسول اهلل  أّن الصالَة الوسطى هي 

العصر، وقد قال بذلك جّلة من أصحاب رسول اهلل  «. 
وقال أيضًا: »فإْن قال قائل: ومل ُسّميت الصالة الوسطى صالة 

العصر؟ قيل له: قد قال الناُس فيها قولني:
الليل،  - فقال قوم: مسيت بذلك ألهنا بني صالتني من صالة 

وصالتني من صالة النهار.
جعفر،  بن  القاسم  به  حّدثين  ما  ذلك:  يف  آخرون  وقال   -
عبد  أبا  مسعُت  يقول:  الَكيساين)1(  احلكم  بن  َبْحَر  مسعُت  قال: 
الرمحن ُعَبيد اهلل بن حممد بن عائشة يقول: إّن آدم- عليه السالم- 
وُقرَِّب  الصبح.  فصارت  الفجر صّلى ركعتني،  عند  عليه  ِتيَب  ملا 
إسحاق)�( للذبح عند الظهر، فصّلى إبراهيم- عليه السالم- أربعًا، 

)1( - يف األصل املطبوع: »حكيم الكساي«، وهو خطأ، واملثبت منقول من »شرح 
معاين اآلثار« للطحاوي.

)�( - اختلف أهل العلم يف الذبيح، من هو: إمساعيل أم إسحاق- عليهما السالم؟ 
ولعل الراجح من القولني الذي تضافر األدلة الصحيحة على تأييده ومل تقو االعتراضات 
على رده هو القول بأن الذبيح هو إمساعيل- عليه السالم. واهلل أعلم. انظر حبثًا يف ذلك 

يف كتاب »إبراهيم- عليه السالم- ودعوته يف القرآن الكرمي«: ص0�1.
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يومًا،  فقال:  لبثَت؟  له: كم  فقيل  ُعَزير،  وُبِعَث  الظهر.  فصارت 
فرأى الشمَس، فقال: أم بعَض يوم، فصّلى أربع ركعات، ]فصارت 
العصر[)1(. وقد ]قيل[)�(: ُغفر لعزير، وُغفر لداود- عليه السالم- 
عند املغرب، فقام، فصّلى أربع ركعات، فجهد، فجلس يف الثالثة، 
فصارت املغرب ثالثًا. وأّول َمن صّلى العشاَء األخري نبّينا- صّلى 
الوسطى  »الصالُة  قالوا:  فلذلك  أمجعني.  وعليهم  وسلم  عليه  اهلل 

صالة العصر«. فهذا عندنا معىن صحيح.
األخرية،  العشاء  وآخَرها  الصبح،  كانت  الصالة  أّول  وألّن 
»إّن  قلنا:  فلذلك  العصر،  هو  واآلخر  األول  بني  فيما  فالوسطى 
الصالة الوسطى صالُة العصر«. وهذا قول أيب حنيفة، وأيب يوسف، 

وحممد- رمحهم اهلل« انتهى.
وذهب مجاعٌة إىل أهنا »الصبح«. وحكاه يف »املوطأ« بالغًا عن 
علّي وابن عّباس. وأخرجه ابن جرير عن ابن عّباس، وأيب يوسف 

األشعري، وجابِر بن عبد اهلل، وأيب العالية، وعبد اهلل بن شّداد.
وأيب  وأنس،  أمامة،  وأيب  عمر،  ابن  عن  أيب حامت  ابن  وحكاه 
العالية، وعبيد بن عمري، وعطاء، وجماهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، 

والربيع بن أنس.

منه  نقل  الذي  للطحاوي  اآلثار«  معاين  »شرح  من  زيادة  القوسني  بني  ما   -  )1(
املؤلف.

منه  نقل  الذي  للطحاوي  اآلثار«  معاين  »شرح  من  زيادة  القوسني  بني  ما   -  )�(
املؤلف.
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ونقله الدمياطي )ت: 705هـ( عن عمر، ومعاذ، وابن عّباس، 
وابن عمر، وعائشة، وأيب موسى، وجابر بن زيد)1(، وأنس، وأيب 
الشعثاء، وطاُوس، وعطاء، وعكرمة، وجماهد. وهو مذهب مالك 

والشافعي- رمحهم اهلل.
بني  وهي  ُتقصر،  ال  أهنا  باعتبار  وسطى  هي  قال:  من  ومنهم 

صالتني ُرباِعيََّتني َمقصورتني، وَتِرُد املغرب.
وقيل: الظهر. أخرجه أبو داود الطياِلسي )ت: �04هـ( يف 
ِجستاين  »مسنده«، وأمحد بن حنبل )ت: �41هـ(، وأبو داود السِّ
)ت: �75هـ( يف »سننه«، وابن جرير )ت: �10هـ( بُطُرق 
وأيب  عمر،  ابن  عن  وُروي  عنه،  اهلل  رضي  ثابت-  بن  زيد  عن 
سعيد، وعائشة، وأيب حنيفة، وهو قول عروة بن الزبري، وعبد اهلل 

بن شداد، وغريهم. 
وقيل: املغرب. أخرجه ابن جرير عن قبيصة بن ُذَؤيب، وقتادة، 

وأخرجه ابن أيب حامت عن ابن عّباس.
بن  زيد  عن  وُنقل  بعينها.  ال  اخلمس  من  واحدة  هي  وقيل: 
ثابت، وُحكي عن ابن املسّيب، وُشريح القاضي، ونافع موىل ابن 

عمر، والربيع بن ُخثيم، واختاره أبو املعايل اجلويين يف »هنايته«.
حامت  أيب  ابن  رواه  اخلمس،  الصلوات  جمموع  هي  بل  وقيل: 

)1( - ولعل الصحيح أنه جابر بن عبد اهلل على ما يف »كشف املغطى« للدمياطي، 
أما جابر بن زيد فهو أبو الشعثاء اآليت ذكره هنا بعد أنس.
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عن ابن عمر، واختاره احلافظ أبو عمر)1( بن عبد الرب من حّفاظ 
األندلس وفقهاء املالكية. 

وحمّصل األقوال: اإلمجاُع على أّن املراد من الصلوات هي اخلمس، 
يف  بأسانيدها  موجودٌة  وكلُّها  السالم-  عليه  عنه-  النقُل  وَتواَتَر 
دواويِن السنن، وال َينِزل شيء من آحادها عن درجة احلسن، فهو 

ينتهض وجهًا ملا اختاره ابن عبد الرب- رمحه اهلل.

*   *   *

)1( -  ويف األصل املطبوع: »أبو عمرو« بالواو، وهو خطأ.
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مطلب
يف آية »إّن احلسنات يذهنب السيئات«

ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ    چ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  وقالوا 
اخللفاء  قول  وهو  اخلمس.  الصلوات  إهنا  هود: ١١٤:  چ  ۇ  ۆ    
الراشدين، وابن مسعود، وابن عباس، وسعد بن أيب وقاص، وأيب 
عبيدة بن اجلراح، وأيب سعيد اخلدري وأيب أيوب األنصاري، وأيب 
موسى األشعري، ومعاذ بن جبل، وعقبة بن عامر، وأنس بن مالك، 
وواثلة بن األسقع، وأيب أمامة، وأيب الدرداء، وأيب مالك األشعري، 
هريرة،  وأيب  وبريدة،  الفارسي،  وسلمان  األنصاري،  اليسر  وأيب 
بن  وحيىي  وجماهد،  النخعي،  وإبراهيم  وعطاء،  البصري،  واحلسن 
جعدة، وسليمان التيمي، وحممد بن نصر، وغريهم، قد ُرِوي عنهم 
بأسانيَد مّتصلٍة إليهم يف دواوين السنة، وجمامع اآلثار من الصحيحني 

والسنن األربعة، وغريها من املسانيد املعتربة. 
ومن روى عن النيب  صالة العشاء خبصوصها، أو يف ضمن 
وجوب مخس صلوات يف كّل يوم وليلة من الصحابة يف أحاديَث 
تضّمنها هذا الكتاُب قد واىف عددهم مخسني شخصًا، وكّلها خمرَّجة 
بأسانيدها يف الصحيحني، أو السنن األربعة، أو موطأ مالك، أو آثار 
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الطحاوي، أو غريها من املسانيد املشهورة.
وأما مطلق األحاديث الواردة يف الصالة مما مل يصل إلينا بطريقه، 
أو وصل ومل يصّرح فيها بالعشاء وال باخلمس، فال ُيحصي عدَد 

رجاهلا إال اهلل تعاىل.
أو  اإلسناد  صحيحة  وآحاٍد  ومشهور  متواتر  بني  والروايات 
حساٍن تصلح لالعتماد، وقد تضّمنها كتٌب صّنفها كبار العلماء، 
قد ُعِرف حاُلهم يف العدالة والثقة يف الرواية، نباهة الفهم والدراية، 
وكمال املهارة يف علم األخبار وفّن اآلثار، وسعة احلفظ، وكثرة 
السماع، وحسن الضبط، وفرِط االّطالع، ووفور البضاعة يف هذا 

الشأن، وبلوِغ الدرجة القصوى من التحقيق واإلتقان. 
يف  نسخها  وانتشرت  األمصار،  يف  الكتب  تلك  عنهم  وَتواَتر 
يف  وأكّبوا  آخرهم،  عن  بالقبول  األّمة  علماء  وتلّقاها  األقطار، 
حتصيلها على مناخرهم، وبذلوا ُجهدهم يف روايتها ودراية ما فيها 
وأّلفها  أرباُبها،  صّنَفها  َلُدْن  من  ودراسًة  وشرحًا،  وقراءًة،  حبثًا، 
ما  أو  سنٍة  ألِف  منُذ  هذا،  زماننا  إىل  عصٍر  بعد  عصرًا  أصحاهبا 

يقارُب منها.
أثٍر  نقِل  أو  روايِة حديٍث  منها من  واحٍد  يوَجد يف  ما  فيكون 
يف  واسطٍة  بال  صاحبها  يّف  ِمن  املسموِع   مبنزلِة  خرٍب  حكايِة  أو 
اليقني واملتانة، وال حيتاج مثُله إىل إسناد، ومن  االستفاضة وإفادة 
أعلى درجات الِوجادة اليت هي طريقٌة مسلوكٌة يف الرواية يسلكها 

ُوعاُة الشريعة وأمناء املّلة احلنيفة.
وقد نّص احملّققون من أئّمة املذاهب من املتأّخرين على وجوب 
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العمل مبا يوَثق من الِوجادة، وحَكوه عن كثرٍي من املتقّدمني وقد 
سبق ما يدّل على ذلك املّدعى من حديث الرسول- عليه السالم.

وألّن توقيف العمل على الرواية بشروطها يوجب انسداد باب 
ّنة على هذه القرون املتأّخرة. العمل بالسُّ

... هذا، واهلل خالق كّل شيء وهو على كّل شيء وكيل.
وأين من هذه الروايات املتقنة احملكمة ما َيدور بني أبناء الزمان 
السياقات،  السخيفة  التراكيب،  الركيكة  الواهية  املقاالت  من 
وضعاف  األحداث  اجملاهيل  صّنفها  ساقطٍة  تصانيف  من  املُْلَتَقَطة 
القرون األخرى قد اشُتِرَيت يف ُزقاق ُقْسَطْنِطنّية، أو أسواق اهلند، 

أو ُرستاق خبارى.
وإىل اهلل املشتكى من وقوعي يف زمان أضحى فيه اهِلَمُم ِقصارًا، 
واجلهلُة ُعصبًة نّصارًا، ال ُيَرّد فكُرهم برادٍّ، وال َيُؤول نظُرهم إىل 

اعتقاد. 
چ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    چ الرعد: ٣٣ ، چ ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  

ۓ    چ البقرة: ٢١٣.
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مطلٌب
يف التأويل

تذييل:
اعلم أّن جواَز اجلمع بني الصالتني مع عدم لزومه علينا وإضرابه 

من اجملتهدات.
وإْن ترّجح عدُمه عليه عند أيب حنيفة وأصحابه األجّلة- رمحة اهلل 
عليهم- لدليٍل الح هلم، وحّجٍة قامت عندهم، صرفًا ملا يقابله عن 
ظاهره بضرورة التأويل، ومحاًل له على ما ثبت عندنا بدليله ثبوتًا 
صحيحًا من حيث الروايُة والدرايُة ممّا يفيده األحاديُث الصحيحُة 
الظاهرُة احملكمُة، لكّنه بدليل ظّني، ومبدخٍل من الرأي، فال ُيرَفُض 

باحملافظة عليها ما هو قطعّي الثبوت والداللة.
وقد محل اإلمام أبو جعفر الطحاوي- رمحه اهلل- حديث جابر 
بن عبد اهلل أنه صّلى اِلعشاَء األخريَة َقبَل غيبوبِة الشفق على البياض، 
ومحل حديث اجَلمع بني الصالتني على أّنه مجعهما بتأخري األوىل 
وتعجيل الثانية حيث قال: حيتمل أن يكون َجَمع بينهما يف وقِت 
إحدامها، وحيتمل أن يكون صّلى كّل واحدٍة منهما يف وقتها، كما 
ظّن جابر بن زيد وروى ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دينار من 
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بعده.
قال: حّدثنا إمساعيل بن حيىي، قال: حّدثنا حممد بن إدريس، قال: 
أخربنا سفيان بن ُعيينة، قال: حّدثنا عمرو بن دينار، قال: أخربنا 
جابر بن زيد أنه مسع ابن عّباس يقول: صّليُت مع النيب  باملدينة 
مثانيًا مجعًا وسبعًا مجعًا. قلُت أليب الشعثاء: أظنه أّخر الظهَر وعّجل 

العصر، وأّخر املغرَب وعّجل العشاء، قال: وأنا أظّن ذلك.
قال: وال يقوم احلّجُة مع االحتمال.

وقد وردت أحاديث تدّل على أّن لكّل صالة وقتًا على حدة، 
والروايُة يف صحيح البخاري، ومسلم، وآثار الطحاوي، وغريها من 

طرق. واهلل يقول احلّق، وهو يتوّلى الصاحلني. 

*   *   *
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المطلب الرابع

وهو امللحوظ أّواًل، واملقصود بالذات من بني املَباحِث املسوقِة 
يف الكتاب، واملنظور األويل باإلثبات.

فأقول: قد ثبت فرضيُة كّل واحدٍة من الصلوات اخلمس بالكتاب، 
والسنة، وإمجاع األّمة على كل واحٍد من املكّلفني من غري اختصاٍص 
بأهل قطٍر دون قطٍر، وحصرها على عصٍر دون عصٍر، وكلُّ واحدٍة 
منها على َقَدم سواء يف عموم الفرضية، ومشول الوجوب، ودخوهلا 

حتَت كّلّيات الدالئِل القطعية، وعمومات الرباهني اليقينية.
يوٍم  الصلوات، وكوهنا مخسًا يف كّل  فرضّية  فألّن  إمجااًل،  أما 
وليلٍة، مؤقتًا حمدودًا بأوقاٍت معّينٍة، وأوصاٍف مبيَّنٍة متواترٌة كتواتِر 
القرآن وآياته، ليس بدون تواُتر وجود أيب حنيفة- رضي اهلل عنه، 
البديهي  ومبنزلة  والبالد،  الرجال  مشاهري  من  ذلك  وغري  وبغداد، 
والضروري األّويل يف نظر املؤمن املتدّين باإلسالم، بل  ثبت ذلك 
من الدين تواترًا بال ُشبهٍة بالنظر إىل أهايل سائر األديان، غري أهنم 
ملّا مل يؤمنوا بالنيب- عليه الصالة والسالم- ومل يصّدقوا برسالته مل 
يعملوا هبا، ومل يعترفوا بوجوهبا، ال ألّن ذلك مل يثبت عند أولئك.

وتفسيِق  منها،  واحدًة  أنكر  َمن  تكفري  على  أمجعوا  هذا  وعن 
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َمن تساهل عن أدائها، وأطبقوا على إيرادها مثااًل للحكم الثابِت 
باإلمجاع القطعّي الذي يصحبه النقًل املتواتُر اليقيين.

وأّما تفصياًل، فألن قوَله تعاىل: چ ڱ  ڱ  چ البقرة: ٤٣ وحنَوه 
يدّل على وجوِب ِإقامِتها مع احملافظة على أوصافها املتلّقاة من جهِة 
الشارع، املعّينة بالوحي، وكيفّياهتا املبيَّنة يف فعل الرسول وسّنة النيب، 
وحفِظها من أن يقع زيٌغ يف فرائِضها ومواجِبها وسنِنها وآداِبها من 
غري تعّرٍض لكّمّياهتا وكيفّياهتا، وال تعينٍي ألوقاهتا وأعداد ركعاهتا.

أهنا  على  تدّل  البقرة: ٢٣٨  چ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  مث 
ليست بأقّل من الثالث، وأهنا واردٌة على التوايل والتعاقب، ومتوّجهٌة 

إلينا على التعاُور والتناوب.
أهنا  على  يدّل   ٢٣٨ البقرة:  ٻچ  ٻ   چ  سبحانه:  وقوله 
مشتملٌة على عدٍد مّتصٍف بكونه وسطًا وَحّدًا فاصاًل بني العددين 
للتأكيد أو للتشريف، فال تكون إال على  فيها، سواٌء كان عطُفه 

عدٍد وتٍر هو اخلمس.
وذلك ألّن املعىن الظاهَر، السابَق إىل الفهِم، املتبادَر من الوسطى 

هو كوهنا وسطى بني الصلوات من حيُث العدُد.
وكلُّ ما أورده أرباب األقوال يف تعيني املراد منها من الدليل على 
مذهبه الذي قّلده، وإثباِت رأيه الذي مّخره، وترجيحه على غريه 
مّطرٌد يف أّنها املتوّسطة من بنِي الصلوات اخلمس، املّتصفُة بكوهنا 
بالذكر  أّنها خّصْت  بالنسبة إىل طرفيه، غرَي  على عدٍد هو وسٌط 

لكوهنا أفضل.
من  نوعًا  الكالم  تضمني  قصد  »الُفضلى«  بقوله  فّسره  ومن 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��0

الوسطى  وجِه ختصيص  بإبداء  التعليل  ُحسِن  طريقَة  وآثر  البديع، 
بالذكر، فإنه يتوّجه النفُس إىل طلب عّلِة ذلك بعد ما تناوهلا قوله 
»الصلوات«، فكأّنه قال: ُخّصت الوسطى بالذكر ألّنها الُفضلى، 

ونظري ذلك قول الشاعر: 
َبٌة يف حضرٍة وَمغيٍب فَدْتـَك نفـوُس احلـاسدين فإّنها  ُمَعذَّ

ويف تعٍب َمن حيُسُد الشمَس ضوَءها  وجيهُد أن يأيت هلا بضريٍب.
چڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ   ذكُره:  جّل  وقوله 
ھ  چ النساء: ١٠٣ يدّل على كوهنا فرضًا ُمَوّقتًا حمدوَد األوقات، ال 
جيوز إمهاُلها وإضاعُتها، وال يسوغ إخراجها عن أوقاهتا حىت يصّح 

لإلنسان أن يأيت هبا حبياله كيف ما اّتفق، ويف أي وقٍت شاء.
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ ]الروم: ١٧[ يدّل على  چ  تعاىل:  مث قوله 
الغدوِة،  الدين ضرورًة من  املعروفة يف  األوقات  تلك  إىل  توزيعها 

والظهريِة، والعشّيِة واملساء.
 ،]١١٤ ]هود:  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ےچ  چ  تعاىل:  وقوله 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کگ   گ  گ  گ    ڳ   چ  وقوله: 
چ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڳ  ڳ   چ ]طه: ١٣٠[، وقوله: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  چ ]ق: ٣٩ – ٤٠[، فالصالة 

يف طريف النهاِر الفجُر واملغرُب، ويف ُزَلف الليِل العشاُء، فيكون بيانًا 
ملا أمجله يف قوله: چ  ٺ  ٺ   چ ]الروم: ١٧[، وما بعده بيانًا ملا فيه، 

ويف قوله: چ   ٺ  ٿ چ ]الروم: ١٧[  چ ٹچ ]الروم: ١٨[.
مّث قوله: چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  
ڃ    چ        چ  چ  چ ]اإلسراء: ٧٨[، مع قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  
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ٻ  ٻ چ ]البقرة: ٢٣٨[، وقوله: چ  ې  ې  ې  ىى چ ]النور: 
٥٨[: نصٌّ صريٌح يف املراد، ظاهٌر يف املقصود، واضُح املفاد، أو بنزلة 

ذلك، فإّن املراد من الّصالة لدلوك الّشمس إىل غسق الليِل الظهُر 
واملغرُب، ومن الّصالة الوسطى العصُر على ما سبق ِمن احتجاج 
الوايَف واحلّجَة  البياَن  أيب هريرَة- رضي اهلل عنه- وغرِيه، وأعطاه 

الباهرَة.
وهذه اآلياُت كّلها تُدّل على فرضّية الّصلوات اخلمس املعروفة 
املبيَّنة املفّصلة من جهة الشارع قواًل وفعاًل، فإهنا نصٌّ صريٌح فيها، 
من  نفسها  يف  ُمجَمَلًة  كانت  وإن  باألوقات،  تعّلقها  يف  وظاهرٌة 
حيث الكّمّياُت، والكيفّياُت، وأعداُد الّركعاِت، فتدّل على افتراض 
ما هو املعروف فيها من الّصلوات. فما وقع فيه اإلمجال مما يضاف 
إليه من الّشرائِط واألركاِن وغرِي ذلك َيَتفاَوُت يف القطعّيِة والّظّنّيِة 
بتفاوِت ما يلحُقُه من البياِن، ويتقّدُر يف هاَتنِي احلالَتنِي بقدِرِه حيُث 

ما كان. 
فإن قيل: قد ُحِمَل التسبيُح على ظاهِرِه، واألمِر بإيقاِعِه، واإلتياِن 
ِد والّنواِفِل بعد  به يف هذه األوقاِت وأدباِر الّصلواِت، وعلى الّتَهجُّ
املكتوبات، ولو ُسّلم أّن املراَد الفرائُض فال داللَة فيها على خصوص 
الِعشاِء، والعهدُة خترج عنها باملغرب وحدها، فأيَن القطُع يف هذه 

اآلياِت مع قياِم تلك االحتماالت؟
قلُت: ذاك احلمُل إمنا هو بالنظر إىل نفس النظِم مع قطع النظر 
عن كوِنها معهودًا عند ِخطاب الشارع، وداللِة الدليل على ما هو 
املراد منها يف الواقع، مث إّن اإلمجاَع قد انعقد على أّن التسبيَح فيها 
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والنوافَل ليس بواجٍب قط، فيتعني هذه الصلواُت املعروفُة يف الدين، 
املعهودُة عند املخاطبني ُمرادًة مقصودًة من اآليات. 

فإّن األمَر حقيقٌة يف الوجوب ال جيوز صرُفُه عنها من غري ضرورٍة 
تدعو إليه، فيثبت هبا فرضّيُة تلك الصلوات، على أّن قوَله تعاىل: چ  
ې  ې  ې  ىى چ ]النور: ٥٨[ املُِبنُي نصٌّ صريٌح يف فرضّيتها على كل 
مؤمٍن ومؤمنٍة ّمرًة يف كل يوٍم وليلٍة، إذ هو عامٌّ بعموم املخاَطبني يف 

قوله: چ ڭ  ڭ  ڭ  چ ، كعموم األزواج بعموم: چ ٱ  
ٻ چ ]البقرة: ٢٣٤[ يف آية الّترّبص من سورة الَبَقَرة.

ويف التفسري: چ ائ  ائ  ەئەئ  چ ]النور: ٥٨[ : ثالُث مّراٍت يف اليوم 
والليلة، واملعىن: يف كّل يوٍم وليلٍة نظرًا إىل عموم املوصول، فهي 
حكٌم يُعمُّ مجيَع املكّلفني يف كّل زماٍن وكّل مكاٍن؛ ألّن اخلطاَب 
يُعمُّ املوجودين وقَت النزوِل وملن سيوجد، ملا َتواَتَر من دينه- عليه 
السالم- أّن مقتضى خطابه وموَجَب أحكامه شامٌل هلما، ماٍض إىل 

قيام الساعِة إال ما خّصه الدليُل واستثناه احلّجُة.
فلما كانت اآلية مسوقًة إلجياب االستئذاِن للَخَدم والذين مل َيْبُلغوا 
احُلُلَم يف األوقات الثالثة كانت عبارًة فيه، إشارًة يف فرضية صاليت 
واإلشارُة  ومؤمنٍة.  مؤمٍن  لكّل  وليلٍة  يوٍم  كّل  يف  والعشاء  الفجر 

كالعبارِة يف إفادهتا القطَع واليقنَي البّتة.
وأما السّنُة املتواترُة املعىن، فاألحاديُث املسرودُة يف هذا الكتاِب 
النيب   عن  ثبت  وقد  املفاد،  قطعيُة  املراد،  يف  وغريها صرحيٌة 
تواترًا من أفعاله وأقواله تفاصيُل هذه الصلوات، وما اختّص به كّل 
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واحٍد منها من األحوال واألوقات على ما عليه عمُل أهل اإلسالم 
مبا تلّقوه َخَلفًا عن َسَلٍف وقرنًا بعد قرٍن، واملذكوُر من عدد رواهتا 

يف هذه اجملموعِة مخسون شخصًا من الصحابة.
  ]١١٤ ]هود:  چ  ۆ      ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ    چۓ   وآيُة: 
كما أّنها متواترٌة يف نفسها لكوهنا آيًة من القرآن، كذلك متواترُة 
املعىن يف إعطاء املراد منها. يعطي ذلك الرجوُع إىل دواوين السّنة 

وجمامع اآلثار، والتفتيُش عن أسباب النزول وموارد األخبار.
وأما اإلمجاُع، فإّنه قد أمجع السلف الصاحلون- من الصحابة، 
والتابعني، ومن بعدهم من الفقهاء، واحملدثني، وعلماِء األّمة كلِّهم 
هم وعوامُّهم، املتقدمون  أمجعني- بل اّتفَق األّمُة عن آخرهم: خواصُّ
على  واملبطلون  منهم  احلّق  أهل  فرقٍة:  وكلُّ  واملتأخرون،  منهم 
فرضية تلك الصلوات اخلمس وأطبقوا على أّن املنِكَر لواحٍد منها 
كافٌر باالتفاق، وذكروا يف غري واحٍد من كتبهم أّن الرتبَة األوىل 
من اإلمجاع الذي ُيَكفَّر جاحُده باإلمجاع هو الذي َيصَحبه النقُل 

املتواتُر من الكتاب والسنة، ومّثلوه هبذه الصلوات اخلمس.
على  وثبوَت وجوهبا  األّمة،  على مجيع  فرضّيَتها  إّن  وباجلملة: 
الُعموم باألدّلة القطعّيِة، والرباهنِي اليقينّية مما ال َمساَغ لالرتياب فيها 
ألحد، فإهنا أظهُر من الشمس، وأْبَيُن من األمس، ال متّس احلاجُة 
إىل تفصيل األمر فيها وبسِط الكالم يف بياهنا، بيَد أّن أبناَء الزمان 
املعقول واملنقول، ووقعوا  قواعُد  قد أمهلوا األصول، وفات عنهم 
يف َريب املنون، ومل ُيَمّيزوا ما هو القطعي عن املظنون، وال احلّق 
املَْيِن، وفرحوا مبا عندهم من األوهام، فشغلهم  املبني عن املختلِق 
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ذلك عّما وراَءه، ومحلهم على اإلنكار مبا عداه، فال َجَرَم فّصلنا 
املقام، وأسبغنا فيه الكالَم؛ نصحًا لألّمة، وحتذيرًا هلم عن العقيدة 
الُغثَِّة، والرَِّويَِّة الرِّثَِّة، وختليصًا عن الوقوع يف تلك الورطة، وعلى اهلل 

التُّكالن؛ إّنه خرُي من أعان.
واعلم أّن كّل واحدة من هذه األدلة حجة قاطعة وبيِّنٌة واضحة 
العموم  على  اخلمس  الصلوات  ففرضية  املفاد،  باهرة  املراد،  يف 
تقييد بعصر  املكلفني من األمة يف اآلفاق من غري  واإلطالق على 
أوقاهتا  دون عصر، وال حصر ألهل قطر دون قطر، موزعًة على 
ومساٍء،  وعشيٍة،  وظهريٍة،  عدوٍة،  من  ضرورًة  الدين  يف  املعروفة 

وُزلفٍة مما ال يسوُغ الريُب فيه لذي ِحجٍر وُمسكة.
املتفّقهة،  وأخالف  األّمة،  أحداث  من  قليلٌة  شرذمٌة  شّذ  وإمنا 
وزعموا أن الِعشاَء ساقطٌة عن سّكان بعض األقطار يف عّدة أياٍم من 
لياليها إىل غايٍة ال يغيب الشفُق فيها؛ توّهمًا  السنة ينتهي اقتصاُر 
منهم أّن وجوَد الوقت- الذي هو سبٌب لوجوب الصالة، وظرٌف 
هلا، وشرٌط لتحّققها- يتوّقف على غيبوبة الشفق. وهو زعٌم سقٌط، 

وتوّهٌم ال َمساَغ له قط.
بل غري صحيحة؛ ألّن  ُمسلَّمة،  الوقت غري  وذلك؛ ألّن سببّية 
بني  منتٍف  وهو  للُمسبَّب،  ُمالِئمًا  يكون  أن  السبب  مراتب  أدىن 

الصالة والوقت قطعًا، وألّن السبب ال جيوز أن يكون:
آخر  يف  هلا  أهاًل  صار  ملن  الصالة  لوجوِب  الوقت؛  كلَّ   -

الوقت.
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- وال البعَض ملَُعّيَن منه؛ لصّحة األداء ممن أقامها يف غري ذلك 
اجلزء املعني. 

- وال الغرَي املعنَي مطلقًا؛ لعدم وجوب أدائها، وال قضائها، وال 
الفدية عنها على من اعترضه عدم األهلية يف آخر الوقت من َموٍت، 

أو جنوٍن ُمطِبٍق، أو حيٍض، أو نفاٍس.
امُلساهل  على  قضائها  لوجوب  لألداء؛  املقارَن  اجلزَء  وال   -
الذي مل يشرع فيها قط، بل تعّطل يف الوقت كّله، مع أّن اجلزَء 
ٌم على الصالة أصاًل، فكيف يكون سببًا موجبًا  املُقاِرن ليس له تقدُّ

هلا، ومؤّديًا إليها؟!
فإن قيل: جيوز أن يكون السبُب يف القضاء هو كلَّ الوقت أو 

األخري.
قلُت: ال جيوز أن يكون كلَّ الوقت؛ لوجوب القضاء على من 
وجد آخر الوقت فقط، ومل يؤّده فيه، وال اجلزَء األخري؛ لوجوب 
القضاء على من ُأْغِمي عليه يف آِخِر الوقت، على أّن َجْعَل اجلزِء 
املقارِن سببًا لألداء، أو كلِّ الوقت، أو أخرِيه يف حّق القضاء غرُي 
هو سبب  القضاء  أّن سبب  عندهم  تقرر  ملا  مناٍف  فإّنه  مستقيٍم، 
األداء، وإال ملا كان القضاء قضاًء ملا فات؛ لعدم ارتباطه به حينئذ، 

بل أداًء ملا وجب بسبٍب آخر.
وباجلملة: جعُل الوقت سببًا للعبادة مبا هو وقٌت غرُي معقوٍل، 

وما ذكروا يف االستدالل عليه فضوٌل ال يرتضيه الفحول.
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مطلب
الالم اجلارة َتِرُد على معاٍن

يدّل  إمنا   ]٧٨ ]اإلسراء:  چ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    چ  تعاىل:  وقوله 
فإّن  املنع،  حّيز  يف  وهو  للتعليل،  الالم  كان  لو  أن  السببية،  على 
الالَم اجلارَة َتِرُد على معاٍن، فقد جعلها يف »القاموس« على اثنني 

وعشرين معىًن، جعلها يف هذه اآلية موافقًة ملعىن »َبْعَد«.
وجعلها البيضاوي )ت: �91هـ( للتوقيت، وقال: »مثلها يف: 

»لثالٍث َخَلْوَن««.
وقال يف »القاموس«: »ومبعىن »عند«: »كتبُته خلمٍس َخَلْوَن«، 

وُتسّمى الم التاريخ«.
 وقال ابن اهلمام )ت: 8�1هـ(- رمحه اهلل: »وهو استعماٌل 
حمّقق يف اللغة، يقال يف التاريخ بإمجاع أهل العربية: »خرج لثالٍث 

َبقنَي«، وحنوه«.
وهو  ]الطالق: ١[،  چ  پ  پ   چ  تعاىل:  قوله  ذلك  وعلى 
املفهوم من قوله- عليه السالم- يف حديث جابر أليب بكر- رضي 

اهلل عنهما: »هذا حنَي دلكِت الشمُس«. 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��7

مّث ال شّك أّن الوقت متحّقق يف حّق من هو ليس بأهل للصالة؛ 
الشتماله على أحواله مع عدم الوجوب عليه، فينقدح من ذلك أّن 

السبَب أمٌر وراَء الوقت.
فقد ذهب الفقهاء املتقدمون والعلماء احملققون من مشاخينا إىل أّن 
سبب وجوب العبادات تتايل ِنَعم اهلل تعاىل، وتواُتُر إنعامه وإحسانه 
إلينا يف كل وقت، ومن كل وجه، وعلى كل حال، فإنه سبحانه 
ما  والكرم  الفضل  وأوصاف  والنعم،  الرب  نوع  من  لعباده  أسدى 
يعجز العقول عن عّده، واإلحصاء عن الوصول إىل حّده، كما قال 

جّل ذكره: چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  چ ]إبراهيم: ٣٤[.
فأوجب سبحانه عليهم العباداِت بعد إتياهنم مبا جيب تقدميه من 
اإلميان واإلقرار بالصانع القادر املختار شكرًا ملا منحهم من باهر 
نعمه، وغمدهم بعظيم فضله ووافر كرمه؛ ليفوزوا جبواره وَيْنَقذوا 

من ناره.
يدّل على ذلك قوله تعاىل: چپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  چ ]األنعام: 

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   چ  سبحانه:  وقوله   ،]١٠٢

ۓ          ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
تعاىل:  وقوله   ،]٢٢  – ]البقرة: ٢١  چ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٺ         ٺ چ ]النساء: ١[ ، وقوله تعاىل: چ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ  چ ]البقرة: ٢٩[، إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث.
ال يقال: فكيف ال جيب الصالُة على هؤالء اجلماعة مع وجود 
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السبب يف حّقهم، وهو النعم املتوالية؟
والطهارة  العقل  نعمُة  حقهم  يف  السبب  مجلة  ِمن  نقول:  ألّنا 

حبكم الشرع، وهي غري موجودة فيهم.
مث النعُم ملا كانت غرَي داخلة حتت الضبط واإلحصاء، والوقُت 
ظرفًا حلدوثها ُأديرت الصلوات معه، ووّزعت على أوقاهتا تيسريًا 
للعباد، وإقامًة للظرف مقاَم املظروف، وهو مراُد من قال: إّن الوقَت 
العقلي،  اجملاز  طريق  على  احملّل  إىل  للحاّل  هو  ملا  نسبة  هلا  سبٌب 
كقولك: »سار الراكب«، و»سال الوادي«. وليس املراد أنه سبٌب 
حقيقًة، فصار ذلك سببًا ِلِدحاض أقدام اآلخرين، واهلل خري حافظًا، 

وهو أرحم الرامحني.
مث إّن الوقت مقداٌر حمدوٌد من زماٍن غري حمدود، وهو أمٌر بديهيُّ 
يِّة، وقد ثبت يف حمّله أّن حقيقته مقدار  اإلنِّيَِّة، وإن كان َخِفيَّ اللِّمِّ
زيد  أبو  اإلمام  القاضي  به  ما صّرح  على  األعظم،  الفلك  حركة 
الدّبوسي )ت: 4�0هـ(- رمحه اهلل- يف كتابه املسّمى بـ »األمد 

األقصى«، وغريه من األئّمة العظام، واألجّلة األعالم.
وهو وإن كان مبنّيًا على األصول الفلسفية والقواعد احلكمّية، 
إال  ينكره  الربهايّن ال  الدينية. واألمر  األحكام  ينايف  به ال  فالقول 

أجالف أهل الكالم وأتباعهم األعتام.
مع أنه ال حاجة لنا إىل إثبات ذلك يف هذا املقام، فإّن الزمان إمنا 
هو مقداٌر متجدٌد غري قارٍّ، فلَتجعْله ما شئَت، ومّسه به، وليكن ما 
كان ال يدخل يف حقيقته شيء من األلوان من احلمرة، والصفرة، 
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يتوّقف  وال  واملغرب،  والَعشي،  والزوال،  الطلوع،  وال  والبياض، 
وانقضاء  األزمان،  ُمعّرفاٌت ملضّي  أعالٌم  وإمنا هي  على وجودها، 
املقدار املعّين من األوقات، ُيتعّرف هبا حضور األوقات اليت ُجعلت 
بانتفائها  ينتفي  ال  ووجوهبا  الصلوات،  ألداء  مدارًا  الشرع  حبكم 

وانتفاء األعالم املعرِّفة هبا.

*   *   *
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مطلب
نظري سببية نعم اهلل تعاىل للصالة

لألجر يف  املوجب  السبب  فإّن  الربيد،  امُلسِرُع يف  ذلك  ونظري 
يستفيدها  اليت  السري  ومرافق  املنافع  من  يناله  ما  هو  عليه  ذلك 
مقاصده،  إىل وصول  هبا  ويتوّسل  فشيئًا،  امُلكاري شيئًا  من جهة 
وحصول مرافده على فراغة بال، ورفاهة حال يف ضمانة صاحب 
الربيد، وقيامه ِبُمَؤِن الطريق، وكفالته بكّل ما يلزمه يف قطع املسافة 
ممّا خيّف به الّتَعب واملشقة، وباجلملة: بكل ما حيتاج إليه ويتوقف 
بتسوية أسبابه من حمالة  به احلاذق  القيم  بتهيئة  السفر عليه  مرافق 
ونشيط خيالة، وربطها على األسلوب املرضي، وضبطها يف اجلري 
على النحو املقضي، وسوقها على وفق احلاجة سوقًا مالئمًا ملقتضى 

احلالة وحنو ذلك.
ومع هذا ُأديَر األجُر مع املسافة مضافًا إليها ومقدرًا بقدرها يف 
القّلة والكثرة، وُجِعَل النُُّصَب والُعُمَد املنصوبَة على القارعة أعالمًا 
ملوازنة  وعيارًا  واألميال،  الفراسخ  املسافات حبسب  ملقادير  ُمعّرفًة 

األجور واألعمال.
فهل ترى املساغ للمكتري أن يناقش صاحب الربيد، وينازعه يف 
تنقيص األجر مبجّرد امنحاء بعض األعالم، كسقوط الُعُمد وذهاب 
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األرقام بأنه مل يتحقق بعض املسافة؟ فهل ميكن أن ينقص املسافة، 
ويقصر السبيل أو هل يصّح أن يستنقص العمل، وحياّط يف األجر 

هبذا التعليل العليل؟!
كال! إّن الصلوات على هذا املنوال سبب وجوهبا النعم املتواردة 
على التوايل، ولكنها ملا كانت غري منضبطة وال داخلٍة حتت اإلحصاء 
أديرت الصلوات مع األوقات، وُجعل الطلوع، والزوال، والغروب، 
والغيبوبة، وأمثاهلا عالمات لوجودها، معّرفاٍت هلا يتمّكن هبا العاّمة 

واخلاّصة من العلم حبضور األوقات املعّينة للصلوات.
 املعرِّفِة بالّساعاِت، فإهنا 

خبالف اآلالِت الَرَصدّيِة والِبنكاماِت)1(
وإن كانت معّرفة النقضاء األزمان وحضور األوقات، إال أهنا ال 
تتيّسر يف كل موضع، وال َيَتَمّكن من املعرفة هبا كلُّ أحٍد، وقد قال 
: »جئُتكم بالسمحة السهلة البيضاء«. ولذلك مل تعترب  النيب 

يف دخول رمضان واخلروج عنه، ال ألهنا باطلة.
...هذا، مّث لو ُسّلم أّن الوقت سبب الوجوب مع عدم مساغه، 
املفارقة من  بانتفاء عالمته  بانتفائه، ال  الصالة  ينتفي وجوب  فإمنا 

غيبوبة الشفق وغريها.
والذي ثبت من األوقات باألدّلة القطعّية: حني املساء، والصبح، 
انتفاَءه  نسّلم  وال  الليل،  وُزلفة  النهار،  وعشّية  الشمس،  ودلوك 

بانتفاء تلك العالمات.

)1( - الِبنكام: الساعة الرملية، وهي كلمة فارسية. انظر »اهلادي إىل لغة العرب« 
مادة: ب- ن- ك.
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مث حديث إمامة جربيل- عليه السالم- وغرُيه مما ُذكر فيه غيبوبة 
على  أصاًل  تُدّل  ال  واملغرب  العشاء  صالة  وقت  بيان  يف  الشفق 
اشتراط غيبوبته خلروج وقت املغرب، ودخول وقت العشاء؛ ألن 
احتمل  وإن  َفُق«  الشَّ غاب  »حني  والسالم:  الصالة  عليه  قوله- 

بالنظر إىل نفس اللفظ أمرين: 
- أحُدمها: تقدير املّدة املعّينة وقتًا لصالة املغرب باملدة الفاصلة 
بني غروب الشمس، وغيبوبة الشفق يف البالد اليت كانوا فيها من 
املغرب ودخول  العالمة شرطًا خلروج وقت  يكون حتّقق  أن  غري 
سواٌء  فقط،  الفاصلة  املدة  حتّقَق  الشرُط  يكون  بل  العشاء،  وقت 

حتّققت العالمُة أو ال.
- وثانيهما: اعتباُر غيبة الشفق خلروج الوقِت ودخوله.

لكن بالنظر إىل متام احلديث يف هذه الرواية وإىل األدّلة اخلارجة 
يضمِحّل هذا االحتمال املرجوح بالكّلّية، ويتعّين الشّق األّول مرادًا 

منه.
أما أّواًل: فألّن يف نظائره مل يعترب العالمة املذكورة شرطًا لدخول 
وقٍت وخروج وقٍت. مثاًل: صريورة ظّل كّل شيء مثَله أو مثليه 
لَعَدم  العصر؛  وقت  ودخول  الظهر  وقت  خلروج  بشرط  ليست 
حتّقق ذلك يف َغيم اهلواء ويوم السحاب، فإن الظّل هو الضوء الثاين 
املنحدر من الضوء األول يف اجلّو، وهو غري متحقق أصاًل يف مثل 
هذا اليوم قطعًا، وإمنا املراد منه تعيني وقِت صالة الظهر، وتقديره 
الظّل، كذلك يف  الفاصلة بني زوال الشمس وبني صريورة  باملّدة 

األيام اليت يوجد فيها األظالل، وُيعرف مقاديُرها.
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وكيف ال؟! فإّنه رّبما يكون ظّل الشيء مثَله ومثَليه حني الزوال 
يف األقطار الكثرية العرض، البعيدة عن امليل الكلي، أترى أّنه يسقط 

عن سّكاهنا صالة الظهر، أو ال يكلَّف أهلها هبا؟
فإن قلَت: املراد ما سوى يفء الزوال.

ذكره  وإّنما  األحاديث،  من  مذكور يف شيء  غري  هذا  قلُت: 
هذا  ومن  احلجاز،  قطر  عن  البعيدة  األقطار  إىل  بالنسبة  الفقهاُء 
إال  احلديث  يفهموا من هذا  اهلل- مل  الفقهاء- رمحهم  أّن  ينقدح 
بيان املّدة املقّدرة، ومل حيملوه إال على هذا املعىن، وأهنم مّتفقون يف 

هذا.
وكذلك إفطار الصائم وحرمة الطعام والشراب عليه ليس بشرٍط 
لدخول وقِت املغرب ووقت الفجر قطعًا ضرورَة انتفاء الصائم يف 

بعض أيام السنة.
فإن قيل: لعلَّ النهَي عن الصوم يف األيام اخلمسة إمنا كان يف 
، وكان يف أصحابه َمن يصوم السنة كلَّها، أو  آخر حياة النيب 
يف األيام املنهّية باآلخرة وحدها، فال ضرَي يف كون اإلفطار وحرمة 

الطعام شرطًا لدخول الوقت. 
قل لذلك القائل: يّسرك اهلل الرجعَة، فقد أبعدَت النجعة، فإنه لو 
دّل هذا احلديُث على اشتراط حرمة الطعام والشراب على الصائم 
لدخول وقت الفجر واإلفطاِر للمغرب لدّل على فرضّية الصيام يف 
األمة، وهو قطعّي  النّص على مجيع  إشارة  بطريق  السنة  أيام  كّل 

االنتفاء بالضرورة. 
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أوقاتًا  ُشرعت  اليت  اجملهولة  املقادير  بيان  إال  ليس  املقصود  بل 
للصالة باملقادير املعلومة عند املخاَطب املكلَّف باإلقامة، وهي املّدة 
الفاصلُة بني الزوال وصريورة الّظّل مثَل الشيء أو مثليه، وبني احلني 
الطعام  فيه  حيرم  والذي  الشفق،  وغيبوبة  الصائُم  فيه  ُيفِطر  الذي 

والشراب على الصائم، وطلوع الشمس.
قوهلم:  حنو  من  الفقهية  الروايات  يف  احلال  وكذلك  هذا،   ...
»وقُت املغرب من ُغروب الشمس إىل غيبة الشفق، ووقت الِعشاء 
منه إىل طلوع الفجر«، معناه: أن امتداَد الوقِت مقّدٌر بذلك القدر، 
فإّنه  اإلراحة«،  وقَت  »آتيك  كقولك:  العالمُة،  تتحقق  مل  وإن 

صحيٌح صادٌق، وإن مل تتحّقق اإلراحُة يف هذا الوقت.
وكيف ال؟! فإّن غيبة الشفق كما ُأِخذْت يف دخول وقت العشاء 
اعُتِبَرْت يف خروج وقت املغرب، فلو كان شرطًا ملا حتّقق خروج 
وقت املغرب أصاًل فيمن ال يغيب عنهم الشفق، وال يوجد حنٌي 
حيرم فيه الطعام والشراب على الصائم عند أولئك، ومقتضاه سقوط 
الفجر عنهم وعدم وجوب صوم الشهر عليهم، وهو باطٌل بالنّص 

واإلمجاع.
وأما ثانيًا: فألّن حديث إمامة جربيل- عليه السالم- وحديث 
عائشة، وعمر، وأيب موسى، وبريدة، وأيب سعيد، ويف رواية عن 
أيب هريرة، وأيب برزة، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص قد اعَتَبَر يف 
بيان آخر وقت العشاء ثلَث الليل، ويف روايٍة عن أيب هريرة، وعبد 
اهلل بن عمرو بن العاص، وأنس، وعائشة، وعمر، وأيب سعيد نصَف 

الليل.
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»وقُت  السالم:  عليه  قوله-  من  بريدة  حديث  تضّمن  ما  مث 
صالتكم بني ما رأيتم«، وحديث اإلمامة: »والوقت ما بني هذين 
الوقتني« تشريٌع عامٌّ لعموم خطابه- عليه السالم، ومفاده أن يكون 

آخُر وقت العشاء جلميع األّمة ثلَث الليل أو نصَفه.
والثلث والنصف متحّقٌق البّتة يف مجيع الليايل يف كّل قطر يوجد 
فيه غروُب الشمس وطلوعها، فيوجد آخُر وقِت العشاء عند أهل 
أّوله ال  الغيبوبُة، ومن ضرورته حتّقُق  تتحّقق  القطر، وإن مل  ذلك 

حمالة. 
فلو ُحِمل قوله- عليه السالم: »حني غاب الشفق« على اشتراط 
حتّقق الغيبوبِة َيلَزم أن يتناقض مفاد أّول احلديث- وهو عَدُم خروج 
وقِت املغرب وعدم دخول وقِت العشاء إذا مل يتحّقق غيبوبة الشفق- 
ومفاد آخره- وهو اخلروج والدخول عند ثلث الليل أو النصف- 

وهو ُمحال يف كالم الشارع املعصوم عن اخلطأ والكذب.
صًا لعمومه بالنسبة إىل  ولئن محل على االشتراط، فيكون ُمخصِّ

األقطار اليت ال يغيب فيها الشفق.
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مطلب
ُمَلّخُص كالم الطحاوي

الطحاوي )ت: ��1هـ(-  اإلمام أيب جعفر  وملّخص كالم 
رمحه اهلل- يف هذه األحاديث أّنه يظهر من جمموعها أّن آخَر وقِت 

العشاء حني يطلع الفجر.
إذ قد ورد يف روايٍة لعائشة: أّنه- عليه السالم- أعتم هبا حىت 
ذهب عاّمة الليل، ويف رواية البن عمر: ...إىل آخر الليل، وعن أيب 
موسى األشعري: أّنه كتب إليه عمر- رضي اهلل عنه: »صّل العشاء 
أّي الليل شئَت، وال تغفلها«، ويف رواية عنه: أنه- عليه السالم- 

أّخرها حّتى اهباّر)1( الليُل، وغري ذلك، وكلها يف الصحيح.
قال: »فثبت أّن الليَل كّله وقٌت هلا، ولكنها على أوقاٍت ثالثة:

- إىل الثلث أفضل.
- وإىل النصف دونه.

- وما بعده دونه«.
أما ثالثًا: فألّنه على ذلك التقدير يكون مناقضًا حلديث جابر بن 

)1( - ويف األصل املطبوع: »اهناّر«، وهو خطأ.
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عبد اهلل األنصاري: أنه- عليه السالم- صّلى العشاَء قبل)1( غيبوبة 
الشفق.

وحديث أيب هريرة: »صالَّها حني ذهب ساعٌة من الليل«.
وِلما كتب عمر: »أْن صلِّ العشاء أيَّ الليل شئَت وال ُتغِفلها«. 

أخرجه الطحاوي بطرق رجاُله ثقات.
لسقوط  يصّليها  النيب   »كان  بشري:  بن  نعمان  وحلديث 

القمر لثالثٍة«. 
وال ريب أّن غروب القمر يف الليلة الثالثة من رؤيته ليس بشرٍط 
النقل  أيام الدهر، فإّن املقصود من  لدخول وقت العشاء يف مجيع 

بلفظ ظاهره املواظبة بياُن املشروِع العاّم جلميع األّمة.
ولو ُفِرَض على منوال فرض احملال أن احلديث بالنسبة إىل األمرين 
مسلم يف »صحيحه«  أخرجه  فما  االحتمال،  سواء يف  قدم  على 
قلنا   ...« وفيه:  الدّجال،  من حديث  بن مسعان  نّواس  رواية  من 
يوٍم؟  صالُة  فيه  أتكفينا  َكَسَنٍة  الذي  اليوم  فذلك  اهلل،  رسول  يا 
قال: »ال، اقُدُروا له«. « يلتحق بيانًا هلذا احملتمل. وكذلك عّدة 

أحاديث غريه يف هذا املعىن.

)1( - فيه دليل ظاهر على أن املراد من قوله- عليه السالم: ))صلى يب العشاء حني 
غاب الشفق(( مل يكن اشتراط دخول وقته بغيبوبته، بل املراد منه بيان مضي هذا القدر 
من الزمان، ولعل النيب- عليه السالم- صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق يف أطول األيام، 

وبعدها يف أقصرها )منه- رمحه اهلل(.
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فإن قيل: مقتضى هذا البيان أن يسع لإلنسان تقدمي الفجر على 
العشاء- على  الزوال، واملغرب- بل  الصبح، والظهر على  طلوع 

الغروب.
من  القطعية  باألدّلة  ثابٌت  ذلك  جواز  عدم  فإّن  كال!  قلت: 
الكتاب، والسنة، وإمجاع األّمة، فإّن وجوب نفس الصالة موّزعة 
والصبح  والُزلفة،  واملساء،  والعشي،  الظهرية،  من  أوقاهتا  على 
بيان أول  الناس يف  الّظّن وآراُء  القطعي. لكن قد داخله  بالربهان 
الوقت وآخره فيما حنن فيه، فإّن ذكر غيبوبة الشفق يف دخول وقت 
العشاء إمنا ورد يف رواية عائشة، وأيب موسى، وعبد اهلل بن عمر، 
وأنس، وأيب هريرة، وبريدة، وحديث اإلمامة، وهو كما أنه خرب 

الواحد ظّني الثبوت، كذلك ظّني الداللة على ما عرفَت.
فلو شرط غيبة الشفق لدخول وقت العشاء لزم:

- نسخ عمومات الكتاب، وحمكمات األدّلة الواردة يف إجياب 
الصلوات اخلمس على كل مؤمٍن ومؤمنٍة بالنسبة إىل سّكان األقطار 

اليت ال يغيب فيها الشفق خبرب الواحد الظّني الثبوت والداللة.
- أو ختصيصها بغريهم هبذا اخلرب)1(.

)1( - فإن قيل: فكيف خصصتم وجوب احلج الثابت بالنص القطعي مبن ملك الزاد 
والراحلة خبرب الواحد، وأسقطتموه   عن العاجز عنهما مع استطاعته ماشيًا والعقبة؟ 

قلُت: ال! بل بالنص القاصر له على بعض ما تناوله من قوله سبحانه: چ ٹ  
چ ]البقرة: 791[، وچ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ ا]لبقرة: ��8[، أي: 

ۇ  ۇ   چ  وقوله:  واجملهود.  الطاقة  مدى  دون  عليها  ويتيسر  فيه طوقها  يتسع  ما 
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مطلب
ال جيوز نسخ القطعي بالظين

وأصحابه  اإلمام،  حنيفة  أيب  مذهب  أّن  مقره  يف  تقّرر  وقد 
العظام، وأتباعهم األعالم أّن خرب الواحد ال جيوز به نسخ الكتاب، 
وختصيص العاّم، وتقييد املطلق منه ومن األحاديث املتواترة، ولو يف 
جانب اإلثبات، وطرف اإلجياب، وأّن الناسخ ال بّد أن يكون يف 

قّوة املنسوخ أو أقوى منه، كما قال اهلل تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀچ ]البقرة: ١٠٦[.

ولذلك مل يقولوا بفرضية قراءة الفاحتة يف الصالة؛ ملا يلزم منه 
مع   ]٢٠ ]المزمل:  چ  ڄڄ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   چ  تعاىل:  قوله  عموم  نسخ 
أّن احلديَث الوارَد يف إجياب الفاحتة فيها قد بلغ إىل أعلى مراتب 
الصحة، فإّنه تضّمنه الصحاح، والسنن األربعة، وغريها من املسانيد 

ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ ]البقرة: 581[، وچ  ھ  ھ   ھ   
ھ  ے   ے  ۓ چ ]احلج: 87[، وبأحاديث متواترة املعىن ومتواطئة فيه، وباإلمجاع 
على تقييده ببعض الشروط، كأمن الطريق ووجود الرفقة للمرأة، مع أنه قد يتفق له 
احلج مع فقد األمن على أن حديث الزاد والراحلة فد رواه مجع من الصحابة )منه- 

رمحه اهلل(.
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املعتربة، والدواوين املعتمدة، بل بلغ حّد الشهرة؛ لوروده عن طرق 
متعّددة.

والسنة  بالكتاب،  الثابت  القطعي  الفرض  بسقوط  ظّنك  فما 
املتواترة، وإمجاع األّمة الذي هو من أعظم أركان اإلسالم وأقوى 
النّص،  على  الزيادة  به  جيوز  ال  الذي  احلديث  هبذا  الدين  أعمدة 
وتقييد املطلق، وختصيص العاّم، بل مل يصّح اشتراُط حتّقق العالمات 
مع  شريعًة  بالكلية  اعتباره  وبطل  لغًة،  احلديث  هذا  تضّمنها  اليت 

كونه ظّنيَّ الثبوت. 
ولذلك اختلف يف مفاده فقهاُء األّمة وعلماُء املّلة:

- فإّن أصحاَبنا، وسفياَن الثوري )ت: 1�1هـ(، وأمحَد )ت: 
)ت:  والشافعي  رواية،  يف  179هـ(  )ت:  ومالكًا  �41هـ(، 
�04هـ( يف قوله القدمي ذهبوا إىل أّن وقَت املغرب ميتّد إىل غروب 

فق مع اختالفهم يف الشفق. الشَّ
)ت:  مبارك  وابن  158هـ(،  )ت:  األوزاعي  وذهب   -
ومالٌك  اجلديد،  قوله  يف  �04هـ(  )ت:  والشافعي  181هـ(، 
ركعاٍت  مخَس  يصّلي  ما  قدُر  أّنه  إىل  رواية  يف  )ت: 179هـ( 
وقت  ويدخل  فحسب،  وإقامٍة،  وأذاٍن،  بوضوٍء،  ُمتوّسطاٍت 

العشاء بعده.
والشفق هو:

حنبل  بن  وأمحد  )ت: 150هـ(،  حنيفة  أيب  عند  البياض   -
)ت: �41هـ(، واملَُزين )ت: ��4هـ(.
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- والصفرة فيما اختاره أبو املعايل اجلويين )ت: 478هـ(.
- واحلمرة عند آخرين. 

وذهب أبو سعيد االصطخري )ت: ��8هـ( من الشافعية إىل 
أّن آخر وقِت الِعشاء إىل نصف الليل. 

وقال احلسن بن زياد )ت: �04هـ(: »آخُر وقِت العصر إىل 
اصفرار الشمس فقط«.

ومن مذهب املخالفني أّن وقت الظهر والعصر واحد، وكذا وقُت 
املغرب والعشاء، وجواز اجلمع بني الصالتني يف السفر واحلضر.

فيما  اخلالف  هذا  ساغ  وَلما  اإلمجاُع،  َلِزَمه  قطعّيًا  كان  ولو 
بني هؤالء األئّمة العظام والفقهاء الفخام العارفني مبوارد النصوص 
وقوعًا  ذلك  منهم  وقع  وملا  ومبانيها،  اإلمجاع  ومواقع  ومعانيها، 

متوّسعًا شائعًا.
ولكّن املسألة ملّا كانت يف حمّل االجتهاد ماَل هؤالء إىل هذا، 
وهؤالء إىل ذلك مبا الح هلم من األمارات الظّنّية يف ترجيح بعض 
األدلة على بعض، ومحِل غريه إىل ما ترّجح عندهم حبسب غالب 
الّظّن، فصار ما أّدى إليه رأي كّل واحٍد منهم مذهبًا له وملن تابعه 
من غري تضليل لصاحبه، وال إسقاٍط لقوله من االعتبار، بل أمجعوا 
العاّمّي له يف ذلك احُلكم،  على تقرير حكم اجملتهد، وعلى تقليد 

. فإّنه دليٌل شرعيٌّ
...هذا، واملذهب أّن العالمات حيثما حتققت جيب مراعاهتا، وال 
جيوز املساهلة يف حتقيقها حتصياًل لليقني، وسلوكًا لطريق االحتياط، 
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ال  ما  إىل  يريبك  ما  والسالم: »دع  الصالة  عليه  بقوله-  وعماًل 
يريبك«. 

ومهما مل ميكن اعتبارها، ومل يتيّسر مراعاُتها، فال ُيعَبُأ هبا، وال 
القطعّية من  باألدّلة  الفرائض  من  ثبت  ما  إسقاط  عليها يف  ُيعتمد 

الكتاب، والسّنة، وإمجاع األّمة، وهل يف ذلك ريبة؟!
فُيَقّدر وقت املغرب مبّدٍة يغيب فيها الشفق يف األيام االعتدالية، 

واألقطار االستوائّية، مث يدخل وقت الِعشاء إن أمكن ذلك.  
وإالَّ، فبمقدار ما يغيب فيه أسرَع ِمن َغيَبته يف هذه األيام واألقطار، 
مث األسرَع   فاألسرع. فإن مل ميكن ذلك بأن ال يكوَن بني غروب 
الشمس وطلوعها إال زماٌن قليٌل ال َيَسُع فيه التقدير بشيء، فالواجُب 

إَذْن إيقاُع املغرب، والعشاء، والفجر بني الغروب والطلوع.
فإن مل يكن بينهما مّدة يسع فيها تلك الفرائض، فيسقط اعتبار 
العالمات بالكّلّية، ويرجع األمر إىل التقدير على منوال ما سبق يف 
كّل صالٍة للضرورة، ويكون أداًء ِلما ثبت فرضّيته باألدّلة املطلقة 

يف الوجوب.
وتلخيص البيان: أن كون األوقات أسبابًا لوجوب الصلوات، 
ووجودها مشروطًا بتحّقق العالمات مما ال مساغ له قّط، فال نسّلم 

فْقَد األوقات بانتفائها، وال سقوط الصلوات بفقداهنا.
ولو ُقّدر التسليم يف ذلك، فما عرف منها عالمًة بقاطع من نّص 
الشارع هو الغدوة، والظهرية، والعشية، واملساء، والُزلفة، وأّما حنو 
صريورة الظّل وغيبوبة الشفق، فلو ثبت شرطًا، فإمنا يثبت بدليل 
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األوقاِت  الذي يف حدود  الرأي؛ ألن اإلمجال  ظّنّي، ومبدخل من 
وفواصِل الغايات ما ُبيِّن يف مسألتنا إال بأخبار اآلحاد وبآثار ظّنّية 

املفاد.
كوُن  واإلمجاع  النص  من  قطعي  بربهان  ثبت  أّنه  ُقّدَر  ولئن 
لفقداهنا حّق  العالمات موجبًا  وانتفاِء هذه  عنها،  ُمَسّببًا  الواجِب 
القوُل بالوجوب ولزم نفُي السقوط مع عدم املقّدمات والشروط؛ 
ألّن دالئل الوجوب وإن كان بعضها مقّيدًا باألوقات، لكن بعضها 
مطلٌق يف اإلثبات. فلّما ُفرض انتفاُء ُموَجب املقيَّد سقط اعتباره، 
إذ حاصل معىن  به،  العمل  فيجب  موَجبه،  املطلق ساملًا يف  وبقي 
اخلطاب على ذلك التقدير: »ُكِتَب عليُكُم الِعَشاُء يف ُكلِّ يوٍم َيغيُب 
أخرى،  يوٍم«  ُكلِّ  يف  الِعشاُء  عليُكُم  و«ُكِتَب  تارًة،  َفُق«  الشَّ فيه 
أعين مطلقًا. فقد ورد النّص باإلطالق والتقييد يف السبب، واحلكم 

متَِّحٌد، فهذا القسُم مما ال حيمل املطلق على املقيَّد عندنا البّتة)1(.
عن  فضاًل  األركان،  اعتبار  الشرع  يسقط حبكم  رمبا  أّنه  على 

)1( - فيكون نظرَي وجوب صدقة الفطر باملطلق يف قوله- عليه السالم- يف حديث: 
من  وعبد  حر  كل  عن  ))أّدوا  آخر:  حديث  ويف  وعبٍد((،  ُحّر  كّل  عن  ))أّدوا 
املسلمني((، فإّن أصحابنا أوجبوا صدقة الفطر عن العبد الكافر عماًل بإطالق احلديث 
األّول. وملّا ُأوِرَد عليهم بـ: )أنكم تعملون باملقّيد يف قوله- عليه السالم: ))يف مخس 
من اإلبل السائمة شاة((، وهتجرون املطلق، وهو قوله- عليه السالم: ))يف مخٍس من 
اإلبل شاة((. (، أجابوا عنه بـ: )أّنا مل نعمل باملقّيد، بل نأخذ بقوله- عليه السالم: 

))ليس يف العوامل واحلوامل والعلوفة صدقة((. ( )منه- رمحه اهلل(.
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الشرائط واألسباب، كاإلقرار يف اإلميان، وطواف الزيارة يف احلج، 
والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود للعذر. وقد تقّرر يف مقّره 
أّن األسباب والشرائط إمنا تعترب حبسب اإلمكان، وال يسقط املمكن 

بسقوط ما ليس مبمكن.
... هذا، واهلل املستعان.

*    *    *
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مطلٌب
يف البالد اليت ال يغيب فيها الشفق

بني  الفاصلة  للمّدة  املعّرفة  العالمات  تلك  انتفت  لو  أّنه  واعلم 
أوقات الصلوات أصاًل بأن ال يتحقق غروب الشمس وال طلوعها 
مّدًة مديدًة: نصَف سنٍة أو أقّل، أو بأن يطلع الشمُس كما تغُرب، 
العمارة موجودٌة يف  فإّن  املعمورِة متحّقٌق ال حمالَة،  فإّن مثَل هذه 
مال، معروفٌة من َلُدْن عصر َبْطَلمُيوس،  َعرض ستٍّ وسّتنَي من الشَّ
بل يف خارج دائرة قطب الربوج، فإّن َعرَض مثاٍن وسّتني قد بلغ 
إليه احلكم املسكويب، وفيه َقلعٌة للروس يقال هلا »قوَلة«، ال تغُرب 
فيها الشمُس من أّول »َجْوَزاء« إىل أّول »أَسٍد« مّدَة اثنني وستني 
يومًا، وال تطلع من حادي عشر »َقوس« إىل عشرين من »َجدي« 

مّدة تسعٍة وثالثني يومًا. 
يف  العسكر  أفراد  من  اإلسالم  أهل  من  أشخاص  َيِرُدها  ورمبا 
خدمات الدولة، ويعترض عليهم هذه احلال، ويطول أّيامهم على 
الغاية كما يف أيام الدّجال. وحتت القطبة وأقصى املنطقة الباردة ال 
تغرب الشمس أكثر من سّتة أشهر)1(، فإنه ال يطلع الشمس فيها، 

)1( -  لكون جرم الشمس أعظم من جرم األرض بكثري )منه- رمحه اهلل(.
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وال تغرب إال حبركتها اخلاّصة الشرقية.  
فإن قيل: هل ميكن أن يكون طول يوٍم واحٍد كسنٍة من حيث 

احلكمُة؟ وهل ُيتَصّور ذلك مع احملافظة على القواعد احلكمية؟
قلُت: نعم، فإّن الشريعَة ال تكّذب احلكمَة، وال احلكمة تكّذُب 
الشريعَة؛ ألهنما من أّم احلّق توأمان جتريان يف ميادين الواقع كفرسي 
اليوم مطلق  املراُد من  إن كان  إمكان ذلك،  ِرَهان، وال شّك يف 
الوقت، أعين: النهار مع ليلته، وله توجيهاٌت أخرى إن أريد منه 

النهاُر خاصًة.
ُيفيُد  الواحد ال  أّن خرب  احلنفية  تنَس نصيَبك من األصول  وال 
العلَم، وإّنما يفيد الظنَّ به والعمل مبوَجبه، وأّن ما ال يتعّلق به احُلكُم 
تعاىل،  اهلل  مراد  على  به  التصديق  وجب)1(  النصوص  من  الناجز 

فحسب.
بالعلم  عقاًل  له  مرّد  ال  ثبوتًا  ذلك  لنا  ثبت  قد  وإذ  هذا،   ...
الضروري ونقاًل باخلرب املتواتر حبيث ال ميكن إنكاره إاّل من جاهٍل 
جيب  فهل  بعقله،  وال  بدينه  يوَثُق  ال  َعمٍه  البصرية،  عمي  معانٍد 
الصلوات اخلمُس، والصوُم، وسائُر العباداِت املتعّلقِة باألوقات على 

سّكان  هذه األقطار)�(؟

)1( - ويف األصل املطبوع: »وجوب« بصيغة املصدر وال تناسب السياق.
الباردة مسكونًة باإلنسان وغريه من  )�( - ال يقال: كيف ميكن أن يكون املنطقة 
أّنا نقول:  احليوانات املتنفسة مع تناهي الربودة فيها إىل غاية ال ميكن فيها التعيش؟ لـِ
ميكن ذلك حبدوث ما يدفع تلك الربودة من الرباكني، وميكن الدخول عليها بركوب 
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مل ُيَر فيه كالٌم يف كتب املتقدمني، ومل ُيرَو خرٌب عنهم يف تصانيف 
واحٍد من العلماء الكبار املتبّحرين، وقد كانت املسألة معركًة فيما 
وجوب  يف  وَبعَده  السادس  القرن  أهل  من  املتأخرين  العلماء  بني 
الِعشاء والِوتر وعدمه على من ال جيد وقَتهما بأْن ال يتحّقق املّدة 
واألقطار  املعتدلة  األيام  يف  الشفق  غروب  مّدة  هي  اليت  الفاصلة 

املتوّسطة.

 *   *   *

الربد  آفات  عن  هبا  التحّفظ  يسهل  بديعة  ووسائل  آالت  واستعمال  البواخر  جياد 
وَمَضّرات اجلالئد )منه- رمحه اهلل(.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�48

مطلٌب
 يف الرِّواياِت الُفُروِعّية

»لتتارخانية«،  و  »ملضمرات«،  و  الظهريّية«،  »الفتاوى  ففي 
وغريها: »أفىت الشيُخ اإلماُم األجلُّ برهان الدين الكبري يف أهل بلٍد 
كما تغرب الشمس يطلع الفجر أّن عليهم صالَة العشاء، والصحيح: 

أنه ال ينوي القضاء لفقد وقِت األداِء«.
»وأفىت  القدير«:  »فتح  يف  8�1هـ(  )ت:  اهُلمام  ابن  وقال 

اإلماُم الربهان الكبري بوجوهبما«. 
ويف »التبيني« شرح »الكنز« للزيلعي )ت: �74هـ(: »ذكر 
صالة  عليهم  بأّن  أفىت  الكبري  الدين  برهان  الشيَخ  أّن  املرغيناين 

العشاء«. 
وقال حممد بن عبد اهلل الّتمرتاشي الَغزِّي )ت: 1004هـ( يف 

كتاب »تنوير األبصار«: »وفاقُد وقِتهما مكّلٌف هبما«. 
املعروف  احلليب  حممد  بن  الرب  عبد  الدين  سريُّ  الشيخ  وقال 
ْحَنة« يف »الذخائر األشرفية«: »إّن الصحيح خالف  بـ«ابن الشِّ

ما اختاره صاحب »الكنز« يف هذه املسألة«. 
وقال يف »ترمجة الكنز«: »إّن الفتوى على الوجوب«.
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ويف »احمليط الربهاين«: »ورد فتوى يف زمن الصدر الكبري برهان 
األئمة، وكان فيها: إّنا ال جند وقت العشاء يف بلدتنا، فإّن الشمس 
كما تغرب يطلع الفجر من اجلانب اآلخر، هل علينا صالة العشاء؟ 
فكتب يف اجلواب: »أّنه ليس عليكم صالُة العشاء«، وهكذا كان 

يفيت ظهرُي الدين املرِغيناين«. 
قوله: وهكذا  إىل  فتوى يف زمن...  »امُلضَمرات«: »ورد  ويف 
كان يفيت« بعبارته، غري أنه مل يذكر فيه فاعل قوله »ُيْفيت«، فيكون 
الفاعُل ضمريًا راجعًا إىل الصدر الكبري أو ساقطًا من الناسخ، فإّن 

الظاهر أّن هذا القول مأخوٌذ من »احمليط«.
مث قال: »ويف »الظهريّية«: »وأفىت الشيخ اإلمام األجّل برهان 
»إّن  الفجر:  يطلع  الشمس  تغرب  بلد كما  أهل  الكبري يف  الدين 
عليهم صالَة الِعشاء««، والصحيح أّنه ال ينوي القضاء لفقد وقت 

األداء« انتهى.
ويف »خالصة الفتاوى«: »ولو كانوا يف بلدٍة إذا غربت الشمس 

طلع الفجر: ال جيب عليهم صالة الِعشاء«.
لقوٍم  العشاء  النسفي: »وال جيب  الربكات  ويف »الكايف« أليب 
الفجر كما غربت الشمس؛ لعدم سبب  بأْن يطلع  مل جيدوا وقته 

الوجوب وهو وقته«.
ويف »الكنز« له: »ومن مل جيد وقتهما مل جيبا«.

الطاهر:  البدر  الزاهدي يف »اجملتىب« شرح املختصر عن  وذكر 
»قال: وردت فتوى يف زمن الصدر الكبري برهان األئّمة: إّنا ال جند 
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عليكم  »ليس  فكتب:  علينا صالته؟  بلدتنا، هل  العشاء يف  وقت 
صالة العشاء«. وبه أفىت ظهري الدين املرغيناين«.

إذا  يقال هلا »بلغار«؛  بلدٍة  ويف »اجلواهر«)1(: »إن كانوا يف 
غربت الشمس طلع الفجر ال جيب عليهم صالُة العشاء. كذا أفىت 

الصدر الكبري برهان األئّمة، وظهري الدين املرغيناين«.
وقد ُنِسَب الفتوى بالوجوب إىل ظهري الدين املرغيناين يف غري 

واحٍد من الشروح وغريها.
الكبري،  الدين  برهاُن  هو  بالوجوب  القول  فمأخُذ  وباجلملة: 

ومأَخُذ القول بعدمه هو الصدر الكبري برهان األئّمة.
واخُتلف عن ظهري الدين املرغيناين، وقد شارك يف هذا اللقب 
املفيت يف هذه  أّن  أحٌد  ُيبّين  بيٍت واحٍد، ومل  والنسبة رجالن من 

احلادثة أّيهما؟
عبد  بن  العزيز  عبد  بن  علي  احلسن  أبو  الدين  ظهري  أحدمها: 
الرزاق املرغيناين، مات سنَة ستٍّ ومخسمائة )�50هـ(، وهو جدُّ 

صاحب »اخلالصة« ألّمه، وعّم والد قاضيخان. 
وتلك  العلوّي،  أمحد  بن  حممد  ُشجاع  أيب  السّيد  عن  أخذ 

الطبقِة.
وأخذ عنه الصدر الشهيد ُحسام الدين عمر بن عبد العزيز.

)1( - أي: يف »جواهر الفقه« لطاهر بن سالم بن قاسم األنصاري اخلوارزمي، بعالمة 
»خف«، يعين: »خالصة الفتاوى«. وال خيفى أن »خالصة الفتاوى« ليس فيها قوله: 

)يقال له »بلغار«(، وال قوله: )كذا أفىت الصدر الكبري( انتهى. )منه- رمحه اهلل(.
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صاحب  775هـ(  )ت:  القرشي)1(  القادر  عبد  أخطأ  وقد 
»اجلواهر امُلضّية« وغريه يف جعله قاضيخان مّمن أخذ عنه، فإنه مل 

يدركه.
وثانيهما: ابنه ظهري الدين أبو احملاسن حسن بن علي املرغيناين 

صاحب كتاب »األقضية« وغريها.
عمر  بن  العزيز  عبد  الكبري  الدين  وبرهان  والده،  عن  أخذ 

وغريمها.
وأخذ عنه صاحب »اهلداية« وقاضيخان، ومسعود بن احلسني 

الكشاين، وغريهم.
والظاهر أّن تلك الفتوى بالوجوب منسوبة إليه.

مث صّحة كالم الزيلعي )ت: �74هـ( ترفع االحتمال، وتبّين 
الدين  الدين املرغيناين، ومن الشيخ برهان  أّنه هو املراد من ظهري 
سهل  بن  اهلل  عبد  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  حممد  أبو  هو  الكبري 
بن  سنجر  السلطان  بعثه  مرو،  أهل  من  أصله  املروزي،  العمري 
ملكشاه السلجوقي )ت: �55هـ( إىل خبارى يف مهّمة)�(، ومّساه 
َعِقبه  »صدرًا« سنة مخٍس وتسعني وأربعمائة )495هـ(، وبقي 

هبا.
وهو املعروف بـ«الصدر املاضي«، و »لصدر الكبري«، و«برهان 

)1( - ويف األصل املطبوع: »القريشي«، وهو خطأ.
)�( - ويف األصل املطبوع: »يف مهم«، وهو خطأ.
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بين  وأّول  الصدور  أبو  وهو  األئّمة«،  »برهان  و  الكبري«،  الدين 
مازه، وهو لقُب والده.

*   *   *

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�5�

مطلٌب
يف ترمجة برهان الدين الكبري

أبا  َرْخسّي )ت: �48هـ(، ومسع  السَّ األئمة  تفّقه على مشس 
بكر بن حيدرة )ت: بعد 480هـ( وغريه، وأخذ عنه ابنه احلسام 
الشهيد )ت: ��5هـ(، وابنه اآلخر تاُج الدين أمحد، وحسن بن 

علي املرغيناين، وغريهم.
وقد مدحه صاحب »الكّشاف« بقصيدة مطلعها:

أُبرهاُن األئّمة ابن مازه ...
وسئل عمر النسفي )ت: 5�8هـ( عن االقتباس باآلية، فقال: 
عبد  األجّل  اإلمام  الصدر  حبضرة  آيًة  فيه  اقتبسُت  بيتًا  »أنشدُت 

العزيز بن عمر، فلم ُينكر علّي«.
ويف أوالده علماء أبراٌز وصدوٌر كباٌر، قد ُلّقب مجاعٌة منهم بـ 
»برهان األئمة«  و »برهان الدين«، أَجلُّهم: الصدر الشهيد حسام 

الدين عمر )ت: ��5هـ(.
ومنهم: سبُطه الصدر الكبري برهان الدين أبو املكارم عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز، قد وافقه يف اللقب، واالسم، واسم األب، 
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مات سنة ثالٍث وتسعني ومخسمائة )�59هـ(.
ومنهم: ابنه اآلخر الصدر السعيد تاُج الدين أمحد.

ومنهم: حفيُده اآلخر الصدر الكبري برهان الدين حممود بن أمحد 
»احمليط  صاحب  وهو  الشهيد،  احلسام  أخي  ابن  العزيز  عبد  بن 
الربهاين« و »لذخرية«. تويف سنة ستَّ عشرَة وسّتمائة )��1هـ(، 
وقيل سنة تسع ومثانني ومخسمائة )589هـ( ببخارى. أخذ عن 
ه احلسام الشهيد  والده الصدر السعيد تاج الدين أمحد، ومل ُيدرك عمَّ

)ت: ��5هـ(.
حممد  الدين  رضّي  عليه  اشتبه  فقد  عنه،  أخذ  ممن  جعله  ومن 
مات  الرضوي«.  »احمليط  السرخسي صاحب  بن حممد  بن حممد 

بدمشق الشام سنة إحدى وسبعني ومخسمائة )571هـ(.
العزيز  الدين الكبري هو »الصدر املاضي عبد  فاملراد من برهان 
لوصفه  مقارنًا  اللقب-  هذا  فإّن  وأّوهلم،  الصدور  أبو  مازه«  بن 
عنه   للوجوب  الناقلني  وعبارات  عليه،  إال  يقع  مل  بـ«الكبري«- 

مّطردٌة على ذلك.
األئّمة«، و«برهان  الكبري«، و«برهان  التعبري بـ«الصدر  وأما 
الدين«، فقد وقع عليه وعلى مجاعٍة من أوالده وغريهم، ولعّل املفيت 

بالسقوط كان أحدهم، إن صّح ذلك.
وال يساعد عصُر واحٍد منهم أن حيكي عنه ظهري الدين املرغيناين 

إال الصدر املاضي عبد العزيز والدهم.
وأخاُف أن يكون الزيلعي )ت: �74هـ( أخطأ يف نقله عن 
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»الفتاوى  من  أخذ  أنه  وأرى  ذلك،  �50هـ(  )ت:  املرغيناين 
الظهريية« وزعم أن صاحبها ظهري الدين املرغيناين وجرى من جاء 
بعده ممن نسب إليه القول بالوجوب على إثره، وليس كما زعم، 
بل هو ظهري الدين حممد بن أمحد بن عمر البخاري، مات سنة تسع 

عشرة وستمائة )�19هـ(.
يف  الطبقات  ومصّنفي  املؤرخني  أكثر  املقام  هذا  يف  وقع  وقد 

أغالط وأوهام: 
- من جهة تشاُرك الكثريين من بين مازه يف االسم، واللقب، 

والوصف، والنسب.
- ومن جهة اشتباه صاحب أحد احمليَطني باآلخر.

- ومن جهة تعّدد ظهري الدين.
كالم  يعاضد  ُرّبما  الفتاوى«  »جواهر  عن  سينقل  ما  ولكن 

الزيلعي )ت: �74هـ( يف حكاية الوجوب عنه.
وقد غلط بعض أفاضل الروم املشار إليه يف العلوم يف تاريخ صاحب 
»اخلالصة« طاهر بن أمحد بن عبد الرشيد بن احلسني حيث أورد 
يف ترمجته شيئًا كثريًا مما جرى أليب املعايل أمحد بن حممد بن حممد 
الصدر«، وقال:  املعروف بـ«القاضي  البزدوّي )ت: �54هـ( 
»مولده سنة اثنتني أو إحدى ومثانني وأربعمائة )48�/481هـ(، 
وتوّفي بَسَرْخس يف مجادى)1( األوىل سنَة اثنتني وأربعني ومخسمائة 

)1( - ويف األصل املطبوع: »مجاد«، وهو خطأ.
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)�54هـ(، وعقد العزاء هبا، مث محل إىل خبارى«.
...هذا، وال شّك أّنه إمنا أخذ ذلك من نسخٍة سقيمٍة سقط منها 
الناس وتواريخ  لقّلة ممارسته بأحوال  تراجم رجاٍل، وأثبته كذلك 
أّيامهم، وتابعه من جاء بعَده من غري حتريٍر للباب، وإال فال شّك أّن 
تِّمائة، وهو متأّخر الزمان  وفاَة صاحب »اخلالصة« يف حدود السِّ
عن صاحب »احمليط«، وقاضيخان )ت: �59هـ(، وقد شحن 
كتبه بالنقل عنهما، وهو يصف قاضيخان بقوله »األستاذ« تارًة، 

وبقوله »القاضي اإلمام« أخرى، ورّبما يصّرُح بأمسائه وأوصافه.
ولنرجع إىل املقصود، ونقول:

إّن طائفًة من أحداث اجلّهال)1( املتعصبني على احلق، املنهمكني يف 
التقليد، املتهالكني يف إضاعة الصالة قد حّرفوا عبارة »الظهريية«، و 
»ملضمرات«، وغريمها، وزادوا فيها كلمَة »ليس« النافية، وسّلطوها 

عدم  كان  ملا  فإّنه  األحداث،  جماهيل  من  وأمثاله  »النهاية«  صاحب  وهو   -  )1(
الوجوب عند عدم الوقت مركوزًا يف فطرته البتراء وبصريته العمياء ظّن أّن ما يف عبارة 
»الظاهرية«، و »التتارخانية«، و »املضمرات«، وغريها من قوهلم: )الصحيح أّنه ال 
ينوي القضاء؛ لفقد وقت األداء(، ال يستقيم، إال وأن يكون يف صدر اجلواب كلمة 
»ليس«، فهي إَذن ساقطٌة من قلم الناسخ، فطفق حيّرف الَكِلَم عن مواضعها، ويشّوش 
املعاين يف مواقعها، وقّرر أن عبارهتم كانت: »ليس عليكم صالة العشاء«، فسقطت 
كلمة »ليس« من قلم النّساخ، وأردف لذلك حكاية القول بالسقوط من هذه الكتب 
منضّمة إىل غريها، فخلف من بعده خلٌف أضاعوا الصالة واّتبعوا الشهوات، وتابعه يف 

هذا اخللُف، وإّنهم ليقولون على اهلل الكذب، فهم ال يفلحون. )منه- رمحه اهلل(.
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على الوجوب زعمًا منهم أهنا لو مل تكن موجودًة يف العبارة لكان 
آخُر الكالم منافيًا ألّوله، حيث قال: »والصحيح أّنه ال ينوي القضاء؛ 
فإّن عباراِت  لفقد وقت األداء«. وهو زعم سقيم، ووهم عقيم، 
مّطردة  منها  والنسخ  الكلمة،  هذه  عدم  يف  حمَكمٌة  الكتب  تلك 
عليه، فإّنه لو كانت موجودًة فيها مل يرتبط هبا قوله: »والصحيح 
أّنه ال ينوي القضاء؛ لفقد وقت األداء«؛ ألّن مفاده أّن هذا الذي 
وجب عليه العشاء ال ينوي القضاء؛ ألن التقدير فقد وقت األداء، 
والقضاء تسليُم ما وجب بعد انقضاء الوقت، وألّنه ال حاجة إىل 
نفي وجوب القضاء بعد قوله: »ليس عليهم صالة العشاء« على 
أّن حّق العبارة على ذلك التقدير أن يقول: »والصحيح أّنه ال جيب 

عليهم قضاؤها«)1(. 
أفىت  أصاًل، ومن  الوقَت  فيمن ال جيد  أن اخلالف  وقد عرفت 
بالوجوب مل يباِل بعدم الوقت وذهب إىل وجوبه مع عدمه؛ ألّن 
اعتباُره  ويسقط  بسبٍب حقيقًة،  وال  بالذات،  مقصود  الوقت غري 

بأدىن سبٍب، كما يف عرفة، ومزدلفة، وأّيام الدجال باالّتفاق.
أبو صاحل اخللجي  الشيخ  )1( - وقد رأيت عبارة »احمليط« يف صورة فتوى كتبها 
إىل بعض أصحابه يف هذه املسألة قد وقعت بدون كلمة »ليس«. وهكذا ورد فتوى 
يف زمن الصدر الشهيد الكبري برهان الدين، وكان فيها: )إّنا ال جند وقت العشاء يف 
بلدتنا، فإّن الشمس كما تغرب يطلع الفجر من جانب آخر، هل علينا صالة العشاء؟ 
فكتب يف اجلواب: أّن عليكم صالة العشاء، وهكذا يفيت ظهري الدين املرغيناين( »حميط 
يف فصل املواقيت«، وكذلك رأيت هذه العبارة يف جممع بعض العلماء على خالف ما 

وقع من نسخ »احمليط«. )منه- رمحه اهلل(. 
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وجيوز اجلمع بني الظهر والعصر يف وقِت إحدامها، وكذا املغرب 
والعشاء عند مالك )ت: 179هـ(، والشافعي )ت: �04هـ(، 

ومن وافقهما.
وقد أخرج الشيخان عن ابن عمر- رضي اهلل عنهما- أّن النيب 
 ملّا رجع من األحزاب قال: »ال يصّلنّي أحٌد العصَر إال يف بين 
قريظة«، فأدرك بعضهم العصَر يف الطريق، فقال بعضهم: ال نصّلي 
حىت نأتَيها، وقال بعضهم: بل نصّلي، مل ُيِرْد ذلك مّنا، فُذكر ذلك 
، فلم ُيَعنِّْف أحدًا منهم. وقد ُروي أّن بعضهم صالها  للنيب 

بعد ما انتصف الليل.
»احمليط«  عبارة  يف  الناسخ  من  الكلمة  هذه  زيادة  احتمال  بل 
بالنظر إىل قرائن األحوال من  أقرب من السقوط من »الظهريية« 

فقد اجملازفة وُبعد املساهلة من ِكعاب هؤالء الرجال.
وكيف ال؟! فإّن صاحب »احمليط« ذكر يف كتابه وجوب الصالة 
يترّدد)1( رأُيها فيها بني كوهنا طاهرًة أو  أيام  على املستحاضة يف 
حائضًا، وال يستقّر يف أحدمها مع حرمة الصالة قطعًا على تقدير 

احليض، وكفرًا عند العلم به.
وقد قام الدليُل القطعّي على وجوب العشاء بعد غروب الشمس، 
فال جيوز تركها بانتفاء سبب جعلّي حمتمٍل للسقوط، والتكليُف إمنا 
هو بقدر الوسع، فيجب أداؤها وإن مل يتحقق الوقت أصاًل؛ لثبوت 

أصل الوجوب يف الذّمة.

)1( - ويف األصل املطبوع: » تتردد«، وهو خطأ.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�59

وقد قالوا: إّن العبادات مىت دارت بني الوجوب وعدمه أوجبها 
االحتياط؛ ألّن مبناها على التكثري؛ ألن اإلنسان إمنا ُخِلَق للمعرفة 

وإظهار العبودية. 
فكيف ال؟! إذا قام الدليل على وجوهبا قيامًا ال مرّد له، وثبت 

ثبوتًا ال ريب فيه، خبالف أمر العقوبات، فإهنا تندرئ بالشبهات.
متفّرع على وجوب  القضاء«  ينوي  أنه ال  فقوهلم: »الصحيح 
الكالم  أطراف  بني  تنايف  العشاء، وال  مع عدم حتّقق وقت  األداء 

أصاًل.
أال ترى العالمة ابن اهلمام )ت: 8�1هـ(- رمحه اهلل تعاىل- 
قال:  بالسقوط،  القوَل  وزّيف  الوجوب  يف  الكالَم  بسط  ما  بعد 

»الصحيح أّنه ال ينوي القضاء« انتهى.
واعترض عليه الزيلعي)1( )ت: �74( بقوله: »وفيه نظر: 

1- ألن الوجوب بدون السبب ال يعقل.
�- وأنه لو مل ينِو القضاَء يكون أداًء ضرورًة، وهو فرُض الوقت، 

ومل يقل به أحٌد«.
فكيف ُيرَبط هذا االعتراض على تقدير وجود تلك الكلمة؟! بل 

كان كالمًا لغوًا حمضًا.
ولكّن االعتراضني كليهما ظاهر السقوط؛ ملا  عرفت أّن كون 
الوقت سببًا، مث كون السبب وقتًا ممتّدًا مما ال يكاد يصّح، ولو سّلم 

)1( - أي: على الصحيح أو على ما يف »الظهريية«، ال على ابن اهلمام- رمحه اهلل، 
فإّنه متأخر الزمان عنه. )منه- رمحه اهلل(.
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فهو مما حيتمل السقوط.
وإّياك أن تُظّن أّن كالم »الظهريية« يف الوجوب، و »حمليط« يف 
السقوط فيمن ال يغيب عنهم الشفق مع حتقق املدة املضروبة، كأهل 
بلغار وما يقاطرها من القرى واألمصار، كما زعم الزيلعي، حيث 
زاد قوَله: »... أو قبل أن يغيَب الشفُق«، وجعل هذا الِقسَم داخاًل 
يف اخلالفّية، وتابعه صاحب »الدرر«، و »جلواهر«، وأمثاهلما من 
املتأخرين الذين ال يدرك بصُرهم دقائق الفقه، وال ينُفُذ نظُرهم إىل 

أعماق الفّن.
وإّنما اخلالف فيمن ال جيد الوقَت أصاًل، وإّن احلّق األبلَج فيه هو 

الوجوب أيضًا، وإّن الفتوى صدرْت فيه.
الوقت  يتحقق  ال  األّول)1(:  يف  فإّن  ظاهٌر،  بينهما  والفرق 
النتفاء املّدة الفاصلة بني أّول وقت املغرب وأول وقت العشاء، بل 
الفجر. ويف الثاين: هذا املقداُر متحّقق غري أّنه انتفت العالمُة املعّرفُة 

لوجوده.
يف  وأتباعه  )ت: �74هـ(  الزيلعي  يقول  ماذا  شعري  وليَت 
املغرب: هل يرى سقوَطه عن هؤالء، أو جيعله فرَض الوقت، وإن 

دخل وقت الفجر؟
تصوير  يف  املفيت  أو  املستفيت  عن  املساهلة  وقع  أّنه  غري  هذا، 
املسالة؛ لعدم تصّور هيئة العاَلم كما ينبغي، فإّنه ليس يف هذا العاَلم 

)1( - أي: األّول الواقع يف تصوير املسألة من الزيلعي- رمحه اهلل- وغريه بقوهلم بأن 
يطلع الفجر كما تغرب الشمس، أو قبل أن يغيبب الشفق. )منه- رمحه اهلل(.
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من جانب  الفجر  يطلع  تغرب  مث، كما  الشمس،  فيه  يغيب  قطٌر 
آخر، بل يتحّول احلمرُة من جهة املغرب متدّرجًة إىل الصفرة، مث 
إىل البياض حسب دوران الشمس حتت األفق إىل أن ينتصف الليل، 
مث ترجع على هذه الدرجة)1( منعكسًة قهقرى حىت تطلع الشمس 
من جهة املشرق، واملراد بأن يطلع الفجر قبل أن ميضي املّدة املعّينة 

وقتًا للمغرب شرعًا.
شرح  »اجملتىب«  يف  �58هـ(  )ت:  الزاهدي  ذكر  نعم، 
»املختصر« حكايًة يف هذه املسألة نقاًل عن أستاذه فخر الدين بديع 
بن أيب املنصور الغرميين أّنه قال: »بلغنا أنه وردت الفتوى عن بالد 
يطلع الفجر فيها قبل غيبوبة الشفق يف أقصر ليايل السنة على مشس 
العشاء، مث وردت  فأفىت بقضاء  األئّمة احللواين )ت: 448هـ(، 
البّقايل )ت: �45هـ(،  ّنة  السُّ الكبري سيف  الشيخ  خبوارزم على 
إليه من يسأله  ِبعَدم الوجوب، فبلغ جوابه احللواين، فأرسل  فأفىت 
بعاّمته جبامع خوارزم: »ما تقول فيمن أسقط من الصلوات اخلمس 
واحدًة: هل يكُفر؟«، فسأله، وأحّس به الشيخ، فقال: »ما تقول 
الفرائض  الكعبني: كم  املرفقني أو رجاله مع  ُقِطَع يداه مع  فيمن 
يف وضوئه؟«، فقال: »ثالث؛ لفوات حمّل الرابع«، قال: »كذلك 
الصالة اخلامسُة«، فبلغ احللواينَّ جواُبه، فاستحسنه ووافق فيه«)�( 

انتهى.
)1( - يف األصل املطبوع: »الدراجة«، وهو خطأ.

)�( - وال يذهب عليك أن القول املرجوع عنه للمجتهد- ألن املعترب دليله املفيد للظن- 
يف قوة املرجوع إليه يف اجملتهدات إذا كان رجوعه هذا عن اجتهاد. )منه- رمحه اهلل(.
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الزاهدي )ت: �58هـ( رجاٌل  انتحل هذه احلكاية من  وقد 
من املتأخرين وتبّجحوا به وشّوشوا عقيدة احلق على أهله، وفرحوا 
بإضاعتهم الصالة، وقعودهم عنها خالَف كتاب اهلل، وسنة رسوله، 
وإمجاع األّمة، مع زعمهم أن البّقايل الذي تردد بينه هذه احلكاية 
وبني احللواين )ت: 448هـ( هو »زين املشايخ أبو الفضل حممد 
صاحب  الزخمشري  اهلل  جار  تلميُذ  اخلوارزمي«  القاسم  أيب  بن 
»الكّشاف«، وهو متأخر الزمان، توّفي سنة سّت ومثانني ومخسمائة 
)�58هـ(، وقيل: سنة سّت وسبعني ومخسمائة )�57هـ(، عن 
نيف وسبعني سنة، فكيف ميكن معاصرته للحلواين )ت: 448هـ( 
ومباحثته إّياه يف هذه املسألة، فإّن وفاة احللواين كان سنة مثاٍن -أو 

تسع- وأربعني وأربعمائة )448هـ(؟!
بل كان الواجب عليهم أن ُيسندوا الفتوى إىل رجٍل آخر ُيعرف 
بـ »البّقايل«، فإّن هذا الوصف قد وقع على عّدة أشخاص ُيعرف 
األشياء  من  اخلضراوات«  »بائع  مبعىن  »البقايل«  بـ  منهم  كلٌّ 

اليابسة وغريها.
وميكن أن يكون يف الوجود َبقَّايّل متقّدُم الزماِن ُيساِعُد عصُره 

ُمَباَحَثَة احللواين )ت: 448هـ(.
وقد وقع يف »احمليط الربهاين« و »خالصة الفتاوى« يف فصل 

نكاح الرقيق النقُل عن البّقايّل.
التفاريق«  عن »مجع  »اخلالصة«  و  قاضيخان«،  »فتاوى  ويف 
للبّقايّل، ويف تصانيف أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر اخلوارزمي )ت: 
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حدود 510هـ( املعروف بـ »َخِمري الَوَبرّي«، ويف »القنية« عن 
قرأ يف  عّمن  النحوي  البّقايل  »سألُت  قال:  الترمجاين،  األئّمة  جمد 
صالته: »ال يشقاها« مكان چ ٱ  ٻ چ ]الليل: ١٥[، فقال: »ال تفسد 

صالته«.«.
وعصر أولئك الفضالء ال َينَجُعه النقل عن أيب الفضل البّقايل؛ 
بالسقوط رجاًل  املُفيت  أن يكون  فيمكن  لعدم سبق زمانه عليهم، 

آخَر من البّقالّيني ال ُيعرف حباله. 
وأّيًا ما كان، فالَبّقايّل من أهل االعتزال يف العقيدة، ويلوح من 
كالم الزاهدي تعّصُبه إلخوانه من أرباب تلك النِّحلة، أال ترى ما 
أّنه قال: »امُلْجِبَرة-  اجلّبائي  نقاًل عن أيب علي  أورده يف »الُقنية« 
يريد األشعريَّ وأصحابه- كافٌر، ومن شّك يف كفره فهو كافٌر، 

ومن شّك يف كفِر من شّك فهو كافٌر«.
وقد قال ابن الشحنة )ت: 851هـ( يف »شرح املنظومة«: »إن 
كالم الزاهدي ما كان منه خمالفًا للقواعد ال التفات إليه، وال اعتماد 

عليه، وال يؤخذ به ما مل يعُضْده نقٌل عن غريه«. 
من  طوائف  ثالث  كتب  يف  إال  يوجد  ال  مبا  عربة  ال  وقالوا: 

املصّنفني، وال يؤخذ به:
واملسكني  ��9هـ(  )ت:  كـالقهستاين  حاله  جلهالة  إما   -

)ت: 954هـ(.
الركيكة  واآلراء  الضعيفة  األقوال  بنقل  مولعًا  لكونه  وإما   -

كـالزاهدي جنم الدين )ت: �58هـ(.
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- أو باملبالغة يف االختصار كصاحب »الدر املختار«. 
مث إّن الزاهدي )ت: �58هـ( إمنا حكى عن شيخه ما ذكره 
بالغًا من غري إسناد صحيح وال ضعيف، وال أخٍذ من كتاب أو 

تصنيف.
مث إن هذا البقايل من هو؟ مل يعرف به، ومل يكشف البحث عن 

چ  ٿ     ٿ   تعاىل:  الرواية، وقد قال اهلل  العدالة والثقة يف  حاله يف 
ٿ  ٿ  ٹ   چ ]الحجرات: ٦[، واملستور يف حكم الفاسق بعد القرون 

الثالثة يف عدم قبول الرواية.
وال دليل له حيتّج به على ما قاله من كتاب، أو سنة، أو إمجاع، 
ولو ُفرض أنه جمتهٌد عدٌل فاجتهاده مردود عليه لكونه يف غري حمّله، 

فإّن االجتهاد على خالف النّص واإلمجاع باطٌل قطعًا.
حىت قالوا فيمن أفىت بقول سعيد بن املسّيب )ت: 94هـ( من 
عدم اشتراط الدخول يف حتليل امُلَطلََّقة الثالث: »ُيقطع يُده؛ لكونه 
خمالفًا حلديث »ُعَسيلة« املشهور«، وإن كان قائُلُه ابن املسّيب من 
أجّلهم فضاًل عن  بل  السبعة منهم،  الفقهاء  التابعني وأحد  أعاظم 

غريه.
مّطردة،  عّلة  بدون  والرجلني  اليدين  قطع  على  قاس  إنه)1(  مث 
بالنص  به  املأمور  فإن  الصّحة،  للقياس من شرائط  هو  وال جامع 
يف مسألة الوضوء غسل العضو املخصوص، فعلى تقدير سقوطه ال 

)1( - أي: البقايل.
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ميكن غسله ضرورًة، وال حيصل االمتثال بغسل عضٍو آخر، واملأمور 
به بالنّص يف مسألتنا إقامُة الصالة يف املساء وزلفة من الليل، وهو 
على تقدير عدم حتّقق الوقت أصاًل ال حمالة أمٌر ممكٌن، وإن ثبت 
سببّيُة الوقت وشرطّيته للصالة بقطعّي، فإّن الطاعة على قدر الطاقة، 

فضاًل عّما ينتفي العالمة املعّرفة؛ لتحّقق املّدة املقّدرة من الوقت.

*   *   *
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مطلٌب
يف حتقيق ابن اهلمام

ولذلك اعترض عليه العالمة احملقق كمال الدين ابن اهلمام )ت: 
8�1هـ(- رمحه اهلل- بقوله:

»وال يرتاب متأّمٌل يف ثبوت الَفرِق بني َعَدم حمّل الفرض وبني 
َعَدم سببه اجَلْعلّي الذي ُجِعَل عالمًة للوجوب اخلفّي الثابت يف نفس 
األمر، وجواِز تعّدد املَُعرِّفات للشيء، فانتفاء الوقت انتفاء املُعّرف، 
وانتفاء الدليل على الشيء ال يستلزم انتفاءه؛ جلواز دليٍل آخر، وقد 
ُوِجَد، وهو ما تواطأت من أخبار اإلسراء من فرض الصالة مخسًا 
بعد ما أمروا أّواًل خبمسني، مث استقّر األمُر على اخلمس شرعًا عاّمًا 

ألهل اآلفاق، ال تفصيل فيه بني قطر وقطر.
، قلنا: »ما لَْبُثـه  وما روي من أنه ذكر الدّجاَل رسوُل اهلل 
كشهٍر،  ويوٌم  كسنٍة،  يوٌم  يومًا:  »أربعون  قال:  األرض؟«،  يف 
اهلل،  رسول  »يا  فقيل:  كأّيامكم«،  أّيامه  وسائُر  كجمعٍة،  ويوم 
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فذلك اليوم الذي كسنٍة أتكفينا)1( فيه)�( صالة يوم واحد؟«، قال: 
»ال، اقُدُروا«. رواه مسلم.

فقد أوجب أكثر من ثالمثائة عصر قبل صريورة الظّل ِمثاًل أو 
مثلني، وِقْس عليه. فاستفدنا أّن الواجب يف نفس األمر مخٌس على 
وال  وجودها،  عند  األوقات  تلك  على  توزيعها  أّن  غرَي  العموم، 

يسقط بعدمها الوجوُب.
وكذلك قال- عليه الصالة والسالم: »مخُس صلواٍت كتبهّن 

اهلل على العباد«.
مث إّنه هل ينوي القضاء؟ الصحيح: أّنه ال ينوي القضاء؛ لفقد 
وقت األداء، ومن أفىت بوجوب الِعشاء جيب على قوله الوتر أيضًا« 

انتهى. 
ولعمري إن هذا الكالم قد بلغ م التحقيق واإلتقان الغاية، ومن 
والبهاء، وكمال  احلسن  هذا  ومع  النهاية،  البيان  الطالوة وحسن 
املتأخرين له،  الظهور والصفاء كّله قد كُثر مدافعة األجالف من 
الفقه واألصول، وإغفاهلم معاين  فيه، وذلك؛ إلمهاهلم  ومناقشتهم 

املعقول ومدارك املنقول.
)1( - هكذا يف »صحيح مسلم« الذي يعزو املؤلف إليه، ويف األصل املطبوع للمرجاين 

ويف »فتح القدير«: )أيكفينا(.
)�( - عبارة احلديث يف »صحيح مسلم« وغريه: )أيكفينا فيه صالة(، وهو الذي 
تقتضيه العربية، ولكن يف أكثر نسخ »فتح القدير« وقعت بدون كلمة »فيه«، وكأّنه 

سهو من الناسخ )منه- رمحه اهلل(.
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وأّول من ُعِرَف منهم إبراهيم بن حممد احلليب )ت: �95هـ(، 
ممن  وغريه  البّقايّل  من طرف  ُمجيبًا  املُْنية«  »شرح  قال يف  حيث 

أضاعوا الصالة واّتبعوا الشهوات:
»كما استقّر األمُر على أن الصلوات مخٌس، فكذا استقّر األمر 
على أن للوجوب أسبابًا وشروطًا ال يوجد بدوهنا. وقولك: »شرعًا 
ُوِجد يف حّقه شروط  َمن  على كّل  عاّم  أّنه  أردَت  إن  عامًا«... 
الوجوب وأسبابه سّلمناه، وال يفيدك؛ لَعَدم بعض ذلك يف حّق َمن 
ُذكر. وإن أردَت أنه عام على كل فرد من أفراد األنام مطلقًا، فهو 
ظاهر الُبطالن، فإّن احلائض لو َطُهرت بعد طلوع الشمس مل يكن 
الواجب عليها يف ذلك اليوم إال أربَع صلوات، أو بعد خروج وقِت 
الظهر: مل جيب عليها يف ذلك اليوم إال ثالث صلوات، وهكذا...، 
ومل يُقْل أحٌد: إّنه إذا طُهرْت يف بعض اليوم أو يف أكثره- مثاًل- 
ُفرضت  الصلوات  أّن  ألجل  والليلة؛  اليوم  متام صالة  عليها  جيب 

مخسًا على كّل مكلٍَّف.
وهو  الشرط،  لفقد  حقها؛  يف  الوجوب)1(  ختّلف  ُقلَت:  فإن 

الطهارة من احليض.
قلنا: كذلك ختّلف الوجوُب يف حّق هؤالء؛ لفقد شرطه وسببه، 

وهو الوقت.
وأظهر من ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات وقٍت أو أكثَر من 
إىل  مضاٌف  حّقه  يف  اإلسالم-  وهو  الشرط-  عدم  أّن  مع  اليوم 

)1( - ويف األصل املطبوع: »الواجب«.
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تقصريه، خبالف هذا، ومل يُقْل أحٌد: إّنه جيب عليه متاُم صالِة ذلك 
اليوم؛ الفتراض الصلوات مخسًا على كّل مكّلف يف يوٍم وليلٍة.

والقياس على ما يف حديث الدّجال غري صحيح؛ ألّنه ال مدخل 
للقياس يف وضع األسباب، ولَِئْن ُسّلَم، فإمنا هو فيما ال يكون على 

خالف القياس، واحلديث ورد على خالف القياس.
عن  املشارق«  »شرح  يف  �78هـ(  )ت:  األكمل  نقل  وقد 
القاضي عياض)1( )ت: 544هـ( أنه قال: »حكٌم خمصوٌص بذلك 
اليوم، شرعه لنا صاحُب الشرع، ولو ُوِكلنا فيه الجتهادنا لكانت 
بالصلوات اخلمس«  املعروفة، والكتفينا  األوقات  فيه عند  الصالة 

انتهى.
ولَئن ُسّلم القياس، فال بّد من املساواة، وهاهنا انتفت، فإّن ما 
حنن فيه ]مل يوجد زمان يقدر للعشاء فيه[)�( وقٌت خاص ]هبا[�، 
واملستفاد من احلديث أّنه ُيَقّدر لكّل صالٍة وقٌت ]خاّص هبا[� ليس 
مضّي  قبَل  بعدها  ما  وقُت  يدخل  ال  بل  أخرى،  لصالٍة  وقتًا  هو 

الوقت املقّدر هلا، وإذا مضى صارت قضاًء كما يف سائر األّيام.
فكان الزوال، وصريورة الظل ِمْثاًل أو ِمْثَلنِي، وغروب الشمس، 

)1( - وهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحُصيب املغريب السبيت 
املالكي- رمحه اهلل، قاضي مدينة سبتة، مث غرناطة من بالد أندلس. مات مبراكش سنة 

445هـ )منه- رمحه اهلل(.
)�( - ما بني األقواس زيادة من »شرح املنية« املطبوع.
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أجزاء  يف  موجودًا  حّقهم  يف  الفجر)1(  وطلوع  الشفق،  وغيبوبة 
]ذلك[� الزمان تقديرًا حبكم الشرع، وال كذلك هنا، إذ الزمان 
املوجود إما وقُت املغرب، أو وقت الفجر باإلمجاع، فكيف يصّح 

القياس؟!
وُعلم مب ذكرنا عدم الفرق بني من قطعت يداه أو رجاله من 
املرفقني والكعبني، وبني هذه املسألة، كما ذكره اإلمام البّقايل، ولذا 
سّلمه اإلمام احللواين ورجع إليه مع أّنه اخلصم املتنازع فيه؛ إنصافًا 

منه. 
واحملٌل  حمّل،  ألّنه  شرطه؛  لعدم  مّثَة؛  سقط  الَغسَل  ألّن  وذلك 
شرٌط، فكذا ههنا سقطت الصالُة؛ لعدم شرطها، بل سببها أيضًا.

وملّا مل يقم هناك دليٌل جبعِل ما وراء املرفق إىل اإلبط، وما فوق 
الكعب مبقدار القدم خلفًا عنه يف وجوب الَغسل، كذلك مل َيِرد 
دليٌل جبعِل جزٍء من وقت املغرب أو من وقت الفجر َخَلفًا عن وقت 

الِعشاء.
وكما أّن الصالَة مخٌس باإلمجاع على املكّلفني، كذلك فرائض 
ُبّد  ال  لكن  باإلمجاع،  أربع  عن  تنقص  ال  املكلفني  على  الوضوء 
من وجود مجيع أسباب الوجوب وشرائطه يف مجيع ذلك، فليتأّمل 

املُنِصُف، واهلل املُوّفق«. هذا كالم احلليب بتمامه.

)1( - ويف األصل املطبوع للمرجاين زيادة كلمة »واملغرب«، وهو خطأ، فهي ليست 
موجودة يف »شرح املنية« الذي منه ُينقل كالم احلليب هنا.
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وقال احَلْصَكفي )ت: 1088هـ( يف »شرح تنوير األبصار« عند 
قول صاحبه: »وقيل: ال«، »أي: ال ُيكّلف هبما؛ لعدم سببهما، وبه 
جزم يف »الكنز«، و »لدرر«، و »مللتقى«، وبه أفىت البّقايل، ووافقه 
احللواين )ت: 448هـ( وظهري الدين املرغيناين )ت: �50هـ(، 
واحلليب )ت: �95هـ(،  ُرْنُباليّل )ت: 10�9هـ(  الشُّ ورّجحه 

وأوسعا املقال، ومنعا ما ذكره الكماُل )ت: 8�1هـ( «.
قلُت: كالم »احمليط«، و »خلالصة«، و »لكايف«، و »لكنز«، 
وأمثاِلها حمموٌل على َمن مل جيد الوقَت أصاًل)1(، غري أّن الزيلعي 
)ت: �74هـ( ومن تاَبَعه لـّما زعموا أّن وقت الِعشاء ال يوجد 
إال بغروب الشفق نّزلوا هذا القوَل على من ال يغيب عنه الشفق، 

وبنوا كالمهم عليه، وتصّرفوا يف العبارات.

)1( - ألّن عباراهتم مل يقع فيها اعتبار َغيبة الشفق يف دخول وقت العشاء، وكالمهم 
»البحر«،  و  »الدرر«،  كصاحِب  تابعه  ومن  الزيلعي  ولكن  وقَته،  جيد  ال  من  يف 
والقهستاين، وأمثاِلهم ملا كان املركوز يف أذهاهنم أّن وقت العشاء ال يدخل إال بغيبة 
الشفق نّزلوا كالَم هؤالء العلماء على من ال يغيب عنه الشفق، وشّوشوا املذهب احلق، 
والشفُق إّنما ُتراَعى َغيَبُته فيما غاب، وأّما فيما مل يغب، فال؛ لكونه من اجملتهدات، ال 
ُيتَرك الفرُض القطعي بانتفاء ما ثبت شرطًا بالظين ومبدخل من الرأي. وهذا كما نقل 
صاحب »جواهر الفقه« عن »خالصة الفتاوى« قوله: )ولو كانوا يف بلدة يقال هلا 
»بلغار« إذا غربت الشمس طلع الفجر ال جيب عليهم صالة العشاء، كذا أفىت الصدر 
الكبري برهان األئّمة وظهري الدين املرغيناين( انتهى. وال خيفى أنه ليس يف »اخلالصة« 
قوله: )يقال هلا »بلغار«(، وال قوله: )كذا أفىت(. انتهى. وإمنا زاد هذا من عند نفسه، 

وهو خطأ وخالف الواقع، فافهم. )منه- رمحه الله(.
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الدليل فساده، وأبدى احلجُة عليه  وكيف ما كان، فقد أظهر 
عواَره، وأثبت ابن اهلمام )ت: 8�1هـ( الوجوب على اإلطالق، 

وأقام برهانه، وشّيد أركانه.
ُرْنُباليّل )ت: 10�9هـ( يف كتابه »شرح امللتقى«،  ومل يأِت الشُّ
وال يف »إمداد الفّتاح« بشيٍء سوى ما نقله يف »اإلمداد« من كالم 
احلليب )ت: �95هـ( بعبارته، مث قال: »وإّنما ذكرنا جُبمَلِته دفعًا 
ملا توّهمه بعضهم من لزومها، فَعِمَله متنًا ُمعَتَمدًا له، فقال: »وفاقُد 

وقِتها مكّلٌف هبما، وقيل: ال«. «. هذا كالمه.

*   *   *
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مطلب
سقوط اعتراض احلليب

واحلليب )ت: �95هـ( ينادي من مكاٍن بعيٍد، وبطالُن مقاله 
أظهر من أن حيتاج املنصف النبيه إىل التأّمل فيه، فإّن احملّقق- رمحه 
اهلل- ال يسّلم أّواًل فقدان الوقِت بعدم َغيَبِة الشفق، حيث قال يف 
صدر كالمه: »ومن ال يوجد عندهم وقُت العشاء، كما قيل يطلع 
الفجر قبل غيبوبة الشفق...«، حيث نسبه إىل غريه، وساقه مساَق 

األقوال الضعيفة واآلراء الزَّيَِّفة.
وإّنما كالُمه يف إثبات الوجوب على من ال جيد الوقَت أصاًل بأن 
ال يتحّقق املدة املضروبة وقتًا للصالة، وضّمن كالمه ما جرى بني 
احللواين )ت: 448هـ( والبّقايل، يفيد بذلك أّن تلك القصة على 

هذا املنوال يف سقامة النقل وعدم الصحة.
اهلل  ِنَعم  تتايل  هو  السبب  ألّن  سببًا؛  الوقت  ُيسّلم كون  ال  مّث 
تعاىل على عباده، لكن ملّا كانت األوقاُت حمالًّ حلدوثها ُأضيَف إليها 
الصلوات، وأُقيمْت مقام األسباب هلا يف إدارة احلكم معها؛ تيسريًا 
للعباد، فإنه ال ُيعَرف أّي َقْدٍر من النَِّعم جيب يف شكره الفجر أو 
غريه من الصلوات، فإنه أمٌر خفيٌّ غري منضبٌط، فأقيم مرور الوقت 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�74

مقام وجودها يف ترّتب وجوب الصالة على حصوهلا.
غرُي  سبٌب  هو  الذي  الوقت  أن  نسّلم  فال  سببًا،  كان  ولَئن 
تكون  الشمس  فيه  يغيب  قطر  واليوم يف  الليلة  مّدة  موجود؛ ألّن 
يف  تفاوتا  أو  والنهار،  الليُل  تساوى  سواء  ساعًة  وعشرين  أربعًة 

الطول واالقتصار.
ُمْطَلَقه،  هو  ليس  للوجوب  سببًا  الوقت  من  املعترب  يقال:  ال 
، فللعشاء وقٌت خاصٌّ ممتاز من وقت  بل لكّل صالة وقٌت خاصٌّ
املغرب وغريه، فلو ُجِعَل وقُت العشاء داخاًل قبل غيبوبة الشفق مل 

يكن له وقٌت خاصٌّ المتداد وقِت املغرب إىل غيبة الشفق.
ألّنا نقول: امتداد وقت املغرب: من غروب الشمس إىل حني 

يغُرُب فيه الشفق سواء غاب أو مل يِغب.
فإذا مضى بعد غروب الشمس مدة يغيب فيها الشفق يف األيام 
املغرب، ويدخل وقت  ااِلسِتوائّية خيرج وقت  ااِلْعِتدالِّية واألقطار 
العشاء، ويكون لكّل واحٍد منهما وقٌت ممتاز عن اآلخر. والشبهة 
إمنا نشأْت من اعتبار »غيبة الشفق« شرطًا لدخول وقت العشاء، 

وخروج وقت املغرب، وقد أَْبَطلناه مبا ال مزيد عليه.
وقَتيهما:  وامتياَز  قطعّي،  العشاء  أّن وجوَب  قد سبق  أّنه  على 
بدليل ظّني ومبدخٍل من الرأي، فإّن نفَس الصلوات اخلمس- موّزعًة 
على أوقاهتا- كانت معهودًة معروفًة عند كّل األّمة، ثابتًة من الدين 
مبنزلة الضروري والبديهي األّويل، وما كانت السلف حيتاجون إىل 
املسألة عنها، وإّنما كانوا يتساءلون عن حدود أوقاهتا، وتفاصيل 
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أحواهلا، وتعيني أوائلها وأواخرها.
األسباب  الوقَت من  أن  نسّلم  القدر، فال  تنّزلنا عن هذا  ولَِئن 
اعتبار  فإّنه ال ريب يف سقوط  اليت ال حتتمل السقوط،  والشروط 
باالّتفاق،  الّدّجال  ِعّلة، مثل: عرفة، ومزدلفة، وأّيام  بأدىن  الوقت 
وبعذر املطر والسفر، وغري ذلك عند الشافعي ومن وافقه؛ لكونه 

وسيلًة غري مقصودة.
بإجياب اهلل  العبد  الصالة على  املعّرُف احلقيقيُّ لوجوب  وكان 
تعاىل حتقَُّق سببها الذي هو ِنَعُمه سبحانه، ولكّنه ملّا كان أمرًا خفّيًا 
ُجِعل الوقت معرِّفًا له؛ لكونه أمرًا ظاهَر التحقق، وهذا معىن كونه 
سببًا َجْعِلّيًا مبعىن أّنه اعتباريٌّ وضعيٌّ حيتمل السقوط، وليس حبقيقّي 

الزم الوجود، وهو كالٌم يف غاية املتانة، وهناية االستقامة.

*   *   *
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مطلٌب
الكالم يف األسباب

الوقت والنعم يف كون كّل منهما سببًا  فإن قيل: ال فرَق بني 
ظاهرّيًا غري حقيقي، فإّن السبَب احلقيقيَّ هو اهلل تعاىل، ليس إاّل.

قلُت: نعم، حتّقق األشياء كّلها ووجود املمكنات بأسرها ليس 
إال بتقدير اهلل تعاىل، وخلقه وإجياده إّياها على االستقالل، وباإلرادة 
أو  بالطبع  تأثرٌي حقيقًة  والوسائط  لألسباب  واالختيار، ومع ذلك 
املأخذ،  احلنفّية، وهي مسألة شرعية  ما هو مذهب  باإلرادة على 

غامضة املدارك، حكمية البيان، راسخة الُبنيان.
مث بّين- رمحه اهلل- وجود املعّرف اآلَخر للوجوب- وإن انتفى 
حديَث  وساَق  ُوِجد«،  »وقد  بقوله:  الوقت-  هو  الذي  املعّرف 
الصامت-  بن  ُعبادَة  حديَث  وأورد  الّدّجال،  وحديَث  اإلسراء، 
رضي اهلل عنه، فإهنا متواِطَئٌة على الوجوب على العموم على من هو 
أهل للصالة من أهل اآلفاق، فإّنها وجبت يف أّول األمر مخسني، مث 
استقّر على اخلمس، وال تعّرض فيه هلذه الشرائط واألوقات أصاًل، 
مّث عّلقها الشرُع عليها ببياٍن آخَر ظّنّي أو قطعّي، فلو ُفرض انتفاؤها 
أمكن أداؤها بدوهنا، واالمتثاُل ألمر اهلل تعاىل بأداء اخلمس املستَقرِّ 

على الّذّمة. 
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خبالف احلائض والكافر)1(، فإّنها ُنِهَيْت عنها، وما يأيت به الكافُر 
من العبادات ُأسِقَط عن االعتبار به، على أّن يف عدم الوجوب عليهم 
كالمًا، بل ذهب مجٌع من املشايخ على وجوهبا عليهم، ومنعوا عن 
األداء؛ ِلُمنافاة حاِلهم حالَة الصالة، وُأسِقط عنهم القضاُء للَحَرج، 

فإّنه مدفوع بالنص.
فإّنه  السقوط،  ظاهُر  والكافر  احلائض  مبثل  النقض  وباجلملة: 
حكٌم استثناه الشرع، وورد فيه دليٌل قطعي من الكتاب، والسنة، 

وإمجاع األّمة.
فإن قيل: فالعموماُت من األدّلة ُخّصت منها احُليَُّض، والنفساء، 
والكّفار، والعاّم املخصوص بالبعض ال يبقى قطعّيًا، فيكون وجوُب 

الصلوات ظّنّيًا.
قلُت: كيف ميكن أن نتخّيل ذلك، ويسوُغ أن نسمَع ما ُخيَِّل 
إليك؟! والصالُة من أَجّل الفرائض الثابتِة باألدّلة القطعية وأعظمها 
استثناه  بل  ُشبهٍة؟!  من  يعتريه  أو  ريبة  من  ذلك  وهل يف  وأّوهلا، 
هؤالء اجلماعة بياٌن ملا ُأمِجل يف الكتاب، واجملمُل الذي َلِحَقه البيان 

، وحكمه مضاٌف إىل النّص القطعّي. القطعيُّ قطعيٌّ
والقول بـ«أّن القياس على ما يف حديث الّدّجال غري صحيح؛ 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   چ   اهلل:  قال   -  )1(
ڤ  ڤڤ   چ ]التوبة: �8[، وهنُيهم عن ُقربان املسجد معّلاًل بالنجاسة: هني عن 
قربان الصالة ضرورًة، وهو يُعّم هنَي كل جنس عن قربان املسجد والصالة. )منه- رمحه 

اهلل(.
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ألّن  البطالن؛  ظاهُر  األسباب«:  وضع  للقياس يف  مدخل  ال  ألّنه 
امُلحّقَق- رمحه اهلل- يف ِغىًن عن وضع السبب به، وإّنما هو يف صدد 
بيان املعّرف اآلَخر للوجوب العاّم من غري تفصيٍل بني قطر وقطر، 

وإن انتفى املعّرف املعهود، وهو الزوال والغروب وغرُيمها.

*   *   *
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مطلٌب
ما نقله األكمل ليس حبّجة

وما نقله أكمل الدين )ت: �78هـ( عن القاضي عياض )ت: 
544هـ( مع كونه غري حّجة، له وجٌه ما من الصّحة، فإن يوم 
الدّجال يوٌم واحٌد، وإن طال، واملعهود أّن يف اليوم الواحد ال جتب 
إال مخس صلوات، وال جيوز تقدمُي الظهر والعصر على الزوال، وال 
، فإجياب  املغرِب والعشاِء على الغروب، وقد قام عليه الدليُل القطعيُّ
بضع ومخسني وثالمثائة ظهٍر، وتقدمي العصر واملغرب والعشاء على 
الزوال خالُف القياس، خبالف ما حنن فيه، فإّنه يوٌم واحٌد ال جيب 

فيه إال صالُة يوٍم واحٍد ال قبَل وقته الثابت بالربهان.
وإّنما قلنا: »له وجٌه ما«، فإّن صّحة هذا الوجه إمنا هي على 
تقدير أن ال يكون الوقت مما حيتمل السقوَط، وقد علمَت ما هو 

احلق فيه. 
وقوله: »واملستفاد م احلديث: أّنه يقّدر لكل صالة وقٌت خاص 
هبا ليس هو وقَت صالٍة أخرى- إىل آخر كالمه-...« َمْجَمَجٌة ال 
تؤول إىل َمْدَرَجٍة، وإّنما أوقعه على هذا الزعم الباطل توّهمه وفرط 
املغرب،  وقت  منه يف خروج  بد  ال  مما  الشفق  غيبوبة  أّن  تعّصبه 
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وجوب  عدم  ومقتضاه  سوء،  توّهم  وهو  العشاِء،  وقِت  ودخوِل 
األكثر من اخلمس يف أيام الدّجال، وماذا بعد احلق إال الضالل!

والفرق بني مسألتنا وبني مقطوع العضوين أظهُر من الشمس، 
غسُل  هو  الوضوء  يف  املنصوص  املفروض  فإّن  األمس،  من  وأبني 
الُعضِو املخصوص، فعلى تقدير كونه مقطوعًا ال ميكن َغسُله، وهو 
ظاهر، وال حيصل االمتثال بَغسل غريه، وهو أظهر، ويف ما حنن فيه 
وجبت الصلوات اخلمُس أواًل بدالئل قطعّية، مث َلِحَقها دالئُل ظنيٌة 
تفيد تعّلَقها باألوقات مع تناهي ضعف الداللة على اشتراط حتقق 
ال  الذي  الشرط  بانتفاء  القطعيُّ  الفرُض  َيسقط  فكيف  الغيبوبة، 

ُيفيده إال االحتماُل املرجوُح؟!
بأن  املنوال  هذا  على  اليدين  غسل  يف  النّص  ورود  كان  ولو 
جيب أّواًل بالدليل القطعي َغسُلهما بقوله: »َفاْغِسُلوا أَْيِدَيُكْم« من 
غري نصب غايٍة، مث عّقبه ما يفيد الظّن أن حمّل الَغسل إىل املرافق 
فحسب، لوجب على مقطوع اليدين مع املرفقني غسل ما بقي من 

يديه إىل إبطيه ال حمالة. 
ولو ورد النّص املفيد لوجوب صالة العشاء معلَّقًا بغيبوبة الشفق 
يف ابتداء األمر بأن قيل: »ُفِرض عليكم صالُة العشاء بشرط غيبوبة 

الشفق« ألمكن سقوُطها إذا مل يغب.
وانعقاد اإلمجاع على أّن فرائض الوضوء على مجيع املكّلفني ال 
تنُقُص عن أربع يف حّيز املنع، بل اإلمجاع قد انعقد على خالفه، فإّن 

التكليَف مبا ال يطاق غري واقع.
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ومقتضى كالم أولئك أن ال يصّح الصالة من مقطوع اليدين؛ 
ُم، وهو منتٍف؛ النتفاء جزِئه،  ألّن شرط صّحتها الوضوُء أو التيمُّ

وهو وظيفة اليدين، فيبطل قياسهم عن أصله)1(.
وباجلملة: ما تضّمن كالُم ابن اهلمام )ت: 8�1هـ(- رمحه 

اهلل- من القدح فيما ُحكي عن البّقايل من ثالثة أوجه: 
األول: منع عدم الوقت فيما صّوُروه. 

والثاين: أّن املسألة ليست يف حمّل القياس.
والثالث: عدم صّحته؛ لعدم املساواة.

القرآن يف حّق  اخلمس جمملة  يف  الصلوات  أوقاُت  قيل:  فإن 
الكّمّية وتعيني حدودها، وحديث إمامة جربيل يلتحق بيانًا مُلجَمله، 
ويكون احلكُم مضافًا إىل النّص دون احلديث، فيكون تعيني األوقات 

وحدودها ثابتًا بدليٍل قطعّي.
قلت: كون اآليات جمملًة يف حّق األوقات يف حّيز املنع، وإمنا 
تكون جمملًة أن لو ُقِصَد هبا وقٌت معّيٌن وُأهبم يف املقصود كالربا يف 
قوله تعاىل: چ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ ]البقرة: 

.]٢٧٥

فإّن الّربا هو الزيادة، وليست على إطالقها قطعًا، فاملراُد ُمبَهٌم 
حيتاج إىل البيان، بل هي مطلقة حيصل االمتثال بإيقاع العشاء يف 
)1( - وهبذا يظهر بطالن ما قيل: إن ما قاله حممد يف »اجلامع« من أن التعليق بالشرط 
يوجب الوجود عند وجوده، وال يوجب العدم عند عدمه حمموٌل على الشرط التعليقي، 

والوقت للصالة ليس من هذا القبيل. )منه- رمحه اهلل(.
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مطلق الليلة، أو الُزلفة، أو املساء.
ولو صّح أّنها جمملة، فإمنا يكون احلكم قطعّيًا أن لو ُبّين بالقطعي، 
كما يف بيان الصالة والزكاة، وما َلِحَقه البياُن الظّني ال يكون إال 
ظّنّيًا، وهو ظاهٌر بّيٌن ال ُسترة فيه، فإّن التفصيل والبيان ال حيصل 
إال من املفّصل واملبيِّن، فهو على ِمنواله: إن قطعّيًا قطعّي، وإن ظنيًا 

. فظّنيٌّ

*   *   *
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مطلٌب
اجململ املزال خفاؤه بالظّني ظّني

وقوهلم: »إن احلكم يضاف إىل النص« ال يدّل على كونه قطعيًا، 
فإن العام املخصوص بالبعض واجململ املزال خفاؤه بالظّني ال حمالة 
ظّني، وصّرح به يف »ميزان األصول« وصاحب »الكشف«، وابن 
التحقيق والبصرية،  اهلمام، وصاحب »النهاية«، وغريهم من أهل 
وإن شّذ عنه بعضهم، وجرى عليه صاحب »العناية«، فهو مردود 

عليه، وال يساعده األصول، وال يعاضده املعقول واملنقول.
يف  رجٌل  ُقِتل  أّنه  بالتواتر  أو  باحلّس  ثبت  لو  أنه  ذلك  ونظري 
الرُّستاق من غري تعيني هذا الرجل، مث أخرب واحٌد- ال ُيعَرف أنه 
صادق أو كاذب، أو عامد أو خمطئ، أو ُمِجدٌّ أو هازٌل- أّن ذلك 

املقتول هو زيٌد، كيف حيصل القطع واليقني به مبجّرد خربه؟!
ولذلك يصلح خرب الواحد والقياس لبيان اجململ من الكتاب، ال 

لتخصيص عامِّه وتقييد مطلقه، ومل يكن إنكاره كفرًا.
قال العالمة عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد املاْيَمْرِغّي 

)ت: 7�0هـ( يف »حتقيقه«:
»ذكر يف »امليزان« أّن اجململ إذا َلِحقه البياُن خبرب الواحد فهو 

ُمَؤوَّل.
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وذكر يف موضع آخر: إذا زال اإلشكال بدليل فيه شبهة، كخرب 
رًا، ولكن يسّمى ُمَؤوَّاًل. ألن الكشف  الواحد والقياس ال يسّمى ُمفسَّ
التام ال حيصل بالبيان الظين، فال يثبت به الفرضية؛ ألّنها ال تثبت 
إال مبا هو قطعي الداللة والثبوت، فال يثبت الفرضية خبرب الواحد، 
وإن كان قطعي الداللة يف نفسه، وال بالعاّم املخصوص منه، وإن 
كان قطعّي الثبوت، وأي فرق بني معرفة املراد من املشترك بالرأي 
الذي هو ظّني، وبني معرفة املراد من اجململ خبرب الواحد الذي هو 

ظّني؟!
أال ترى أن أبا بكر األصّم )ت: حدود 1�0هـ( ومالكًا )ت: 
ُلحوق  مع  األخرية  الَقْعَدة  فرضّية  بإنكارمها  ُيكفَّرا  مل  179هـ( 
البيان حبديث ابن مسعود- رضي اهلل عنه- وال ابن عّباس- رضي 
األشياء  يف  البيان  ُلحوق  مع  النقد  ]ربا[)1(  بإنكاره  عنهما-  اهلل 
السّتة، وال َمن أنكر فرضّية مسح ُربع الرأس مع حلوق البيان خبرب 
املُغرَية، وكيف َيثُبُت احلكُم قطعّيًا مبثل هذا البيان، ويف ثبوته بيانًا 

شبهٌة؟!«

)1( - سقط عند املرجاين، وهو موجود يف كتاب »التحقيق« لعبد العزيز البخاري 
الذي منه ينقل املرجاين.
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مطلب
إطالق اسم الفرض على وظيفة الرأس جماز

... هذا، وقال يف »النهاية« ما حاصله: أن إطالق اسم الفرض 
بدليل  يكن  ومل  به،  العلُم  جيب  مل  وإن  الرأس-  ربع  مسح  على 
الثالثة يف حق أصل  لثبوت هذه  يكفَّر جاحُده؛  به، ومل  مقطوع 
املسح- تسمية للمتضّمن، أو على زعم اجملتهد، أو املراد به الواجب 

اتساعًا.
والقول بأّن عدم التكفري العتماد املَؤوِّل شبهًة قوّيًة، وهي متنعه، 
وإن كان قطعيًا ليس بشيء؛ ألن قوة الشبهة تدّل على أن اخلفاء يف 

اجململ باٍق، وإمنا ُيعَمل مبا الح بالدليل الظّنّي.
وأبو يوسف- رمحه اهلل- مل يكن مَؤوِّاًل معتمدًا على شبهٍة قويٍة 
يف أخذه بقول إخوانه من أهل املدينة حني أخرب بوقوع النجاسة يف 
املاء اليت توّضأ منها؛ ألنه ثبت عنده جناسة املاء القليلة اليت يقع فيها 
النََّجُس، بل ألن اجملتهد فيه ظّني، وال يف اقتدائه مبن مل يتوضأ من 

الَفْصد على ما َنَقله ابن أيب العز وغريه.
وأما عدم تكفري املؤول يف القطعيات على ما هو احلّق، فهو ليس 
ألّنه يعتمد على شبهة قوية، وإن كان قوله كفرًا، على ما فّصلناه 
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يف »شرح العقائد«، بل ألّنه ُمَؤوِّل، وليس مبكّذب.
أوهلا  من  حدودها  وتعينَي  كلَّها  الصلوات  أوقات  أّن  واّدعاُء 
إىل  والعزوُة  اإلصغاء.  يستحّق  ال  األحاديث  من  بقطعي  وآخرها 

»موطأ حممد«- رمحه اهلل- غرُي صحيحة، فإّن ما فيه إّنما هو:
إذا مجع  كان  أّنه  عمر:  ابن  عن  نافع،  حّدثنا  مالك،  »أخربنا 
األمراء- وكانوا هم األئّمة يف الصدر األّول- بنَي املغرب والعشاء 

َجَمَع معهم يف املطر.
قال حممد: »ولسنا نأخذ هبذا، ال ُيجَمع بني الصالتني يف وقٍت 
واحٍد إال الظهِر والعصِر بعرفة، والعشاء واملغرب مبزدلفة، وهو قول 

أيب حنيفة- رضي اهلل عنه«.
أنه كتب  اخلطاب  بن  عمر  »بلَغنا عن  اهلل:  قال حممد- رمحه 
اجلمَع  أّن  وُيخرب  الصالتني،  بني  جيمعوا  أن  ينهاهم  اآلفاق  يف 
بذلك  أخربنا  الكبائر«.  من  كبريٌة  واحٍد  وقٍت  يف  الصالتني  بني 
الثقات عن العالء بن احلارث )ت: ��1هـ(، عن مكحول )ت: 

�11هـ(« انتهى.
وما قيل: »إّن َمن شّك يف دخول الوقت، وصّلى مع ذلك ال 
جتوز صالُته وُيخاف عليه يف دينه؛ إلتيانه مبا هو باطٌل عنَده، وإّن 
الصالَة ال تصّح إال باجلزم بصّحتها، وال يتأّتى ذلك من غري اجلزم 
بدخول الوقت« حممول على َمن َفَعَل ذلك استخفافًا ألمر الدين، 
ويف الوقت الذي ثبت قطعًا مع دخوله يقينًا لو انتظر، كوقت الظهر 
واملغرب، وإال فغري صحيح، فإّن الظنَّ امُلسَتِنَد إىل دليله كاٍف يف 
العملّيات، وكيف يسوُغ تكفري من يتحّرى امتثاَل أمِر اهلل تعاىل، 

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�87

وخيافه يف تعطيل فرائضه يف مثل هذه من اجملتهدات؟!
واشتراط اجلزم بالصحة ليس بشيء.)1( ومن يصّلي العشاَء مع 
عدم غيبة الشفق أو فقِد دخول الوقت ال يُشّك فيه، بل يعلم يقينًا 
بوجوبه، أو يظّن به، وهو كاٍف يف وجوب اإلتيان، والعربُة مل ظنَُّه 

املكلَّف يف هذا الشأن.
ويف »احمليط«: »إّن املستحاضة إذا مل يستقّر رأيها، وترّددت يف 
احليض والطهِر مل ُتمِسك عن صالة الفرض؛ الحتمال أّنها طاهرٌة 
عليها  فليس  حائض،  أهنا  وحيتمل  ذلك،  فعليها  الزمان،  ذلك  يف 
ذلك، فاستوى فعل الصالة وتركها يف حّق احِلّل واحلرمة، والباُب 
فيه وتصّلي؛ ألهنا إن صّلت وليس عليها  العبادات، فتحتاُط  باُب 

ذلك كان خريًا هلا من أن تترك وعليها ذلك«.
مث قال: »وهلا أن تصلي السنن؛ لكوهنا تبعًا للفرائض، فيكون 
فيها،  متّكن  لُنقصاٍن  ُشرعت جربًا  ألهنا  الفرائض؛  حكمها حكم 

خبالف التطّوع؛ لترّددها بني املباح والبدعة«.
وورود  قطعًا،  احليض  حالة  الصالة يف  مع حرمة  هذا كالمه، 
النهي الصريح عنها شرعًا والكفر عند االستحالل، فكيف ال فيما 

حنن فيه؟!

)1( - أال ترى أنا نصلي اجلمعة مع اجلزم بعدم حتقق بعض شرائط وجوهبا وصّحتها 
االحتياط، ويف كل حكم خاليف يف حمل  فيها  آثرنا  عندنا، وكذلك يف كل موضع 
االجتهاد. كيف؟! فإّنا ال جنزم خبطأ الشافعي يف إبطاله الطهارة بدون النية، ونقضه 

إّياها باملس مثاًل. )منه- رمحه اهلل(.
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مطلٌب
ُكَساىل خبارى

وقد روى أبو الربكات النسفي )ت: 710هـ( يف »املصّفى« 
شرح »املنظومة« عن الشيخ مِحيد الدين الضرير )ت: ��7هـ( 
عن أستاذه مجال الدين احملبويّب )ت: ��0هـ( أّنه قال: »كساىل 
خبارى ال ُيمَنعون عن الصالة وقَت طلوع الشمس؛ ألّن الغالَب أهنم 
إذا ُمِنعوا عن ذلك، وأمروا بامُلكِث يف املسجد إىل ارتفاع الشمس 
أو بالرجوِع مث احلضوِر مل يفعلوا ذلك، ومل يقضوها. ولو صلَّوها 
يف هذه احلالة، فقْد أجازه أصحاُب احلديث. واألداُء يف وقٍت جييزه 
بعُض األئّمة أوىل من الترك. وهكذا ُنِقل عن مشس األئّمة احللواين 
)ت: 448هـ( حني سأله السيد اإلمام أبو شجاع عن منع الناس 

عن الصالة يف هذا الوقت، فأجاب هبذا« انتهى.
)ت:  املرغيناين  الدين  ظهري  »ذكر  الفتاوى«:  »جواهر  ويف 
�50هـ( عن أستاذه السيد أيب شجاع، قال: »كنُت أرى كساىل 
خبارى يدخلون املسجد عند طلوع الشمس فيصّلون الفجر، وكنُت 
على أن أمَنَعهم، فسألُت أواًل مشس األئّمة احللواين )ت: 448هـ(، 
وقلُت: »هل أزجرهم عن ذلك؟« قال: »ال؛ ألّن الغالَب من هؤالء 
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إذا ُمنعوا عن ذلك وأمروا أن ميكثوا يف املسجد إىل ارتفاع الشمس 
أو يرجعوا مل حيضروا إذا طلعت الشمس، ومل يَصّلوها يف موضع 
أجازه  فقْد  احلالة،  هذه  يف  صلَّوا  ولو  الصالة.  تركوا  بل  آخر، 
أصحاب احلديث. وال شّك أّن األداَء يف وقٍت جيوز فيه يف قول 

بعض األئّمة أوىل من الترك بالكلية«.« انتهى.
وُحكي مثل ذلك عن ظهري الدين املرغينايّن )ت: �50هـ(، 
فإّنه ملّا قِدم من فرغانة رأى كساىل خبارى يصّلون العشاء قبل أن 
يغيب الشفق، فأراد منَعهم عن ذلك، مث َلِقي مشس األئمة الَسَرخسي 
)ت: �48هـ( وشاوره يف ما َقَصَده، فقال: »ال تفعل، فإّنك إن 
منعتهم عن ذلك تركوها بالكلّية، وأّما اآلن، فإّنهم يؤّدوهنا يف وقٍت 

ُيجيُزه بعُض األئّمة«.
...هذا، فانظر أن الصالَة يف وقت طلوع الشمس مبجّرد الكسالة 
وحمض املساهلة مع عدم جواز الفريضة فيه عند أئّمتنا الثالثة وُزَفَر 
قواًل واحدًا، ونّصًا صرحيًا منهم، وروايًة ظاهرًة عنهم، وأداَء العشاِء 
كذلك قبَل دخول وقتها وحتّقق سببها إذا كان ال ُيمنع عنها وال 
خياف من كفر صاحبها، فكيف ِبَمن يصّلي العشاء يف زماٍن ال يغيب 
فيه الشفق أصاًل، أخذًا باالحتياط، وحتّريًا للصواب، وخروجًا عن 
واألجّلة  األعالم  األئمة  َدْيَدُن  وهو  اليقني؟!  على  االمتثال  عهدة 
الصلحاء يف اإلسالم يف كّل ما دار بني الوجوب والسقوط، وإن مل 
يُقْم عليه الربهان، فكيف ال فيما افُتِرض على الّذّمة قطعًا بَبراهنَي 
واضحٍة ودالئَل صرحية؟! وذهب مجٌع م األئّمة الفقهاء إىل جوازها 
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قبل غيبة الشفق مع حتّقق غيبته مُبْكٍث غري بعيد.
الفجر  بصّحة  ُيفُتون  فإهنم  األفاضل،  العلماء  هؤالء  إىل  وانظر 
األئّمة؛  بعض  جتويز  على  بناًء  الغيبوبة  قبل  والعشاء  الطلوع  عند 
النهي الصريح بطريٍق صحيح عن  لكونه من اجملتهدات مع ورود 
جناب الرسالة، ونّص األئّمة الثالثة القادة على عدم اجلواز خمافَة أن 
يتركوها بالكلّية بسبب تقصري من جهتهم مبجّرد البطالة والكسالة، 
عنه  يغيب  عّمن ال  العشاِء  بسقوط  ُيفتوا  أن  منهم  يسوغ  فكيف 
الشفق جبعٍل إهلي وسبٍب مساوّي مع هنوض براهني الوجوب عليه 

هنوضًا ال مَرّد له؟!
والبّقايل،  احللواين،  عن  بالسقوط  الفتوى  نقل  أّن  وعندي 
واملرغيناين، والصدر الكبري، وأمثاهلم ال يصّح أصاًل، وإن ُوجد يف 
ة ُكُتٍب، فإّنه- مع خلّوه عن اإلسناد وتوفُّر شروط صّحة النقل  ِعدَّ
عنهم- ال دليل يبتين عليه، وُحسُن الظنِّ فيهم ال ُيرّخصنا يف نسبة 

مثل هذه اجملازفة إليهم.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



�91

مطلب
يف إسالم أهل بلغار

ومما يشهد بذلك أّن إسالم أهل بلغار كان بزماٍن كثرٍي قبل زمان 
أولئك الفضالء الذين ُيعزى إليهم اإلفتاء بسقوط العشاء عن سّكان 

َنة تنتهي إىل غاية االقتصار. هذه الديار يف لياٍل من السَّ
يف  مروان  بين  ُملِك  يف صدر  أسلموا  »إّنهم  قال:  من  فمنهم 
َكِبد القرن األّول من اهلجرة بعد ظهور املسلمني على طائفة اخَلَزر، 

وضبطهم »باب األبواب««.
)ت:  املأمون  خالفة  يف  اسلموا  »إهنم  قال:  من  ومنهم 

�18هـ(«.
)ت:  باهلل  الواثق  أخيه  ابن  خالفة  »يف  قال:  من  ومنهم 

���هـ(«.
مث ظهر فيها اإلسالم، وُرفع للدين احَلِنيفّي األعالُم بإسالم َمِلك 
ُبْلغار أملاس خان بن َسْلَكي خان يف حواشيه، وأركاِن دولته، وأعياِن 
بن  الفضل جعفر  أيب  باهلل  املقتدر  مملكته، وسائِر رعيَّته يف خالفة 
املعتضد )ت: ��0هـ(، فلما أسلم بّدل امَسه وغّير عنوانه، فتسّمى 
بـ«األمري جعفر بن األمري عبد اهلل«، وخوطب بـ«األمري« بداًل 
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املختص  السمت  هو  الذي  »اخلان«  وعنوان  اجلاهلي،  امسه  من 
العّباسية،  اخللفاء  من جهة  النيابة  وتقّلد  الترك،  قبائل  عند  بامللك 
والتزم طاعَتهم يف كّل قليل وكثري، وأطاعهم يف نبيل وحقري، فإّنه 
شعارهم،  إظهار  مع  َة  كَّ السِّ امسهم  يف  وضرب  اخلطبة،  هلم  أقام 

واستشعار زّيهم يف مالبسه، ومراكبه، ومجيع شؤونه.
فأرسل املقتدر سهسَن الراسيبَّ أحَد حواشيه يف تربيك إسالمهم، 
وإفاضة اخِلَلع عليهم، وضّم إليه كاتَبه أمحَد بن فضالن بن العباس بن 
راشد )ت: بعد �10هـ(، ومعه الفقهاء والعلماء من كل طائفة، 
واألحكام،  الشرائع  لتعليم  صناعة  كل  يف  والظرفاء  واملهندسون 

وإفادهتم الفقَه يف الدين، واآلداَب يف اإلسالم.
وألمحد بن فضالن )ت: بعد �10هـ( رسالة كتب فيها ما 
شاهده يف سفره إىل بلغار، وما فيها من غرائب األحوال واآلثار، 
ومن عوائد القبائل وأخالقهم ورسومهم وأوصافهم، وما خيتص به 
كّل طائفة من اللغات، ويدينون به التعّبدات، وباجلملة كّل ما اّتفق 

عليه منُذ انفصل من بغداد إىل أن عاد.
قال فيها: »َرَحْلنا من مدينة السالم إلحدى عشرة ليلًة خلت من 
صفر سنة تسع وثالمثائة... وكان وصولنا إليها راجعًا يوم األحد 

الثنيت عشرة ليلًة خلت من حمرم سنة عشرة وثالمثائة«.
وهم وضعوا قبلة بلغار على وجه يدّل عليه فّن اهليئة، ويعينهم 
عليه املعرفة بتحقيق عرضها وطوهلا واملقايسة بينها وبني عرض مّكة 
وطوهلا، ووجدوا مسَت قبلتها يف حنو أربَع عشرَة درجًة من خّط 
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نصف النهار إىل املغرب.
وقد تقّرر يف مقّره أّن احنطاط الشمس أّول الصبح الكاذب وآخر 
الشفق األخري مثاين عشرة درجة، ففي عرض مثان وأربعني ونصف 
يّتصُل الشفق بالصبح الكاذب إذا كانت الشمس يف إحدى نقطيت 
االنقالب من جهة القطب الظاهر؛ ألّن احنطاط املعدل عن القطب 
يف ذلك العرض إحدى وأربعون درجًة ونصف درجة لكونه مساويًا 

لتمام العرض ال حمالة.
فإذا  درجًة،  مثاين عشرة  بقي  ذلك  من  الكّلي  امليل  نقص  فإذا 
الليلة على خّط نصف النهار يكون غاية  كانت الشمس يف تلك 

احنطاطها هذا القدر، فيتصل الشفق بالصبح.
وأما يف غريها من الليايل يكون االحنطاط أكثر من ذلك القدر، 

فال بّد من ختّلل الظلمة.

*   *   *
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مطلب
مدينة بلغار

العرض  من  درجة  ومخسني  مخس  على  كانت  بلغار  ومدينة 
وطوهلا  دقيقًة،  وأربعني  خبمس  منه  أكثر  قزان  وعرض  الشمايل، 
يف سّت وسّتني درجة وسّت وأربعني دقيقًة من اجلزائر اخلالدات، 
وطول بلغار أكثر منه بشيء حنو ست عشرة دقيقًة، فكيف يتخيل 

أنه خفي عليهم شأن الشفق، فما تكّلموا يف مسالة العشاء هبا؟!
بالدهم  يف  كانوا  حني  ذلك  يف  هلم  واضحًا  األمر  كان  نعم، 
وهنالك؛ ملكاهنم مبحلٍّ عظيٍم من العلوم الشرعية على فرط مهارة 
إسقاط شيء من  َيَرْوا  الرياضية واجلغرافية، ولكّنهم مل  الفنون  يف 
ِلما  احلكم؛  هذا  يشّكوا ف  أن  هلم  كان  وما  تعاىل،  اهلل  فرائض 
والروايات  القطعية،  الرباهني  وظهور  األدّلة،  عموم  من  هلم  الح 

الصحيحة املستفيضة عن أئّمة املذهب على اإلطالق.
وكيف أمهل املتقّدمون من أهل بلغار هذه املسألة مع فرط حاجتهم 
 )1( إليها وكثرة ابتالئهم هبا، ومل يستفتوا فيها؟! واإلسالم فيهم غضًّ
)1( - ويف األصل: »عّض«، والغّض: الطري احلديث من كل شيء. انظر »املعجم 

الوسيط« مادة )غ- ض- ض(.
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امَلْجىن، حلو املعىن، حيفظون حدوده، ويلتزمون عهوده، وقد كان 
البّقايل واحللواين وبعده، مثل  فيهم ِمن علمائهم مجاعٌة قبَل عصر 
عبد احلّي بن عبد السالم، ووالده عبد السالم بن يوسف، والقاضي 
أيب العالء حامد بن إدريس، والقاضي يعقوب بن نعمان صاحب 

»تاريخ بلغار«)1(، وغريهم.
فهال  الواقع،  يف  يفتون  فقهاء  علماء  فيهم  يكن  مل  أنه  وهب 
األقطار،  أسفارهم يف  األمصار مع كثرة  علماء سائر  إىل  راجعوا 

وشهرِتهم بوفور التجارة، وحسن التمّدن من قدمي األعصار. 
وما ظهر ذلك ألمحد بن فضالن وغريه من وفود العراق، وعلماء 
اإلسالم  لتعليم  إليها  مقامهم هبا، وورودهم  اخلالفة مع طول  دار 
يشّكوا يف  مل  ولكن  ذلك،  علموا  بل  واألحكام،  الشرائع  وإذاعة 

الوجوب. 
قال أمحد بن فضالن يف رسالته أّنه ملا قدم بلغار دخل يف أّول 
أهل  من  للملك  كان  خّياط  ومعه  له  املضروبَة  ُقّبَته  هبا  باتوا  ليلة 
بغداد؛ ليتحّدثا، قال: »فتحّدثنا مقدار ما يِقّر اإلنسان نصَف ساعة 
وحنن ننتظر أذاَن العشاء، فإذا باألذان، فخرجنا من الُقّبة، وقد طلع 

الفجر.
- فقلُت للمؤّذن: أّي شيء أّذنَت؟

- قال: الفجَر.

)1( - ذكر القزويين أنه كان من أصحاب إمام احلرمني، انتهى. ولعله يف الفنون العقلية 
أو يف الروايات احلديثية، ال يف التفّقه. )منه- رمحه اهلل(.
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- قلُت: فعشاء األخرية؟
- قال: نصّليها مع املغرب)1(. 

)1( - وقد رأيت حتريرًا بالتركية يف ظهر كتاب خبط أعظم بن عبد الرمحن البلغاري 
التنكي، كتبه يف تاريخ سنة ثالث وأربعني ومائة وألف من اهلجرة، وهو والد القاضي 
إبراهيم  َقِدَم قصبة »رنربج« مع صاحَبيه أيب بكر بن  عبد اخلالق بن أعظم أول من 
القزاين وبكجانطاي بن إبراهيم الربسكوي عضوًا من اجلمعية الشرعية حني فتحت 
هذه احملكمة اإلسالمية يف صدر والية املفيت حممد بن احلسني الربندقي منصب اإلفتاء 

والصدارة فيها. 

والتحرير ما هذه صورته ومعناه: أّنه جيب على العلماء الفحص والتأمل يف هذه املسألة: 
التقدير األول: هل  الغيبوبة؟ وعلى  ُتْعَلُم  هل تغيب احلمرة أو ال تغيب؟ يقينًا أو ال 
يكون بني الغيبوبة وطلوع الصبح مّدة يسع فيها أداء العشاء والوتر أم ال؟ فهذه أربع 

صور. 

فإن غاب الشفق ووجد مدة يسع فيها األداء فال ريب إذًا يف وجوب العشاء. 

الصور  الغيبوبة، ففي هذه  تعلم  أو مل  املدة،  أو غاب ومل توجد هذه  وإن مل يغب، 
الثالث ال جيب العشاء والوتر؛ لعدم حتقق السبب، وهو الوقت. هذا كالمه.

وفيه نظر؛ فإن عدم الوجوب يف الصورة الثالثة- لو صح- إمنا يستقيم على قياس قول 
زفر- رمحه اهلل- فيمن صار أهاًل للصالة يف آخر الوقت حبيث يضيق عن األداء؛ فإن 
عنده ال جيب عليه القضاء، وأما عند األئمة الثالثة، فيجب القضاء. واملسألة مذكورة 

يف كتب الفقه واألصول.

مث قال صاحب ذلك التحرير: ولكن يف هذا الفتوى خمافُة وقيعِة العوامِّ يف العلماء بأهنم 
أسقطوا واحدًة من الفرائض اخلمسة وتعريضهم على االجتراء على ترك العشاء يف سائر 
األزمنة بزعم أهنا صالٌة جيوز ترُكها. وهذان اإلفتآن تتولدان من هذا الفتوى، وكالمها 
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- قلُت: فالليل؟
- قال: كما ترى، وقد كان أقصر من هذا، وقد أخذ اآلن يف 

الطول.
وذكر أّنه منذ شهٍر ما نام الليَل خوفًا من أن يفوته صالة الصبح. 
أمر هائل وشأن حامل، فاملخلص من ذلك أن يؤمر الناس بأداء العشاء يف تلك األيام، 
فينوي املُْفِرُد واإلمام: آخَر العشاء والوتَر اللذين أدرك وقَتهما ومل يصّلهما، واملأموم: 
ما يصّلي اإلمام. ففي ذلك خملص عن ارتكاب املناهي وصيانٌة للعواّم عن غائلة الطعن 

والوقوع يف املعاصي. انتهى كالمه.

مث رأيت له حتريرًا آخر أفىت فيه بالوجوب وأبرم القول به معّلاًل بأن الوقت ليس بسبب 
حقيقًة، وأن الشفق من العالمات ال ينتفي الوجوب بانتفائه.

...هذا، فهو وإن كان أّول رأيه واهيًا سفسافًا غري خاٍف َبْيَد أّنه بربكة تتبُِّعه ومجيل 
باطاًل  والباطَل  واتباَعه،  حّقًا  احلق  رؤيَة  سبحانه  اهلل  رزقه  أن  أمره  آخُر  آل  طلبه 
أّداه الطالب إىل االعتقاد احلق والقول الصواب، وهو عدم سقوط  وارتياَعه، حيث 

شيء من فرض الصلوات عن املكلف يف وقت من األوقات.

والفائدة املستفادة الالئحة من كالمه ليس إال أن القول بسقوط العشاء والوتر يف أقصر 
ليايل السنة بذلك القطر كان قواًل مستحدثًا يف هذا العصر بديعًا مستغربًا عند أهله، 
العلماء  وقيعتهم يف  من  ولذلك خاف  منكرًا،  بل مشمئّزًا  بينهم،  معروفًا  يكن  ومل 

وتدرجهم بذلك إىل ترك العشاء يف سائر أيام السنة.

... هذا، مث رأيت هذا التحرير يف كتاب آخر خبط عبد اجلبار بن عبد الكرمي اأَلْلَمِتي، 
وزاد يف آخر التحرير هذه العبارة: )كتبه احلقري الفقري املبتلى باإلفتاء يف والية بلغار، 
عفى اهلل عنه. مت(. وكتب صاحب هذا اخلط بعد ذلك أنه مسع أن ذلك فتوى مرتضى 

أفندي القزاين، واهلل أعلم. )منه- رمحه اهلل(.
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انتهى.
)ت:  باهلل  املقتدر  اخلليفة  كاتَب  بلغار  ملك  أّن  قبُل  وُذِكَر 
��0هـ( أمري املؤمنني يسأله أن يبعث إليه من يفّقهه يف الدين، 
ويعّرفه شرائع اإلسالم، ويبين له مسجدًا، وينصب له منربًا؛ ليقيم 
عليه الدعوة يف مجيع بالده وأقطار مملكته، فأجيب إىل ذلك وَقِدَم 

األشراُف من الفقهاء واملعلمني. انتهى.
ومل يوجد هذا القول يف كتب واحٍد من العلماء املتقدمني وال 
لغريهم مع فرط احلاجة ودواِم البلّية إىل أن انتهى الزماُن إىل عصر 

البّقايل واحللواين من أهل املائة اخلامسة.
الوقوع،  نادرة  قليلة  الفتوى يف حوادث  مثل هذه  يكون  وإمنا 
ال فيما يُعّم به البلوى، فإّن أوائل الفقهاء اجملتهدين وأماثل األئمة 
كّل  من  املسائل  وضعوا  حىت  للفتيا  بالتوفيق  وا  ُخصُّ املستنبطني 
جليل ودقيق، وبَلغوا الرتبة العليا، فما ظنك بأعظم فرائض اهلل اليت 
ُكّلف هبا العباُد يف كّل يوٍم من غري ختصيٍص بأهِل أقطاٍر أو سّكاِن 
بالٍد، وهي من أجّل أركان اإلسالم، ِعماُد الدين الثابُت باآلياِت 

احملكماِت، واألحاديِث املتواترِة، وإمجاِع مجيِع األّمِة؟!
أَتَرى أهنم ُيهملونه؟ كال! بل كيف ُيفيت العامُل الفقيُه الثقُة العدُل 
داللًة  الضعيف  االحتمال  عليه  يدّل  شرٍط  انتفاء  ِلُمجّرد  بسقوطه 
بل  حملَّه؟!  اجتهاُده  صادَف  وال  له،  سلَف  وال  مرجوحًة،  واهيًة 
الفقهاء،  انقراض  بعد  الرَّّثُة  الَغثَُّة، والريبُة  الشبهُة  إمنا حدثت هذه 
الزوال،  اجُلّهال، وإشراف اإلسالم على  العلماء، ورياسة  وذهاب 
وانتكاس حال األنام، واختالل مصاحل الربية عند اضمحالل الدولة 

العّباسية، إّنا هلل وإّنا إليه راجعون. 
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مطلب
خامتة الكتاب

قد كان املقصود بالذات يف هذه اجملموعة، والفرض األصلي من 
اإلثبات: مسألَة الِعشاء، وبياَن فرضيَّتها على مجيع املكّلفني من األمة 

على السواء، غاب عنهم الشفق أو مل يغب.
غري أين أوردت فيها ِعّدَة فصول رائعة، أدرجُت فيها مجلَة أصول 
نافعة؛ ألّن اجلماهري من أبناء هذه األعصار قد أضربوا عن طريقة 
األئّمة املتقدمني صفحًا، وَطَووا عن سلوك مسالكهم كشحًا، قد 
ُتهم، ووقف دون الوصول إىل املقصود  انتهى إىل غاية من التقصري ِهمَّ
ُقْدَمُتهم، يَرون التمّسك باألدّلة بدعًة، وخمالفَة الغاَغة والرعاع ضاللًة 
وأهله،  العرفان  ويسترذلون)1(  وحمّله،  العلم  يستخفون  وُخدَعًة، 

خيفضون األعايل واألفاضل، ويرفعون األداين واألراذل)�(.
فأصبحوا وقد ضاعت عنهم األصول بُرّمتها، وخسرت صفقاهتم 
يف مجلتها، وقّوُتهم الّدّراكة مستحيلٌة، وبضاعتهم يف النظر مزجاة 
املسائَل  فاستنشدُت  جامدة،  وطبيعتهم  خامدة،  وفطنتهم  قليلة، 

)1( - ويف األصل: »يسترزلون«، وهو خطأ.
)�( - ويف األصل: »األرازل«، وهو خطأ.
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القواعَد  ومّهدُت  مواضعها،  عن  الدالئَل  واستنفرُت  مواقعها،  يف 
ووطدُت الشواهد، عسى أن يكون يف هذه الرسالة ألهل اإلنصاف 

كفايٌة، وملن هجر االعتساف إىل مطلوبه هداية.

*    *    *
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مطلب
يف تفصيل أحوال أهل بلغار يف املسألة

واعلم أن أهايل قزان وبلغار وما يقاطرمها من القرى واألمصار 
افترقوا يف هذه القضّية ُزمرًا، واختلفوا فيها: چ ۇ  ۆ  ۆ  

ۈۈ  ٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  چ ]املؤمنون: �5[.
منهم: َمن ُيساهل بالكلية، ويزعم سقوط هذه الفريضة يف تلك 
َنة، وأبعدهم عن احلّق، وأضلُّهم عن سواء السبيل هذا  األيام من السَّ
البعُض، وليس عنده شيء إال صرُف االجنماد على التقليد والتعصب 

احملض.
اخلالف،  مواضع  يف  باألحوط  ويأخذ  حيتاط)1(،  من  ومنهم: 

ويعترب األقوال احملكية فيها صحيحًة ويراها حجًة شرعيًة.
وغريمها  والشافعي،  مالك،  مبذهب  آخذًا  يصّليها  من  ومنهم: 

التنّفل  وهي  البدعة،  يف  الوقوع  خمافة  فيها  اجلماعة  ويترك  فرادى،  فيصّليها   -  )1(
باجلماعة، وذلك باطٌل؛ ألّنه ال مساغ للشك يف وجوبه كما عرفت، ولو ُسّلم: فلما 
صاّلها بظن الوجوب على الذمة، فاملعترب ذلك الظّن، فال يكون اجلمع مكروهًا كما 
يف صالة اجلمعة مع اخلالف يف وجوهبا؛ لعدم حتقق شرائط وجوهبا أو صحتها يف أكثر 

املواضع. )منه- رمحه اهلل(. 
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من األئّمة.
ومنهم: من يقول: »إن الوقت يدخل؛ ألّن الشفق هو احلمرة 
على األصّح، وهي تغيب، وإمنا يبقى البياض والصفرُة وهي غرُيها«. 
ومن ذلك ذهب أبو املعايل )ت: 478هـ( من الشافعية إىل أن 
البياض  دون  الصفرة  وهو  الشفق،  يغيب  العشاء حني  وقت  أول 

واحلمرة.
الغروب وحمّل  الشفق يغيب من جهة  ومنهم: من يقول: »إن 
األفول، وأّما ما يبقى يف اجلانب اآلخر وجهة الطلوع بعد وصول 
من  حمسوٌب  فهو  احنطاطها،  يف  النهار  نصف  خّط  إىل  الشمس 
َحر  الصبح، ولذا منع بعُض من زعم سقوَط العشاء عن أكل السَّ

بعد نصف الليل يف هذه األوقات«.
اليوم  عشاء  قضاَء  يوٍم  كّل  يف  وينوي  يتكّلف  من  ومنهم: 

السابق. 
ومنهم: من يصّلي بعد انقضاء نصِف الليل.  

ومنهم: من يقول بالتقدير، ويعترب غيبَة الشفق يف أقرب البالد 
أقرب  يف  الشفق  فيه  يغيب  ما  قدُر  الزمان  من  مضى  فإذا  إليهم، 
البلدان إليهم: دخل وقت العشاء، وخرج وقت املغرب، ومقتضى 
ذلك أن ال يصّلوها إال يف نصف الليل بالغيبوبة يف أقرب البلدان 

إليهم، مّث األقرِب فاألقرب حىت يغيَب عندهم.
وهذه مجلة آراٍء انتحلوها يف هذا الباب.

وقد عرفَت أّن احلّق يف املسألة أّن الوقَت ليس بسبب لوجوب 
العالمات  من  غريها  أو  بالغيبوبة  مبشروط  ليس  وحتقَُّقه  الصالة، 

املذكورة.
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مّث على تقدير سببّيته فليس هو من األسباب والشروط اليت ال 
حتتمل السقوط، فإذا مضى بعد املغرب زماٌن يغيُب فيه الشفق يف 

األقطار االستوائية واأليام االعتدالية دخل وقُت العشاء.
غيبَة  يراعون  ال  الفريضة  هذه  بإسقاط  يدينون  الذين  وهؤالء 
البياض، وال حيافظون على غيبة احلمرة كما ينبغي يف أيام الشتاء، 
مث يتعّللون يف إسقاط فريضة من أعظم فرائض اهلل تعاىل بزخارف 
حمالة  ال  أياٍم  من  يتركوهنا  ورمبا  الشكوك،  وسخائف  الشبهات، 
يتحّقق فيها غيبوبة احُلمرة، بل البياض مع أن عدم غيبة احلمرة يف 
تأّمٍل، وال  االقتصار حمّل  غاية  تقتصر  اليت  الليايل  األقطار يف  هذه 
سّيما يف صحِو اهلواء، وبعد املطر. نعم، رمبا يكون إذا كان اهلواء 

ُمَغبََّرًة بعيدًة عن أيام املطر. 
وكم هلم يف هذا امُلّدعى من رسائل ركيكٍة سخاٍف، شحنوها 
بأوهاِم رجاٍل من املُتأّخرين ضعاٍف، قد َقَمشوا فيها من كل واٍد 
احلّق  عقيدة  وشّوشوا  به،  وهلجوا  غثًّا،  حوامَض  ولّفقوا  ِضغثًا، 
على أهله، وحاُلهم يف العلم أّنهم ال ُيحسنون مطالعَة ما مجعوه، 
وال ُيثِبتون على األسلوب املوزون ما وضعوه، وال ميكن منهم أن 

يسوقوا العبارَة على وجٍه يساعده العربيُة ويعاضده اللغة.
أتباع  األعتام-  فأخذ  ذلك،  عن  الزمان  تنّزل  فقد  اآلن،  وأما 
أولئك- حيتّجون بتلك الرسائل على معارضة الشرع وإبطاله، وقد 

تكّفل اهلل سبحانه حبفظه وإبقائه.
ومما يتقوَّلونه أّنه ال بّد لصّحة الصالة من اجلزم بصّحتها، وما مل 
ُيعتَقد دخول الوقت ال يتأّتى ذلك، وخياف عليه العتقاده أنه على 

الباطل، واجترائه على اهلل به، ومساهلته يف أمور دينه.
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حمّله،  يف  الظّن  فيه  يكفي  العمل  ألن  سفسطٌة؛  أّنه  خيفى  وال 
والعربة ملا ظّن املبتلى به، ومن يصلي هذه الصالة ال يرى أنه على 
الباطل، بل يظّن أّنه على احلق، أو يقطع به، وأّنى فيه االجتراء على 
اهلل تعاىل، واملساهلة يف أمور الدين، بل االجتراء واملساهلة يصدق 

صدقًا بّينًا يف شأن من يتركها ويزعم سقوطها.
أفَتوا  اجملتهدين  من  واملرغيناين  والبّقايل،  احللواين،  أّن  ومنه: 
بسقوطها، واختاره صاحب »احمليط«، و »خلالصة«، و »لكايف« 
من أهل الترجيح، وتبعهم النّقاد من أصحاب الفتاوى والشروح، 
حنة، والّتُمرتاشي، وغريهم ليس هلم رتبُة  وأّن ابن اهلمام، وابن الشِّ
االجتهاد وال الترجيح، على ما أفاده حممد بن عبد الغفور بن عبد 
يف  اجلّمايل  قطلوبغا  بن  قاسم  الشيخ  أفاد  وقد  الَبَشاَوري،  العلي 

»فتاواه« أّنه ال ُيعمل بأحباث شيخه.
نفيه  أو  اجتهاد شخٍص  إثبات  قلُت: ال ملجأ هلم يف  ...هذا، 
يف  940هـ(  )ت:  الكمال  ابن  ذكره  ما  على  االعتماد  سوى 
من  يغين  وال  يسمن  ال  وهو  عنها،  املأخوذة  والرسائل  »طبقاته« 
هؤالء  إىل  الفتاوى  هذه  إسناد  إبراز  إىل  سبيٌل  هلم  وليس  جوع، 

العلماء، أو نقٌل صحيٌح من كتاب يصلح لالعتماد.
الفقه  ُيعَرف شخصه َمن هو؟ فضاًل عن حاله يف  البّقايل مل  مّث 
والدراية، والثقة يف الرواية، وليس هلم حّجٌة يف كوهنم معذورين يف 

العمل بكّل ما ظّنوه روايًة، وتقليد كّل َمن مسَّوه جمتهدًا.
والذي ال ُبدَّ منه يف احلكاية عن غريه هو العدالُة والثقُة يف الرواية، 
ال االجتهاُد والفقاهُة، وإن كان من وجوه الترجيح. وابن اهُلَمام يف 
املقاَمني هو لَيُث الَكِتيَبة وِضرغاُم الغابة، كما يدّل عليه ما اشتمل 
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عليه تصانيفه، وتضّمنه تواليفه، ويظهر ذلك ظهورًا تاّمًا ِلَمن تأّمل 
يف أقواله، ونظر يف أحواله، ولذلك صار ُعنوان »احملّقق« مبنزلة الَعَلم 
أمثاله  الَبشاَوري واستخفاف  إنكار  منازله  ينزله عن علّو  له، وال 

مبجّرد فرط التقليد والعصبية اجلاهلية.
ُيعَمُل به، فإّن  أّن البحث من حيث هو حبٌث ال  وال كالٌم يف 
غالَب األحباث يكون قدحًا يف الدليل، وهو على تقدير متامه ال يدل 
على بطالن املدلول، وَمن اضُطّر إىل التقليد وعجز عن فقه الدليل 
يأخذ مبا صّح من قول أيب حنيفة- رمحه اهلل- ال مبا خيالفه، وإن 
استدّل عليه ابن اهُلمام أو غريه؛ ألن التقدير أّن َمن هذا شأنه ال دليَل 

له  إال قوُل األفقِه اأَلوَرِع، وهو أبو حنيفة- رمحه اهلل- عنده.
والرجحاُن  السقوط)1(،  أكثرها يف جانب  الروايات  أّن  ومنه: 

)1( - أولئك لَفرط تعّصبهم على احلق، ووهن علمهم، وركاكة معرفتهم يتهالكون 
يف تكثري الرواية يف مّدعاهم، وينقلون عن كتب كثرية، ويزعمون أن هذا من كثرة 
الرواية، وهو ال يكون إال قول واحٍد أخذ عنه الكثري، ويُدّسون يف أثناء ذلك أكاذيَب 

ُمَزّودة، وأباطيل ُمَزخرفة، فرمبا قال بعضهم: 

»إن القائلني بالسقوط عظماء احلنفية: 

- من اجملتهدين، مثل: احللواين، والبّقايل، والصدر الشهيد برهان الدين الكبري.

- ومن أصحاب الترجيح: برهان الدين صاحب »احمليط«، وظهري الدين املرغيناين، 
وصاحب »اخلالصة«، والشيخ حافظ الدين النسفي.

الشروح والفتاوى، مثل: »الغياثية«، و »خلزانة«، و  النقاد من أصحاب  - وتبعهم 
و«ُغنية  »ألشباه«،  و  والزيلعي،  »لكايف«،  و  اهلندية«،  »لفتاوى  و  »ملضمرات«، 
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و  »لدرر«،  و  الرائق«،  »لبحر  و  »لكنز«،  و  والُشُمّني،  والقهستاين،  املتمّلي«، 
»مللتقى«، و«خمتار الفتاوى«، وشيخ اإلسالم اهلروي، والشرنباليل، و«نور اإليضاح«، 

و«إمداد الفتح«، و »لنهاية«، واحلليب، وجنم الدين الزاهدي. 

وإن ابن اهلمام، وابن الشحنة، والتُُّمرتاشي- ممن ليس له رتبة االجتهاد وال الترجيح- 
ال يعارض أقواهلم بأقوال اجملتهدين؛ ألن وظيفتهم إمنا هي نقل القول الصحيح ممن هو 
أفقه، وال جيوز إضافة اجلواب إىل أنفسهم، فال ُيعبأ جبعل صاحب »تنوير األبصار« 

الوجوَب متنًا، وال بتصحيح صاحب »األلغاز«(. هذا كالمه.

وهو معجون من الكذب واجلهل، والتنوير والتناقض:

بل  بالسقوط،  القائلني  من  الكبري  الدين  برهان  الشهيَد  الصدَر  ه  فَكَعدِّ الكذب:  أما 
»ملضمرات«،  و  »لتتارخانية«،  و  »الظهريية«،  يف  كما  بالوجوب  القائلني  من  هو 
و »لتبيني« للزيلعي، و«فتح القدير«، و«حاشية شيخ زاده«، وسيف الدين احلفيد، 

وغريها.

هذا  ومقّدمهم يف  الترجيح،  أصحاب  من  الدين  حافظ  أنه جعل  فمنه  اجلهل:  وأما 
التحكم ابن الكمال مل جيعل كذلك، بل جعله من أهل الطبقة السادسة، وأيضًا ذكر 
الصحيح من  القول  له إال نقل  الرجُل صاحَب »الكايف«، و »لكنز« ممن ليس  هذا 

تابعي أهل الطبقة اخلامسة.

وكذلك  احلليب،  إبراهيم  صاحبهما  »مللتقى«  و  »الغنية«  أن  فمنه  التزوير:  وأما 
»البحر الرائق«، »األشباه« البن جنيم، وكذلك »نور اإليضاح«، و«إمداد الفتاح« 

ُرْنُباليل. للشُّ

وممن  تارًة،  الترجيح  أصحاب  من  عّد صاحب »اخلالصة«  أنه  فمنه  التناقض:  وأما 
دوهنم أخرى، فإّن »اخلزانة« لصاحب »اخلالصة«. وكذلك جعل صاحب »الكايف«، 
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العشاء-  بنّية  فاملؤّدى  واحد،  اخلالف  مواقع  يف  واحلق  معهم، 

فال يصّح أخذ السقوط يف منت »الكنز«، فإنه ليس من أصحاب الترجيح عندهم، فال 
ُيعَبأ به.

من  عّده  يصح  فكيف  الوجوب،  حكاية  الزيلعي  عنه  نقل  املرغيناين  الدين  ظهري  مث 
النافني؟!

وصاحب »املضمرات« وغريه إمنا حكى القول بالوجوب عن »الظهريية«، والسقوَط 
عن غريها، وكذلك صاحب »احمليط« إّنما حكى إفتاء الصدر الكبري، وال يظهر من 

ذلك القدر اختيارهم لذلك احملكي.

مث إن الزيلعي مل يأِت بشيء سوى االعتراض على القول بالوجوب.

ومما يقول هؤالء: إن أحباث ابن اهلمام ال ُيعَمُل هبا، فكيف يعملون بأحباث الزيلعي 
مع أن حبث الزيلعي حبث حمض؟! وابن اهلمام يستدل باآليات واألحاديث وغريها من 
األدلة فيما خالف غريه، وال يكون منه حبث حمض، بل استدالل وحتقيق، وال سيما 

يف هذه املسألة. 

والقاسم مع أستاذه ابن اهلمام يف القول بالوجوب، فإنه تابع فيه شيخه، وقّرر كالمه 
اهلمام من  ابن  أّن  الرائق«  املسألة، وأفاد يف قضاء »البحر  منواله دليل  وأجرى على 
أصحاب الترجيح، وصرح بعض معاصريه بأنه من أهل االجتهاد، وهو الصواب، وقال 
السيوطي نقاًل عن برهان الدين األبناسي من أقران ابن اهلمام: )لو ُطلبت ُحَجج الدين 

ما كان يف بلدنا َمن يقوم هبا غرُيه(، وِنعَم ما قال املنصوري فيه )شعر(:

فإنه عند الكمال يكسف ال تقـس بالبدر وجـه شيخنا 

رمحه  )منه-  واألحنف    حنيفة  أبو  فهو  سل عنه يف العلم ويف احللم معًا 
اهلل(.
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خروجًا عن اخلالف، واحتياطًا يف العمل- يكون تطّوعًا، واجلماعة 
فيه مكروهًا.

متعّددٍة  ُكُتٍب  يف  الواحد  القول  ِوجدان  جمّرد  بأّن  خبرٌي  وأنت 
كتاب  هو  بالسقوِط  القوِل  َمأَخُذ  وإمنا  الرواية،  تكّثر  يوجب  ال 
»احمليط«، وأَخَذ عنه صاحب »اخلالصة«، و »لكايف«، وغريمها، 
فيه  اعتمد  أو  جمتهد،  إىل  نقلوه  ما  أسند  منهم  أحدًا  ترى  وهل 
على حّجٍة أو شاهٍد، فضاًل عن إقامة البّينة وتصحيِح رفِعِه إىل أيب 
حنيفة- رضي اهلل عنه- أو واحٍد من أصحابه الثالثة، ومن حيذو 

حذوهم يف الفقه والدراية؟!
خفيٌّ  اجملتهدات  يف  ولكنه  واحد،  اهلل  عند  احلّق  أن  واملذهب 
القاطع وإن صّح رجحاُن أحِد الطرفني، ولذلك صّح عمل  لعدم 
كّل جمتهد، ومن تبعه مبا أّدى إليه اجتهاده والرجوع عنه واالنتقال 
منه، ومل يكّلْف أحد باإلصابة إىل ما عند اهلل، بل باالجتهاد يف حمّله 
والعمل به، وقّرر الشارع ذلك الرأي من اجملتهد حكمًا شرعيًا من 
العشاء وكوهنا فرضًا قطعيًا،  تعاىل، وقد عرفت وجوب  عند اهلل 

فأّنى الرجحان للمخالف له؟!
ورّبما يقول أبعدهم عن الفقه، وأثبتهم يف العمه: »إن احللوايّن 
قد خالف البّقايّل يف هذه املسألة أواًل، مث رجع عن ذلك ملا ظهر 
ضاللٌة،  وخمالفته  إمجاعًا،  منهما  ذلك  فكان  إنصافًا،  الصواب  له 

وإنكاره كفٌر وَغوايٌة«.
وقد أسلفناك فساد هذه احلوالة)1(.   

)1( - وال خيفى عليك أن رجوع اجملتهد عن حكم ال يوجب بطالن قوله املرجوع 
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مطلب
إمجاع على مراتب

ومذهب  سنده،  واعتبار  متنه  باعتبار  مراتب  على  اإلمجاع  مث 
ُيَكّفر  الساذج ال  باإلمجاع  ثبت  ما  منِكر  أّن  أهل احلّق والتحقيق 
أصاًل، وإمنا ُيكفَّر منكُر ما َصِحَبُه النقُل القطعيُّ من آيٍة أو حديٍث، 

كاألركان اخلمسة يف اإلسالم.
وَمن ذهب إىل تكفري ُمنِكر ما ثبت باإلمجاع الساذج إمنا كّفر 

منِكَر الرتبِة األوىل منه، إن كان ثبوته بالتواتر.
وأقوى مراتب اإلمجاع:

- إمجاع الصحابة نّصًا صرحيًا يف حكم مل يسبق فيه خالف.
- مث إمجاعهم بسكوت البعض.

َمن  خالُف  فيه  يظهر  مل  حكم  على  بعَدهم  َمن  إمجاع  مث   -
سَبَقهم.

مث يتفاوت حال كّل واحٍد من أقسامه بالنسبة إىل نقله إلينا بطريق 
التواتر، أو الشهرة، أو اآلحاد بني صحيح، وحسن، وضعيف.

عنه يف اجملتهدات؛ ملساغ االجتهاد، بل يكون مبنزلة فتوى جمتهد آخر، هذا على تقدير 
صحة التسليم، وإال فهي غري صحيحة عندنا. )منه- رمحه اهلل(. 
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فرمبا ُينَقل اإلمجاع األقوى ويكون اخللل يف إسناده، فال يكون 
قطعيًا، ورمبا يتواتر، وال يكون يف نفسه من الرتبة األوىل، فال يكون 

قطعيًا، وعلى ذلك فاعترب، ويف التفصيل طول.

*  *  *
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مطلب
قد يكون دعوى اإلمجاع على خالف الواقع

قال  ولذلك  الواقع،  على خالف  اإلمجاع  دعوى  يكون  ورمبا 
أمحد بن حنبل: »من اّدعى اإلمجاَع فقد كذب«، وال يعتمد يف نقله 

إال على أئّمة النقل املوثوق هبم يف الرواية.
أال ترى إىل فخر الدين الرازي )ت: ��0هـ( وبرهان الدين 
النسفي )ت: �87هـ( ملّا اّدعيا اإلمجاع يف أّنه  مل ُيرَسل إىل 
املالئكة رّده السبكي )ت: �75هـ(- رمحه اهلل- وغريه بأّن »ما 
انفردا حبكايته ال ينتهض حّجة؛ ألن مدارك نقل اإلمجاع من كالم 
األئمة وحّفاظ األّمة، كابن املنذر، وابن عبد الرب، ومن يدانيهما يف 

َسعة االّطالع وكثرة احلفظ، وقّوة اإلتقان«. 
اّتفاق احللواين والبّقايل يف دائرة اإلمجاع لو صّح  وإّنما يدخل 
النقل، وثبت كون كّل منهما فقيهًا جمتهدًا، وأّنه مل يكن يف ذلك 

العصر غريمها من اجملتهدين، »ودون ذلك خرط القتاد«.
فيه جمٌّ غفرٌي ومجٌع  الدعوى وقد خالَفهما  وكيف يصّح هذه 

كثرٌي يف كل زماٍن؟!
ومنه: أن القائلني بالسقوط أعاظم احلنفّية من اجملتهدين وأصحاب 

الترجيح، فال يعاَرض بأقواِل َمن ليس له هذه الرتبة.
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وأنت تعلم أّن الشيخ برهان الدين الكبري- معدوٌد يف اجملتهدين- 
أفىت بالوجوب، واختاره صاحب »الفتاوى الظهريية«- وهو ليس 
دون صاحب »احمليط«، و »خلالصة«- وصاحب »التتارخانية« و 

»ملضمرات«، قد حكى كّل منهما الوجوب.
وأما ابن اهلمام، فهو ابن اهلمام وكمال الدين وإن تأّخر زمانه، 

فلساُن حاله ينادي بأعلى صوته )شعر(:
وإين وإن كنُت األخرَي زماُنهُ آَلٍت مبا مل تستطعه األوائُل

األفاضل  هؤالء  من  وأحقُّ  أنَسُب  به  وهو  ألَيُق،  به  واالجتهاد 
الذين عّدوهم من اجملتهدين، فإّنه يف املعرفة بأحاديِث الرسول 

، واإلحاطة هبا، واالطالع على مراتبها: غّواُص حبره، ويف املهارة 
يف األصول، والعربية، وسعة إدراكه، وإتقانه: َماَلُك أمره، وإّنه يف 
حتقيق املعقول واملنقول ال ُيساَهُم، ومقاُمه يف التحرير، والتخليص، 

والتدقيق ال ُيزاَحم.
 فما قيل: »إّن وظيفَته ليسْت إال أن ينقل القول الصحيح ممن 
هو أفقه، وال يضيف اجلواب إىل نفسه« ساقٌط، وأّنى له اإلتياُن مبن 
هو أفقه من ابن اهلمام ُيفيت بسقوط هذه الفريضة، كال وهيهاَت 

هيهاَت!
ما مل  فتواه  احلنفّية ال جيوز  الكتب  قيل: »لو حفظ مجيَع  وما 
منه  املراد  لعّل  وغريه،  قاضيخان  ذكره  ما  على  للفتوى«  يتتلمذ 
املمارسُة للفّن، ومعرفة طرق اإلفتاء، ال كتابُة قوهلم: »ما قول أئّمة 
اإلسالم- رضي اهلل عنهم- يف هذه املسألة؟« خبّط خمصوص، وإال 

فهو غري صحيح.
ومن تزويراهتم أهنم يعيبون علينا يف أداء هذه الفريضة ويقولون: 
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»إنكم بانتظار العشاء اليت مل جِتب عليكم ُتَفّوتون الفجَر الواجَب 
بال خالف بالنوم عنه«.

وأنَت خبرٌي بأن العشاء ليست بدون الفجر يف الوجوب، وقد 
اشتغلت هبا الذّمُة حبضور وقتها، فترُك مثل هذه الفريضة- بدعوى 
أّن إقامتها ُرّبما تفضي إىل النوم عن صالٍة أخرى مل يتوّجه علينا 

أداؤها بعُد يف هذه احلالة- محاقٌة أّي محاقٍة!
هب أّنه يؤّدي إىل ذلك، فأّي فرق بني ترك هذه وَتيِنك؟! لو 
ُسّلم إفضاء أداء العشاء إىل ترك الفجر مع سالمة َمن َيناُم عن الفجر 
ِمن اعتقاِد عدِم الوجوِب وكوِن النوم عذرًا شرعيًا ال حمالة. فافهم، 

وهم يف ريبهم يترددون. 
وِمن عاداهتم القبيحة اهُلْجنة أّنهم إذا أقمَت عليهم األدّلة وبّينَت 
هلم احُلّجَة يقولون: »إّن دليل املقّلد قول اجملتهد، والواجب عليه أن 

يقلِّده من غري نظر يف الدليل«. 
ورّبما يقولون: »إّن الفقيه واجملتهد مل يأخذ هبذا احلديث، ومل 

يتمّسك هبذه اآلية، فال نعمل به«.
ليس مبقّلد، وإن مل يكن جمتهدًا، وال  املستدّل  أّن  وقد عرفَت 
جيوز له تقليد غريه مع ظهور األدّلة، وأّن الواجَب على كل أحٍد 
بلغه شيٌء من األدّلة الشرعية أن يعمل هبا على ظاهرها وعمومها 
حىت يثبَت عنده ما َيصِرُفها عن ظاهرها)1( بتخصيص، أو نسخ، 

أو غري ذلك.
َمن  أن  على  املسلمون  »أمجع  اهلل:  رمحه  الشافعي-  قال  وقد 
)1( - ويف األصل: »ما يصرفه عن ظاهره«، والصحيح أنه وينبغي تأنيث الضمري؛ 

ألنه يرجع إىل األدلة الشرعية.
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استبانت له سّنة رسول اهلل  مل حيّل له أن يدعها بقول أحد«، 
فإّن اهلل تعاىل أقام احلّجَة برسوله دوَن آحاد األّمة، فمن عمل مبا صّح 
من احلديث الذي احتّج به بعض الفقهاء يف اخلالفية كان معذورًا 

البّتة، وال سّيما إذا كان احلديث مما اختلف يف كونه منسوخًا.
 وكيف ميكن أن يقال ملن بلغه احلديث الصحيح: »ال تعمل له 
حىت تعرضه على رأي أيب حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أمحد، 

أو غريهم؟!«.
وإذا كان العامي يسوغ له العمل بقول املفيت مع احتمال خطئه، 
كيف ال يسوغ له العمل بسّنة رسول اهلل  بعد صّحتها حىت 
يعمل به أحٌد من الفقهاء؟! وإال لكان قبوهلم شرطًا للعمل حبديثه 

، وبطالُن ذلك أظهُر من أن حيتاج إىل الذكر.
ُر احتماُل خطأ يف األخذ باحلديث الصحيح إال وأضعاُف  وال ُيَقدَّ
أضعافه حاصلٌة يف األخذ بقول الفقيه، كيف؟! فإّنه ال ُيعَلُم خَطُأه 
من صوابه، وجيوز عليه التناُقض واالختالف، ورّبما يقول بقوٍل، مث 

يرجع عنه، وُيحكى عنه يف مسالٍة واحدٍة أقواٌل عديدٌة.
وهذا كّله فيمن له نوع أهلّية للفهم، ويف غريه يقول اهلل تعاىل: چپ  
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ  ٺ  چ ]النحل: ٤٣[، فإذا جاز االعتماد 
على ما كتبه املفيت من رأيه أو رأي شيخه- وإن عال- فأَلن يسوَغ 
الثقاُت من كالم رسول اهلل  أوىل  له االعتماد على ما كتبه 
يد  يف  يكون  أن  أحٍد  كّل  على  الواجَب  فإّن  يسوغ،  أن  وأحّق 
الشارع كاملّيت يف يد الغّسال، وال واجب إال ما أوجبه اهلل، وال 
دليَل إال ما أوحاه إىل نبّيه من كتاٍب متلوٍّ أو غريه، أو أمجاع أّمٍة، 

أو قياٍس يف حمّله.
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مطلب
لو احنصر دليل املقّلد على قول الفقيه لزم احملال

ولو احنصر دليل املقّلد على قول الفقيه لزم الدور أو التسلسل، 
فإّنه إذا طولب بالدليل على وجوب األخذ بقوله: 

- فإّما أن يقيم قوَل الفقيه، فُيطاَلب بالدليل عليه... وهُلمَّ جّرًا، 
فإّما أن يدور أو يتسلسل أو غريه.

- فإن أورد قوله تعاىل: چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ  ٺ  چ 
]النحل: ٤٣[، قيل عليه: إّن التمّسك بالدليل مما خيتّص باجملتهد عنَدك، 

على أّن اآلية إمنا تدّل على وجوب سؤاهلم عن حكم اهلل تعاىل عند 
عَدم العلِم، ال عن قوهلم، ومأَخُذ احلكم ليس إال الكتاب، أو السنة، 

أو اإلمجاع، أو القياس.
- وإن اّدعى اإلمجاَع، يقال عليه أواًل: إّن اإلمجاع انعقد على 
وجوب العمل باألدّلة األربعة، وال يقول أحٌد من األئمة بوجوب 
اّتباع فقيه خاّص، ومل ُينَقل عن أحٍد منهم دعوُة اخللق إىل االقتصار 

على رأيه، وقد قال اهلل تعاىل: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      
ڤ  ڤڤ   چ ]األعراف: ٣[.

مث التمّسك باإلمجاع كغريه يتوّقف على املعرفة بأمور ال حّظ 
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ناطقٌة  القاهرات  واملعجزات  البّيناُت  واآلياُت  أصاًل،  للمقّلد  فيها 
بوجوب اّتباع الرسول النيّب األّمّي، وذلك ضروري.

ومن مذهبهم أّن كّل ما يوجد يف كتاٍب من قوٍل، أو حكايٍة، 
أو نقٍل ال تعّصَب هلم عليه، وال خصومَة على صاحبه، فهو روايٌة 
وقول اجملتهد، مث يزعمون أّن اجملتهد هو الذي يستقّل بوضع األحكام 

وجيب اّتباعه على كّل األنام، وقد قال اهلل تعاىل: چ ڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  
ک  ک  ک     کچ ]يوسف: ٤٠[، چھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ]الشورى: ٢١[، وهم رمبا ُيصّرحون بذلك، ولو مل 
يصرحوا به، فال حمالَة يعاملون بقول ُنِسب إىل من له توقرٌي يف قلوهبم 

ذلك املعاملَة، وُينزلونه منزلَة كتاب اهلل وسّنة رسوله.
وإّياك أن تظن كّل ما يوجد يف كتب الفقه، أو احلديث، أو غري 
ذلك أنه روايٌة عن األئمة، فإن الرواية إمنا هي ما يروى عنهم بإسناٍد 
صحيٍح إليهم أو باألخذ على طريق الوجادة من كتاب واحد من 

األئّمة املعروفني بالفقه، والدراية، والعدالة، والثقة يف الرواية.
ووجدان القول الواحد يف كتب كثرية ال يوجب تكّثر الرواية، 
يف  توقرٌي  له  من  تصانيف  من  النقل  شاع  قد  فإنه  النقل،  وتعدد 
القلوب من غري حتريٍر للمسألة، وال تلخيٍص للمنقول، وال التفاٍت 

إىل تصحيح النقل.
ورمبا يكون القوُل الواحد مذكورًا يف كتِب كثرٍي من املصّنفني 
وقوٍف  غري  من  السابَق  الالحِق  اّتباع  منشأه  غلطًا حمضًا  ويكون 
على سهِوه واّطالع على َخَطِئِه، ذلك يوجد يف كّل صناعة. أال 
ترى صاحب »اهلداية«- مع علّو كعبه ورسوخه يف العلوم- أثبَت 
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وتبعه  الكعبة،  الصالة يف  اهلل- يف جواز  الشافعي- رمحه  خالَف 
صاحب »الكايف«، و »لتوضيح«، وغريهم من األفاضل، وهو غلٌط 
ال حمالَة. وال شائبة منه يف كتب الشافعية وغريهم، بل الكلُّ صّرحوا 

جبوازها.
وكذلك ذكر أّن الشهوة ليست بشرٍط يف خروج امَليّن إلجياب 
الُغسل عند الشافعي- رمحه اهلل، واستدّل عليه بقوله- عليه السالم: 
من  كثرٌي)1(  وخلٌق  »الكايف«،  صاحب  وتبعه  املاِء«،  من  »املاُء 

الفضالء.
وال حمالة أّنه غلٌط فاحش، فإن الشافعي ال يوجب الوضوَء خبروج 
الباب  إذ مذهبه يف ذلك  الُغسِل!  امليّن من غري شهوٍة، فضاًل عن 
أّن خروج امليّن على وجه الشهوة يوجب أكرب احلَدَثني، وبدونه ال 

يوِجب شيئًا: ال األكرب وال األصغر، وذلك ظاهٌر ال سترَة فيه.
وإّنما ُعّد وجوب الُغسل يف خروج املين بغري شهوة من غرائب 

شاذان بن إبراهيم. وبعضهم نسبه إىل عيسى بن أباٍن.
)ت:  الطراُبُلسي  موسى  بن  إبراهيَم  أّن  ذلك  من  وأعجُب 
��9هـ(- رمحه اهلل- قال يف كتابه »مواهب الرمحن« يف فصل 

نواقض الوضوء بعد تعداده النواقض: »ومل نستثِن املينَّ«.
وقال يف شرحه »براهني النعمان«: »ومل نستثِن حنن ومالك- 
اهلل؛  رمحه  الشافعي-  واستثناه  ناقٌض،  أّنه  من  امليّن  اهلل-  رمحه 

)1( - كصاحب »اجملمع«، و »لدرر«، وصدر الشريعة، وسكت عنه ابن اهلمام- 
رمحه اهلل. )منه- رمحه اهلل(.
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ولو  فأِمطه  اهلل عنهما: »املينُّ كاملخاط،  عّباس- رضي  ابن  لقول 
بإذِخر«.«، وأطال يف االستدالل واجلواب.

مّث قال بعد ذلك يف حمّل بيان ما يوجب الغسل: »وُفِرَض خبروج 
ميّن، ونشترط الشهوة«.

وقال يف شرحه: »ونشترط حنن ومالك- رمحه اهلل- الشهوة، 
: »إمنا املاُء من املاِء«. رواه  ونفاه الشافعي- رمحه اهلل- لقوله 
مسلم- رمحه اهلل. أي: الُغسُل من امليّن، إذ هو خطاٌب جاٍر جمرى 

األمر.
ولنا: أّن الغسل وجب على اجُلُنِب بالنّص، وهو يف اللغة َمن قام 
به جنابٌة، وهي حالٌة حتصل عند خروج امليّن على وجه الشهوة، 
فال يتناول َمن خرج منه بال شهوٍة، فال يوجب فيه حكمًا بنفي 
فيه  الالم  ألّن  بشهوة؛  اخلروج  على  حممول  واحلديث  وإثباٍت، 

للعهد«. انتهى.
فإّنه تناقٌض حمٌض! كيف ُيتصّور انتقاُض الُغسل بدون انتقاض 
»اهلداية« من غري حترير  ملتابعته صاحب  فيه  وقع  وإمنا  الوضوء؟! 
لكالمه، وال تأّمٍل يف عباراته، ولو مجع الكالم من أطرافه، والحظ 
إال  منه  يسَلُم  وَمن  اخلطأ)1(،  هذا  من  لسلم  اعتباراته  وجوه  يف 

املعصوم؟! 

)1( - إال أنه تنّبه على قصور يف تعليل »اهلداية« وغريه حيث قال: »اجلنابة يف اللغة 
خروج امليّن على وجه الشهوة« انتهى. وغفل عن فساد نقله، ووقع يف هذا التناقض 

مع سعة اطالعه يف العلوم، فكيف ال ممن دونه؟! )منه- رمحه اهلل(. 
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وإمنا أوردُت أمثاَل ذلك تنبيهًا وتأليفًا، ال قدحًا يف هؤالء العلماء 
وغّضًا منهم، فإّن صاحب »اهلداية« صاحب اهلداية.

التفسري هو من  أّن كّل ما يوَجُد يف كتب  تُظّن  مث اهلل اهلل أن 
تفسري كتاب اهلل، فإّن كثريًا من املتأخرين قد أدرجوا يف تفاسريهم 
شيئًا كثريًا من اخلالفّيات الركيكة، واحلكايات البشعة، واألقوال 
الردّية بأدىن مناسبة، بل من غري مناسبة  الساقطة  الواهية، واآلراء 

حىت األشعار الفارسية. 
وإّنما التفسري ما ثبت عن النيب  فيه أو واحٍد من أصحابه- 
ريثما  بطريٍق صحيٍح  بإحساٍن  اّتبعوهم  والذين  عنهم-  اهلل  رضي 
ُيعتمد على مثله يف مثله، أو اسُتنِبط من النظم بوجٍه مرضّي يساعده 

العربية، ويعاضده الشريعة، ويَسُعه وجوه الداللة.
...هذا، وإذا حمضت هلم النصح رمبا يقولون: إّن عاملًا كذا كان 
من أفراد زمانه وأساتذة أوانه، وكان ال يصّلي هذه الصالة يف هذه 

َنِة، وحنن نّتبُعه. األيام من السَّ
وقد قلُت لبعضهم: إّنك يف شأنك هذا يف خطٍأ عظيم وإمٍث ُمبنٍي 
وأخاف  الصالة  هذه  بترك  إمامك  وختالف  ورسوَله،  اهلَل  تعصي 

عليك يف ذلك. 
فقال: إّن فالنًا من العلماء قال يل: »إذا نزل الشمس يف برج 
كذا أو طلع جنم كذا صّل املغرب، مث ضع ثيابك، وخذ فراشك، 
ومن نومَة العروس، وال تباِل بشيء، ولَِئْن ُسئلَت يوَم القيامة عن ترك 
ّنة، فأنا ضامٌن لك يف اجلواب  صالة العتمة يف هذه األيام من السَّ

عن ذلك«.

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��0

فقلُت له: »فهال أخذَت منه الوثيقة؟! وهال سألَته أين يكون هو 
حني ما حتتاج إليه؟«.

وُحِكي عن بعض املتعصبني منهم أّنه ملّا ُشّدد عليه يف أدائها من 
بعض  من  ُبّدًا  يَر  مل  املخرج  عليه  الشرعية، وضاق  اجلمعية  جهة 
االمتثال، فقال للمؤّذن: »إّنك مىت أّذنت للعشاء يف هذه األوقات 
اجعل  اللهم  وقل:  القبلة،  إىل  متوّجٌه  وأنت  بالدعاء  يديك  ارفع 
وزَر هذا األذان وتلك الصالة على احملتسب حيث رَفَع أمرنا إىل 

احملكمة«. ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
أثقاهلم،  مع  وأثقااًل  أثقاهلم  حيملون  احلمقاء  اجلهلة  وهؤالء 
ويزرون أوزارهم وأوزارًا مع أوزارهم، فإهنم يبذلون اجتهادهم يف 
تكثري سوادهم، ويعملون كّل حيلة ُمَمّوهٍة، ويتوّجهون بكّل خدعة 
إىل صرف العواّم إليهم وتقليدهم هلم يف ترك هذه الفريضة عليهم.

تركها أصاًل، وال أجعل بني  أجّوز  تعاىل- ال  اهلل  وأنا- حبمد 
وجوهبا يف وقٍت دون غريه فرقًا، وال أرى ما يتمّسكه أولئك األعتام 

يف إسقاطها شيئًا يوَزن جناح بعوضة.
وقد مّنين اهلل تعاىل إذ مّكنين من قضاء ما فات من هذه الصلوات 
يف أيام الشباب بزعم أهنا ساقطٌة عنا لعدم الوقت، تقليدًا ملن قبلنا 
مثامنائة عشاٍء  الفوائَت كانت  أّن  قلوبنا، وأحسب  له وقٌع يف  ممن 

ومن الوتر مثلها.
وال أذكر ذلك إال ترغيبًا للناس يف أدائها وعدم املساهلة فيها، 

وحتذيرًا هلم عن االجتراء على اهلل يف ترك هذه الصلوات چ ڑ  ڑ    
ک  ک          ک  ک  گ  گ  گچ ]الشورى: ٢٥[. )شعر(:

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��1

فأراين فيما فعلُت جميدًا إْن َتُلمين عجائُز نزاٍر  
وقد عرفَت أّن احلاكم والواضَع للشرائع هو اهلل تعاىل، وأّن احلكم 
الشرعي ينتفي بانتفاء مدركة، وهو األدّلة األربعة، وإّنما ساغ اّتباع 
الفقيه عند العجز عن فقه الدليل، ومعرفة احلجة؛ إحسانًا للّظّن به 
أّنه بىن ُفتياه على هذه األدّلة، وذلك رخصة من اهلل تعاىل يف مقام 

الضرورة. 
قال الشيخ حمي الدين )ت: ��8هـ(- رمحه اهلل: »وحبمد اهلل 
جعل اهلل يف ذلك رمحًة أخرى لنا لو ال أن عوام الفقهاء حجروا 
هذه الرمحة على العامة، وضّيقوا عليهم ما وّسعه اهلل تعاىل بربطهم 
تعاىل  اهلل  ُيعّينه  مل  معّيٍن  متابعة شخٍص  وإلزامهم   ، خاصٍّ مبذهٍب 
ورسوله، وال دّل عليه كتاب وال سنة صحيحة وال ضعيفة. وأما 
األئّمة مثل أيب حنيفة، ومالك، وأمحد بن حنبل، والشافعي- رمحهم 
ُنقل عنهم  اهلل فحاشاهم من هذا- ما فعله واحٌد منهم قّط، وال 
بل  به،  أفتيُتك  فيما  قّلدين  وال:  علينا،  اقتصر  ألحد:  قالوا  أّنهم 
: »إّن  املنقول عنهم خالف هذا- رضي اهلل عنهم. وقد قال 
اهلل تصّدق عليكم بصدقٍة، فاقبلوا صدقَته«، فالرخُص مما تصّدق 

اهلل به على عباده«. هذا كالمه. 

*  *  *
ُحَجُج  وهنض  له،  مرّد  ال  قيامًا  املقصود  على  األدلة  قام  وقد 
الفرضّية هنوضًا ال عديَل له، وإّن القول بالسقوط بدعٌة ردّيٌة ابتلى 
اهلل تعاىل كثريًا من أهل هذه البالد هبا، وقد اصطلى كثريون من 
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غريهم بنارها، وانتشر يف اآلفاق شرُرها، وكثر على اخللق ضررها، 
األئّمة،  بني  فيما  الُعضاَل  الداَء  هذا  أحدث  عمن  بغافٍل  اهلل  وما 

وتقّول به يف أوّل احلال.
فلئن أغمضنا عن ذلك، وتنّزلنا إىل صحيفة مدارك اجلّهال، وقنعنا 
مبا يقنعون به من التقليد احملض، فالترجيح معنا؛ ألنه ال يرتاب ُمتتّبع 
يف كون املراد من »برهان الدين الكبري« هو أبو حممد عبد العزيز 
بن عمر بن عبد اهلل، فإن هذا اللقب مقارنًا لوصفه بـ«الكبري« مل 

يقع إال عليه. 
وقد صّرح به القاضي العالمة عالء الدين علي بن أمر اهلل بن   
حممد الرومي احِلّنائي )ت: 979هـ( يف بعض تصانيفه، وعباراُت 

النقلِة عنه مّطردة على ذلك التعبري عنه.
أيضًا  وقع  فقد  األئمة«،  و«برهان  الكبري«  »الصدر  اسم  وأّما 
على ابنه الصدر السعيد تاج الدين أمحد والِد صاحب »احمليط«، 

فإّنه قال يف أول كتاب »احمليط«: 
عدله،  من  اخلائُف  اهلل،  لفضل  الراجي  الضعيف  العبد  »قال 
بن  أمحد  الدين  تاج  الكبري  الصدر  ابن  حممد  كرِمه  على  املعتمُد 

الصدر الشهيد برهان األئّمة عبد العزيز بن عمر«.
ووقع يف أول كتاب الشهادات من »اخلالصة« التعبري عنه بقوله: 

»الصدر اإلمام السعيد برهان األئمة«.
املاضي، مث  الصدر  بالوجوب هو  املفيت  أّن  الظّن  فالغالب على 

يترّدد الظّن يف احملكي عنه السقوط: 
- فإن كان هو ابنه ذلك، فال ريَب أّن أباه أعلم منه، وأجُل، 
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وأفقه، وأنبل.
- وإن كان شخصًا آخر فهو جمهول ال ُيدرى شخصه، فكيف 

حاله يف الفقه والرواية؟
واحٍد،  شخٍص  عن  والسقوط  الوجوب  حكايُة  كان  وإن   -
فهما متساقطتان بالتعارض، فنحن على أصلنا من التمّسك باألدّلة 
دينًا،  هبا  التمّسك  يرى  ال  فإّنه  املخالف؟  يصنع  وماذا  الشرعية، 

ويرى ترَكها رأيًا متينًا.

*  *  *
كثرة  على  واالعتماد  غريمها،  بالسقوط  املفيت  لعّل  قيل:  فإن 
من  وغريها  »خلالصة«،  و  »لكايف«،  و  »احمليط«،  يف  الروايات 

املعتربات. 
الراوي، فجهالُة  الرواية وكثرهتا، وثقة  ُسّلم وجدان  لو  قلُت: 
هو  ما  عرفَت  وقد  الروايات،  توجب سقوط  عنه  املروي  األصل 

الرواية، وكيف كثرهتا وطريق إثباهتا؟

*  *  *
فإن قيل: هذا إمنا هو يف احلديث.

قلُت: كال!  بل فيه ويف الروايات الفقهية على ما صّرحوا به، 
فإّن جهالة الراوي يف احلديث الذي هو دليل احلكم، وسبيل مؤدٍّ 
ترجيح  لعدم  به  االحتجاج  ُصُلوح  عن  السقوَط  أوجبِت  إذا  إليه 
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جانِب الوجود بثبوت عدالة الراوي، وكونه ثقًة، فجهالته يف رواية 
املسائل الفقهية أوجُب للسقوط، والرواية أوىل وأحّق بالترك.

وليس أصحاب القول بالوجوب بدون القائلني بالسقوط)1( ال 
من حيث العدد، وال من حيث العلُم، واملعرفة، والُعَدد.

شرائط  وحتقق  اجملتهدين،  يف  معدوٌد  الكبري  الدين  وبرهان 
نصابه  استوىف  قد  زمانه  تأخر  مع  وهو  اهلمام،  ابن  يف  االجتهاد 
من استظهار األصول وقواعد املعقول، وإتقان السنن واألحاديث، 

ووّفى حسابه.
ويف احلديث: »إذا اختلف الناس، فعليكم بالسواد األعظم«.

قلياًل،  به  املتمسك  كان  وإن  واّتباعه،  احلق  لزوم  به  واملراد 
األوىل وهم  اجلماعة  عليه  ما كان  احلّق  له كثريًا؛ ألن  واملخالف 

الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان.
قلة  َيُغرُّك  وال  اهلدى،  طريق  »الزم  عياض:  بن  الفضيل  وعن 

السالكني، وإّياك وطرق الضاللة، وال تغتّر بكثرة اهلالكني«.

و »خلالصة«،  »احمليط«،  يف  وقعت  وإن  الوجوب،  بعدم  القول  حكاية  فإّن   -)1(
و »لكايف«، و »لزاهدي«، و »لدرر«، وغريها، فالقول بالوجوب يف »الظهريية«، 
والقاسم  احلاج،  أمري  وابن  واملرغيناين،  »أللغاز«،  و  القدير«،  و«فتح  »لتبيني«،  و 
يف  زاده  وشيخ  احلفيد،  اإلسالم  وشيخ  املفيت«،  و«حسب  »لتجريد«،  و  اجلمايل، 
حواشي »الوقاية«، و«صحيح الرواية«، و »لتتارخانية«، »اجملموع اخلاين«، و«ترمجة 
الكنز«، و«حاشية الطحطاوي«، و »بن عابدين«، و«حتفة األخبار«، وغريها. )منه- 

رمحه اهلل(.
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وقال الغزايل: »من مل َيثُبت يف هذا الزمان، ووافق اجلماهري فيما 
هم فيه، وخاض فيما خاضوا فيه يهلك كما هلكوا«.

وأصل الدين وعمدته االحتراز عن اآلفات والعاهات اليت تأيت 
عليه من البدع واحملدثات. انتهى.

وقد قال اهلل تعاىل: چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉۉ چ ]األنعام: ١١٦[.

وعن بعض السلف: إذا وافقَت الشريعة والحظَت احلقيقَة، فال 
تباِل، وإن خالف رأُيك اخلليقَة.

األولون  السابقون  ما عليه  الشريعة  الثابتة على جادة  والطريقة 
من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي اهلل عنهم، 
وذلك الدين القيم الذي هو عند اهلل اإلسالم، أوليك الذين هدى 
اهلل، فبهداهم اقتده، واملتََّبُع فيها: األدلُة، فإْذ قد انتصبت مل يعارضها 

شقاق، وال يعاضدها وفاٌق.
وليكن هذا آخر ما أوردناه يف هذه الرسالة بعون اهلل وتوفيقه، إنه 
ويّل التوفيق واإلعانة، وله احلمد على ِنَعِمِه املتكاثرِة وِمَنِنه املتوافرة 

كذلك.
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ   چ 

چ ]إبراهيم: ٢٧[.

تَـمَّ
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الروايات الفرعية

- ما ثبت بالكتاب، والسنة، واإلمجاع ال ينتفي بانتفاء ما ثبت 
بضرٍب من الرأي. )تنوير شرح اجلامع الصغري، من نفسه(.

- إذا قيل: »الصالة اخلمس يف كل يوٍم وليلٍة فرٌض عليك«. 
فإن صّدقها وقبلها يكون ثابتًا على اإلميان، وإن أنكر هبا ومل يقبلها 

يكون خارجًا عن اإلميان. )جمالس األبرار(.
- ولو قال مسلم يف ديارنا بعد شهر: »مل أعَلم الصالَة اخلمَس 

أهنا ُفرَضْت عليَّ أو الزكاَة« َكَفر. )ُقْنَية(.
- كنقل القرآن، أي: نظرًا للتواتر مثل القرآن، والصالة اخلمس، 

وأعداد الركعات. )شرح منار(.
- الواجب على املسلمني األخُذ باالحتياط على أقصى الوجوه 

الذي عليه. )حميط، من فصل احليض(.
- يف مبسوط مشس األئّمة السرخسي- رمحه اهلل: االحتياط يف 

باب العبادات واجب. )حميط، يف اجلهاد(.
عليه.  ما  يتُرَك  أن  من  أوَلى  عليه  ليس  ما  يَؤدَِّي  فأَلْن   -

)كايف(.
- االحتياط يف العبادات واجٌب، ويف شرح عبد العلّي- رمحه 
اهلل- عن احَلصر واالحتياط يف الصالة اليت هي وجُه دينه ومفاتيُح 
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رزقه، وأّوُل ما ُيسأل يف املوقف، وأّوُل منزل اآلخرة ال غايَة له، 
وهلذا قلنا: محُل املصّلى أوىل من تركه يف زماننا. )فتاوى ألمري شاه 

البخاري(.
- العمل بالعموم واجٌب ما مل يُدلَّ عليه دليُل خصوٍص. )شرح 

أصول فخر اإلسالم ألكمل الدين- رمحه اهلل(.
- الِعربُة لعموم اللفظ عند مجهور العلماء يف األصول والفروع. 

)تفسري ابن كثري، والبحر الرائق(.
- األصل يف الشرائع العموم على أّن التعليق بالشرط ال يوجب 

العدَم عند العدِم عندنا. )كايف، من نفسه، من صالة اخلوف(.
- أظهر الزاهدّي اعتزاله هنا يف »اجملتىب« كما أظهره يف »القنية« 

يف موضعني من ألفاظ الُكفر. )كتاب الدر املختار، من نفسه(.
»إّن  قال:  حيُث  الغري،  عن  احلّج  باب  يف  ذلك  نظري  وتقّدم 
مذهَب أهل العدل والتوحيد أّنه ليس لإلنسان أن جيعل ثواَب عمِله 
لغريه«، وأراد هبم أهل االعتزال كما مّر بياُنه، وعبارُته هنا: »ويف 
يقارن  فيما  االستطاعة  »حقيقة  »اهلداية«(:  صاحب  )أي:  قوله 
أّن  ّنّية  والسُّ األشعرية  مذهب  على  مبناه  ألّن  ؛  قويٌّ نظٌر  الفعل- 
القدرَة تقارن الفعَل، وأّنه باطٌل؛ إذ لو كان كذلك ملا كان ِفرعوُن، 
وهاماُن، وسائُر الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على اإلميان، 
وكان تكليفهم باإلميان تكليَف ما ال يطاق، وكان إرساُل الرسِل 
والوعيد  والوعد،  والنواهي،  واألوامِر،  الكتِب،  وإنزاُل  واألنبياِء، 

ضائعًة يف حّقهم«.
- قال يف »البحر«: »وهو غلٌط؛ ألن التكليف ليس مشروطًا 
هبذه القدرة حىت يلزم ما ذكره، وإّنما هو مشروٌط بالقدرة الظاهرة، 
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وهي سالمة األسباب، كما ُعِرف يف األصول«. )رد احملتار على 
الدر املختار، من نفسه(.

- قلنا: »السبب والشرائط إمنا ُيعترب حبسب اإلمكان«. )كايف، 
من نفسه(. 

- وال يسقط املمكن بسقوط غري املمكن؛ لعدم املالزمة وجودًا 
وعدمًا. )شرح املُنية إلبراهيم احلليب، من نفسه(.

- وقد قال بعض مشاخينا- رمحه اهلل- بوجوب كّل األحكام 
الّذّمة وصّحة األسباب، مث السقوط  لقيام  الصيّب؛  والعبادات على 

بُعذر احلرج. )أصول فخر اإلسالم(.
يقّدرون  وهم  الشافعية،  وبني  بيننا  عليه  مّتفق  التقدير  أصل   -
بأقرب البالد إليهم أو بأقرب لياٍل إليهم؛ ألّن القريَب للشيء يف 
حكم هذا الشيء، وحنن نقّدر باعتبار األكثر الغالب. )شرح تنوير 

األبصار(.
- وذكر املرغيناين أّن الشيخ برهان الدين الكبري أفىت بأن عليه 
)تبيني  األداء.  وقت  لفقد  القضاء؛  ينوي  ال  أنه  مث  العشاء،  صالة 

للزيلعي(.

- والصحيح أّنه ال ينوي القضاء؛ لفقد وقِت األداء، على ما يف 
»الظهريية«. لكن وقع يف بعض النسخ من »املضمرات«: »الصحيح 
أنه ينوي القضاء«. الظاهر أّنه سقط كلمُة »ال« سهوًا من الناسخ. 

)حاشية شيخ اإلسالم(.
- ويف »التجريد«: »الصحيح أّنه ال ينوي القضاء؛ لفقد وقِت 
األداء«. كذا ذكر »حسب املفيت«، و«صحيح الرواية«: »الصحيح 
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أّنه ال ينوي القضاء؛ لفقد وقِت األداء«.
- وأما سببها األصلي، فخطاب اهلل تعاىل األزيل، وتراُدُف ِنَعِمه 
تيسريًا  ظاهرًة،  أسبابًا  األوقاَت  تعاىل  اهلل  وجعل  حتصى،  ال  اليت 
للعباد؛ ألّن إجياَبه تعاىل غيٌب ال نّطلع عليه، فجعل األوقاَت أماراٍت 
ُأضيَف  للوجوب  ُمعرِّفًة  األوقاُت  وملّا كانت  اإلجياب،  ذلك  على 
وعند  السبب،  اسَم  عليها  الفقهاُء  وأطلق  أسبابًا،  وُسّميت  إليها، 
أّن  بينهما  األصوليني األوقاُت عالماٌت وليسْت بأسباٍب، والفرُق 
الداّلُة على  تأثرٍي، والعالمة هي  السبَب هو املُفضي إىل احلكم بال 
على  عالمٌة  فهو  تأثرٍي،  وال  إفضاٍء،  وال  توقٍف،  غري  من  احلكم 

الوجوب، والعلُة يف احلقيقة هي النَعُم املترادفُة. )إمداد الفّتاح(.
ولكل نفٍس طالبٍة قسٌط من نور اهلل تعاىل: َقلَّ أو كُثر، ولكّل 
لُيغَلق  قوٍم  على  وقفًا  العلُم  فليس  َكُمَل،  أو  َنَقَص  ذوٌق:  جمتهٍد 
بعَدهم باُب امللكوِت وُيمَنَع املزيُد عن العاَلِمني، بل الواهُب الذي 
هو يف اأُلُفق املبني)1( ما هو على الغيب بضنني، وشرُّ القرون ما 

طوي فيه بساُط االجتهاد وانقطع فيه سرُي األفكار.
يشرع يف  أن  أراد  ِلَمن  »ينبغي  اهلل:  رمحه  الفارايب-  قال  وقد 
احلكمة أن يكون شاّبًا صحيَح املزاج، ُمَتأدِّبًا بآداِب األخيار، وقد 
الشرائع أواًل، ويكون عفيفًا صدوقًا  القرآَن، واللغَة، وعلوَم  تعّلم 
واحليَلة،  واملكر  واخليانة،  والغدر  والفجور،  الفسق  عن  ُمعِرضًا 
الوظائف  أداء  ُمقباًل على  البال عن مصاحل معاشه،  فارَغ  ويكون 
)1( - الواهب هو اهلل، وال يصح وصفه بالذي هو يف األفق املبني، وإمنا الذي ُرِئي يف 

األفق املبني هو جربيل- عليه السالم. انظر تفسري قوله تعاىل چ ھ  ے  ے  ۓ   
ۓ  چ ]التكوير: ��[ يف التفاسري املشهورة.
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الشرعية، غرَي ُمِخلٍّ بُركٍن من أركان الشريعة أو ألدٍب من آداهبا، 
احلكمة  إال  قدٌر  عنده  لشيء  يكون  وال  والعلماء،  للعلم  ُمعّظمًا 
وأهلها، وال يّتخذ علمه وحكمته حرفًة، ومن كان خبالف ذلك 

فهو حكيم زوٍر، وال يعّد من احلكماء، انتهى.
فهذا يدّل على تقدمي احلكمة العملية اليت هي هتذيب األخالق 
على احلكمة النظرية. وقال: »ومتام السعادة مبكارم األخالق كما 

أّن متام الشجرة بالثمرة«. )من كتاب مثرة الشجرة(.

* مت *

)شعر(: 
أخا العلم ال تعجل بعيب مصّنٍف  
ولـم تتَـَيّقْن َزلـًة منـه ُتعَرُف

فكم أفسَد الراوي كالمًا بعقلِه  
وكم َصَرَف األقواَل قوٌم وصّحفوا

وكم ناسخ أضحى ملعىًن مغـّيرًا 
وجـاء بشيٍء لـم ُيِرْدُه املصّنف

ُدوستاِن نيك خواهه طوطى حلو اللساِن
ُدْشَمـَناِن بدزبـانه ماِر مسموُم الُلعاِب

www.d
ar

ul
-k

ut
ub

.c
om



��1

*  *  *
وممن ذهب إىل الوجوب ورجحه: الشيخ قاسم اجلمايل، وابن أمري 
احلاج، وعمر بن جنيم، والعالمة القورصاوي، واملفيت حسن احلليب، 
وشهاب الدين أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي، وحممد أمني 
ابن عابدين، ومرتضى بن قطلغش القزاين السميت أخريًا، ورفيق بن 
طيب القورصاوي، والشيخ أبو صاحل نيازُقلي بن شاه نياز اخللجي، 
وعبد اهلل بن عبد الرمحن بن عمر املّكي سراج الدين، والشيخ حممد 
شريف بن إبراهيم البريكوي، واألمري حيدر بن معصوم البخاري، 
اجلرتوشي،  بن حيىي  اهلل  املفيت، وعبد  الربندقي  بن احلسني  وحممد 
وشاه أمحد بن رفيق السماكي، وحممد أمني بن سيف اهلل الصباوي، 
ومحزة بن حممود بن احلسني الربزوي احليسوب، وحممد يار بن عبد 
اهلل احلاج، وإسحاق بن سعيد، والشيخ َدولَتشاه بن عادلشاه، ونعمة 
اهلل بن بيكتيمر الصاّلجي، وشرف الدين بن زين الدين االستريل، 
وحممد بن محيد بن مرتضى القزاين، وإبراهيم بن خوجش، وفضل 
بن سيف اهلل الكيزلوي، واملفيت عبد السالم بن عبد الرحيم، وسعيد 
بن أمحد الشرداين أخريًا، ومشس الدين بن عبد الرشيد القشقاري، 
وأبو عبد اخلالق أعظم بن عبد الرمحن التنكي، واملفيت عبد الواحد 
بن سليمان، وعياض بن ظهري اخُلَجندي مفيت خبارى، وفخر الدين 
السوين، وتاج الدين بن عبد الرشيد االشتراكي، وعلي بن سيف اهلل 
التونتاري، وعبد اللطيف بن سبحان القرجي، وهبة اهلل الصالوجي 

أخريًا، ونياز بن بنيامني البلخي مفيت خبارى.

َتـمَّ 
]ناظورة احلق[
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