
 الوميض على البغيض املسمى بالنقيض الربق

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 سبحانك ما يكون ىل أن أقول ما ليس ىل حبق إن كنت قلته فقد علمته     
ربنا آمنا مبا  ،فسك إنك أنت عالم الغيوبتعلم ما  ىف نفس وال أعم ما ىف ن

بيننا وبني قومنا باحلق ربنا افتح  ،أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
ربنا وال تسلط علينا الذين جعلت ىف قلوهبم أكنة أن  ،وأنت خري الفاحتني

وإذا قيل هلم  ،هم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذا أبداعيفقهوه وىف آذا�م وقرا وإن تد
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم ال يعقلون ا و الاتبعوا ماأنزل هللا ق

 .ال يهتدونشيئا و 

 :أما بعد     

 َسْعيـُُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ   َأْعَماًال  بِاْألَْخَسرِينَ  نـَُنبُِّئُكمْ  َهلْ  إخالء اخللة الروعية      
نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  ذلك بأن الشيطان زين هلم  ،ُصنْـًعا ُحيِْسُنونَ  أَنـَُّهمْ  َحيَْسبُونَ  َوُهمْ  الدُّ

اهلمم وإىل هللا املشتكى من زمان أضحى  ،هم وأعمى أبصارهممأعماهلم فأص
 فيه مقاصة واجلهلة متناصرة ومن مريد بطال متمرن على العناد متجرد للفساد ال

وال يؤل نظره إىل اعتقاد وال يزال يتمجمج مبجمجة ال تؤل إىل  ،يرد فكره براد
مدرجة وال يكاد يبني تبًا لفتنته وتعسًا جملمجته قد أعرض عن احلق وسعى ىف 

فإذا هو قد انتهى إىل أمور  ،األرض ليفسد فيها ومينع اخلري ويصد عن السبيل
ة وطلبا التفاق األئمة واجلمع بني نعمل هبا اتباعا للسنة واجتنابًا عن البدع

وأخذته مبجامع القلب وجتارت  ،فغاظه ذلك ملا اشربت ىف قلوبه البدعة ،األدلة
وجعل يستميل  ،مال البدعةفتشمر إلبطال السىن وأع ،فيه كتجارى الكلب



قلوب العامة هبذيانات اخرتعها وترهات ابتدعها وبكيد إما حبق منعه أو باطل 
مجعه وانتخب روايات ال تقوم مبا ادعاه وال تدل على مدعاه وال ناصر له فيها 

وهللا سبحانه يقول احلق ويهدى السبيل وهو حسىب ونعم  ،على هواه و متمناه
 .الوكيل

نشرع ىف املقصود معتمدين على الكرمي املعبود وجممل األمور  فحان أن     
والقول  ،الشروع ىف الصالة بتقدمي الرفق ،الىت أنكر فيها علينا من األعمال

مل  هبإطراد كراهة النفل وقت االستواء واالمتناع عن أداء بعض النوافل على وج
وخفض الصوت  ،هوختم والتوقف ىف سنية ابتداء الطعام بامللح ،يرد به الشرع

 ،وبالسالم على اجلانب األيسر ىف سائر الصلوات ،بالسالم ىف صلوة اجلنازة
شارة والقول بسنية اإل ،ونفى مشروعية صالة احتياط الظهر ،وكيفية محل اجلنازة

أو  ،ضان وشوالمر بناء الصوم والفطر على رؤية غري ونفى صحة  ،ىف التشهد
 .فنفصلها ىف فصول ،إكمال ماعدا شعبان وشهر رمضان لذلك

 الفصل األول

 :يه مباحثف     

 الةاألول ىف كيفية الشروع ىف الص البحث 

واالعتماد بعد  ،اعلم أن املختار عندنا تقدمي رفع اليدين على التكبري     
الفراغ منه بوضع اليمىن على اليسرى حتت السرة حالة القيام الذى فيه ذكر 

 .مسنون

الواجب ىف املناظرة من تقرير املبحث وتلخيص حمل النزاع فلنقدم ما هو      
وعلم أن اخلالف بني األئمة  ،وبسط املذاهب املنقولة عن  األئمة ىف هذا الباب



وىف األقوال ، نته إياهر ومقا ،وتأخريه عنه ،تقدمي رفع اليد على التكبري ىف ترجيح
 .ووقته ،وكيفيته ،االعتمادمث ىف حمل ، الثالثة رواية عن النىب صلى هللا عليه وسلم

واخلالف ىف سنية االعتماد واإلرسال إمنا هو ىف حالة القيام الذى بعد      
 .وعدمها على التفصيل الذى سيتلى عليك فيما بعد ،الشروع ىف الصالة

شهر الروايتني عن مالك وأ ،عى رمحه هللا إىل ختيري بينهمافذهب األوزا     
والذى اتفق عليه أصحابنا والشافعى رمحهم هللا  ،اإلرسالرمحه هللا إن السنة فيه 

وعند  ،وموضع االعتماد عنده الصدر ىف رواية عنه وحتته ىف أخرى ،خالفه
 .أصحابنا رمحهم هللا حتت السرة للرجال والصدر للنساء

وأما كيفيته فعند أىب يوسف رمحه هللا يقبض باألمين رسغ األيسر ملا روى      
وهو  :قال الفقيه أبو جعفر اهلندواىن ،ة والسالم أخذ مشاله بيمينهأنه عليه الصال

ضع حبيث يكون الرسغ وسط الكف ملا روى وعند حممد رمحه هللا ي ،أحب إىلّ 
 ،ومن السنة وضع اليمني على الشمال :عن ابن عباس رضى هللا عنهما أنه قال

خ رمحهم هللا أن فاستحسن كثري من املشاي :قال مشس األئمة السرخسى رمحه هللا
وعند  ،بني الروايتني وعمال باحلديثنييأخذ رسغ األيسر باخلنصر واإلهبام مجعا 

 .بعضهم يضع باطن كفه اليمىن على ذراع اليسرى

حىت  ،عند أىب يوسف رمحه هللا فيه ذكر مشروعٌ  مث االعتماد سنة قيامٍ      
وعند حممد رمحه  ،جلنازةالة الثناء والتعوذ والتسمية والقنوة وىف صالة ايعتمد ح

وىف النوادر عنه أنه  ،فال يعتمد ىف األحوال املذكورة ،فيه قراءةٌ  هللا سنة قيامٍ 
وىف الظهريية و هو  ،الوتر ةضع ىف صالة احلنازة وقنو ييرسل ىف حالة الثناء و 

السنة ىف صالة اجلنازة وقنوت الوتر  :وقال أبوحفص الفضلى رمحه هللا ،املختار
وقال أصحابه كالقاضى أىب على النسفى  ،وتكبريات العيد والقومة اإلرسال



 ،إن السنة ىف هذه املواضع االعتماد :واحلاكم عبد الرمحن بن حممد الكاتب
واملشهور أنه مع أىب يوسف وعليه  ،واختلفت الرايات عن أىب حنيفة رمحه هللا

وعنه أنه يرسل إىل الفراغ من التعوذ وبه أفىت أبو  ،محهم هللاأكثر املشايخ ر 
القاسم الصغار رمحه هللا وغريه والذى يقتضيه الدراية ويساعده الرواية إنه يرسل 

 .مع التكبري

ن هذه الرواية تدل إ :)احلصر(فيما نقله عن  )شرح األوراد(وقد قال ىف      
 ،يه مث يرسلهما كما قال مالك رمحه هللاعلى أن املصلى إذا كرب لالفتتاح يرفع يد
فقد خالف قوهلم  ،ومن ترك اإلرسال ،مث يضع اليمىن على اليسرى حتت السرة

وبه ميكن اجلمع بني الروايات والعمل باألحاديث الواردة ىف هذا  ،هذا كالمه
 ،)فتح القدير(وقد نص ىف  ،الباب حيث ال نص وال رواية على نفى ذلك

الدليلني ولو كان أحدمها مرجوحا أوىل من إمهال  ريمها إن إعمالوغ ،)العناية(و
وعلى هذا املنهاج مضى مشاخينا أولوا األيدى واألبصار وعليه عملنا  ،أحدمها

 .مهمأناس بإما اتقاء من أن نأتى بالعمل خبالفهم يوم يدعى كل

رها باالستعاذة مما نعمل دفأنكره ذلك الرجل وكتب ىف رده رساالت ص     
شحنها بعبارات سخيفة وكلمات ركيكة و به من سنن الشريعة وآداب الطريقة 

وزعم أنه ينتصر هبا ىف إثبات الدعوى  ،ونقل روايات فرعية ال ترتبط حمل النزاع
وإشاعة البدعة الىت يستهويها  من استنتاج بطالن العمل  ،الباطلة الىت يدعيها

من املشايخ الكرام وحرمة العمل  وبطالن قول حممد رمحه هللا وغريه ،هبذا الوجه
جهه أهدى أمن أفمن ميشى مكبا على و  ،به وتضليل العامل وتبديعه بل تكفريه

 .ميشى سويا على صراط مستقيم



ما فرغ من التكبري بال إرسال ىف مسئلة وضع اليدين حتت السرة كقال و      
جامع (و ،)املضمرات(و ،)فتح القدير(و ،)اهلداية(وأحاله إىل  ،هو الصحيح

 )شرح جممع البحرين(و ،)الكاىف شرح الواىف(وأحاله إىل  ،وهو األصح )الرموز
 ،وبه يفىت وأحاله إىل مشس األئمة احللواىن )الدر املختار(البن ملك رمحه هللا و

والصدر الشهيد رمحهم  ،والصدر الكبري برهان الدين ،ومشس األئمة السرخسى
وهو  )فتح القدير(وعليه األكثر كما ىف  )إيضاح اإلصالح(و )الذخرية(هللا و

لعلى القارى رمحه هللا وعليه أكثر  )شرح املشكاة(املعتمد ىف املذهب كما ىف 
زى اإلطالق واالتفاق والذكر ىف  :مث قال )جامع املباىن(املتون املعتربة كما ىف 

 )جممع البحرين(وأحاله إىل  ،بال إشعار اخلالف أقوى من التصريح بالرتجيح
فتوى (و )السراجية(و )التجنيس(و )والولواجلى(للزيلعى رمحه هللا  )شرح الكنز(و

نقل عن مث  ،)شرحها(و) الوقاية(و) النقاية(و) الدرر(و )اخلالصة(و )قاضيخان
 )احمليطان(مث  ،)قاضيخان(مث  ،)اخلالصة(املسلك إن أفضل الكتب هو 

 .)القنية(و )اخلزانة(و )امللتقط(و )الذخرية(و

ن تصحيح املتون مقدم على تصحيح ا حاصله إرمحه هللا م ىوعن احلمو      
 ،تصحيح التزامى ومشى أصحاب املتون ،الشروح املقدم على تصحيح الفتاوى

 .ولو من غري تصحيح على تصحيح غريها ،طريق املفهومولو ب ،فيقدم مافيها

عليه أو  ،هو الصحيح :وعن الرسالة الفصيحية أنه إذا زيل بقوله     
م بن وعن رسالة الشيخ قاس .أو به يفىت فليس لك أن تفىت خبالفه ،الفتوى

ن من يكتفى أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو قطلوبغا اجلماىل رمحه هللا إ
فقد جهل  ،ويعمل مبا شاء من األقوال من غري نظر ىف الرتجيح ،سئلةوجه ىف امل

لقول املرجوح جهل حلكم والفتيا باإن ا )الدر املختار(وعن  ،وخرق اإلمجاع
ن الرجوع عن التقليد بعد العمل وإ ،وإن احلكم امللفق باطل ،وخرق لإلمجاع



 :مث فرع عليه نقال عن الطحطاوى قوله ،وهو املختار ىف املذهب ،باطل اتفاقا
 .، هذه مجلة كالمههو باطل وحرام

يتعلق بالشروع ىف الصالة وحاصل ما مجعه ىف رسائله الثالثة بعبارته مما      
وذيل كل هذه املنقوالت عنه بقوله من نفسه واستنتج هبا ضاللة من يعمل بقول 
حممد رمحه هللا وغريه من املشايخ اجملتهدين وربك أعلم مبن ضل عن سبيله وهو 

 .أعلم باملهتدين

وهلم ننظر فيما قاله ونكشف حاله فالذى نقله من الروايات على      
إمنا يدل على سنية االعتماد ىف قيام الصالة بعد الشروع فيها  تقدير صحته

وهو شرط  ،وكيف ال ،وغريه )تح القديرف(والتكبري سابق عليه نص عليه ىف 
وإذا شرع ىف الصالة كرب بقوهلم  :وهلذا فسروا قوهلم ،خارج عن الصالة عندنا

 .وليس النزاع ىف ذلك ،إذا أراد الشروع كرب :أى

صرف  ،تنبه نوع تنبه إن ما مجعه ال يسمن وال يغىن من جوع مث ملا     
الكالم بعد ما مضى أيام إىل ترجيح رفع اليدين مع التكبري كما روى عن أىب 

ويشري إليه عبارة القدورى رمحه هللا ىف  ،يوسف وحكى عن الطحاوى رمحهما هللا
ضى خان وإليه ذهب شيخ اإلسالم خواهر زاده وأبو نصر الصغار وقا ،خمتصره

 .ونقل عن القنية أنه قول أصحابنا مجيعا ،وصاحب اخلالصة وغريهم

أقول تقدمي الرفع على التكبري املشروع ألعلم األصم وعالمة الشروع هو      
وعليه بناء املتون  ،وغريه )اجملمع(قول أىب حنيفة وحممد رمحهما هللا نص عليه ىف 

وقال  ،وغريها )التنوير(و )امللتقى(و )الغرر(و )النقاية(و )الوقاية(و )الواىف(ــك
وغريها  )العناية(عليه أكثر مشاخينا رمحهم هللا كما ىف  :مة السرخسىمشس األئ

عامة و  ،)شرح التحفة(و )فتح القدير(وعليه عامة املشايخ رمحهم هللا كما ىف 



 )خمتارات النوازل(و )دايةاهل(وهو األصح كما ىف  ،)الغاية(علمائنا كما ىف 
 و )الدرر(و )كشف احلقايق( للزيلعى و )زالتبيني شرح الكن(و )أنفع الوسائل(و
وهو اختيار الفقيه أىب جعفر  ،)شرح األوراد(ه نأخذ كما ىف وب) جمع األ�ر(

 ،)جممع األ�ر(واختيار النسفى رمحه هللا كما ىف  ،وغريه )احمليط(وغريه كما ىف 
ى هللا عنهما أنه صلى هللا عليه وىف سنن النسائى رمحه هللا عن ابن عمر رض

وىف األقوال الثالثة رواية  :)فتح القدير(قال ىف  ،مث يكرب ،وسلم كان يرفع يديه
 ،فيونس بأنه صلى هللا عليه وسلم فعل كل ذلك ،عن النىب صلى هللا عليه وسلم

 ،ويرتجح من بني أفعاله هذه تقدمي الرفع باملعىن الذى أبداه املصنف رمحه هللا
 ،لدين الضرير رمحه هللافوائد اإلمام محيد او  ،)تجنيسال(ذلك أيضا ىف  ورجح

وغريها حىت قال ىف  )الفتاوى احلسامية(للخبازى رمحه هللا و )شرح اهلداية(و
 .إذا كرب قبل أن يبلغ يديه إىل شحمة أذنيه ال يرفع بعد ذلك يديه :)التجنيس(

وقال قاضيخان رمحه هللا ىف صدر فتواه ما حاصله إن ىف املسئلة      
املختلف فيها بني أصحابنا رمحهم هللا إن كان مع أىب حنيفة رمحه هللا أحد 

 ،فيأخذ بقوله عند ابن املبارك رمحه هللا وإال ،فال يتجاوز إىل قول غريه ،صاحبيه
ري غكان املفىت مقلدا  وإن ،وخيري عند بعضهم إىل مسائل يسرية ىف املعامالت

ومقتضى ذلك إن  ،ويضيف اجلواب إليه ،جمتهد يأخذ بقول من هو أفقه عنده
مث على قول أىب  ،العمل والفتوى على قول أىب حنيفة رمحه هللا على اإلطالق

وقال ىف  ،)خزانة الفتاوى(كذا كما فصله ىف وه ،يوسف مث حممد رمحهم هللا
فاألصح أنه يفىت بقول اإلمام  ،املفىت جمتهداإذا مل يكن  )الفتاوى السراجية(

الواجب عندى  )التجنيس(رمحه هللا ىف  )دايةاهل(وقال صاحب  ،مطلقا رمحه هللا
البن  )رسالة رفع الغشاء(أن يفىت بقول أىب حنيفة رمحه هللا على كل حال وىف 

حيتاج ىف ه هللا ال ن قول أىب حنيفة رمحعنها إ) ىشرح امللتق(النجيم ونقله ىف 



إذا كان دليل اإلمام  :وقال أيضاً  ، تصحيح املشايخ رمحهم هللالعمل به إىل
ال يلتفت إىل قول بعض املشايخ رمحهم هللا إن الفتوى  ومذهبه ثابتاً  واضحاً 

ونقل هو وشارح  ،وال يعمل به وإن كان ىف كتاب مشهور ،على قول صاحبيه
 :الفتاوى إذا عارضتها نقول :قوله ال عربة لنإن) أنفع الوسائل(ى عن لتقامل

 .وإمنا يستأنس مبا ىف الفتاوى إذا مل يوجد ما خيالفها من كتب املذهب ،املذهب

ونقل الرجل عن احلموى إن ما ىف املتون والشروح مقدم على ما ىف      
الفتاوى وهذا كله مما مينعه عن اختيار قول قاضيخان رمحه هللا وغريه دون رواية 

خبالف  ،مث قوهلما حمكم ال يقبل التأويل  وظاهر الرواية عنهما ،وغريها )اهلداية(
وحمتمل ميكن محله على  ،الرواية عنه رفإنه غري ظاه ،قول أىب يوسف رمحه هللا

من أنه يرفع مع هللا  )جامع الرموز(و )الكشف(ويؤيده ما ىف  ،املقارنة باجلزء
الظاهر أنه تفسري هلذا القول  ذاً إ )النظم(ويرسل مع أكرب وعليه الفتوى كما ىف 

 .سائر املعتربات قول آخرىف إذمل يوجد 

والتهليل  رن السنة ىف القراءة والذكفنقول ال شك إ ،وإذا تقرر هذا     
مكن السامع من عدها من وهو التؤدة وتبيني احلروف حبيث يت ،والتسبيح الرتتيل

وعن قتادة رمحه هللا سألت أنس بن مالك  ،ثغر رتل ورتل إذا كان مفلجا :قوهلم
 :مث قرأ ،كان ميد مدا  :فقال ،رضى هللا عنه عن قراءة النىب صلى هللا عليه وسلم

ارى و ميد بالرحيم رواه البخ ،وميد بالرمحن ،ميد بسم هللا ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 ،الفخذ فال حمالة إن التكبري ميتد إىل أن يصل اليد إىل منتصف ،رمحه و غريه

ترى إن قاضيخان رمحه هللا  ويستوعب هذه املسافة أال ،وجياوز موضع االعتماد
وإن السنة ىف تكبريات  ،فسرها باملقارنة ابتداء وانتهاء ،وغريه ممن اختار املعية

وغريه بكون أول التكبري  )احمليط(وفسرها ىف  ،االنتقاالت املقارنة على  الصحيح
ومسافة هذا  ،ضع اجلبهة على حمل السجود مثالوآخره مع و  ،مع أول اخلرور



فبطل القول بأن ذلك إفراط ىف  ،ليست بأقصر من مسافة ما يتحرك فيه اليدان
صاحب  املد وجتاوز عن احلد إذ ال فرق إال أن حركة اليد على ما اختاره

رمحه هللا على سبيل اهلبوط وعلى ما اختاره قاضيخان رمحه هللا على  )اهلداية(
والتكبري يقارن احلركة على القولني على إنا لو  ،الصعود واملسافة واحدةسبيل 

إن  :نقول ،يه قاضيخان رمحه هللا وغريه من معية الرفعنا وقلنا مبا ذهب إلتنزل
الفراغ من التكبري ال يتحقق إال بالشروع ىف فعل آخر كالقيام مثال كما أن 

فال نسلم  ،إال بالشروع ىف القومة هالركوع عبارة عن اإلحنناء وال يتحقق الفراغ من
 .أن الشروع ىف قيام يكون قبل عود اليد إىل موضع االعتماد

ا ىف أنه مىت يدرك فضل تكبرية اختلفو  :رمحه هللا )كفاية الشعىب(قال ىف     
وقال  ،لتكبرية اإلمام أو موصولةً  ،إذا قال مقارنةً  :فقال بعضهم ،االفتتاح
وإال فاته ألن كل فعل قبل  ،مام ىف الثناء يدركإذا شرع ما دام اإل :بعضهم
 .فهو تبع للتكبري انتهى ،القراءة

فلعلك ال تشك أنه ال رواية  ،حطت جبوانب الكالمأوإذا علمت هذا و      
 )األوراد(وما ىف شرح  ،ملا ادعاه ال صرحية وال إشارة وال صحيحة والضعيقة

وغريها ساملا عن املعارض نص ىف اإلرسال حالة  )جامع الرموز(و )الكشف(و
وباجلملة إن تقدمي الرفع  ،وهو اإلطالق والتخلية كما ىف القاموس وغريه ،التكبري
فيكون أوله مع أول اخلفض وآخره مع وصول  ،فالتكبري يقارن اإلرسال ،راجح

وليس هذا بإفراط ىف مد  ،اليدين إىل النهاية والتجاوز عن موضع االعتماد
فإن القائل باملقارنة يثبت املد هبذا القدر  ،وال جتاوز عن حد الرتتيل ،التكبري

 .وميد حنوه ىف االنتقاالت



 )اهلداية(وما ذكر من أن الوضع سنة قيام فيه ذكر مسنون كما ىف      
ويضع كما فرغ من التكبري كما ىف الفتاوى وال يرسلهما بعد االفتتاح كما ىف 

والذى يدل على ثبوته  ،وال رواية على النفى ،زاعنحمل ال ال ميس )فتح القدير(
 )البداية(مع ما مر ما قال اإلمام زين الدين أبوحامد الطوسى رمحه هللا ىف 

وغريها ىف بيان صفة الصالة ارفع يديك عند التكبري حبيث حياذى إهباماك 
 ،أرسلتهمافكرب مث أرسلهما برفق فإذا  ،فإذا اتقرتا ىف مقرمها ،شحمىت أذنيك

وأكرم اليمني بوضعها على الشمال وانشر   حتت سرتكفاستأنف رفعهما إىل
 )شرح األوراد(ومثله ىف  ،ى واقبض هبا كوعهار أصابع اليمىن ىف طول ذراع اليس

بن حممد  روحفص عموما قال اإلمام جنم الدين أب ،)خالصة الصالة(نقال عن 
يرسل يديه ىف حالة  :لك رمحه هللاقال ما  :)احلصر(النسفى رمحه هللا ىف كتاب 

ا يضع ميينه على مشاله حتت السرة له أن النىب ضلى هللا عليه وسلم  وعندن ،القيام
ولنا قوله عليه الصالة و السالم  ،مث يرسل ،كان يرفع يديه عند تكبرية االفتتاح

وما رواه معناه أنه يرسل  ،إن من السنة وضع اليمني على الشمال حتت السرة
 .مث يأخذ و به نقول ،رفععن 

رمحه هللا بعد ما نقله عنه إن هذه الرواية تدل على  )وراداأل(وقال شارح      
مث  ،مث يرسلهما كما قال مالك رمحه هللا ،أن املصلى إذا كرب لالفتتاح يرفع يديه
فقد خالف قوهلم هذا   ،ومن ترك اإلرسال ،يضع اليمىن على اليسرى حتت السرة

مع بني األخبار واآلثار والعمل بالروايات بال جتشم حيصل اجلوبذلك  ،كالمه
تكلف إذ ال يدل رواية اإلرسال على الدوام وال رواية الوضع على أنه وقت 

 ،ونظري ذلك إن السنة ىف حال القيام عند أىب يوسف رمحه هللا القبض ،اإلحرام
فجمع  ، الوضعوعند حممد رمحه هللا ،واختاره الفقيه أبو جعفر رمحه هللا وغريه

ن يأخذ رسغ األيسر باخلنصر واإلهبام من املشايخ رمحهم هللا بينهما بأ املتاخرون



وباهلل  ،س األئمة السرخسى رمحه هللاره مشويبسط األصابع الثالثة كما ذك
 .دصمة والسداالتوفيق ومنه الع

قد نقل ما هو نص ىف خالف  )جامع املباىن(أنه مل قيل له ىف  :تنبيه     
 .كتاب ضعيف وصاحبه جمهول) جامع املباىن(تعلل بأن  ،هوائك

فكيف اعتمد  ،لو كان كذلك )جامع املباىن(وال خيفى عليك أن أمر      
ومن  ،فانتحله منه ،)السراجية(و )الولواجلى(و )التجنيس(عليه فيما نقله عن 

 . الكذب وأنتم تعلمون؟تفرتون على هللا مثله أ

 )األوراد(وشرح  )احلصر(و )بداية(أنه ملا اضطر إىل اإلقرار مبا ىف  :تنبيه     
وقال يعلم من تقييد اإلرسال  ،حتته من طائل  حمل باطل ليسوغريها التجأ إىل

إىل  :ويبطله قوله ،برفق لزوم التمكن من الفراغ من التكبري من موضع االعتماد
هل  ،عنه معىن اإلرسال ويأىب ،فاستأنف رفعهما إىل حتت سرتك :وقوله ،جنبه

أنه ال يقدر على استنباط املعاىن واستخراجها من الصحاح والقاموس فهال 
وقد نقل ىف مسلك هذه الرواية عن  ،)األقيانوس(و )األخرتى(يرجع إىل ترمجة 

والظاملون مهلكوا نفوسهم  ،هومحله ال على املعىن الذى محل )األوراد(شرح 
 .ا رؤوسهمواجملرمون ناكسو 

أنه ملا فرغ عن  :كالم قاضيخان رمحه هللا ىف املسئلة هو  مإن متا :تنبيه     
التكبري يضع يده اليمىن على يسرى حتت السرة وكذا ىف تكبريات العيد 

وهو نص ىف الوضع ىف  ،ويرسل ىف قومة هذا كالمه ،وتكبريات اجلنازة والقنوة
 )اهلدية(قول صاحب مقابال ل )العناية(فلهذا ذكره صاحب  ،تكبريات العيد

ومشس األئمة احللواىن رمحهم ليكون هو الصحيح احرتازا عنه كما هو احرتاز عن 
والرجل وأنصاره ال يعملون به فكيف يعملون  ،قول الفضلى وأصحابه رمحهم هللا



ويقدمونه  ،وغريها )اهلداية(حجة على من يعمل مبا ىف وجيعلونه  ،بصدر كالمه
فتوبوا إىل هللا إنه لغفار  ،ين رضوان هللا عليهم أمجعنيعلى مجلة املشايخ اجملتهد

 .نسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابملن تاب أتأمرون الناس بالرب وت

وغريه حيث وجده مهافا  )جامع املباىن(تتمة كالم  إنه قد حذف :تنبيه     
دأب مجلة املالحدة يستدلون على اسقاط الفرايض بنحو قوله  هلوائه على ما هو

 ،حبذف تتمة اآلية ﴾فويل للمصلني﴿ :وقوله تعاىل ﴾ال تقربوا الصالة﴿ :تعاىل
مثل الذين محلوا التورية مث مل حيملوها كمثل ﴿والقرآن ال يزيد الظاملني إال خسارا 

 .﴾احلمار حيمل أسفاراً 

 :ىف نقل قوله )اجملمع(وشرح  )الكاىف(على  ولقد افرتى كذبا :تفضيح     
بته الذكر ىف والزيلعى وغريمها ىف نس )جممع البحرين(وعلى  ،هو األصح عنهما

وعجز عن رفع ما نقله عن مشس  ،شعار اخلالف إليهمازى اإلطالق من غري إ
 )الذخرية(األئمة احللواىن والسرخسى والصدر الكبري والصدر الشهيد و

إيضاح (وإمنا انتحله من  ،وغريها )التجنيس(و )لولواجلىا(و )املضمرات(و
مع إن ما نقله ال خيلو عن شوب الكذب وخلط  )جامع املباىن(و )اإلصالح

إمنا هو  ،غريهاو  )العناية(و )الذخرية(و )احمليط(الوضع عليهم إذ املوجود ىف 
فالسنة  وذكر مشس األئمة احللواىن رمحه هللا إن كل قيام فيه ذكر مسنون :قوهلم

وبه كان يفىت  ،وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه اإلرسال ،فيه االعتماد
والرجل وجد  ،والصدر الشهيد ،وبرهان الدين الكبري ،مشس األئمة السرخسى

 ولبس جبعل كل منها روايات مستقلة مزيلة بقوهلم )إيضاح األصالح(ذلك ىف 
 )املضمرات(و )فتح القدير(و )دايةاهل(وليس ىف  ،ون بعيدوبه يفىت وبينهما ب

 ،هو الصحيح :وقوهلم ،كما فرغ من التكبري بال إرسال  :قوله )جامع الرموز(و
موافقا لشمس األئمة رمحه هللا مع إمكان  )اهلداية(إمنا يتعلق مبا فصله ىف 



وصحة التفصيل ال  )اهلداية(متعلق بتفصيل  )فتح القدير(املناقشة بأن تصحيح 
وال تستتلزمها أيلبسون احلق ىف مواقعه وحيرفون الكلم عن  ،توجب صحة املفصل

 .؟مواضعه

مالفقه ىف ترجيح املقارنة بأنه قول قاضيخان رمحه هللا وكالمه  :تنبيه     
 ،مقدم على غريه ألنه من أهل الرتجيح وأنه فقيه الناس على ما نقله احلموى

نقال عن أىب  ،ويرفع يديه للتحرمية :ة ىف عبارة الكنز وغريهومحله الالم الواقع
حتريفا وتصحيفا لريجع إىل كالم قاضيخان  ))مع((السعود رمحه هللا على معىن 

 )اهلداية(فإن صاحب  ،رمحه هللا وغريه استبدالل للذى هو أدىن بالذى هو خري
 شحمة أذنيه يديه إىلأنه إذا كرب قبل أن يبلغ من  )التجنيس(رمحه هللا صرح ىف 

وكالمه ىف جنب صاحب  ،وما قدر أىب السعود ،ال يرفع بعد ذلك يديه
 .وكالمه حىت يرتك هذا ويؤخذ بذلك ،رمحه هللا )اهلداية(

ال يكاد يصح على  ،إن قاضيخان مقدم على غريه وأنه آه :وما قاله     
بعض األشخاص  أو مأول بأن املراد منه تقدمه بالنسبة إىل ،إطالقه فهو فاسد

فكيف يصح هذا احلكم بالنسبة إىل مشس األئمة  ،وإال ،أو حنوه ،املعينة
 ،احللوائى ومشس األئمة السرخسى رمحهما هللا وأمثاهلما ومن هو أنبل منهما

فإ�ما أعلى كعبا وأطول باعا وأرفع شأنا وأقدم زمانا على أن تقدمه على 
ومى قرره أمحد بن سليمان الر ا و على مرمحه هللا وأمثاله إمنا ه )اهلداية(صاحب 

 ،وذلك األمر غري مسلم هلم ،وتبعه من تاله ،املعروف بابن كمال ىف طبقاته
 دورمبا جيعل الواح ،وحاله أنه ال يعرف كثريا من الرجال الذين ذكرهم ىف كتابه

فكيف عرف أحواهلم  ، صاحبهاتب ال إىلوينسب كثريا من الك ،وبعكس ،اثنني
ومييز مراتبهم نعم الفقهاء واملتفقهة على املراتب السبعة الىت ذكرها وإن 
 ،ساعدناهم فيه إال أنه أفحض الغلط ىف تعيني رجال الطبقات ىف مراتبهم وأفرط



ونزل  ،جعل قاضيخان رمحه هللا ىف مرتبة مشس األئمة رمحه هللا وغريه  مثالً 
نه مبرتبتني وأبابكر أمحد بن على الرازى املعروف ع )اهلداية(القدورى وصاحب 

 ،محه هللا مقدم على مشس األئمةمحهم هللا مبرتبة مع أن القدورى ر باجلصاص ر 
ومثلهما رمحهم هللا والرازى رمحه  )اهلداية(فكيف ال على قاضيخان وصاحب 

 الدين بل بالرتبة أيضا وكلهم أئمة ،هللا مقدم عليه ولست أقول بالزمان فقط
 .هللا فضل بعضهم على بعض ودعاة احلق على األرض ولكن

إن هذا الذى اليثبت كالمه ىف شيئ كما هو حاله  ىف  :تفضيح     
إن املقارنة قول أصحابنا مجيعا وعدها  )القنية(حماوراته نقل أوال عن صاحب 
 .مشهورة بضعف الرواية وصاحبها معتزىل) القنية(من أفضل الكتب مث يقول إن 

مث ماذكره من أن الذكر ىف زى اإلطالق أقوى من التصريح بالرتجيح      
وكذلك ما نقله عن احلموى يبطله ما نقله  ،يبطله ما نقله عن الرسالة الفصيحية

عن املسلك على املعىن الذى قصده ملا إن الكتب الىت فضلها ىف املسلك على 
فة وحكم الف اعتقد مسائل متخكي! فسبحان هللا  ،غريها كتب الفتاوى

 .بقضايا متناقضة

ويبطله اجلميع ما تقرر عند األئمة  الراسخني ىف العلم السابقني ىف      
مث بقول من هو  ،مث باألوثق دليال ،مث باألحوط ،الدين أنه يأخذ باجملمع عليه

مث ومث  ،مث حممد رمحهم هللا ،مث أىب يوسف ،وأورع عنده كأىب حنيفة ،أفقه
وقل جاء احلق وزهق ﴿ ،افخذ ذلك وثوق ،واألقدم فاألقدم ،باألنسب فاألنسب

 .﴾الباطل إن الباطل كان زهوقا



إن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل  )الدر املختار(مث ما نقل عن      
ضر لو صح إمنا ي ،وهو املختار ىف املذهب مع كونه متناقضة ىف نفسه ،اتفاقا

 .على من رجع عن التقليد

على نقض العمل بعد اإلتيان به كإعادة صالة صليها  :ارةً فقد محل ت     
لرأس بالرجوع إىل إجياب مسح كله مقلدا مقلدا ألىب حنيفة رمحه هللا مبسح ربع ا

مذهب وصلى  وأما إذا صلى ظهر يوم مثال على ،حادثة بعينها ملالك رمحه هللا
 .ىف غريه الظهر على مذهب آخر فال منع عنه

القطعى كأخذه مبذهب من يرى   العمل باحلرامعلى مايؤدى إىل :أخرىو      
بينونة إمرأته بطالقه مكرها وعدمه على آخر فيطأ األختني مقلدا للمذهبني 

وال حترك  ،فتخجل به ،وذلك مما ال يتصور فيه خالفه ال تتقوه مبا دار ىف خلدك
ه هللا معناه وما نقل عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفى رمح ،لسانك لتعجل به

وبفقه القائل وورعه على املضطر إىل التقليد  ،الرتجيح بالدليل حسبما قدر ألهله
وممن   ،وأمثاهلما كيف ما كان ،أو عليه الفتوى ،هو الصحيح :ال الرتجيح بقوهلم

وذكر  ،خذ بقول ال دليل عليهمحه هللا ال يرى جواز الفتيا واألفإن الشيخ ر  ،كان
ىف ترمجة ابراهيم بن يوسف رمحه هللا أنه روى عن أىب  )اجمتاج الرتر (ىف كتابه 

ل ألحد أن يفىت بقولنا مامل ال حي :يوسف عن أىب حنيفة رمحهما هللا أنه قال
وهذه الرواية محلتىن على شرحى للقدورى ذكرت  ،مث قال ،يعرف من أين قلناه

كان هو اجلدير هذا كالمه ومانطق به دليل من هللا   :مث قالوا ،فيه من أين قلناه
فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ﴿ ،بالتسليم

 .﴾أليم

 البحث الثاىن



 ىف تفصيل ما يتعلق بكراهة النفل وقت االستواء على اإلطالق

وقصد قربة وقدم املدينة ال عن طوع  ،اعلم أنه ملا حج ال ألداء فرض     
سيلة إىل املباهات والتقدم على بل ذريعة إىل التكاثر وتنويه احلال وو  ،ورغبة

األمثال شهد هناك رجاال يصلون ىف األوقات املمنوعة ويشتغلون وقت االستواء 
ت االستواء خمرج عنها إن كراهة النفل وق :بالصالة املكروهة ومسعهم يقولون

كنت بينت الناس كراهة   فلما أن رجع صادف إىن ،مكة ويوم اجلمعة باالستثناء
 .ل لغفلته عن مذهبه ومذهب القائلفأنكر ذلك وجادل بالباط ،النافلة فيه

مث كتب ىف رسالته يستصرخ مبا نقله عن الشرح اجلديد للحلىب على      
ه نهللا وهو الرواية املشهورة عنه أمن أنه روى عن أىب يوسف رمحه  )منية املصلى(

من أن نفى كراهة  )األشباه والنظاير(جواز التطوع وقت الزوال يوم اجلمعة وعن 
ر ونقل عن الد ،صحح املعتمدالنافلة وقت االستواء على قول أىب يوسف امل

 .املختار مثله

أقول األوقات الثالثة أعىن حني طلوع الشمس وزواهلا وغروهبا ال جيوز      
وجيوز النوافل مع الكراهة عند  ،صر ذلك اليومإال ع الفرايض فيها عندنا أصالً 

أىب حنيفة وحممد وىف رواية عن أىب يوسف رمحهم هللا سواء كان مبكة وىف يوم 
شرع ىف  فلو ،كالفرايض  وعند زفر رمحه هللا ال جتوز أصالً  ،اجلمعة أو ىف غريها

لزفر خالفا  ،النافلة ىف أحد األوقات الثالثة صح حىت جيب القضاء إذا قطعه
ولو أمته  ،وجيب قطعه وقضاوه ىف وقت غري مكروه ىف ظاهر الرواية ،رمحه هللا

وىف رواية عن أىب يوسف رمحه هللا أن التنفل ىف  ،خرج من عهدة مالزمه بالشروع
وقت الزوال ال يكره يوم اجلمعة ملا روى عن أىب هريرة رضى هللا عنه أن رسول 

ال ة نصف النهار حىت تزول الشمس إهللا صلى هللا عليه وسلم �ى عن الصال



ال يكره  :وقال الشافعى رمحه هللا ،محه هللا ىف مسندهيوم اجلمعة رواه الشافعى ر 
عنه عن ملا روى جبري بن مطعم رضى هللا  وال مبكة مطلقاً ال روينا  ةيوم اجلمع

يا بىن عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا ( :لى هللا عليه وسلمرسول هللا ص
 .)يت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو�ارالب

وما روى أبو ذر  ،ضعفه أبوبكر بن العرىب رمحه هللا :قال الزيلعى رمحه هللا     
الغفارى رضى هللا عن النىب صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا صلى هللا 

ال يصلني أحد بعد الصبح إىل طلوع الشمس وال نصف ( :م يقولعليه وسل
رواه الدار قطىن والبيهقى  )تزول وال بعد العصر حىت تغرب إال مبكةالنهار حىت 
وقال  ،وهو معلول باالنقطاع وضعف الراوى واضطراب السند ،رمحهما هللا

 .فه حيى بن معني رمحه هللا وغريهالزيلعى رمحه هللا ضع

بن عامر رضى هللا عنه ثالث ساعات فإن رسول هللا  ةلنا ما رواه عقب     
عليه وسلم �انا أن نصلى فيهم أونقرب فيهم موتانا حني تطلع الشمس  صلى هللا

بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف 
 .تغرب رواه مسلم رمحه هللا وغريهللغروب حىت 

وغريمها فيه حجة على الشافعى رمحه هللا ىف  )الكاىف(و )اهلداية(قال ىف      
لى أىب يوسف رمحه هللا ىف جتويزه النفل وقت الزوال يوم ختصيص مكة وع

فغريبة ال يتقيد  ،وما ذكره من الرواية )اجملمع(وقال ابن ملك ىف شرح  ،ةاجلمع
كما   ةوغريها أنه منقطع أو معناه وال يوم اجلمع )العناية(وقال ىف  ،هبا املشهور

فتح (وقال احملقق رمحه هللا ىف  ،وال خطأ :أى ﴾إال خطأ﴿ :ىف قوله تعاىل
واالستثناء عندنا تكلم  ،الواقع فيه بعد التنزل استثناء يوم اجلمعة )القدير
فيقدم عليه حديث  ،اجلمعة حاصله �يا مقيدا بكونه بغري يومفيكون  ،بالباقى



عقبة رضى هللا عنه املعارض فيه ألنه حمرم وكونه خمصصا لعمومه يتوقف على 
بل هو خاص ىف الوقت وعام ىف الصلوات هذا وقد تطاردت   ،ثبتاملقارنة ومل ت

وغريها من ) الغرر(و )خمتارات النوازل(و  )اخلالصة(و )احمليط(ــكتب املذهب ك
 ،صاؤها ويتعسر عدها واستقصاؤها على النقل هبذا الوجهحعذر إالكتب الىت يت

وصده عن  ،حب البطالة واإلتراف صرفه عن النظرإال أن  هرئ عنواملعاند مب
ال جيوز الصالة ىف األوقات  :بل قال القدورى رمحه هللا ىف خمتصره ،االعرتاف

ال جيوز جنس  :وقيل )خمتارات النوازل(وىف  ،عنه )اخلالصة(ونقله ىف  ،الثالثة
 .الصالة فيها

مث أ�م ما زادوا ىف نقل خالف أىب يوسف رمحه هللا على قوهلم وعن أىب      
يوسف رمحه هللا ومفاده أن يكون غري ظاهر الرواية عنه وذلك مشحون به 

قال ىف غاية البيان كلمة عن تستعمل ىف غري ظاهر الرواية فيما كان  ،الكتب
ر املذهب إىل غري ذكره بلفظ عن ليفيد أنه ليس ظاه )فتح القدير(وىف  ،نادرا
وقد سبق ىف فصل األول ما يوجب األخذ بذلك دون قول أىب يوسف  ،ذلك

 .ن مؤنة اإلعادةفكفينا به ع ،رمحه هللا

ض املتأخرين ممن ال يعتد بقوله مامل يعتضد بغريه  وماذكر ىف كتب بع     
كاحللىب وابن النجيم واحلصكفى رمحهم هللا على تقدير صحته إمنا تدل على 

ف رمحه هللا ال أ�ا الصحيح ىف نفسها وبالنسبة سا أصح الروايتني عن أىب يو أ�
أىب  أن قول )رسالة رفع الغشاء(إىل قوهلما كيف وقد صرح ابن النجيم ىف 

وأنه ال يفىت وال  ،إىل تصحيح املشايخ رمحهم هللا حنيفة رضى هللا عنه ال حيتاج
توى بعض املشايخ وال يلتفت إىل ف ،وال يعدل عنه إىل غريه ،يعمل إال بقوله

ال قول أىب يوسف وحممد رمحها هللا و  على وأنه ال يفىت وال يعمل ،رمحهم هللا
 .يعمل هبا وإن كان ىف كتاب مشهور



عن ابن النجيم وتلقاه احلصكفى  )شرح املنتقى(وهذا القول نقله ىف      
لئن تنزلنا فاالحتياط ىف و  ،هذا )تنوير األبصار(بالقبول واالختيار وذكره ىف شرح 

 .لعاملنيفنعم أجر ا ،ض عن اجلاهلني واعملر عفاعلم ذلك وأ ،األخذ بقوهلما

 البحث الثالث

 ىف بيان وصول ثواب العبادات للمجعول إليه من األحياء واألموات

 ضظن العوام أ�ا من فرو أنه قد حدث وشاع ىف ديارنا أمور ياعلم      
 .االسالماألعيان ىف 

فيقوم  ،أنه إذا مات أحد من وجوه الناس خيربون به املساجد :أحدها  
صلوا ركعىت فيأمر الناس أن ي ،علم مبوته أو ،املؤذن بعد صالة املغرب يوم مات

هل وهبتم ثواب الركعتني لفالن  :ويقول ،مث يتوجه اإلمام حنوهم ،فيفعلون ،اهلول
 .نونمث يدعو ويؤمّ  ،نعم :فيقولون ،املتوىف

كان   أقول ال خفاء ىف أن االنسان له أن جيعل ثواب عمله لغريه صالةً      
ويصل  ،أو قرأة قرآن إىل غري ذلك من أنواع الرب أو صدقةً  أو حجاً  أو صوماً 

وقال مالك والشافعى  ،وينفعه إن شاء هللا وذلك عندنا ،ثوابه للمجعول إليه
 .لطاعاتغريمها من ا رمحهما هللا له ذلك ىف العبادات املالية واحلج ال ىف

وأن ليس ﴿ :وخالف املعتزلة ىف كل العبادات متسكا بقوله تعاىل     
وهو إن كان مسوقا لإلتيان مبا ىف صحف ابرهيم  ﴾لالنسان إال ما سعى
واجلواب إن  ،فحيث مل يتعقبه بإنكار كان شريعة لنا ،وموسى عليهما السالم

وخيالفه ما ىف كتاب  ،وه من الوجوهظاهر اآلية أنه ال ينفع عمل الغري ألحد بوج
هللا تعاىل من األمر بالدعاء للوالدين واألخبار باستغفار املالئكة للمؤمنني 

وكذلك ما استفاض من  ،وغريها مما هو قطعى ىف حصول االنتفاع بعمل غريه



األخبار واآلثار ىف هذا الباب حبيث يبلغ القدر املشرتك منها حد التواتر فوجب 
 .تقييد ما متسكوا به مبا يهبه العامل هذا املصري إىل

بالصرب على البلية والنوايب وااللتجاء إىل الصالة عن  مث االستعانة     
لسالم إذا حزبه أمر كان عليه الصالة وا  ،املصائب مأمور هبا من جهة الشارع

ثم  عنهما أنه ملا نعى إليه أخوه قوعن ابن عباس رضى هللا ،ةفزع إىل الصال
اه ابن األثري ىف و رضى هللا عنه وهو ىف سفر اسرتجع وأناح وصلى ركعتني ور 

ويتصدق الوىل قبل مضى ليلته  :)عني العلم(وقال ىف  ،معرفة الصحابة وغريه
 .ر وإال يصلى ركعتني ويهبه الثواببشئ إن تيس

بل كل من تربع  ،ختصيص الوىل بالذكر ليس لنفى الفعل عن غريه :أقول     
كعتني أو أكثر وجعل ثوابه للميت يوجر ويصل ثوابه إليهما إن شاء هللا تعاىل بالر 

غري  ،مامل يسم من عند نفسه باسم ومل خيصصه بفعل وكيفية مل يرد به الشرع
من  ،إن الصالة الىت يسمو�ا صالة اهلول أو احلول ويؤدو�ا على حنو أحدثوه

لعلم به بالركعتني وأمر الناس أو ا ،ختصيص ما بعد املغرب األول من يوم املوت
يس هلا مث اجلمع على طريق اإلهتاب عند الدعاء مما ال ريب فيه أنه بدعة ل ،هبا

 .ايب والرباءة وغريهاأصل ىف الشريعة كصالة الرغ

فأنكر عليه عز  ،وقد شذ فيهما ابن الصالح رمحه هللا من الشافعية     
 ،ومتادت املنازعة بينهما ،اإلنكارالدين بن عبد السالم رمحه هللا وغريه أشد 
وانتصر النقاد من أرباب احلديث  ،وصنف كل واحد منهما ىف الرد على صاحبه

 :حىت قال النووى رمحه هللا ،واحلذاق من أئمة الفقه الشيخ عز الدين رمحه هللا
ه مع اعتقاد أ�ما ليستا بسنة مل أر وصليهما انسان وحد ، واضعهماقاتل هللا



رف بالدعة قد ترفع وبالغ ىف الزيادة على ورب م ،انتهى كالمهبذلك بأسا 
 .جعل يصليهما باجلماعة ىف املسجدالدين حيث 

كلية ينفض يده بال ع على قبح ذلك ويتربأ عنه ولكن الومنهم من يطل     
 ،فيصليهما باجلماعة ،وينذر نفسه ،نذر ركعتنيعن لذة البدعة فيأمر القوم ب

مث  ،ا ال فائدة فيه إمنا يصح لو نذر اإلمام ركعتني مثالوذلك مع كون مم :أقول
فيكون من قبيل اقتداء نذورة الىت يصليها اإلمام وإال قتد به هذه املينذر من 

ومن مث كنت منعت الناس  ،وىف حكمه ىف عدم اجلواز ،املفرتض مبفرتض آخر
اسرتغبنا بل  ،منع عن أصل الصالة وبينتهم هذا الوجه من غري ،عن هذا الفعل

وإىن منذ عرفت نفسى إىل اآلن إذا مات  ،هم ىف الصالة وجعل ثواهبا للميت
أو أكثر فأجعل ثواهبا له  ،واحد ممن له ىب عالقة من أهل االسالم أصلى ركعتني

 ،تعرض املفسدف ،وأمرت الناس بذلك وتقرر هذا ىف املسجد من غري نكري
األصل إن كل من أتى بعبادة ماله من أن  )الدر املختار(وكتب ىف رسائله ما ىف 

جعل ثواهبا لغريه وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر األدلة وما ىف حاشية 
وحكاية كالمه تغىن  ،صودوهو مجلة ماذكره ىف هذا املق ،رمحه هللا )الطحطاوى(

 .عن رده

 ،ويالزمون عليه ،فإ�م يفتتحون الطعام وخيتمونه بامللح :أما الثاىن     
فكان ىف أوائل قدومى بلدة قزان  ،وينكرون على املخالف ،كالواجب  ويرونه

 )البستان(ــإنه ذكر ىف كثري من الكتب ك :فقلت ،سألىن بعضهم عن هذا األمر
إنه  :وغريها )زازيةالب(و) اخلالصة(ــوالفتاوى ك ،)عن العلم(و )شرعة االسالم(و

وال عن واحد من  ولكنه مل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،سنة
ومع ذلك ال ننهى الناس إن  ،أصحابه شيئ ىف ذلك على ما قاله حفاظ األثر

ال  :قلت ؟  فما ذا تصنع أنت :السائل وقال دفأعا ،فعلوا وال نأمرهم إن تركوا



مث ملا  ،ه من الدينحلرمة التدين بشيئ مل يثبت كون؛ أفعله تعبدا وإمنا أفعله تنعما 
 )البستان(وكتب ىف رسائله ما ذكر ىف  ،إىل إنكارهسارع  ،الرجل ذلك بلغ
وعسى أن  ،وزعم أنه  ظفر مبا مل يظفر به غريه ،)البزازية(و )خالصة الفتاوى(و

 :ألىب سعيد اخلادمى رمحه هللا حيث قال )الطريقة احملمدية(يتشبث مبا ىف شرح 
بعد بعدما نقل عدة أحاديث خالية عن اإلسناد جمهولة األحوال ما حاصله 

 ولو سلم فال ،يسلم ىف حق اجلميع تسليم صحة الوضع ىف البعض ينبغى أن ال
يلزم انتفاء السنية إذ املراد املعىن األعم والفقهاء ال حيكمون مبشروعية شيئ مل 

ولو وقع التعارض يقدم أقوال الفقهاء على احلديث ألن  ،وا على صحتهيقول
 .تنا ىف األحكام هى قوهلم ال غريحج

 ،وعليه إمجاع األئمة ،قول التدين مبا ال دليل عليه ممنوع من جهة الشرعأ     
إما برفع  ،بل البد من إثبات احلديث ،وجمرد املنع ال يكفى ىف صحة العمل

أو واحد من أصحابه رضى هللا  ،إسناده إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ة و تفتيش رجاله عنهم متصال بنقل الثقة عن الثقة ساملا عن الشذوذ والعل

وإما بإضافة احلديث وحوالته إىل واحد من الكتب  ،والبحث عن أحوال رواته
وسنن أىب  ،وموطأ مالك ،وجامع الرتميذى ،املعتربة ىف احلديث كالصحيحني

وابن ماجه الدارىن وغريهم من األئمة العارفني بأحوال  ،والنسائى ،داود
 .واملرتوكنياألحاديث املميزين بني الثقات والضعفاء 

ومنع اخلادمى إمنا يتوجه إن كان الكالم ىف إثبات كون احلديث موضوعا      
بل الكالم ىف إثبات سنية افتتاح الطعام  ،وليس كذلك ،إىل أن يقوم به البيان

 ،أمر به النىب عليه الصالة والسالم أو فعله ومعىن أنه سنة أنه ،لح واالختتامبامل
ئ من األحاديث الىت ذكرها ىف هذا املدعى ومل يثبت شي ،فال بد من إثباته

طريقة السلف الصاحلني والفقهاء املتقنني  ،فكيف يتصور ثبوت السنية هبا ،بوجه



وهم مينعون عن العمل بقول مل  ،إمنا هى العمل مبقتضى األدلة وجمانية البدعة
ينسب  فكيف إذا مل ينسب إليهم ومل ،يعرف دليله وإن صح نقل الفتوى عنهم

إذ رمبا يكون الفتوى خطأ صدر عن سهو أو غفلة على هو مقتضى  ،إىل احلجة
فينقله من بعده مبجرد حسن الظن ىف قائله من غري تعمق فيه  ،اجلبلة البشرية

يقدم أقوال الفقهاء  :وقوله ،وتفتيش عن حاله فيشيع بني الناس ويتولد البدعة
إمجاع العلماء من أهله ىف حمله كما إن أراد به  ،على احلديث عند التعارض

وإال فال مرية أنه قول  ،فله نوع صحة ،يشعر به مجع األقوال وأفراد احلديث
كقوهلم إن   ،ساقط عن االعتبار باطل ينبو عن مساعه أذان أوىل األبصار

التمسك باألدلة األربعة خيتص بالعلماء السابقني وحجتنا ىف األحكام هى قوهلم 
كذلك قال   ،أن يكون احلديث موضوعا أو منسوخا أو مؤال ال غري إلحتمال

وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل هللا  ،الذين من قبلهم مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم
وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا وإنا لفى شك مما تدعونا إليه 

مما تدعونا إليه وىف آذاننا وقلوبنا ىف أكنة  ،وقالوا ما نفقه كثريا مما تقولون ،مريب
 ،مالكم كيف حتكمون أم لكم كتب فيه تدرسون إن لكم فيه ملا ختريون ،وقر

ميح هللا الباطل وحيق  ،ذلك ظنكم الذى  ظننتم بربكم فأصبحتم من اخلاسرين
 ،اب عزيز ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهإنه لكت ،احلق بكلماته

صح من خرب الواحد  والذى أمجع عليه األئمة إن ما ،تبارك هللا رب العاملني
فضال عن الكتاب والسنة املتواترة واملشهورة إذا مل يعرف خمالفته ملا هو فوقه وهو 

فهو حجة  ،ىف حادثة ال تعم هبا البلوى ومل يكن مرتوك احملاجة عند احلاجة
 ،ى نقلهت كتب األصول والفروع علوتطارد ،والعمل هبا واجب ال حمالة ،الزمة

وجوب العمل به غري  و ،حاديث الناطقة حبجيتهواآليات واأل ،وهى به مشحونة
 .حمصورة



هبا على هذا استظهارا  )الطرقة احملمدية(وقد ذكرت عدة منها ىف صدر      
واستفاض من أئمتنا الراسخني ىف العلم واملعرفة و مشاخينا الربانني ىف  املقصود،

الكتاب والسنة كأىب حنيفة وأصحابه ومن دو�م من الفقهاء املتقنني رمحة هللا 
عليهم أمجعني أنه ال جيوز العمل بقولنا ألحد واليفىت به مامل يعرف من أين 

ما  :هللا ىف كتاب األمد األقصى قال القاضى اإلمام أبو زيد الدبوسى رمحه ،قلنا
ونبذ  ،ضلت أمة ممن مضى قبلنا إال باتباع آبائهم وفساق علماء دهورهم

أمجعوا  :)الروضة(سىت رمحه هللا ىف وقال الزند وي ،الكتاب والسنة وراء ظهورهم
وال جيوز أن  ،على أن تقليد قول التابعني وسائر الناس ال جيوز مامل يعرف معناه

فأنا  ،كذا :فالن من الفقهاء أو التابعني قال :فيقول ،د من الناسيقلد قول أح
 .ته ومعناهوإن مل أعرف حج ،أعمل به

إن أقاويل مجيع الصحابة وقال علماؤنا رمحهم هللا ىف ظاهر األصول      
حىت روى عن أىب  ،ويعمل به ،رضى هللا عنهم حجة تقبل بغري معرفة املعىن

 ،إذا قلت قوال وكتاب هللا خيالف قولك :فقيل له ،حنيفة رضى هللا عنه أنه سئل
 :قال ،إذا كان خرب الرسول خيالف قولك :فقيل ،اترك قوىل بكتاب هللا :قال

اترك  :فقال ،إذا كان قول الصحاىب خيالف قولك :فقيل ،اترك قوىل خبرب الرسول
أن  قال ابن حزم رمحه هللا أمجع احلنفية رمحهم هللا على ،قوىل بقول الصحاىب

وذكر ىف  ،مذهب إمامهم إن ضعيف احلديث عنده أوىل من الرأى والقياس
عليكم باتباع السنة فمن خرج  :فتوحاة عن أىب حنيفة رمحه هللا أنه كان يقول

 .ن مل يعرف دليلى أن يفىت بكالمىحرام على م ،عنها ضل

ينبغى ال  :)البستان(وقال الفقيه أبو الليث السمر قندى رمحه هللا ىف      
وإذا كان مسئلة  ،ويعلم من أين قالوا ،ألحد أن يفىت إال أن يعرف أقوال العلماء

وال جيوز ىف قول  ،هذا جائز ىف قول فالن :فال بأس أن يقول ،قد اختلفوا فيها



وروى  ،فيجيب بقول بعضهم مامل يعرف حجته ،وال جيوز له أن خيتار ،فالن
ت ىف مأمت فاجتمع فيه أربع من كن :عن عصام بن يوسف رمحه هللا أنه قال

آخر رمحهم و  ،وعافية بن يزيد ،يوسف وأبو ،أصحاب أىب حنيفة زفر بن اهلذيل
 ،فكلهم أمجعوا على أنه ال حيل ألحد أن يفىت بقولنا مامل يعلم من أين قلنا ،هللا

عصام هذا صاحب حديث  :)اجلواهر(قال عبد القادر املقدسى رمحه هللا ىف 
وعن أخيه ابراهيم عن اىب  ،كره ابن حبان رمحه هللا ىف الثقاتوذ  ،وهو ثبت فيه

ال حيل ألحد أن يفىت بقولنا مامل  :يوسف عن أىب حنيفة رمحهم هللا أنه قال
وذكره  ،روى عنه النسائى رمحه هللا ووثقه )اجلواهر(قال ىف  ،يعرف من أين قلنا

اىل رمحه هللا ىف ذكر موقال قاسم بن قطلوبغا اجل ،ثقاتابن حبان رمحه هللا ىف ال
وهذه الرواية هى الىت محلتىن على شرحى  )تاج الرتاجم(ابراهيم ىف كتابه 

وقال احلافظ أبو نعيم اإلصبهاىن رمحه  ،للقدورى الذى ذكرت فيه من أين أخذوا
 :هللا ىف كتاب حلية األولياء ىف ترمجة الشافعى رمحه هللا عنه ما حاصله أنه قال

فلما قدمنا على حممد بن احلسن رمحه هللا بالعراق  ،إال القليل إنا كنا ال نعرف
وقال البيضاوى  ،ولكن اطلبوا احلق واحلجاج ،مسعناه وأصحابه يقولون ال تقلدوا

وملن سيوجد  ،زول لفظاخطاب الناس يعم املوجودين وقت النرمحه هللا وغريه 
ابه وأحكامه شامل معىن ملا تواتر من دينه عليه الصالة والسالم إن مقتضى خط

وال ريب إن  ،للقبيلتني ثابت إىل قيام قيام الساعة إال ما خصه الدليل هذا
اآليات واألحاديث الىت توجب العمل باألدلة األربعة دون غريها تعم اجلميع 
والتقليد أمر ضرورى إمنا يصار إليه لضرورة العجز عن فقه الدليل لئال يتعطل 

اتبعوا ما أنزل ﴿ :اطع ىف هذا املدعى قوله تعاىلالعوام عن العمل ومما هونص ق
 .﴾إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون



ىف احلث وإلقاء الرتاب ىف القرب واملأثور فيه من كيفيته هو  :وأما الثالث     
 ،بعد تسوية اللنب وسرت اللحد قائما باليدين من طرف رأس امليت ثالث مرات

ويف  ﴾منها خلقناكم﴿ :ناد غري قوى أنه يقرأ ىف املرة األوىل قوله تعاىلوروى بإس
جر واأل ،﴾ومنها خنرجكم تارة أخرى﴿وىف الثالثة  ﴾وفيها نعيدكم﴿الثانية 

سنة رسول هللا العمل على وجه السنة لكونه عمال باملوعود فيه إمنا ينال إذا كان 
يوافقه ىف كمياته وكيفياته صلى هللا عليه وسلم وال يكون عمال بالسنة حىت 

وما هو املعمول ىف مدينة قزان من إدارة الرتاب  ،ويطابقه ىف مجيع جهاته
باملساهى على الناس وتناول كل منهم قدرا منها مث مجعها وإلقاؤها ىف اللحد 

 ،ألنه عمل غري معقول املعىن؛ بل هو بدعة جيت التحاشى عنها  ،ليس بشئ
مطلق العمل لكان  وجه املأثور ولو وجد الفضيلة ىففال يتخطى عن اإلتياىن بال

حق قبضة واحدة من الرتاب وأ رب وترابه الوافر أوىل من نفثامليت نفسه والق
فال تعمل بالبدعة ،وإن مل تستطع ،هفالزمْ  ،واملندوب هو العمل بالسنة ،منها
 .هذا

 

 البحث الرابع

 ىف خفض الصوت بالسالم

نازة وىف األيسر ىف اخلفض ىف اجلانبني ىف صالة اجلهى والسنة املأثورة      
وغريه  )نوادر األصول(قد أخرج احلكيم الرتميذى رمحه هللا ىف  ،سائر الصلوات

صالة عن أىب صاحل احلنفى رمحه هللا كان على رضى هللا عنه يسلم تسليمىت ال
أيهما أخفض من  :ألىب صاحل رمحه هللاإحديهما أخفض من األخرى قيل 

قال وإمنا توخ ىف ذلك أن يكون فرقا بني التسليمتني  ،اليسرى :قالرى ؟ األخ



 )الدرر(و )العناية(و )التبيني(و )النهاية(و )احمليط(وىف  ،فع الصوتر باخلفض و 
وغريمها من كتب الفقه من الشروح  )شرح النقاية(و )كنز العباد(و )شرح املنية(و

 ،والفتاوى أن النىب عليه الصالة السالم كان يسلم الثانية أخفض من األوىل
وقال ابراهيم بن حممد  ،هذا هو املسطور ىف الكتب املشهورة :)الدرر(وقال ىف 

فإن اجلهر ألجل اإلعالم باالنتقاالت وهو حمتاج  )شرح املنية(احللىب رمحه هللا ىف 
ومن  ،ألن األوىل تدل عليها لتعقبها غالبا ،ىف التسليمة األوىل دون الثانية إليه
ولعل مراده أنه خيفيها  ،شايخ من قال ال خيفض الثانية كذا ىف بعض النسخامل

ض هذا هو املأخوذ من الروايات الدالة على سنية خف ،وال جيهر هبا أصال
 .التسليمة الثانية

 )خمزن املطيعني(ىف  هونقله عن )احمليط الربهاىن(ففى وأما صالة اجلنازة      
ذكر احلسن بن زياد رمحمه هللا ىف كتاب صالته ال يرفع صوته  :وغريه قال

ألن رفع الصوت مشروع  ،بالتسليم ىف صالة اجلنازة كما ىف سائر الصلوات
وكذا  ،التسليم عقيب التكبرية الرابعة بال فصل لإلعالم وال حاجة إىل اإلعالم إذ

شرح الكنز  )التبيني(ىف و  ،وغريمها )شروح النقاية(و )كنز العباد(و )الكاىف( ىف
وخيافت ىف الكل إال ىف التكبري وال يرفع يديه إال ىف  )الفتاوى اهلندية(للزيلعى و

والوجه ىف ذلك إن األصل ىف األذكار اإلخفاء  ،التكبرية األوىل ىف ظاهر الرواية
ولذلك ال جيهر املقتدى بشيئ  ،واجلهر بدعة إال فيما قام الدليل على خالفه

وال جيهر املنفرد بالتكبريات  ،ة اإلعالمجمن أذكار خبالف اإلمام ملا فيه من حا
ة وتالوة ية واألذان واإلقامهر خبالف القراءة ىف اجل ،وإن فعل فمكروه ،وال بغريها

القرآن فإن فيه إحراز ثواب  ةأما تالو  ،فإن املشروع فيها اجلهر ،ن واخلطبةالقرآ
والتكبريات والسالم فهى  بةطوأما األذان واإلقامة واخل ،االستماع وقد ثبت شرعا

اعوا ربكم تضرعا و خفية ﴿ :قال هللا تعاىل ،وهو ال حيصل باإلخفاء ،لإلعالم



فهذا دليل  ،اجلاهرين بالذكر :الكواشى رمحه هللا أى قال ،﴾إنه ال حيب املعتدين
ومل يبلغ علينا من املنكر ىف هاتني املسئلتني ما  ،على كراهة اجلهر بالذكر هذا

جعله دليال إلنكارمها سوى قوله إن ذلك شيئ ال يعمل به أحد من العلماء 
ىف أن إن إخفاء التسليمة يشوش املقتدى  ،السابقني واحلاضرين ىف هذا البلد
يطرأ عليه ما يفسد صالته وهو مل يسلم رمبا و اإلمام خرج من الصالة أم ال 

 .نتفاء اخلروج بصنعهوإمامه قد خرج من الصالة  فيفسد صالته ال ،بعد

وال خيفى عليك إن احلق أحق باالتباع سوائ عمل به أهل البلد أوال      
وقد قال عليه الصالة والسالم ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت 

وىف احمليط الربهاىن ىف إن املقتدى يصري خارجا عن حرمة الصالة بسالم  ،به
الفقيه أبو جعفر  الوم ،اإلمام أوبسالم نفسه عن أىب حنيفة رمحه هللا روايتان

وىف النوادر إن األول للخروج  ،نه يصري خارجا بسالم اإلمامرمحه هللا إىل أ
والثاىن للتحية فقط كأنه غاب عنهم مث رجع إليهم فسلم  ،ولتحية احلاضرين

على إن  ،وعملنا مل يكن إال اخلفض ىف السالم ال اإلخفاء بالكلية ،عليهم
وقد عمل غري  ،ة اإلخفاء وهو أ�ض حجةاملذكور ىف التبيني يدل على سني
فلعلهم  ،نايزبعد ما تنبهوا عليها ىف صالة اجل واحد من أئمة البلد برواية اخلفض

 .ن الثانية ىف سائر الصلوات أيضاخيفضو 

 ،ومما يناسب املقام التنبيه على كيفية السالم ورده على طوايف األنام     
نن االسالم أن السالم حني املالقات من سوإن مل يكن له كثري تعلق باملرام وهو 

رحية وروايات فقهية ال تدخل حتت حصر وعد فهو وقد ورد فيها أحاديث ص
فإن سلم واحد على قوم يسقط عنهم  ،وأما رده فهو فرض على الكفاية ،سنة

رد كل واحد منهم إحرازا للثواب وخروجا عن اخلالف  واألوىل ،برد واحد منهم
يحني مرفوعا عن أىب هريرة رضى هللا عنه إن هللا تعاىل ملا وىف الصح ،ىف موضعه



 ،فسلم على أولئك النفر من املالئكة ،اذهب :خلق آدم عليه السالم قال له
فقالوا  :السالم عليكم :فقال ،فاستمع ما جييبونك إ�ا حتيتك وحتية  ذريتك

رجال ىف  ولو استقبل رجل :)احمليط(و ،)الفتاوى الظهريية(وىف  ،السالم عليك
 .ق يبادر كال واحد منهما بالسالمالطري

فضل أن يبتدأ األ :رمحه هللا) شرح مسلم(ه هللا ىف وقال النووى رمح     
السالم  :األفضل للمسلم أن يقول )احمليط(وىف  ،اجلميع بالسالم ويرد اجلميع

و ىف  ،واجمليب يرد كذلك على ما ىف احلديث ،عليكم ورمحة هللا وبركاته
ال فرق ىف اجلواب بني أن يقول عليكم السالم وبني أن  )املبسوط(عن  )ايةالنه(

هذه الرواية مما حيفظ بأن جوا السالم ال يتفاوت بني  ،يقول السالم عليكم
وعلى هذا لو كان بني  ،تقدمي السالم على عليكم وبني تأخريه عنه انتهى

وإال  ،ألول وردا لهالسالمني تقدم وأخر حبسب الزمان يكون الثاىن جوابا عن ا
واملتعارف ىف بعض البالد ىف  ،فيجب على كل من املسلمني رد سالم صاحبه

واألحسن أن  ،وىف بعضها وعليكم السالم ،السالم عليكم :رد السالم أن يقول
جياب األكابر من العلماء وأرباب الفضل وأصحاب الدراية بقوله السالم عليكم 

م باسم هللا تعاىل والدعاء بالسالمة وطيب ألن ىف تقدمي السالم بدء الكال؛ 
ولئال يلزم بدء اخلطاب عليهم بالكلمة الدالة على املضرة  ،ومجيل اللقاء اخلطاب

ومبا يتسارع إىل اخلاطر مثل اللعنة  ،فيعد ذلك من سوء األدب وبشع الكالم
والبلغاء يتحفظون من أمثاله ألن استعمال   ، والغضب قبل أن يذكر السالم

من عمل ﴿ :الالم كما ىف قوله تعاىلعلى ىف ذلك املعىن مطرد ىف معابلة كلمة 
هلا ما كسبت وعليها ما ﴿ :وقوله سبحانه ﴾احلا فلنفسه ومن أساء فعليهاص

وغري ذلك  ﴾فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها﴿ :وقوله سبحانه ﴾اكتسبت
مما ال يعد وال حيصى إال عند قصد املشاكلة أو ظهور املراد ووضوح القصد من 



فإن ذلك  ،لى هللا عليهرمحة هللا عليه والسالم عليكم وص :مقتضى احلالة حنو
وقد روى إن النىب  ،تماد العرب على ظهور املراد وعدم اللبس فيهعمن باب ا

وروى إن أبا متام  ،م حتية األمواتعليكم السال :صلى هللا عليه وسلم قال
دلق قاسم بن عيسى  :الطائى ملا شرع ىف إنشاد قصيدته البائية حبضرة األمري أى

 :)شعر(فقال  ،العجلى

 أُذيَلت مصونات الدُّموِع السَّواِكبِ *  امهومت* على مثلها من أربٍُع ومالِعِب 

ـــإذا افت ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــوَزاَدْت على ما َوطَّ  * خرْت يومًا متيٌم بقوسها ــ ــ ــ ـ ــ  َدْت ِمن َمناِقبِ ـ

ــفأنت  ــ ــعروَش ال*  ْم بذي قاٍر أمالْت ُسيُوفكْم ــ  قوَس حاجبِ  ذين اسرتهنوا ـــ

ــحم ــ ـــ ــن جمٍد مــُن مـاسـ ـــــحمَ   *  نوا هبا رِ قْ ىت تَـ ــ ــ ـ ــ ــكامل  تـنااِسَن أقواٍم كــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  عاِيبِ ـ

على قوله لعنة هللا  :وقال متصال لقوله ،ضار ىف بدء كالمهعارض بعض احل
 .وغري الرتتيب ،وترك إنشاد القصيدة ،فاحجم أبومتام ،واملالئكة والناس أمجعني

وأما العوام فاألمر ىف جواب سالمهم على سعة ىف حقهم لعدم      
 .ونزول رتبهمإطالعهم على املعىن 

 البحث اخلامس

  وما هو السنة ىف ذلك الباب ىف محل اجلنازة

اعلم أن السنة ىف محل اجلنازة أن حيملها أربعة رجال من قواميه األربع ال      
يزيدون عليها وال ينقصون عنها ملا روى أبو داود الطيالسى وعبد الرزاق بن 

عن شعبة عن منصور بن املعتمر  يهمااهلمام وابن أىب شيبة رمحهم هللا ىف مصنف
عن عبيد بن نسطاس عن أىب عبيدة عن أبيه عبد هللا بن مسعود رضى هللا 

وروى حممد بن  ،فليأخذ جبوانب السرير األربعة ،من اتبع اجلنازة :عنهم قال



احلسن أخربنا اإلمام أبو حنيفة حدثنا منصور بن املعتمر رمحهم هللا هبذا اإلسناد 
ل اجلنازة جبوانب السرير األربع كلها فإنه من السنة وإن شاء من السنة مح :قال

محهما هللا ىف وأما ماروى به الشافعى وابن سعد ر  ،فليدع مث إن شاء فليدع
الطبقات من أن النىب صلى هللا عليه وسلم محل جنازة سعد بن معاذ رضى هللا 

فوا به وذكره رت ععنه من بيته بني العمودين خرج به من الدار فضعيف على ما ا
 .)اخلالصة(النووى رمحه هللا ىف 

وما روى من محل اجلنازة  ،وملا ثبت األول وصح وجب احلكم بأنه السنة     
 ،ى هللا عنه جنازة أسيد بن حضري رضى هللا عنهضبني عمودين من محل عمر ر 

وابن الزبري جنازة املسور بن  ،وابنه جنازة سعد بن أىب وقاص رضى هللا عنهم
حىت اخذه  ،وحسن بن حسن جنازة جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهم ،حمزم

وعن عثمان رضى هللا عنه أيضا أنه محله كذلك وهذه الروايات  ،احلجاج كذلك
فلعلها لعارض  ،فإمنا هى وقايع أحوال ال عموم هلا ،ىف كتاب الطرباىن والبيهقى

 وإن شاء فليبد ،نهاقتضاها ىف خصوص تلك األوقات ال يلزم على املناظر تعيي
على أن احلمل بني  ،حمتمالت مناسبة جيوزها مثل ضيق املكان وقلة األعوان

العمودين ال داللة فيها على كون عدد احلاملني اثنني جلواز محل األبعة أحدهم 
 .بني العمودين

وقد روى عن بعضهم خالف الفعل املروى عنهم إذا سند عبد الرزاف      
رضى هللا عنهما ىف  راألزدى رمحهم هللا أنه رأى ابن عمعلى وابن أىب شيبة إىل 

جنازة فحمل جبوانب السرير األربع  وروى عبد الرزاق أخربىن الثورى عن عباد 
قال من محل  ،بن منصور أخربىن أبو املهزم رمحهم هللا عن أىب هرية رضى هللا

للصدر  )الصغريشرح اجلامع (ىف  ،اجلنازة حبوانبها األربع فقد قضى الذى عليه
مث  ،مث مؤخرها على ميينك ،الشهيد رمحه هللا تضع مقدم اجلنازة على ميينك



 ،فتحمل على جوانبها األربعة ،مث مؤخرها على يسارك ،مقدمها على يسارك
وبذلك وردت  ،وإذا محلوا امليت على سريره أخذوا بقواميه األربع ،)اهلداية(وىف 
 .تة اإلكرام وصيانة امليوزياد ،وفيه تكثري اجلماعة ،السنة

وقال الشافعى رمحه هللا السنة أن حيملها رجالن يضعها السابق على      
و ىف الكاىف شرح الواىف يؤخذ سريره  ،أصل عنقه والثاىن على أعلى الصدر

من  :إذا محلوا امليت اخذوا بقواميه األربع لقوله عليه السالم :بقواميه األربع أى
عني تو  )جممع البحرين(وىف  ،ه األربع غفرله مغفرة موجبةمحل اجلنازة من جوانب

أو ثالثة أو مخسة وىف شرحه البن ملك رمحه هللا ] اثنان [ ال هم  بعة حلملهار أ
يعىن عند الشافعى رمحه هللا أربعة رجال متعينون حلملها أو ثالثة بأن يتقدم رجل 

بأن يستقل وحيمل مؤخرها رجالن أم مخسة  ،فيضع العمودين  على عاتقه
والرجالن  ،فأعانه رجالن باخلشبة املعرتضة خارج العمودين ،املتقدم  باحلمل

السنة ىف محل  :وىف فتاوى قاضيخان واخلالصة وغريها ،حيمالن من مؤخرها
 :وغريمها )النقاية(و )الوقاية( ىفو  ،أربعة نفر من جوانيها األربعاجلنازة عندنا 

 ،فعها أربعة نفر مث يتناوبونر السنة أن ي :)الكنز(وىف  ،وسن ىف محل اجلنازة أربعة
البن العز رمحه هللا هذا ال يتاتى إال  )كتاب التنبيه على مشكالت اهلداية(و ىف 

فلو أراد احلمالون أن حيملوا جنازة على الوجه  ،بأحد احلمالني األربعة ال كلهم
يبتدى مبقدم  أنهوهذا ألنه إذا قيل  ،املسنون ال يتأتى ذلك إال لواحد منهم

وإن كان هذا ىف حال  ،ميينه ال يتأتى هذا لإلثنني فكيف لألربعةاجلنازة على 
 .التناوب هذا كالمه

ه هللا اعلم أن ىف محل وىف النهاية شرح اهلداية للعالمة الصغناقى رمح     
فهى أن يأخذ اجلنازة  ،أما نفس السنة ،اجلنازة سنتني نفس السنة وكماهلا

ات ربعة على طريق التعاقب بان حيمل من كل جانب عشر خطو بقواميمها األ



وهذا  ،ربعني خطوة كفرت له أربعني كبريةجاء ىف احلديث من محل جنازة أ
وأما كمال السنة فال يتحقق إال ىف حق الواحد وهو أن  ،بتحقق ىف حق اجلميع

يبدأ احلامل حيمل ميني مقدم اجلنازة إذ ليس ملقدم اجلنازة  إال ميني واحدة 
فكذلك ال يكون البداية هبا إال للواحد فلذا قال ىف املبسوط ومن أراد كمال 

األمين املقدم مث السنة ىف محل اجلنازة ينبغى أن حيملها من اجلوانب األربعة يبدأ ب
على  )شرح املنية(ونقله احللىب رمحه هللا ىف  ،باألمين املؤخر انتهى كالمه

أربعة وىف االزهار االفضل عند أىب حنيفة رمحه هللا الرتبيع بأن حيملها  ،اإلختصار
للرافعى رمحه هللا على مذهب  )احملرر(وىف  ،يأخذ كل واحد عمودا على عاتقه

حلمل بني العمودين أن يضع رجل اخلشبتني الشاخصتني الشافعى رمحه هللا وا
والرتبيع أن يتقدم  ،وحيمل مؤخر اجلنازة رجالن ،رأسه بينهما على عاتقه ويكون

مفاد هذه العبارات كلها إن السنة ىف  محل  ،رجالن ويتأخر رجالن هذا كالمه
لزيادة وال وات هذا العدد ىف صورة النقصان واجلنازة أربعة رجال وفوات السنة بفا

إ�ا نص ىف فوات السنة ىف ف) احملرر(و) التنبيه(و) النهاية(و) معاجمل(سيما عبارة 
صورة زيادة عدد احلاملني على األربعة كما ىف صورة النقصان ال حتتمل التأويل 

وقد عرض أصل ذلك القول وألقاه بعض الغرباء  ،بوجه من الوجوه أصال
 ،ألف ومائتني وسبع وستني ىف بعض احملافلالقادمني مدينة قزان ىف حدود سنة 

وقالوا املراد منها نفى  ،فأنكر املنكر ذلك ونازعه بالباطل وعاونه أخدانه فيه
إن األربعة لفظ خاص قطعى  :وقلت أنا ،النقصان عن األربعة دون الزيادة عليها

ر وقد ذك :إن أصح الكتب احلنفية هو اهلداية :وقال ،ىف مفاده وقابلىن التكنشى
فيها إن السنة ىف محل اجلنازة محلها من اجلوانب األربعة وشرع ىف ترتيب 

وغريها يصدق عليه أنه محل من اجلوانب األربعة وكل  وقال محل العشرة ،القياس
املراد منه محل  وأجيبت عنه تارة بأن ،محل من اجلوانب األربعة محل على السنة



له حبمل اثنني أو  ونقضت عليه استدالً  ،وغريها )النهاية( ىفاألربعة على ما 
من أن السابق  )اهلداية(ثالثة بني العمودين بأخذ قواميها باليدين على ما ىف 

بت  على أعلى صدره فإن السرير ال يثوالثاىن ،منهما يضعها على أصل عنقه
ومنعت عليه الصغرى مرة  ،على أصل العنق والصدر بدون األخذ بقواميه

فال  ،ألنه ملا كان السنة محل األربعة ،عىن الذى يأخذه ويرىوالكربى أخرى بامل
وكذلك  ،يكون اجتماع األكثرين ىف جوانبها األربعة محال من اجلوانب األربعة

محل اثنني قوامي اجلنازة األربع بأن يدخال بني اخلشبتني ليس البتة محال من 
ومل  ،ه وعنادهبلجاج وعاد إىلّ  ،اجلوانب األربعة على ما عرفت من التفصيل

اخلشونة ىف أثناء  وقد صدر ىف البني كلمات شيئ من ،يأت بشيء يصح ذكره
 .تلك احملاورة

ومن العجايب أ�م ىف  ترجيحهم مقارنة التكبري لرفع اليدين يدعون أنه      
قول قاضيخان رمحه هللا وهو مقدم على غريه ألنه فقيه النفس ويهجرون خمتار 

مث إذا  ، املوجه املستدل عليه باحلديث املرجح باملعىنرمحه هللا )اهلداية(صاحب 
 )اهلداية(ــأتوا إىل حبث أخر مع شخص واحد ىف زمان واحد  يتمسكون ب

ويرتكون كالمهم  ، ويرفضون قاضيخان وغريه ،ويدعون أنه أصح كتب احلنفية
 .وهللا سبحانه وىل الفضل واإلنعام ،وكالمه بلجاجهم الباطل

 

 

 الفصل الثاىن

  اإلشارة باملسبحة عند الشهادةىف



 )اجلامع الصغري(هذه السئلة وإن مل يتعرض هلا حممد رمحه هللا ىف      
الرواية وظاهر  بظاهروغريمها من تصانيفه الىت يسميها األصحاب  )املبسوط(و

فقد نص ىف موطائه وكتاب مشيخته  ،األصول وظاهر املذهب النفيا وال إثباتا
 .ا املأخوذة عندهوإ� ،ول أىب حنيفة رمحه هللاوإ�ا ق ،إ�ا سنة

وقد وردت اإلشارة ىف  )األماىل(وكذلك رواه أبويوسف رمحه هللا ىف      
وهى مذهب  ،وبدونه أخرى األحاديث الصحيحة مع ذكر العقد التحليق تارةً 

وهو الصحيح واحلق  ،األئمة من احملدثني والفقهاء وكثري من الصحابة والتابعني
ح من مذهب اإلمام أىب حنيفة وصاحبيه ومن تبعهم من القدماء الصري
وقد قيل رفع سبابة اليد  )احمليط الربهاىن( وىف ،رين رمحه هللا عليهم أمجعنيواملتأخ

اليمىن ىف التشهد عند قوله أشهد أن ال إله إال هللا عند أىب حنيفة وحممد 
الثالث مسبغا إن شاء هللا وسيأتى هذا ىف الفصل  ،والشافعى رمحه هللا من السنن

وكذا روى عن أىب يوسف رمحه  ،وقد قيل ىف ظاهر األصول ال يرفعها ،تعاىل
عن أىب يوسف رمحه هللا أنه روى ىف اإلشارة حديثا  )احلاوى(وذكر ىف  ،هللا

 ،مفسرا وذكر فيها اإلختالف وقول أكثر املشايخ رمحهم هللا على أ�ا تستحب
آخر مل يذكر حممد رمحه هللا هذه املسئلة ىف األصول  ضعو ىف م )احمليط(وقال ىف 

من قال ال يشري  وقد اختلفت املشايخ رمحهم هللا فيه منهم من قال يشري ومنهم
وذكر حممد رمحه هللا ىف غري رواية األصول حديثا عن النىب صلى هللا عليه وسلم 

مث  ،سالم نأخذلصنع النىب عليه الصالة واوب :أنه كان يشري قال حممد رمحه هللا
 .قوىل وقول أىب حنيفة رمحه هللا هذا :قال

أنه يعقد  :مث كيف يصنع عند اإلشارة حكى الفقيه أبو جعفر رمحه هللا      
وروى ذلك عن النىب  ،اخلتصر والبنصر وحيلق الوسطى مع اإلهبام ويشري بسبابته

للعيىن رمحه هللا ىف  )شرح الكنز(وىف  ،)احمليط(صلى هللا عليه وسلم هذا ما ىف 



وقال الزيلعى  ،وهى األصح على ماثبتت ىف احلديث ،اإلشارة مستحبة )التحفة(
وهو حسن ملا روى عن منري اخلزاعى رضى هللا عنه أنه رأى النىب صلى  :رمحه هللا

عا يده اليمىن على فخذه اليمىن رافعا  عليه وسلم قاعدا ىف الصالة واضهللا
وقول من  ،وقال ابن العز رمحه هللا هذا هو الصواب ،اهاإصبعه السبابة وقد أحن

فإن اإلشارة باإلصبع  ،ألن مبىن الصالة على السكينة مشكل؛ ال يشري  :قال
ففى  :قال ابن اهلمام احملقق رمحه هللا ،أفعال الصالة ال تناىف السكينة كيفية

ه اليمىن عند ويرفع مسبحت )شرعة االسالم(وىف  ،اإلشارة خالف الرواية والدراية
وإقامة املسبحة  )النهاية(وىف  ،قوله ال إله إال هللا ليشري هبا إىل وحدانية هللا تعاىل

وقال  ،شيخ االسالم رمحه هللا )مبسوط(ال غري لتحقيق معىن التأكيد كذا ىف 
ملا اتفقت الروايات عن أصحابنا رمحه هللا مجيعا ىف كو�ا سنة  :الزاهدى رمحه هللا

ومثل  ،وفيني واملدنيني وكثرت األخبار واآلثار كان العمل به أوىلوكذا عن الك
 .ري من الكتب احلنفية رمحهم هللاذلك ىف كث

حممد رمحه هللا وكتاب مشيخته وغري ذلك من  أقول وما ىف موطأ      
ول وتضاءل عما ىف ظاهر الرواية تصانيفه الىت تعرف بغري ظاهر الرواية واألص

وذلك ألن ظاهر الرواية هو ما  ،إمنا هو عند تعارضهما فتزوله عن حيثما نزل
نقل إلينا من فتاوى أىب حنيفة عن حممد رمحهما هللا ووصل على وجه التواتر أو 

فكما أن  ،وغري ظاهر الرواية ما نقل  ووصل إلينا ببطريق اآلحاد ،الشهرة
حاد احلديث الذى يرويه الثقة عن الثقة ساملا عن الشذوذ والعلة بطريق اآل

واجب االحتجاج به مامل خيالف ما فوقه فكذلك غري ظاهر الرواية من فتيا 
اإلمام أىب حنيفة رمحه هللا واجب العمل على من يقلده ما مل خيالف ملا هو 

وما ىف الفتاوى من نفى اإلشارة وسنيتها لو صح إمنا يصح عن أهل  ،أقوى منه
ىب يوسف وحممد ومن أدركهم عن أىب حنيفة وأ ال ،الطبقة الثالثة ومن بعدهم



 ،والشك أن الواجب على املقلد هو األخذ بقول األفقه واألورع ،رمحهم هللا
وكيف ال وقد  ،فاألفقه واألورع وهلم جرا على  من يلتمس احلق ويريد خريا

ثبتت عن النىب صلى هللا عليه وسلم قوال وفعال ثبوتا ال مرد له بواسطة مجاعة 
مالك عن ) انا(وعبارة حممد رمحه هللا ىف موطائه  ،نهممن الصحابة رضى هللا ع

أنه قال راىن عبد (مسلم بن أىب مرمي عن على بن عبد الرمحن املعاوى رمحهم هللا 
 ،فلما انصرفت �اىن ،هللا بن عمر رضى هللا عنهما وأنا أعبث باحلصا ىف الصالة

وكيف كان  :تقل ،اصنع كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع :وقال
إذا جلس ىف الصالة وضع كفه  :قال ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع

اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بالىت اإلهبام ووضع كفه 
وبصنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :مث قال ،اليسرى على فخذه اليسرى

وأخرجه مسلم رمحه هللا ىف  ،وهو قوىل وقوىل أىب حنيفة رمحه هللا ،)نأخذ
قرأت على مالك عن مسلم بن أىب مرمي عن  :صحيحه عن حيى بن حيى قال

رأىن عبد هللا بن عمر رضى هللا  :على بن عبد الرمحن املعاوى رمحهم هللا قال
( عبد بن محيد ) ثنا(وأخرج عن عبد بن محيد قال  ،عنهما وأنا أعبث احلديث

اد بن سلة عن أيوب عن نافع رمحهم هللا عن ابن مح) ثنا(يو نس بن حممد ) ثنا
أن النىب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قعد ىف التشهد (عمر رضى هللا عنهما 

وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن وعقد 
ابن أىب عمرو ) وحدثىن(وعن ابن أىب عمر وقال  ،)ثالثة ومخسني أشار بالسبابة

املعاوى رمحهم هللا  سفيان عن مسلم بن أىب مرمي عن على بن عبد الرمحن) ثنا(
قال صليت إىل جنب ابن عمر رضى هللا عنهما فذكر حنو حديث مالك رمحه 

تاب مسلم رمحه هللا أخرجها ابن ك  قلت وهذه الزيادة املبهمة ىف ،هللا وزاد انتهى



ة والسالم هى مذبة للشيطان عبد الرب احلافظ رمحه هللا وهى قوله عليه الصال
 .ما دام يشري بإصبعه ويقول هكذا اليسهو أحدكم

ددة صحيحة عن طرق متع ةواألحاديث ىف هذا الباب كثرية ثابت     
متنا الثالثة القول بسنيتها وتطاردت عليه أقوال أكثر األسانيد وقد ثبت عن أئ

ول أىب حنيفة رمحه هللا فة قر املتأخرين وحممد رمحه هللا هو الطرد والعكس ىف مع
وأمر ابن عمر رضى  ،ونقله إلينا وهو يدل على أن األمر املتقرر الثابت هو ذلك

 ،هللا عهما مبا كان يصنعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بن عبد الرمحن
فإنه  ،ظبته صلى هللا عليه وسلم عليهادليل على موا ،وهو من التابعني رمحهم هللا

وال سيما مع  ،عل صنعا وال كل فاعل صانعا حىت يتمكن فيهال يسمى كل ف
وقال  ،وعلى أنه مل ينسخ بشيئ ،صيغة املضارعة الدالة على االستمرار واملداومة

ويعتمد على ما  ،فيؤخذ بقوله ،حممد رمحه هللا هو قوىل وقول أىب حنيفة رمحه هللا
وطريقة السلف الصاحلني  وكيف ال بدونه ؟ ،إن حتقق خالف غريهىف كتبه 

وهم مينعون عن  ،والفقهاء املتقنني هى العمل مبقتضى األدلة وجمانبة البدعة
ول مل ينسب إليهم قفكيف ب ،العمل بقول مل يعرف دليله وإن صح نقله عنهم

 .ومل يسند إىل حجة

ومن ادعى نسخ هذه األحاديث فهو سفيه ال دراية فيه لئن طولب     
وكيف ميكن أن يتقول  ،وال واحد من أقرانه ،ه لن يقدر هوبالكشف عنه وبيان

وإىل أىب حنيفة  ،بذلك وينسب إىل ابن عمر رضى هللا عنهما األمر باملنسوخ
مث النسخ ال بدله من ناسخ قوى صحيح اإلسناد  ،وحممد رمحهما هللا األخذ به

نقل ده بعرف صحته وسقمة إال برفع إسناواحلديث ال ي ،صريح الداللة ىف املراد
وإما بإضافته وحوالته إىل إحدى  ،الثقة عن الثقاة ساملا عن الشذوذ والعلة
 ،وموطاء مالك ،وجامع الرتميذى ،الكتب املعتربة ىف احلديث كالصحيحني



وغريهم من األئمة  ،وابن ماجه ،وسنن أىب داود والنسائى ،ومسند الدارمى
واملرتوكني بالبحث عن رجاله  العارفني باألحاديث املميزن بني الثقات والضعفاء

وإن تطع  ،فإن حمله ليس هنالك ،وأىن له ذلك ،و التفتيش عن أحوال رواته
أكثر من ىف األرض يضلوك عن سبيل هللا إن يتبعون إال الظن وإن هم إال 

 .وهللا املوفق للسداد واهلادى إىل سبيل الرشاد ،خيرصون

 الفصل الثالث

 ىف اخلطبةالسنة املشروعة ىف بيان ما هو 

السنة ىف اجلمعة والعيدين ىف كتب الفقهاء من أصحابنا وغريهم إن من      
 ىف بينهما جلسة خفيفة حيمد هللا تعاىلأن خيطب قائما مستقبل القوم خطبتني 

 ،أما بعد :ويقول فيها ،ويصلى على النىب صلى هللا عليه وسلم ،ويتشهد ،األوىل
كان الوعظ كذا ميفعل ذلك إال أنه يدعو وىف الثانية  ،ويذكرهم ،ويعظ الناس

زاد ىف  ،ى التوارث من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذار ج
وينبغى أن يكون اخلطبة الثانية ما هو املعروف املشهور  :وقال ،وغريه )احمليط(
ح أن النىب فقد ص ،ال يبدل هذا حبال وال يغريه ...)احلمد هلل حنمده ونستعينه(

ويقرأ ىف خطيته سورة أو آية من  ،صلى هللا عليه وسلم كان ال يرتك هذه اخلطبة
واتقوا يوما ترجعون فيه إىل ﴿ :وروى أنه قرأ ،وقد تواترت األخبار بذلك ،القرآن

يأيها الذين آمنوا اتقو هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم ﴿ :وقوله تعاىل ﴾هللا
وا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم يأيها الذين آمن﴿ :وقوله ﴾مسلمون
 ﴾نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثونو ﴿ :وقوله ﴾أعمالكم

 ﴾نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء يوم جتد كل﴿ :وقوله
يأيها ﴿ :وقوله ﴾ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة﴿ :وقوله ،اآلية



الساعة شيء عظيم يوم ترو�ا تذهل كل مرضعة عما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
وسورة  ،إىل آخر السورة ﴾إنا كل شيء خلقناه بقدر﴿ :وقوله ﴾أرضعت
فيغىن  ،يأتى ىف أوهلا بالتعوذ والتسمية سرا ،على اختالف روايا وردت ،العصر

.ا مل يقطعه بكالم الناس أو غريهعن إعادهتا عند قراءته اآلية أو السورة م  

يستحب ىف  :قال النووى رمحه هللا ىف شرح مسلم رمحه هللا وغريهو       
وقد كثر فيه  ،طبة بعد الصالة على النىب صلى هللا عليه وسلم أما بعداخل

وجعلها دون االوىل ىف  ،فض صوته ىف اخلطبة الثانيةاألحاديث الصحيحة وخ
 ،قاهبمل ألوحاف ،ويدعو فيها للخلفاء الراشدين بتنويه أمسائهم ،اجلهر وقدرها
 .ه وألبويه وللمؤمنني على العمومويدعو ليفس ،وكرمي آثارهم ،ومجيل أفعاهلم

مل يصل النىب صلى هللا :وقال البيهقى رمحه هللا وغريه من حفاظ األثر     
 .رعت بدو�ا لفعله مرة تعليما لهولو ش ،عليه وسلم إال باخلطبة

والقدر املفروض منها عند اإلمام أىب حنيفة رمحه هللا ما يصدق عليه      
وعند أىب يوسف وحممد رمحهما هللا  ،ولو حنو تسبيحة بقصدها اسم اخلطبة لغةً 
قدر سورة من طوال املفصل باحلمد والثناء على هللا  وعادةً  عرفاً  ما يسمى خطبةً 

ألنه عليه  ،مسلمني للتوارثتعاىل مبا هو أهله والصالة على نبيه والدعاء لل
وألن  ،وقال صلوا كما رأيتموىن أصلى ،الصالة والسالم ما صليها إال كذلك

عند مالك والشافعى و  ،لق ينصرف إىل املعهود املتعارف وذلك فيما قلناطامل
والقيام والتالوة وطهارة اخلطيب وبلوغه وسرت  ،فرض رمحهما هللا تعاىل كل ذلك

وأل�ا قائمة مقام شرط الصالة  ،التوارث جرى هبا ألن ،عورته شرط صحتها
فيشرتط  ،لقول على وعائشة رضى هللا عنهما إمنا قصرت الصالة ألجل اخلطبة

حنيفة رمحه هللا تعاىل ماذكره قاسم بن ثابت  وحجة أىب ،هلا شرايطها



السرقسطى احلافظ ىف كتاب غريب احلديث عن عثمان رضى هللا عنه أنه صعد 
احلمد هلل إن  :فقال ،فارتج عليه ،أن وىل اخلالفةول مجعة صليها بعد املنرب ىف أ

وإن أبابكر وعمر رضى هللا عنهما كانا يعد أن هلذا  ،أول كل مركب صعب
وأن أعش نأتيكم  ،املقام مقاال وأنتم إىل إمام عادل أحوج منكم إىل إمام قائل

ونزل  ،غفر هللا ىل لكموىف رواية زاد است ،اخلطبة على وجهها إن شاء هللا تعاىل
فكان إمجاعا أما على عدم اشرتاط اخلطبة أو  ،وصلى هبم فلم ينكر عليه أحد

 )اهلداية(و )املبسوط(والقصة مذكورة ىف  ،فيها على كفاية حنو احلمد هلل
شرح (ألىب احلسن بن بطال و )شرح صحيح البخارى(و )ملتقى البحار(و

خالية عن اإلسناد الذى عليه مدار لكنها  ،وغريها ،للخالطى )صحيح مسلم
 ،وبكر بن العرىب رمحه هللا وغريهاإلعتماد ومل توجد ىف كتب احلديث وأكره أب

من غري فصل بني كونه ذكرا  ﴾فاسعوا إىل ذكر هللا﴿وإمنا املعتمد قوله تعاىل 
فكان الشرط الذكر األعم بطريق إشارة النص  ،طويال يسمى خطبة عرفا أوالً 

ن املأثور عنه صلى هللا عليه وسلم اختيار أحد الفردين باملواظبة القاطع غري أ
فكان واجبا أو سنة ال أنه شرط ال  ،عليه أعىن الذكر املسمى ىف العرف باخلطبة

وإال لزم الزيادة على القطعى بالظىن إذ ال يكون بيانا لعدم اإلمجال  ،جيزى غريه
 .ى حسب أدلتهاتنزيل املشروعات علوقد علم وجوب  ،ىف لفظ الذكر

هذا الوجه يغىن عن قصة عثمان رضى  :قال احملقق ابن اهلمام رمحه هللا     
ولكن متام االستدالل يتوقف على   ،فإ�ا مل تعرف ىف كتب احلديث ،هللا عنه

 ،وقد جعل هو كون الصالة مرادا هو األظهر ،كون املراد من الذكر غري الصالة
وألن النىب صلى هللا عليه وسلم قال للذى قال من  ،وال مندوحة من إحتماهلا

مساه خطيبا  )بئس خطيب القوم أنت( :يعصهمايطع هللا ورسوله فقد رشد و 
 ،واخلطاب القرآىن تعلقه إمنا هو باعتبار املفهوم اللغوى ،هبذا القدر من الكالم



 ،فظ لغةألنه مع أهل تلك اللغة واملعترب ىف أمر بني العبد وربه تعاىل حقيقة الل
وهذا  ،والعرف إمنا يعترب ىف حماورات الناس بعضا لبعضهم للداللة على غرضهم
وإن  ،يتوقف على كون الكالم الصادر من هذا اخلطيب هذا القدر فحسب

 .مية تعلقت عليه بنفس هذا الكالمالتس

اخلطبة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبصوصها ما ىف و     
واحلاكم رمحهم هللا  ،وصحيح أىب عوانة ،والدارمى ،ومسند أمحد ،السنن األربعة

وهى احلمد هلل  ،عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا عنه وحسنه الرتميذى رمحه هللا
حنمده ونسنعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

ن ال إله هللا وحده وأشهد أ ،مضل له ومن يضلل فال هادى له يهده هللا فال
يأيها الناس اتقوا ربكم الذى ﴿وأشهد أن حممدا عبده ورسوله   ،الشريك له

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زجمها وبث منهاما رجاال كثريا ونساء واتقوا 
يأيها الذىن آمنوا التقوا ﴿ ﴾هللا اىل تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا

ياءيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا ﴿ ﴾متوتن إال وانتم مسلمونهللا حق تقاته وال 
قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبك ومن يطع هللا ورسوله فقد 

وزاد أبو داود رمحه هللا ىف زواية صحيحة بعد الشهادتني  ،﴾فاز قوزا عظيما
له فقد رشد ومن أرسله باحلق بشريا ونذيرا بني يدى الساعة من يطع هللا ورسو (

 .)يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه وال يضر هللا شيئا

واشتمال خطبه صلى هللا  ،أما بعد :وقد ثبت األمر بالتصلية وأن يقول     
يصلون على النىب يأيها  إن هللا وملئكته﴿عليه وسلم عليها وقراءة قوله تعاىل 

را عند مساعها من ووجب التصلية س ﴾الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
رد بوجهه عن جيوز العدول عما و وال  ،اخلطيب مع وجوب االستماع فيما عداها

مث  ،وال تبديل كلماته الواردة بغريها ،النىب عليه الصالة والسالم إىل مادونه أصال



 ،ال بد من شرح  هذه اخلطبة وبيان معانيها فيما مست احلاجة إىل مزيد معرفتها
 محد أوال باجلملة االمسية الدالة على دوام ثبوت احلمد هلل تعاىل وحتقق وذلك أنه
لة فعيله إظهارا للتجرد ىف العبودية مث استأنف ثانيا بقوله حنمده مج ،استمراره

مث األفعال األربع أعىن  ،وامتثاال لألوامر الربوبية وإنشاء ملا هو الواجب ىف الذمة
صيغة املتكلم مع ستعاذة وقعت كلها بالنون و ار واالاحلمد واالستعانة واالستغف

خبالف الشهادة ىف املوضعني فإن الفعل فيها كما تراه لفظ أشهد باهلمزة  ،الغري
امة غريها من موارد وصيغة املتكلم وحده على ما ىف التشهد واألذان واإلق

ى خبار باحلمد علولعل وجه ذلك صحة اال ،الشهادة مل يأت إال باإلفراد
خصوص  ،الستعاذة من جهة غريهتغفار واق وجواز االستعانة واالساالستغرا

وال يصح اإلتيان بالشهادة الىت هى عقد اإلميان وإنشاء  ،خبار باحلمد محداال
فرد  فإ�ا واجبة على كل ،وال جيرى النيابة فيها ،التوحيد واإلذعان من جهة غريه

 .عليحدة ال يتوليها عنه غريه

بقوله   بعض احملافل على هذا الوجه نقض علىّ وملا بينت الفرق ىف     
فأجبت عنه بأن هذه اللفظة ليست مبوجودة ىف اخلطب  ،ؤمن به ونتوكل عليهون

نعم ذكرت ىف بعض اخلطب املروية عن  ،املأثورة عن النىب صلى هللا عليه وسلم
 .ولكن بلفظ املتكلم وحده ،على رضى هللا عنه

أصحاىب أنه قال له املؤذن مبسجده ىف أول وههنا لطيفة ذكرها بعض       
لو ذكرت لفظ التشهد بصيغة اجلمع ىف خطبتك لدخلنا ىف  :واليته اخلطبة

إنك لو فعلت ذلك ىف  :قال فقلت له ،شهادتك بالتوحيد والتصديق بالرسالة
فقلت  ،فقال ألن األذان هو كذلك ،فلم ختص نفسك ،أذانك لدخلنا معك

رواية أىب داود رمحه هللا ىف سننه قوله صلى مث  ،بذلكوردت  واخلطبة أيضاً  :له
وقيل عليه هو خمالف ملا أخرجه  ،التثنية هللا عليه وسلم ومن يعصهما بضمري



مسلم رمحه هللا ىف صحيحه عن عدى بن حامت رضى هللا عنه إن رجال خطب 
عند النىب صلى هللا عليه وسلم فقال من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن 

 .قل ومن يعص هللا ورسوله فقد غوى( :فقال عليه الصالة والسالم ،يعصهما

إمنا أمكر عليه لتشريكه ىف  :قال القاضى عياض اليحصىب رمحه هللا وغريه     
وهذا  ،هالضمري الواحد املوهم للتسوية وأمره باللفظ تعضيما هلل تعاىل بذكر امس

ع ىف غري موضع من القرآن مع ىف الضمري الواحد قد وقالوجه ال يعجبىن ألن اجل
ضى هللا ورسوله أمرا قوما كان ملؤمن وال مؤنة إذا ﴿احلكيم كما ىف قوله تعاىل 

ظيم ومجع الضمري للتع ،من أمرهللا وسوله :أى ﴾أن يكون هلم اخلرية من أمرهم
وإن أمكن املناقشة فيهما بأن املراد  ﴾وهللا ورسوله أحق أن يرضوه﴿ وقوله تعاىل

وإمنا قدم ذكر هللا  ،إذا قضى رسول هللا هو أحق أن يرضوه ويكون الضمري له
فقد سلم عنها  ﴾فإن هلل مخسه وللرسول﴿تعظيما وتربكا كما ىف قوله سبحانه 

وقوله جل ثناؤه حكاية  ﴾إن هللا وملئكته يصلون على النىب﴿قوله جل ذكره 
مثله ىف وورد  ،﴾اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون﴿ عن بىن اسرائل

ن حديث أىب داود رمحه هللا صحيح اإلسناد على أ ،األحاديث الصحيحة
والصواب ما ذكره احلافظ  ،فتبني إن اإلنكار مل يكن لذلك بل ألم آخر ،حمكم

 أبو عمرو الداىن رمحه هللا وغريه إن اإلنكار ملا أنه سوى بني من أطاع هللا
ورسوله وبني من عصامها ألن الرواية على ما ىف سنن أىب داود رمحه هللا بإسناد 

قال من يطع هللا ورسوله ومن  ،صحيح عن ابن مسعود رضى هللا عنه إن الرجل
 ،ه جزأ من عصامها وتركه قوله غوى أو حنوهر يعصهما وقطع الكالم لعدم ذك

رمحه هللا روى مع ما قاله  ولعل مسلما ،فإنه يفيد إذن رشد من أطاعهما وعصى
إلضمار ىف ينه عليه الصالو والسالم وكان الرد متعلقا لرتكه اجلزاء ال لبعد تلق
 .عصامها



مث الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والتابعني هلم      
 ،وبعد :أو بدله بقوله ،ومن تركه ،أما بعد :بإحسان رضى هللا عنهم هو قوله

وقد فسدت ىف هذه  ،ى أن وجهه غري مستقيم ىف العربيةعل ،السنة فقد خالف
األزمنة اخلطب الىت يأتى هبا الناس ىف اجلمع األعياد و عقود األنكحة  فيما 
فسد قد عملت فيها السماجة عملها وبلغت مبالغها حبيث ال تطابق السنة 

كرار قوهلم احلمد ومن البدع احملدثة فيها ت ،وال يستقيم ىف العربية وجهها ،نظمها
وذلك أمر مل يقع ىف شيئ من اخلطب  ،هلل احلمد هلل ىف ابتدائها مرتني وأكثر
أو واحد من أصحابه رضى هللا عنهم  ،املروية عن النىب صلى هللا عليه وسلم

 ،وعلماء التابعني ومن بعدهم من أئمة الدين من الفقهاء واحملدثني رمحهم هللا
ح  وال ىف فوات ،احلمد هلل وما كرر ىف واحد منهاوقاحتة مخس سور من القرآن ب
 .كتب أحد من العلماء املعتربين

احلمد هلل الذى حنمده  لكان يقو   فإنه ،منها ما اخرتعه بعض املعاصرينو      
 فإنه وجد بقاصر نظره إن اجلملة الفعلية ىف ،أخذ به عامة اتباعه ،ونستعينه آه

بد من املطابقة فأدرج املوصول لذلك ىف ألنه ال  ،قوى النكرة ال تكون صفة هلل
وغفل عن كونه  ،وخالف السنة ،البني وزاد على خطبته عليه الصالة والسالم

وكذا قول  ،استينافا إن محدنا له تعاىل ال يصلح أن يكون حممودا به له سبحانه
ومناجاة  ،بعضهم الذى ناجى موسى مع على الطور إذ ال ريب إن محدنا

بل إمنا حيمد بعظامي إحسانه  ،يكون حممودا بفعله تبارك موسى ال يصلح  أن
أو يسكت عن ذكر احملمود به إظهارا للعجز عن ذلك أسوة  ،وعمامي إنعامه

ا أثنيت كم  ال أحصى ثناء عليك أنت :رسول هللا صلى هللا وسلم حيث قال
 .على نفسك وكيف لغريهم



 ،هللا تعاىل قبل تالوة اآليةقوهلم قال  ومنها إتيا�م بالتعوذ والتسمية بعد     
ومنها تبديله  ،ويكون كذبا وفاسدا ،فيفيد إن هللا تعاىل يقول ذلك ىف هذا املقام

من صيغة التثنية الدالة على مشول االستغفار لألمهات إىل  )ييناوالد( :قوله
اجلمع الساكت عنه زعما منه إن اجلمع أكثر مشوال وأوسع تناوال وغفل عن 

ركبوا  :اقتضاء مقابلة اجلمع باجلمع انقسام اآلحاد على اآلحاد كما ىف قوهلم
 .وتقلدوا سيوفهم ،ولبسوا ثياهبم ،دواهبم

 خلطبة األوىل وشاع ذلك حبيث مل أرء الراشدين ىف اومنها ذكرهم اخللفا     
وذلك خالف عمل عبد هللا بن  ،خالفه إال ىف بالد العرب ىف احلرمني وغريها

وهو ىف هذا األمر إمام الناس كان يدعوا لعلى رضى  ،عباس رضى هللا عنهما
ن وكان بنو أمية يعملو  ،وهو الواىل إذ ذاك على البصرة ،هللا عنه أيام خالفته

عمر بن عبد العزيز رمحه هللا ويذكرونه فيها إىل أن منعهم  ،فينالون منه ،بضده
ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين ﴿ :وبته عن ذلك وأمر اخلطباء أن يبدلوه بقوهلمىف ن

مث  ،﴾سبقونا باإلميان وال جتعل ىف قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
عليه حىت ىف منابر احلرمني ما خال منابر  عادوا بعد وفاته إىل ما كانوا

دخلوا ىف طاعتهم عاهدوا أن ال يلعن أحد ىف فإ�م حني  ،سجستان
هم لكثرة احليات فيها وانفردوا هبذه املفخرة وال يقتل قنفذ ىف بالد ،مساجدهم

مث أبطل تلك البدعة بالكلية اخللفاء من بىن العباس  ،من بني سائر املسلمني
ومن  ،وبدلوه بذكر كبار الصحابة من اخللفاء األربعة وغريهم ،رضى هللا عنهم

 .وأحسن مطالعته وجدما ذكرناه حقانظر ىف كتب الفقه وتفكر فيه 

ومنها ما اشتمل عليه خطبة بعضهم من إطالق اسم سبحان على هللا      
وذلك وإن وقع ىف عبارة بعض الفضالء والعرفاء لكنه ليس من أمساء هللا  ،تعاىل

 ،بل هو إما مصدر كغفران أوعلم للتسبيح ،اىل ومل يرد ىف شيئ من الرواياتتع



كأىب حيى وأىب مالك وأىب   زل املعاىن واألجناس منزلة األشخاصفإن العرب قد ين
وهذا االسم وقع علما  ،ىب إدريس وأىب احلصني وأم عامر وأم قشعمعمرة وأ

اإلنسانية مثل سبحان ورمبا جعل علما لألشخاص  ،للمعىن الذى هو التسبيح
بن أمحد من ولد الرشيد أمري املؤمنني وسبحان بن ابدال من أمراء األكراد ىف 

وعبد الرمحن بن سبحان البلوى أبو عقيل من الصحابة رضى هللا  ،بدليس
ن اإلذن طريقة وعدم التجاوز عنها بدو  ،واحلق إن أمساء هللا تعاىل توقيفية ،عنهم

 .مرضية وسنة متبعة

مة املساجد ىف مدينة قزان وذووه من قوهلم بعض أئمنها ما كان يتداوله و      
 ،الذى جعل النكاح حللية النساء حد صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه األجمد

وإن ذكره منصوبا فسدت  ،فإنه لو ذكر قوله حد بالسكون مل يستقم ىف العربية
ن اجلمع مطابقة بينهما ألآله وأصحابه وال وقوله األجمد صفة لقوله و  ،اصلةالف

 .بدله وصحبه لصح من حيث العربية ولو قال ،مجاعة وال تأنيث ىف األجمد

ومنها قوهلم مقرونا بالشهود واملهور غري مستقيم لداللة التقييد باحلال       
وكذا قوهلم كما  ،على االحنصار والنكاح يصح بدون تسمية املهور ومع نفيها

على إن كثريا من  ،النور غري مستقيم املعىن وال ىف حملهقال هللا تعاىل ىف سورة 
بوا كلمات منها وبعضهم قد انتحلها �هؤالء قد اختلسوا عبارات من خطبنا و 

ومن ذلك إيرادهم األحاديث ال على وجه الصحة بتحريف السنن  ،بتمامها
زوجوا ت(وإمنا املأثور ىف الباب عن معقل بن يسار رضى هللا عنه مرفوعا  ،املروية

وعن أنس  ،أخرجه أبوداود والنسائى رمحهما هللا )الودود الولود فإىن مكاثر بكم
أخرجه أمحد  )فإىن مكاثر بكم األمم يوم القيامة(بن مالك رضى هللا عنه 

والبيهقى رمحها هللا وزاد ىف  كتاب املعرفة عن الشافعى رمحه هللا بالغا قوله ولو 
تناكحوا تناسلوا فإىن أباهى بكم (ه هللا وعن سعيد بن أىب بالل رمح ،بالسقط



ويقول بعضهم من عند  ،جههاو وهؤالء ال يأتون بشئ منها على  ،)يوم القيامة
وال أثر له ىف الكتب  ،))ولو(( :بدل قوله ))حىت((نفسه حىت السقط بلفظ 

  .املعتربة وال صحة  لوجهه ىف العربية عاطفة كانت أو جارة هذا

 :)شعر (     

فما مجاع اخلري * تعمل هبا إنىن إمرء ناصح  * قد أحدث الناس أمورا فال   
 .كان عليه السلف الصاحل*  إال الذى   

 

 

 الفصل الرابع

 فيما يتعلق باجلمعة ومسئلة احتياط الظهر

اعلم أن اجلمعة فريضة حمكمة ثابتة فرضيتها بالكتاب والسنة وإمجاع       
يأيها ﴿ها قال هللا تعاىل ر ويكفر منك ،ا وحيرم تركهااألمة جيب على القطع إقامته

 ﴾الذين آمنوا إذا نودى للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا وذروا البيع
فيفيد افرتاض اجلمعة سواء كان املراد  ،رتب األمر بالسعى إىل الذكر على النداء

افرتاض السعى أو اخلطبة ألن  ،وهو األظهر وعليه األكثر ،من الذكر الصالة
واإلمجاع على أن السعى الستماع  ،املقصود بالغري فرع افرتاض املقصود بالذات

وقد روى عن النىب صلى هللا  ،اخلطبة ال جيب على من ال جيب عليه الصالة
اجلمعة حق واجب على كل مسلم ىف مجاعة إال أربعة ( :عليه وسلم أنه قال

بو داود رمحه هللا عن طارق بن أخرجه أ )مملوك أو إمرأة أو صىب أو مريض
 )اجلمعة واجبة إال على صىب أم مملوك أو مسافر( :وقال ،شهاب رمحه هللا



أخرجه البيهقى عن متيم الدارى رضى هللا عنه والطرباىن رمحه هللا عن احلكم بن 
على أعواد منربه لينتهني أقوام عن ودعهم ( :وقال ،)املرأة واملريض(عمرو وزاد 

أخرجه مسلم رمحه  )يختمن هللا على قلبهم مث ليكونن من الغافلنياجلمعات أو ل
من ترك ثالث مجع هتاونا ( :وقال ،هللا عن ابن عمر وأىب هريرة رضى هللا عنهم

أخرجه أمحد وأبوداود والرتميذى وحسنه وابن ماجه وابن  )هبا طبع هللا على قلبه
د الضمرى رضى هللا خزمية وابن حبان رمحهم هللا ىف صحيحيهما عن أىب اجلع

ه أخرج) من ترك اجلمعة ثالثا من غري ضرورة طبع هللا على قلبه( :وقال ،عنه
أمحد بإسناد حسن وصححه احلاكم رمحهما هللا عن جابر بن عبد هللا رضى هللا 

من كان يؤمن باهلل واليوم ( :وعنه إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ،عنهما
أو صىب أو مملوك اجلمعة إال مريض أو مسافر أم إمرأة اآلخر فعليه اجلمعة يوم 

أخرجه الدار قطىن  )جتارة استغىن هللا عنه وهللا غىن محيد وأ فمن استغىن بلهو
يأيها الناس ( :فقال ،وعنه خطبنا رسول هللا صلى  هللا عليه وسلم ،رمحه هللا

توبوا إىل هللا قبل أن متوتوا بادروا باألعمال الصاحلة قبل أن تشتغلوا وصلوا الذى 
بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم هلل وكثرة الصدقة ىف السر والعالنية ترزقوا وتنصروا 

هذا ىف شهرى هذا قد افرتض عليكم اجلمعة ىف مقامى وتوجروا واعلموا إن هللا 
فمن تركها ىف حياتى أو بعد مماتى وله إمام  ،يوم القيامةمن عامى هذا إىل 

له وال بارك له ىف أمره  مشعادل أو جائر استخفافا هبا أو جحودا هلا فال مجع هللا
فمن  ،أال وال صالة له وال زكاة له وال حج له وال صوم له وال بركة له حىت يتوب

وال يؤم فاجر  م اعراىب مهاجراً وال يؤ  إمرأة رجالً  تاب تاب هللا عليه أال ال يؤمنَّ 
وقال من ترك ثالث مجعات  ،إال أن يقهره سلطان خياف سيفه أوسوطه مؤمناً 
قال ابن العرىب رمحه  ،أخرجه الطرباىن رمحه هللا )ري عذر كتب من املنافقنيغمن 

الرواح إىل اجلمعة واجب ( :هللا وثبت عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال



ع متاليات من ترك ثالث مج(باس رضى هللا عنهما عن ابن ع ،)على كل مسلم
وأول مجعة مجعها النىب  ،أخرجه الطرباىن رمحه هللا )فقد نبذ االسالم على ظهره

زل بقباء على بىن نصلى هللا عليه وسلم باملدينة وذلك أنه ملا قدمها مهاجرا 
حني اشتد  عمرو بن عوف يوم االثنني الثنىت عشرة خلت من شهر ربيع األول

مث خرج يوم اجلمعة إىل املدينة فادركه  ،وأسس مسجدهم ،فأقام هبا إىل اخلميس
القوم ىف ذلك املوضع  مل بن عوف ىف بطن واد هلم قد اختذسا بىناجلمعة ىف 

 .وهو أول خطبة له خطبها باملدينةوخطب  ،فجمع هبم ،مسجدا

بن عمري رضى هللا فكان مصعب  ،وأما قبل وروده صلى هللا عليه وسلم     
فكان أول من مجعها هبا للمسلمني قبل أن يقدمها رسول هللا صلى  ،عنه يقيمها

 ،أخرجه البيهقى رمحه هللا وغريه عن ابن سهاب الزهرى رمحه هللا ،هللا عليه وسلم
وعنه بسنده إىل مصعب بن عمري رضى هللا عنه أن النىب صلى هللا عليه وسلم 

وهم اثىن  ،فجمع هبم ،زل دار سعد بن معاذ رضى هللا عنهبعثه إىل املدينة وأنه ن
وعن عبد الرمحن بن كعب بن مالك رضى هللا  ،عشر رجال فذبح هلم يومئذ شاة

فإذا خرجت به إىل اجلمعة ومسع  ،قال كنت قائد أىب حني ذهب بصره( ،عنهما
األذان صلى على أىب أمامة رضى هللا عنه فاستغفر له قال فمكث كذلك حينا 

يا أبه استغفارك ألىب أمامة كلما  :فقلت له ،ال يسمع األذان باجلمعة إال فعل
ىن أنه هو أول من مجع باملدينة ىف حرم مسعت أذان اجلمعة ما هو ؟ قال أى ب

قال  ؟ يومئذ كم كنتم :قال فقلت ،بقيع اخلصمان :ىن بياضة يقال لهمن حرة ب
 .بيهقى رمحهم هللاوالدارقطىن والأخرجه ابن ماجه  )اربعون رجالً 

بن زرارة بن  ىب أمامة أسعدابن سرين اجتمع أهل املدينة إىل أذكر      
رضى هللا عنه قبل أن يقدم النىب صلى هللا  عدس بن عبيد اخلزرجى االنصارى

 ،فصلى هبم يومئذ ركعتني وذكرهم فذبح هلم أسعد شاة ،عليه وسلم املدينة



وروى إ�م كانوا اثىن  ،مجعة ىف االسالمفتعشوا وتغدوا منها لقلتهم فهذه أول 
ولعل مصعبا رضى هللا عنه أعانه أسعد بن زرارة رضى هللا عنه ىف  ،عشر رجال

 .بذلك دعاءه له وذحبه الشاة هلم فأضافها كعب إليه يشعر ،إقامة اجلمعة

 ،والبلوغ ،واحلرية ،مث اجلمعة هلا شروط لوجوهبا وهى اإلقامة مبصر     
وتقع فرضا عن الفاقد هلا فيجب على  من ىف املصر مسع  ،صحةوال ،والذكورة

وإن مسع حىت  ،واخلارج من فنائها ،أو مل يسمع ال على من ىف خارجها ،النداء
هل جيب  ادة بينها وبني الكوفة جمرى النهرسئل أبو حنيفة رمحه هللا عن أهل زب

األذان أن يكون  عا وقال الشافعى رمحه هللا االعتبار بسم ،اجلمعة عليهم فقال ال
 .كنة وموقف املؤذن عند سور البلداملؤذن صيتا واألصوات هادية والريح سا 

وقال الليث بن سعد ومالك رمحهما هللا جتب على من كان على ثالثة      
وقال أصحابه إذا كان املؤذن ىف حمل رفيع والناس ىف هدو  ،أميال من املصر

وقال ربيعة الرأى رمحه هللا على من   ،فأقصى مساع الصوت ثالثة أميال ،وسكون
خرج من بيته ما شيا وعنه جتب على من إذا مسع النداء و  ،كان ىف أربعة أميال

 .أردك الصالة

هريرة وأنس رضى هللا عنهم جتب اجلمعة على من   وقال ابن عمر وأبو     
وعن الزهرى رمحه هللا إ�ا جتب على من مسع  ،كان من املصر على ستة أميال

وقال أمحد بن حنبل واسحاق رمحهما هللا إ�ا جتب على من مسع النداء  ،األذان
 )إمنا اجلمعة على من مسع النداء( :ملا روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم قال

 .أخرجه الدارقطىن رمحه هللا



وهلا شروط  ،األقوال أيضا وقد روى عن أصحابنا رمحهم هللا مثل هذه     
 ،واخلطبة ،واإلذن العام ،والوقت ،واخلليفة أو نائبه ،أوفناؤه ،ألدائها وهى املصر

 .واجلماعة

بل  ،وعند الشافعى رمحه هللا ال يشرتط املصر وفناؤه وال السلطان وإذنه     
ويبلغ عدد  ،عن حاجةى ال يظعن أهلها صيفا وشتاء إال ظجتوز إقامتها ىف قر 

إليه مال أمحد بن حنبل واسحاق بن  ،رجال وجب عليه اجلمعة منهم أربعني من
راهويه من غري اعتبار بعدد لقول ابن عباس رضى هللا عنهما إن أول مجعة 

قرية يقال هلا جواثا مجعت بعد مجعة ىف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب
 .من البحرين

قال  :وروى عن الزهرى عن أم عبد هللا الدوسية رضى هللا عنهما قالت     
اجلمعة واجبة ىف كل قرية وإن مل يكن فيها إال ( :رسول هللا سلى هللا عليه وسم

اجلمعة واجبة على أهل كل قرية وإن مل يكونوا إال ثالثة ( :وىف رواية ،)أربعة
ل رسول هللا صلى هللا عليه وعن أىب أمامة رضى هللا عنه قا ،)رابعهم إمامهم

 ).جتب اجلمعة على مخسني رجال وال جتب على من دون ذلك( :وسلم

وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه هللا أميا قرية  :وقال ابن املنذر رمحه هللا     
وحجة الشافعى  ،ثالثون :وىف رواية ،اجتمع فيها مخسون رجال فليصلوا اجلمعة

ملذكور حديث عبد الرمحن بن كعب السابق رضى هللا رمحه هللا ىف اشرتاط العدد ا
مضت السنة إن (وحديث جابر بن عبد هللا األنصارى رضى هللا عنهما  ،عنهما

ة وأضحى وفطر وذلك إ�م ام وىف كل أربعني فما فوق ذلك مجعىف كل ثالثة أم
 .أخرجه الدارفطىن رمحه هللا) مجاعة



 األرض ال يضيعها وليها وال أم مل وقال مالك رمحه هللا إن هلل فرايض ىف     
إبطاء و  ،يلها ألن عليا رضى هللا عنه صلى اجلمعة وعثمان رضى هللا عنه حمصور

وملا  ،فصلى ابن مسعود رضى هللا عنه بالناس الوليد بن عقبة واىل الكوفة يوماً 
هللا خرج سعيد بن العاصى واىل املدينة عنها صلى أبو موسى األشعرى رضى 

 .س من غري استيذانعنه بالنا

فقال احلسن البصرى رمحه هللا ،مث اختلفوا ىف العدد الذى يعقد به اجلمعة     
وقال ربيعة رمحه هللا باثىن  ،وقال بن احلسن رمحهم هللا باربعة ،تنعقد باثنني

قام وقال الشافعى رمحه هللا بأربعني حاضرين من أول اخلطبة إىل أن ت ،عشر
 .ومل يعترب مالك رمحه هللا عددا ،اجلمعة

ال مجعة وال تشريق وال ( :املصر قول على رضى هللا عنه طو لنا ىف اشرتا     
أخرجه ابن أىب شيبة رمحه  )مدينة عظيمة أو ىف،ال ىف مصر جامعإ صالة فطر

ال تشريق (وأخرجه عبد الرزاق رمحه هللا بلفظ  ،هللا وصححه ابن حزم رمحه هللا
وذكر شيخ االسالم خواهر زاده رمحه هللا أن أبا  ،) ىف مصر جامعوال مجعة إال

يوسف رمحه هللا رفعه ىف األماىل إىل النىب صلى هللا عليه وسلم ولو مل يكن ذلك 
وإقدامه على النفى ىف بعض  لكفى بقول على رضى هللا عنه قدوة وإماماً 

سوله ال يكون إال املواضع مع عموم دليل االفرتاض من كتاب هللا تعاىل وسنة ر 
 .عن مساع

وقال ابن اهلمام رمحه هللا وهو لو عوض بفعل غريه لكان على رضى هللا      
يؤيده اإلمجاع على التخصيص و  ،عليه فكيف ومل يتحقق له معارض عنه مقدماً 
 .تصح ىف الربارى واملفاوز إمجاعافإ�ا ال  ،ىف اجلملة



لتقدم العيد  ،د ومجعة ىف يوم واحدوأسقطها أمحد رمحه هللا إذا اجتمع عي     
وألن عثمان رضى هللا عنه أذن ىف يوم عيد ألهل  ،واشتغال الناس به عنها
ويرده ما ىف صحيح مسلم رمحه هللا عن النعمان بن  ،العواىل أن يتخلفوا عنها
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ ىف العيدين :بشري رضى هللا عنه قال

و إذا اجتمع العيد واجلمعة  ،ألعلى وهل أتيك حديث الغاشيةبسبح اسم ربك ا
 .أخرجه األربعة ىف يوم واحد يقرأ هبما أيضا ىف الصالتني

وشرط أصحاب مالك رمحهم هللا ألدائها املسجد املسقف ذكره القرطىب      
حديث ابن عباس رضى هللا عنهما ال  ،وذلك ينزل منزلة التخصيص ،رمحه هللا

وقالوا لو النزل ﴿وىف التنزيل  ،ة لوقوع اسم القرية عليها لغة وغرفاً يناىف املصري
وىف قصة  ،ائفواملراد مكة والط ﴾يمعظ هذا القرآن على رجل من القريتني

واضرب هلم ﴿ ،واملراد مصر ﴾واسئل القرية الىت كنا فيها﴿يعقوب عليه السالم 
وال شك إن مكة مصر  ،إىل غري ذلك ،واملراد انطاكية ﴾مثال أصحاب القرية

وىف الصحاح حصن  ،وىف املبسوط إن جواثا مدينة بالبحرين ،يقام فيها اجلمعة
وحرة بىن  ،واحلصن يكون له سور فال خيلو عن حاكم عليهم عادة ،بالبحرين

على أنه كان  مجع أسعد بن زرارة قبل مقدم  ،بياضة من أفنية املصر وله حكمه
وبغري أمره صلى هللا عليه  ،أن تفرض اجلمعة وقبل ،النىب صلى هللا عليه وسلم

 .ا ذكره البيهقى رمحه هللا وغريهوسلم وعلمه فيم

من تركها وله ( :ولنا ىف اشرتاط إذن السلطان قوله عليه الصالة والسالم     
 ) إمام جائر أو عادل أال فال مجع هللا مشله وال بارك له ىف أمره أال وال صالة له

فإن التقييد باجلملة احلالية يفيج اشرتاط اإلمام  ،ه هللا وغريهأخرجه ابن ماجه رمح
ر منها اجلمعة وعن احلسن البصرى رمحه هللا أربع إىل السلطان وذك ،فيها

 .والعيدين



وقال ابن  ،وقال حبيب بن أىب حبيب رمحه هللا ال يكون اجلمعة إال بأمري     
 ،هو السلطان أو من أمره املنذر رمحه هللا مضت السنة إن الذى يقيم اجلمعة

وألن التقدم على اجلمع العظيم يعد شرفا ورفعة فيتسارع إليه كل من مالت مهته 
وترك  ،فرمبا يقع التجاذب والتنازع ويؤدى إىل القتال ،إىل الرياسة والتقدم

أمر ذى سلطان يعتقد فشرط أن يكون التقدم عن  ،عطيلها بالكليةوت ،الصالة
ولعل عليا وابن  ،ألمر اجلمعة للفتنة وتتميماً  ه قطعاً أو خيشى عقوبت ،طاعته

فال يقوم  ،لوجه آخر أو ،مسعود وأبا موسى رضى هللا عنهم أقوموها باإلذن
 .االحتمالاحلجة مع 

بل جتوز باإلذن الصادر من  ،ا يشرتط السلطان أن يكون مسلمً وال      
التقليد من السلطان قال ىف النهاية وغريها وجيوز  ،الكافر حلصول املقصودبه
وروى إن الشريف نصر بن إمساعيل رمحه هللا أرسله  ،الذى يقلد انتهى كالمها

السلطان ركن الدين أبو طالب حممد بن ميكائيل السلجوقى املعروف بطغربل 
وهى إذ  ،فاستأذن صاحب قسطنطينية ىف صالة اجلمعة هبا ،رسوال إىل الروم

فأذن فصلى وخطب  ،وال رفعت لالسالم رايةذاك دار احلرب ما تليت فيها آية 
للقائم بأمر هللا العباسى أمري املؤمنني حبضرة من رسول الفاطميني على كره 

أو  ،وهذه الشرايط مستفادة من اآلية عبارة ،فوقعت املنازعة بني الدولتني ،منهم
 إذ البد من ﴾إىل ذكر هللا﴿فاإلمام من قوله تعاىل  ،تضاء وداللةأو اق ،إشارة

فإنه تشهري  ﴾نودى﴿واإلذن العام من قوله  ،ذاكر وهو من له والية اإلقامة
ألن البيع الذى متس  ﴾وذروا البيع﴿و الوقت واملصر من قوله  ،ودعوى عامة

احلاجة إىل املنع عنه ما يكون عند التهاب سوق التجارة بانصباب أهل القرى 
صيغة اجلمع ىف قوله وسكان النواهى ووقت الظهر واجلماعة سوى اإلمام من 

إذ ال سعى من املرضى  ،وباقى الشروط من األمر بالسعى ،﴾فاسعوا﴿



فر والعبد واملسا ،وأما النساء فأمرن بالقرار ىف البيوت حبكم النص ،والعميان
 .مشعوالن خبدمة املوىل والثقل

 :ففى رواية ،مث اختلفت الروايات عن أصحابنا رمحهم هللا ىف حد املصر     
 ،أىب حنيفة رمحه هللا هو موضع له أمري وقاض ينفذ األحكام ويقيم احلدودعن 

واختارها الكرخى و مشس األئمة السرخسى وصاحب اهلداية والكاىف رمحهم 
واملراد القدرة على التنفيذ واإلقامة والتمكن منها على ماصرح به ىف حتفة  ،هللا

وال يقدر على  ورساتيق و بلدة فيها سكك وأسواق :وىف رواية ،الفقهاء وغريها
وىف  ،واختاره ىف التحفة وغريها ،انصاف املظلوم وعامل يرجع إليه ىف احلوادث

واختاره  ،وهو قول أىب يوسف رمحه هللا ،ما ال يسع أكرب مسجده أهله :رواية
وهو أحسن  :حممد بن شجاع الثلجى رمحه هللا قال صاحب احمليط رمحه هللا

نت خبري بأنه ال وأ ،ليه أكثر الفقهاء رمحهم هللاا وعوىف القنية أصحه ،األقوال
يصدق على مكة واملدينة لعدم تعدد املساجد إذ ذاك فيها وال شك ىف 

صانع أن يعش بصنعته وال حيتاج إىل  ما يتمكن كل :وقال بعضهم ،مصريتها
ما يكون  :وقيل ،ما يوجد فيه كل حرفة من حرف الدنيا :وقيل ،صنعة أخرى
 :وقيل ،ال يعد أهله من غري مشقة :وقيل ،وألف رجل ،ف مقاتلفيه عشرة آآل

 .وغري ذلك من األقوال ،يكون فيه كل يوم والدة انسان وموته

لعدم  ،ثرها غري صحيحة بظاهرهاكوأنت تعلم إن هذه التعاريف أ     
صدقها على بلدان الريب ىف مصريتها مثل املدن الثالثة إذ ليس فيها إذ ذاك 

وال توجد فيها حرف   ،ميكن أن يعيش كل حمرتف فيها حبرفتهوال  ،مساجد
باجلملة  و  ،بل ما من بلد إال وال يوجد فييه حرف كثرية توجد ىف غريها ،كثرية

أل�ما مصران ال  ،فهو غري صحيح ،كل تعريف ال يصدق على مكة واملدينة
 عصرنا وتقام هبما اجلمع واألعياد من لدن عصره صلى هللا عليه وسلم إىل ،حمالة



فهو مسر أل�ما  ،فكذا كل موضع مثلهما من هذه اجلهة ،هذا من غري نكري
املصر لدل  ولو مل تدخل واحدة منهما ىف مسمى ،عياران شرعيان ىف الباب

 .على عدم اشرتاده هذا

والذى يسكن إليه القلب إن هذه التعاريف مل يعترب فيها املساوات ومل      
التذكري وااللتفات على ماهو شأن التعاريف  بل ،يقصد منها الطر والعكس

فيكون املراد منها ما هو املنقول عن سفيان الثورى رمحه هللا وما احسنه  ،اللفظية
هو ما يعده الناس مصرا عند ذكر األمصار املطلقة كالبصرة  :حيث قال

 .كوفة ودمشق وغريهاوال

أو القاضى باجلمعة وبناء وقال اإلمام أبو القاسم رمحه هللا إذا أذن الواىل      
ا اتصل به احلكم فإذ ،اجلامع ىف قرية فيها سوق جازت اجلمعة حملل االجتهاد

 .صار جممعا عليه

ألن الشافعى رمحه هللا يوجب  ،قول هذا ال خيتص بقرية فيها سوقوأ     
وقال مالك  ،أربعون رجال بال ظعن صيفا وشتاء اجلمعة ىف كل مكان يسكنه

فكان جمتهدا  ،رمحه هللا أهل كل قرية فيها بيوت ومسجد جيب عليهم اجلمعة
احلجة االحتياط القرى الصغرية أن يصلى  :وهلذا قال ىف فتاوى ،فيه أيضا

وأما البالد والقرى  ،اجلمعة مث أربعا سنتها مث ركعتني سنة الوقت مث األربع
شك ىف اجلواز وال تعاد  فال ،طفاألصل فيها الصحة وقيام الشرو  ،الكبرية

 .الفريضة

فعن أىب حنيفة وأىب  ،كثرأمث اختلفوا ىف صحة إقامتها ىف موضعني و      
 ،رمحهما هللا وهو قول الشافعى رمحه هللا ال جيوز تعددها ىف مصر مطلقا يوسف

 ،عن أىب يوسف رمحه هللا جتوز ىف املوضعني إذا كان املصر عظيما ال ىف ثالثة



داد حىت يكون  لذلك كان يأمر بقطع اجلسر ببغ ،ا كان بينهما �ر كبريوعنه إذ
فاجلمعة ملن  ،كمصرين إن مل يكن بني املسجدين �ر كبري جيرى فيه السفن

 .سبق وإال فسدتا

وعند حممد رمحه هللا  :أقوال ،أو هبما ،أو اإلمام ،وىف اعتباره بالشروع      
ىب حنيفة رمحه هللا إلطالق األدلة واحلرج جيوز تعدده مطلقا وهو الذى رواه عن أ

ر الكبرية الكثرية الغاشية وهو وال سيما ىف األمصا ،البني ىف احتاد األمكنة
 .فوع بالنصمد

الصحيح من مذهب أىب حنيفة  :وقال مشس األئمة السرخسى رمحه هللا     
 .وبه نأخذ هذا ،رمحه هللا جواز إقامتها ىف مصر واحد ىف مسجدين فأكثر

واعلم إن فرض الوقت يوم اجلمعة هو الظهر عند أئمتنا الثالثة واجلمعة      
 ،وهلذا يقضى الظهر فيما فاتت اجلمعة ،بدل عنها لعموم األدلة ىف األيام كلها

فإن  ،خالفا لزفر ومالك والشافعى رمحهم هللا ،ولكنا أمرنا باسقاطها باجلمعة
والوعيد على تركها والنهى عن رض الوقت عندهم هو اجلمعة لألمر بأدائها ف

وأنت تعلم إن هذه الوجوه الثالثة ال تدل  ،أداء الظهر ما مل يقع اليأس عنها
 .رايطهاوفرضها ركعتان بش ،واحدة منها على إ�ا فرض الوقت

فعند اىب حنيفة رمحه هللا أربع  ،وأما بعد الفرض ،السنة قبلها أربع ركعات     
املبارك رمحهم هللا ملا ىف صحيح مسلم رمحه هللا ركعات وهو قول الثورى وابن 

عن أىب هريرة رضى هللا عنه عن النىب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى أحدكم 
ىف جامع الرتميذى رمحه هللا عن ابن مسعود  ،اجلمعة فليصل بعدها أربع ركعات

وعند أىب يوسف  ،رضى هللا عنه أنه كان يصلى قبل اجلمعة أربعا وعدها أربعا
مث ركعتني وهو قول على رضى هللا  ،وقيل هو قوهلما يصلى بعدها أربعا ،محه هللار 



لذا مسى األربع ىف كتاب  ،عند حممد رمحه هللا يصلى ركعتني فقط :وقيل ،عنه
وعن اىب هريرة رضى هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه  ،الصالة تطوعا

عجل بكم شيئ فصل ركعتني  إذا صليتم بعد اجلمعة فصلوا أربعا فإن( :وسلم
وىف  ،أخرجه اجلماعة إال البخارى رمحه هللا )ىف املسجد وركعتني إذا رجعت

و ورد ىف احلديث  ،)من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا( :رواية
الصحيح عن ابن عمر رضى هللا عنهما إن النىب صلى هللا عليه وسلم كان 

 ،يصلى بعد اجلمعة ركعتني وىف سنن أىب داود رمحه هللا عنه إنه إذا كان مبكة
وإذا كان باملدنية  ،مث تقدم فصلى أربعا ،فصلى ركعتني ،فصلى اجلمعة تقدم

 ،فقيل له ،ركعتني ومل يصل ىف املسجدفصلى  مث رجع إىل بية ،يصلى اجلمعة
لكن قيل إنه أثبت ستا  ،فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يفعله

وكان يصليها ىف املسجد ألنه كان فيها مسافرا ليس له منزل  ،ةة مبكبعد اجلمع
فلم يظهر البن عمر رضى  ،فيصلى فيه ،مهيأ وباملدنية يرجع إىل املنزل املهيأ له

 .عنهما كل ما كان يفعله ىف بيته هللا

أقول الظاهر من األدلة قول حممد رمحه هللا واألحوط ىف الباب قول أىب      
مث اعلم أنه أحدث قوم من  ،يوسف رمحه هللا وعليه عمل الناس ىف أكثر البلدان

متأخرى احلنفية رمحهم هللا بعد أن مضى من عصر النىب صلى هللا عليه وسلم 
 ،وقبلهاركعات بعد اجلمعة أوأصحابه رضى هللا عنهم حنو أربعمائة سنة أربع 

وىف جواز تعدد اجلمعة  ،الختالف األقوال ىف حد املصر وأمروا بأدائها احتياطاً 
وليس هلا أثر ىف عصر أىب حنيفة وأىب يوسف وحممد  ،ىف مصر واحد وعدمه

وزفر رمحهم هللا وال بعدهم ىف أصحاهبم وأصحاب أصحاهبم األجلة املتقدمني 
وإمنا وقع اخلالف بني املتأخرين من مؤلفى  ،ومل ير ىف كتبهم ،مل يرو عنهم

 ،ضهم إنه ال بد منها وصرح مصرح منهم بوجبهافذكر بع ،الفتاوى والواقعات



وال ظهرت ىف ،اعة منهم على إ�ا بدعة مل تكن قط ىف القرون الفاضلةومج
 ،حىت قال بعضهم إن ىف ذلك راحية الرفض ،مدارك األحكام ومأخذ الشريعة

أبتلى أهل مرو بإقامة اجلمعة ىف وملا  :وذكر ىف القنية مرموزا بعالمة حمسن قال
أداء األربع بعد اجلمعة موضعني هبا مع اختالف العلماء ىف جوازها أمر أئمتهم ب

ومشروع  ،وصورة نيتها ،مث اضطرب آراؤهم ىف حمل إقامتها ،اطاً حتما احتي
 .القراءة فيها

بعد األربع قبل  :وقيل ،يصلى بعد الفرض قبل السنن :وأما األول فقيل     
وال خيفى أنه يفوت أداء السنة على الوجه املشروع سنيتها ألن القيام  ،الركعتني
ة متصال بالفرض حبيث ال يفصلها إال بنحو اللهم أنت السالم ومنك إىل السن

 :وقيل ،السالم تباركت ياذا اجلالل واإلكرام سنة الرسول عليه الصالة والسالم
ن ىف عمل عن الشك ىف الصالة وإساء الظ رض اجلمعة حذراً يصليها قبل ف

 .وحكى ذلك عن الفضلى رمحه هللا ،املسلمني

إنه ال خملص عن الشك وإساءة الظن وتكرار الفريضة  يذهب عليكوال      
فإن اإلتيان هبا ليس إال للشك ىف  ،الواحدة منهى عنها سواء قدم أو أخر

ألن هذا الصالة تبطل  ،مث ال حيصل االحتياط املقصود ،الصحة وسوء الظن هبا
ىف مبجرد السعى إىل اجلمعة عند أىب حنيفة رمحه هللا وبإدراك اإلمام والشروع 

فيكون أداؤها عبثا  ،وجيب إعادهتا لو مل تسقط باجلمعة ،الصالة عندمها
وكان ابن  ،وهلذا قال بعضهم لئال يؤدى إىل تكرار الفريضة الواحدة ،وفضوال

وال  ،ريه يكرهون أن يتبع الفريضة مبثلها من غري فاصلمسعود رضى هللا عنه وغ
 .خيفى مافيه



 )الكاىف(و )احمليط(وىف  ،وال وجه هلا أصالوأما الثاىن فقيل ينوى السنة      
وغريمها ينوى هبا الظهر حىت لو مل تقع اجلمعة موقعها خيرج عن عهدة فرض 

ألنه إن مل تصح  ،وىف القنية هو األحسن ،آخر ظهر عليه :وقيل ،الوقت بيقني
أنت خبري إن ظهر يومه إمنا  ،وإال فعن ظهر فائت عنه ،فعليه الظهر ،اجلمعة

 ،ح هذه النيةآخر الوقت ىف ظاهر املذهب فال يص أو ىف ،ءها بالشروعجيب أدا
فال خيرج  ،على إن فرض الوقت هو اجلمعة عند زفر ومالك والشافعى رمحهم هللا

 .عن اخلالف

بعد اجلمعة ينوى  يصلى أربعاً  وقال ابن اهلمام رمحه هللا وغريه ينبغى أن     
ولعل مراده آخر ظهر أدرك وقته كما  ،هبا آخر فرض أدركت وقته ومل أؤده بعد

ألنه إذا صحت اجلمعة يقع  ،وهو أحوط وأمشل ،ىف موضع آخر من كتابه
هر أو غريه إن كان أدرك وقته ومل يؤده بل آخر فرض ظ األربع عن آخر ظهر

ألن املقصود منه بالذات ظهر اليوم إن  ،آخر فرض وإمنا قال ،فيكون نفالً  وإال
خبالف قضاء الفوائت الكثرية تفضى  ،سواه بالعرضمل تصح اجلمعة وما 

لفرضية ؛ للخروج عن اخلالف  ،فإن األوىل فيها أول صالة كذا ،احتياطاً 
وأنت  ،وإن كثرت الفواءت مطلقا ،الرتتيب عند بشر بن غياث املرسى وغريه

إذا كثرت  :حىت قالوا ،تعلم إن التعيني فرض ىف الفرايض وال تصح بدونه
 ،أو آخره ،وأول ظهر عليه ،فيما علم ،ج إىل نية ظهر كذا وغريهالفوايت حيتا 

 ،وقد صرح ابن اهلمام نفسه ،للتعيني على قدر اإلمكان فيما مل يعلم حتصيالً 
أو ىف سنة كذا صح  ،أو ىف الرتاويح ،فيمن نوى إن كان ىف الفريضة اقتديت به

 ،كاف للسنة وهو ،ألنه ال تردد ىف نية أصل الصالة ،اقتداؤها به ىف الرتاويح
وىف فتاوى احلجة إن  ،فكيف يصح نية احتياط الظهر على الوجه الذى اختاره

الىت يتحقق  الصحيح املختار أن يصلى هذا االربع بعد السنن كلها ىف القرى



وقيام الشروط  ،فإن األصل فيها الصحة ،والقرى الكبرية فيها الشك دون البالد
 .هذا

وكذا  ،يقرأ الفاحتة والسورة ىف مجيع ركعات األربع :وأما الثالث فقيل     
وهو  ،واختاره ىف القنية وغريها ،فليةنفيمن يقضى الصلوات احتياط الحتمال ال

ألن أداء هذا األربع ملا كان املقصود منه اسقاط فرض الوقت عن  ،غري سديد
فكيف  ،ذمته بيقني أو مفروض آخر ىف ذمته إن كان النفل أبعد املقاصد ىف نيته

يصح مراعات حاله ىف القراءة وترك ما جيب رعاية حقه من ظهر يومه املقصود 
ويقصد اسقاطه  ،وبالذات مع مشاركة ظهر يتوقع فيه كونه عليه ،اسقاطه أوالً 

فلئن توهم ترك الواجب ىف االقتصار على الفاحتة ىف الشفع  ،ىف الرتبة الثانية
النظر إىل ه ترك الواجب وتأخري الركن بففي ،إىل مراعات جانب النفل الثاىن نظراً 

 .ر يومه وظهر آخر عليهوبالذات من ظه ،مقصوده أوالً 

ال يصلى صالة بعد صالة ( :وقد روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم     
 ،ويقرأ ىف الركعات كلها ،يصلى التطوع :وغريه أى )الكاىف(قال ىف  )مثلها

وىف األخريني الفاحتة  ،الفاحتة وسورة معهاويقرأ ىف الركعتني  ،ويصلى املكتوبة
 .فقط هذا

 ولو ىف القرى ،مع أداء اجلمعة وأقول ال وجه إلجياب هذا األربع أصالً      
إىل  قاد لصحته مسنداً تعهبذا العمل عن اجتهاد ىف حمله واالصغرية وبعد اإلتيان 

النىب  وقد صح عن  ،يستدل به عليه) حيثما(بدليل  حجة شرعية واستدالالً 
صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ( :صلى هللا عليه وسلم إنه قال

أوقات هذه  :بصيغ اخلطاب يعىن )وعرفتكم يوم تعرفون وأضحيكم يوم تضحون
 يوم تأتون هبا فيه بعد تأدى اجتهادكم وتعلق ظنكم هبا العبادات عند هللا تعاىل



) حيثما(واستدالل به و  واعتقادكم عن دليل شرعى قام على وجوهبا وصحتها
وذلك ألن هللا تعاىل قرر من رمحته وفضله كل ما أدى إليه  ،يستدل هبو عليه

فيكون طاعة وعبادة  ،رأى اجملتهد ىف حمله على وجهه شريعة له وملن عمل به
ولئن أخطأ فإمنا يكون خطاؤه بالنظر إيل ما هو عند هللا من احلكم  ،صحيحة

 .هله واجتهاداملوضوع السابق على استدال

ظمها عبل أ ،فإ�ا من شعاير السالم ،وال ميكن ترك صالة اجلمعة أصالً      
فال بد من االعتمام وعدم التواىن  ،وقد اندرس ىف ديارنا ىف هذه األزمنة أكثرها

والتعريفات املذكورة  ،ألن دليل االفرتاض قطعى ودليل االشرتاط ظىن ،ىف أدائها
مع الرتديد ىف الدليل بني املصر  ،وأكثرها غري صحيحة ،للمصر غري منظبطة

مث العظم  ،واملدينة العظيمة ومقتضاه أن املصر موضع دون املدينة العظيمة
مث اشرتاط املصر واحلاكم  ،والصغر من األمساء اإلضافية ال يثبتان ىف حد وغاية

إمنا هو  بل ،إذ ال مالمية لذلك فيه ،ليس حلق للجمعة به وتسبب اليوجد بدونه
إن املراد من  :وقد قالوا ،حد ومعيار للموضع الذى أمرنا بإقامة اجلمعة فيه

فال يضر عدم  ،التعريف األول هو القدرة على التنفيذ والتمكن من اإلقامة
إذ ال شك ىف صحة أداء اجلمعة ىف بلدة فيها قاض و  ،الوقوع حبسب التواىن

 ،حكام لعدم وقوع احلادثةلكن مل يتفق له هذه األ ،وال على هذه الصفة
املراد من عدم سعة أكرب املساجد ألهله عدم سعة  مساجد يقدر  :وكذلك قيل

ال أنه  إذ من املعلوم قطعاً  ،فيها ال املساجد املوجودة فيه بالفعل عدم سعتها
دخل لفرايض هللا الخشاب املسجد واحجارها وال لرتكيبها ىف صورة خمصوصة 

 ،يل اليدبر طواحن قزانفإن النِ  ،مية بينهما والمناسبة هلاإذ ال مال ،وهيئة معينة
تقيم شرعيتها وال يس ،على أن هذه األربع ال يصح نيتها ،واليسقى مزارع كرمان

وحمل اإلتيان هبا ملا عرفت إن الواجب عليه ىف هذا اليوم عند زفر رمحه هللا ومن 



 ،عن اخلالف املقصودوال يصح اخلروج  ،فال يصح نية الظهر ،تابعه هو اجلمعة
وال آخر  ،أو خروج الوقت ،لعدم وجوبه قبل الشروع ،والنية آخر ظهر عليه

للرتدد ىف النية بني ظهر اليوم وظهر آخر هو آخر  ،ظهر أدرك وقته ومل يؤده بعد
وهلذا قالوا لومل  ،ألن التعيني فرض ىف الفرايض ،أو النافلة ،ظهر مل يؤده بعد

ولكنه يصليها  ،س أو غريه أو مل مييز بني الفرض والنفليعرف املرء افرتاض اخلم
وقد جهله ال جتوز عنه  ،عليه ضاء عماباهتا وسننها مل جيز كما لو صلى قبواج

 .عينهحىت ي

ه صالة من يوم واشتبهت تلك و حنيفة رمحه هللا فيمن فاتوقال أب     
فرض   ع بنيلو مج :فإن قيل ،الصالة عليه يصلى اخلمس حتصيال للتعيني يقينا

ىف الفرض عند أىب يوسف رمحه هللا وإن ذهب حممد  ونفل ىف نيته يصري شارعاً 
 ،إمنا جوز ذلك حلصول التعني لقطعها على الصالتني مجيعا :قلنا ،إىل بطالنه

ألنه ينوى آخر ظهر ويقطع نيته  التعيني حاصل ىف  مسئلتنا أيضاً  :فإن قيل
وغاية ما ىف الباب إن هذا  ،عليه كما ىف قضاء الفوائت الكثرة اجملهولة بعينه

آخر فات عنه قبله إن  وظهراً  ،اآلخر يكون ظهر اليوم إن مل تصح اجلمعة
هو ال يقطع نيته على ظهر اليوم لرتدده بينه وبني ظهر آخر  :قلت ،صحت

فلما تردد ىف نيته مل يوجد شرط  ،ظهر اليوم فقطوعدم ختصيصه على  ،قبله
قطع نيته على ظهر اليوم وآخر ظهر عليه غريه والنفل  نعم لو ،صحة املنوى

 ،أمكن قول بصحة واحدة من الثالثة على قياس قول أىب يوسف رمحه هللا مجيعاً 
 ،إمنا صحت نية الفوائت لضرورة االشتباه وعدم إمكان التعيني بغري ذلك الوجه

لعدم اشرتاط  ،وصح النفل بتلك النية والتدارك بقدر اإلمكان واجب عليه شرعاً 
فإذا بطل وصف النية للرتدد بقى أصلها وهو الصالة هلل على  ،التعيني ىف النوافل

ولذلك ذهب بعضهم  ،وهو كاف للنفل عند احملققني رمحهم هللا ،مجيع التقادير



ومل يكن عليه ظهر فائت وزال  ،تإىل أن األربع تنوب عن سنة اجلمعة إذا صح
ألن  ،ومل حيصل اجلزم بالنفلية ،ال إذا دام االشتباه ،االشتباه وتعني وقوعها نفالً 

للنىب صلى هللا عليه وسلم على املواظبة ىف  معىن كون الفعل سنة كونه مفعوالً 
واسم السنة وصف حادث بعده حيصل بنفس الفعل على الوجه  ،حمل خمصوص

ومن املعلوم  ،وليس مما يتوفق حصوله على النية ،هللا عليه وسلم الذى فعل صلى
أنه صلى هللا عليه وسلم مل يكن ينوى السنة بل الصالة هلل تعاىل وصارت ذلك 

فإذا أوقع املصلى الصالة ىف احملل  ،سنة علينا لفعله صلى هللا عليه وسلم
دق أنه والسالم صاملخصوص على الوجه الذى يصليها رسول هللا عليه الصالة 

 .فعل العمل املسمى بالسنة

أقول ال بد ىف السنة مع ذلك أن يأتى هبا أل�ا فعل النىب صلى هللا عليه      
وأما جمرد إيقاع الفعل ىف هذا احملل ولو على النحو الذى  ،وسلم أو أمر به

نه يصليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يكون إتيانا بالسنة حىت يكون إتيا
وال بد  ،إن النىب صلى هللا عليه وسلم كان يفعله سواء مساه سنة أو ال هبا ألجل

أن يكون هذا هو املعىن بالسنة ىف نيتك أريد أن أصلى سنة كذا كما ىف الفرض 
 ،زمه على ذمتنالإن هللا عزودل افرتضه علينا وأ يكون املعىن منه اإلتيان به ألجل 
ظهر ال يصليه كذلك إذ ليس ىف نيته أنه يأتى الومعلوم إن الذى ينوى احتياط 

 .لزعمه إن فرض الوقت مل يسقط عنهبل  ،ألنه عليه السالم كان يفعله

وأفاد هذا البيان إن النفل يصح بنية مطلق الصالة وال يكفى ذلك ىف      
أن النىب عليه الصالة والسالم أمر به أو  لبل ال بد أن يكون عمله ألج ،السنن
هذا مراد بعض املشايخ رمحهم هللا إن السنية وصف زائد على أصل  ولعل ،فعله

يه فال حيصل مبطلق النية على خالف ما ذهب إل ،الصالة كوصف الفرضية
 .احملقق ابن اهلمام رمحه هللا



اءة لما عرفت إنه ال حميص عن الشك وإسوأما عدم استقامة شرعيتها ف     
سلمني بعد تأدى اجتهادهم وتعلق وع عظيمة من املالظن ىف فريضة أقامها مج

ظنهم به واعتقادهم بوجوبه وصحة أدائه باستدالل عليه على وجهه ىف حمله 
وال عن نقيصة تكرار الفريضة الواحدة املنكر من جهة  ،ورأى صدر عن أهله

فرق ىف ذلك سواء قدمت على الفرض أو أخرت مع مزيد العبث ال و  ،الشريعة
اجلمعة  قامها بني فرضلها فإن أجهة حم أما منو  ،والضول ىف صورة التقدمي

 ،وسننها أوبني سنتيها بعد الفريضة يوجب إزعاج السنة عن حملها واالخالل هبا
عة فيها الكيفية املشرو أل�ا إمنا يكون سنة إذا أقيمت على وجهها وروعيت 

وإال فتفوت بفوات صورهتا  ،وأديت كما كان النىب صلى هللا عليه وسلم يؤديها
ألنه إمنا يصلى السنة ألجل أن النىب صلى هللا عليه وسلم كان  ،عةاملشرو 

كن ىف ،  فإذا مل يهبا أمري أو ،يصليها ىف هذا املوضع على هذه الكيفية
وما كان رسول  ،بالسنة على هيئته املشروعة مل يكن العمل إتياناً  أو ،موضعها

من التابعني وعلماء السلف وال أصحابه ومن بعدهم  ،لى هللا عليه وسلمصهللا 
بني الفريضة و سنتها الىت بعدها أو بني األربع منها والركعتني يصلون  الصاحلني

 .لسنة وإخالل باملقصود من الصالةتفويت ل فشغلك باحتياط الظهر ،بصالة

لفرض وقد صرح ابن اهلمام رمحه هللا وغريه بأن القيام ىف السنة متصال با     
فأن قيل إذا فات األربع قبل الظهر يقضى قبل ركعتيه عند أىب  ،أمر مسنون

وذكر الصدر الشهيد رمحه هللا  ،يوسف رمحه هللا وبعدمها عند حممد رمحه هللا
وهذا يدل على وقوع االتفاق على أن ختلل األربع بني  ،اخلالف على العكس

ذكر ابن اهلمام  :قلت ،ل هبمافيهما واإلخال الفرض والركعتني ال يوجب نقصاناً 
رمحه هللا إنه يقضيها بعد الركعتني عند أىب يوسف رمحه هللا وهو قول أىب حنيفة 

وجعل  ،وقيل اخلالف على عكسه ،رمحه هللا وعلى قول حممد رمحه هللا قبلها



فال  ،ألن األربع فاتت عن املوضع املسنون ،األول ىف جممع البحرين هو األصح
وقد روى عن عائشة  ،بال ضرورة أيضا عن موضعهما قصداً تفوت الركعتان 
ات األربع قبل الظهر قضاها نه عليه الصالة والسالم كان إذا فرضى هللا عنها أ

وقال  ،بعد الركعتني أخرحه الرتميذى وابن ماجه وقال الرتميذى حسن غريب
على  ألن األربع فاتت عن حملها وهو التقدم ،بعضهم وذلك هو األوىل واملعتمد

 .شفع عن حمله وهو االتصال بالفرضفال يفوت ال ،الظهر

ويستفاد من هذا إن الصحيح تقدمي الركعتني مث يظهر بالنظر إىل      
وألن أصل أىب يوسف رمحه هللا  ،األصول إن اإلمامني متفقان ىف ذلك للحديث

ت وهلذا قال من أدرك اإلمام ىف الركوع يأتى بالتسبيحا ،مراعات جانب احملل
وهلذا  ،وأصل حممد رمحه هللا مراعات القوة ،أل�ا ىف حملها ال بتكبريات الزوائد

وال شك إن احملل  ،قال يأتى بتكبريات العيد أل�ا واجبة ال بالتسبيحات
وذكر  ،إن األربع ىف الظهر جلمع القوم فقط :حىت  قيل ،للركعتني وإ�ما أقوى

وتابعه شارح الكنز رمحه هللا إن تأخري أبو الربكات النسفى رمحه هللا ىف املسفى 
هبا  ىف الكاىف ألنه لو بداو  ،بل نفال مطلقا ،األربع بناء على أ�ا ال يقع سنة

ملواظبة النىب صلى  قضيها أصالً يوقال بعضهم ال  ،امتيهلفاتت الركعتان عن وق
فلما فاتت عن وقتها مل تبق  ،هللا عليه وسلم على تقدميها فوقتها قبل الفرض

فال يفوت  ،بل قام الدليل على خالفه ،نة إال بدليل مستأنف ومل يوجدس
جيوز أن ينوب الشفع األول من  :فإن قيل ،الركعتان بإخراجهما عن حملهما هذا

احتياط الظهر عن ركعىت السنة لو صلى على املتعارف من أقحامها بني السنتني 
عن السنة واملندوب بناء  ملا ذكروا إن صلى أربعا بعد الظهر بتسليمة واحدة وقع

وال يناىف ذلك كو�ا ال بتسليمة على حدة أل�ا  ،على صحة السنة بنية مطلفة
لذا منع  ،حمللة واحمللل غري مقصود إال للخروج عن العبادة على وجه حسن



صاحب اهلداية رمحه هللا ترجيح اإلفراد ىف احلج بزيادة احللق بأنه خروج عن 
وهلذا ال ينوب  ،خبالف التحرمية ،فال يقع به الرتجيح ،العبادة فهو غري مقصود

ركعتان الساهى بعد القعدة األخرية عن سنة الظهر ألن املواظبة عليها بتحرمية 
وقوع األربع بعد الظهر بتسليمة واحدة عن السنة الراتبة والشفع  :قلت ،مبتدأة

أو مأموره ملا  ،مللنىب صلى هللا عليه وسل إمنا هو لكونه مفعوالً  املندوب مجيعاً 
 :أخرجه أبوداد والرتميذى والنسائى رمحهم هللا إن النىب صلى هللا عليه وسلم قال

فإن من يصلى  ،)بعدها حرمه هللا على النار قبل الظهر وأربعاً  من صلى أربعاً (
أو ألجل أن النىب صلى هللا عليه وسلم  ،هذه األربع إمنا يصليها هبذا الوجه

تياط فإنه يزعم االح ،الف من يصلى احتياط الظهرخب ،رغب فيها خبصوصها
فيصليها هبذا الوجه ال ألجل أن النىب  ،ويشك ىف صحة اجلمعة وسقوط الفريضة

 . عليه وسلم رغب فيهصلى هللا

يتها فإن فيها مساجد كثرية مث اعلم  أن مدينة قزان ال شك ىف مصر      
ويعيش فيها حنو مائة  ،ربهاعن أك يعها عن أهلا وال يسعون فيها فضالً يضيق مج

ويولد فيها كل  ،وفيها حرف ال حتصى وصنايع يعيش هبا أرباهبا ،كثرأألف و 
 ،وفيها وال ينفذ األحكام ،وال يعد أهلها إال مبشقة عظيمة ،وميوت أناس ،يوم

وهم  ،وفيها علماء يرجع إليهم ىف أحكام الشرع ،ويتمكن من إقامة احلدود
اشرتاط  نفإ ،الواىل واحلاكم على غري دين االسالم وال يضر كون ،يفتون فيها

بل الفرض منه  ،سئلة ليس حلق ىف نفس اجلمعة تعلق بهوجوده ىف هذه امل
اط به من الفتنة املتوقع هبا ىف اجتماع اآلدميني والتمكن من دفعها لو االحتي
ها بل ىف سائر البلدان والقرى الىت ىف أضالع ،على أن أئمة املساجد هبا ،ثارت
ىف القرى واحملالت الىت يلون فيها اإلمامة واخلطابة وحكام فيها حبكم  ةقضا

املادة املوفات أللف وثالمثائة ومثان وثالثني من القسم الثاىن من اجمللد العاشر 



إذا كان  :وقالوا ،من القانون امللكى املوضوع لتدبري الدولة وإصالح أمور اململكة
مع فيها ال فال ينبغى أن يشك ىف صحة اجل ،مهاالقاضى يفىت أغىن عن تعدد 

فإن العمل ىف حمل االجتهاد وبظن  ،من جهة املصرية وال من جهة تعدد اجلمع
 .صدرعن الدليل واالعتقاد هذا

وقد تلخص من هذا البيان إن اجلمعة فريضة قطعية ال جيوز تركها وال      
ري من غفيها وجيب اعتقاد صحتها ىف األماكن الىت تصلى  ،ميكن جحدها

فال بد من  ،لئن صلىو  ،وهذا هو املختار عندى ،احتياج إىل احتياط الظهر
ترك ضم السورة ىف الشفع الثاىن و أدائها ىف البيت وتأخريها عن السنن كلها 

وهى للسافر ركعتان فقط  ،فيها وقطع النية على ظهر اليوم من غري تردد ،منها
وكل ما قيل ىف هذه السئلة  ،صح اجلمعةأل�ما ظهر يومه الواجب عليه فيمامل ت

غري ذلك فال يصح رواية وال دراية وهللا أعلم بالصواب وحكمه ألزم وأحكم 
 .وعنده حسن الثواب وإليه املرجع واملآب

 

 

 الفصل اخلامس

 ىف فضيلة قرأة آخر سورة البقرة

اآليتني من آخرها ىف الصحيحني والسنن األربع وغريها  قدورد ىف قراءة     
فعن ابن مسعود رضى هللا عنه قال  ،من املسانيد املعتربة أحاديث صحيحة

من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة ىف  ليلة  ( :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كتبهما أنزل هللا آيتني من كنوز اجلنة  ( :وعنه عليه الصالة والسالم ،)كفتاه

الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق بألفى سنة من قرأمها بعد العشاء األخرية أجزتاه 



أوتيت خواتيم آخر سورة البقرة من كنز العرش مل يؤته ( :وعنه ،)عن قيام الليل
إن هللا ختم البقرة بآيتني أعطانيهما من كنزه الذى حتت ( :وعنه ،)نىب قبلى

عنه عليه الصالة  ،)فإ�ا صالة وقرآن ودعاءعرشه فتعلموهن وعلموهم نسائكم 
اآليتان آمن الرسول آخر البقرة ال تقرأن ىف دار ثالثا فيقرهبا ( :والسالم
مان مديد كنت أداوم على ء على هذه األحاديث الصحيحة منذ ز فبنا ،)شيطان

وأذكر ىف احملافل فضيلتها وأكرر عند الطلبة  ،قرأة اآليتني بعد العشاء األخرية
مث ملا صادف دوخول  ،وأقوام احمللة ذكرها فرغب فيها كثري منهم والزموا قرأهتا

اللياىل ىف نزول الشمس ىف برج سرطان وانتهاء  شهر رمضان سنة ألف وثالمثائة
فطار وإقامة العشائني االقتصار حبيث يلزم الفراغ من اإلحزيران إىل حد غاية 

اعات من املقدار فاكتفى القارى والرتاويح والوتر واالسحار ىف حنو ثالث س
لآليتني ىف بدء قراءته بالتعوذ وترك التسمية روما لسرعة ومراعاة لضيق املدة وما 

واتفق ذلك  ،منعته عن ذلك ملا إن الرتك ىف هذه احلالة ليس حبرام وال مكروه
يطبع من اختالق بعض املزورين على أنه يريد ترك البسملة من القرآن فيما 

وقد استنباط ذلك عن قوىل  ،شاعتها بني أخدانه الغاغة األراجفاملصاحف وإ
إن كتابة أمساء السور ىف املصحف ختالف ما هو املشروع باألمر من جتريد 

بل رمبا  ،وكان ابن مسعود رضى هللا عنه ميحوه عن مصحفه ،القرآن عن غريه
بان فيكره لذلك كتابته مثل الصوم ىف آخر شع ،يظر اجلاهر أنه من القرآن

وقد شاهدنا بعض اجلهلة ال يرتك ذلك ىف تالوته القرآن  ،وصالة احتياط الظهر
ويقول مابني الدفتني كالم  ،ال ىف صالته وال خارجها وينازع الناس على ذلك

 ،فإن من دأهبم استثقال أمر التصحيح ،به خدمه املطبع )يرقطن(وعما  ،هللا
فيشتكون  ،سرعة الفراغة عن عملهااء بشأنه حلبهم البطالة عنها و وإنكار اإلعتن

 ،عملنا مبزيد التعميقإىل كل من يالقيهم إن الناظر جيرب علينا بالتضييق ويعسر 



احف املطبوعة قبل ذلك أثبتوا فيها أمساء السور خملوطة بكلمات وكانت املص
وقد غريت  ،القرآن ىف سطر واحد فيما متت بنحو كلمتني أوثالث ىف عدة سور

مساء حيفة الىت مجعوها بضرب اخلط على أت إىل اخلدمة الصوأعد ،أنا ذلك
كلمة واحدة ىف سطر عليحدة واألمساء ىف  ولو ،وجعلت متام السورة ،السور

 ،فثقل عليهم ذلك ،وأمرهتم باإلصالح واإلثبات على هذا النحو ،سطر آخر
اية لشكقموه مىن فيما نقموا وشكوا عند بعض العتام اجلفاة عىن وعبارهتم ىف انو 

 ،بل هم يعربون عنه باسم لبسم هللا على ماهو دأهبم ،ليست بلفظ اسم السورة
شرب مبرادهم من إطالق بسم هللا ملا أ وإن فطن ،فاغتنم ذلك ،فبلغ ذلك الرجل

واختذه  ،ىف قلبه تربص الدوائر وترقب التزاوير وتوليد األكاذيب ونشر األراجيف
أحبابه األرجاف ىف  ني هلبه وأشاعهوتسك ،فرصة لتربيد قلبه عن حرارة احلسد

وضم إليه ما أحبه من الكذب  ،بأنه ترك البسملة من القرآنوأتباعه األلغاف 
فكان ذلك ألوىل القلوب  ،وأكده مبا ذكرته من حال القارى ،والغرية والعدوان

 ،وسارت به الركبان ،رهان طبقباملراض والعيون الغماض كأنه شاهد صدق و 
اشيها وربات اخلجلالت ىف حواشيها وهللا سبحانه و ىف م لمت به الرعاةكوت

وأنا ال اترك  ،املشتكى من تزويرات اخلصم األلد إليه واملستعان من مكايده عليه
عن املصاحف وأحوال  كاتىب إىل الناس وسائر شؤىن فضالً مالبسملة ىف أوائل 

ىف مواضع يتفق هلم من  وحديثاً  ومع إن كثريا من أئمة املساجد قدمياً  ،التالوة
تالوة اآلية ىف حمافلهم وجيرى ىف أثناء حتاورهم تالوة كثري من اآليات بدون 

 .وال ينكرها أحد منهم ،وهو سنة أو واجب ،بل بدون التعوذ ،التسمية

من القرآن ينبغى  ءإن من أراد أن يقرأ شيا ،سئلة ىف هذا البابوحكم امل     
د عطاء والثورى أصحاب الظواهر رمحهم هللا أن يبدأ بالتعوذ وهو واجب عن



وسنة عند عامة  ،﴿من الشيطان الرجيم فاستعذ باهلل﴿بقوله تعاىل  استدالالً 
 .الصارف هلم عن ظاهر حقيقة األمروهللا أعلم ب ،العلماء رمحهم هللا

صفة التعوذ فيما روى عن ابن مسعود وجبري بن مطعم رضى هللا و      
عن ابن عباس رضى هللا عنهما أعوذ  ،باهلل من الشيطان الرجيم عنهما أعوذ

 ،بالسميع العليم وعن أىب سعيد اخلدرة رضى هللا عنه أعوذ باهلل السميع العليم
عنه أنه عليه الصالة والسالم كان يقول مرة أعوذ باهلل من الشيطان  :وىف رواية

 ،زيات رمحه هللا استعيذ باهللومحزة العن  ،ومرة أعوذ باهلل السميع العليم ،الرجيم
وعنه أعوذ باهلل من  ،واختاره صاحب اهلداية رمحه هللا ملوافقته نظم القرآن

عنه أعوذ باهلل العظيم إن  :ىف رواية ،الشيطان الرجيم إن هللا هو السميع العليم
شيطان لعن ابن السماك رمحه هللا أعوذ باهلل القوى من ا ،هللا هو السميع العليم

وعن محيد رمحه هللا أعوذ باهلل القادر من الشيطان الغادر وغري ذلك  ،الغوى
وعن محزة رمحه هللا  ،وإنه قبل القرأة ،واملختار ماهو املعروف املشهور ،روايات

وقالوا  ،باآلية وهو خمتار احلافظ أىب حامت رمحه هللا استدالالً  ،بعد الفراغ منها
ست من القرآن واملأمور به هو اإلتيان إذ هى لي ،ة حد تنتهى إليهليس لالستعاذ

وىف  ،وهو رواية عن املسيىب رمحه هللا ،وقال أبو احلسني رمحه هللا خيفيها ،مبطلقه
واألوىل تغيري النغمة  ،رواية أخرى عنه ال أخيفيها وال أجهر هبا بل أقوهلا أصالً 

 .مواردها ليميز من تالوة القرآن وباخلطب ىف ،هبا

دنا تالوة القرآن يأتى هبا القارى ىف االبتداء من أول كل مث التسمية عن     
وإذا بدا قراءهتا من أوساطها فهو خمري ىف اإلتيان هبا  ،سورة سوى سورة التوبة

 اأم ،يةآ ولو وإن كان املرتوك من أوهلا قليالً  ،وتركها من غري رجحان بينهما
 .اطهاإلبتداء من أوهلا وال من أسفال يقوهلا ىف ا ،سورة التوبة



 ) بيت(عبارة الشاطىب رمحه هللا ىف قصيدته ىف هذه      

 * لتنزيلها بالسيف لست مبسمال * أت براءة دهما تصلها أو بمو  

  * وىف األجزاء خري من تال  *  هاوال بدمنها ىف ابتدائك سورة سوا

ىف كل وقت تصل سورة الرباءة ماقبلها ىف قراءتك أو بدأت قراءتك  :أى     
أل�ا ملا نزلت بالسيف مل يناسب  ،منها من أوهلا أو أوساطها ال تأتى بالتسمية

أخرى كثرية ىف كتب التفاسري والقراءات مع ماله  وفيه وجوه ،ابتداءها هبا
ولية اعمل ة على املفعء ىف نصب قوله براءمل تنازع فعل الوصل والبد ،وماعليها

الفعل الثاىن وجعلها مفعوال له على خمتار النحاة من أهل البصرة واضمر املفعول 
ا زلت على هذا الوجه آيات من كتاب هللا تعاىل منهون ،وقال تصلها ،ىف األول

ىف  ﴾كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته و ليتذكر أولوا األلباب﴿قوله سبحانه 
وقوله  ﴾قال رجالن من الذين خيافون أنعم هللا عليهما﴿وقوله  ،))أولوا((فاعلية 
 ﴾والذين كفروا وكذبوا بآياتنا﴿وقوله  ﴾تعالوا يستغفرلكم رسول هللا﴿تعاىل 
 :وقوله ،وغري ذلك ﴾هؤم اقرأوا كتابيه﴿وقوله  ﴾آتوىن أفرغ غليه قطرا﴿وقوله 

ىف االبتداء من أواسط الرباءة خري القارى ىف  :يعىن ..).وىف األجزاء خري من(
مة اوإق ))خري((وتركها على السوية على بناء املفعول ىف فعل  ،اإلتيان بالتسمية

فاعله على )) ومن تال((ناء الفاعل ولكن الرواية على ب ،مقام فاعله)) من تال((
حلكم إىل تياره للتصريح بنسبة هذا العل اخ ،ماذكره شراح القصيدة رمحهم هللا

بأنه ال رجحان لإلتيان صرحوا  ،وإنه ال يقوله من عند نفسه هذا ،أئمة القراءة
  .ملرتوك من أول السورة آية واحدةولو كان ا :وقالوا ،ركها أصالً هبا على ت

 الفصل السادس

 ىف بيان ما هو الواجب املهم الثابت املختار وما يلزم ىف الصوم واإلفطار



علينا حبكم الدين وأمر الشرع املبني ىف صوم شهر اعلم أن الواجب      
فإن مدة  ،رمضمان هو رؤية هالله أو إكمال عدة شعبان من قبله فحسب

مرية ومتامه معلومة بالضرورة األولية من حوالن احلوال ودوران الوقت السنة الق
 واألدلة اليقينية ،وتقدمها على الشمسية بنحو عشرة أيام ثابت بالتجربة القطعية

وجيرى  ،يعرفها كل انسان حىت العامة والنسوان منذ خلق هللا األرض والسموات
ومن البني املكشوف إن الشريعة احلقة ال ترد قط  ،ىف الوضوح جمرى املشاهدات

 لفات مثرة التكليف الوإ ،لعقلية وتكذيب األمور الواقعيةبإبطال القضايا ا
ملفاد إذا تعارض دليل العقل وىف وحكمة البعثة كيف فإن النص املتواتر القطعى ا

وهى ال  ،أل�ما من حجج هللا على العباد؛  احلقيقة ال تعارض بينهما أصالً 
أىن لنا أن نقول بإبطال  ،وجب تأويله وصرفه عن ظاهره ،تتعارض وال تتضاد

ومن جوز ذلك  ،ماشهد به البديهة العقلية والضرورة األولية مبجرد اجلهل والعناد
بارة وىف الذين قالوا افرتى على هللا كذبا أم به جنة إال حبسب الع ق عنر قام يفا
 .اجلملة

 ،ونطقت السنة املتبعة بتقرير ذلك ،مث قد وردت الشريعة احلقة      
وإجياب العلم به  ،وبناء احلكم عليه ،واعتباره ،وتصديقه وبيانه على هذا النحوى

يدل  ،وغري ذلك ﴾والسابلتعلموا عدد السنني ﴿علينا بنص الكتاب ىف قوله 
الشهر يكون تسعا وعشرين ( :ه الصالة والسالم داللة بينة باهرةعليه قوله علي

الشهر تسع وعشرون ليلة فال تصوموا حىت ( :صلى هللا عليه وسلموقوله  ،)ليلة
 )تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم اهلالل فأكملوا العدة ثالثني

رة إن املراد هو الشهر الذى جعل رؤية البتة وعدهتما ضرو   شعبان ورمضانيعىن
ورد التصريح به ىف حديث  وقد ،ما بعده غاية للنهى عن الصوم واإلفطار لهال
وىف حديث عائشة رضى هللا عنها كان عليه الصالة والسالم يتحفظ من  ،آخر



 يوما شعبان مامل يتحفظ ىف غريه مث يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثالثني
وهذا احلديث نص ىف أن شهور السنة كلها أو شعبان ورمضان ىف كل  ،مث صام

ألن  ،ومن ضرورته أن يكون كل الشهور كذلك ،تسع وعشرون ليلة سنة دائماً 
الالم لالستغراق لعدم املعهود ىف الصدر وصحة تفرع مافرعه على غري ذلك من 

 ،إال فيما خصه لألنام و لدوام شرعه عليه السالم وعموم خطابه ،األحكام
والثاىن جعل غاية  ،األول النهى عن الصوم واإلفطار :وألن التفريع تضمن أمرين

وال يتصور األول إن جاز كو�ما مثان  ،هذا النهى ما أمره من الرؤية أو اإلكمال
ا فهو إذً  ،وال الثاىن إن كان ثالثني جلوازه بدون الرؤية ،أو أقل ،وعشرين ليلة

 ،ليلة ال حمالة غري أن الشك ىف رؤيته ىف هذه الليلة وعدمهاتسع وعشرون 
 ،وحتصيال لليقني ىف االمتثال هبذا األمر ،فأمرنا بالتكميل حتقيقا لشهود الشهر

و اعتربت على إمنا يرتدد بني العددين على ما يعطيه األحاديث اآليتية إن ل
 .االجتماع والتواىل

متام تسع  ىف ميعادها ومتام ميقاهتا يعىنمث املراد من الرؤية هو الرؤية      
 ،ولو بعد أيام إال مل يبق إلكمال شعبان معىن وعشرين من شعبان ال مطلقاً 

وىف الضحيحني عن سعدبن  ،ألنه علقه على انتفائها ومطلقها غري منتف أصالً 
 أىب وقاص وابن عمر وجابر بن عبد هللا وأىب هريرة رضى هللا عنهم مرفوعاً 

الشهر هكذا   :عددة ورجال متغايرة ذكرته ىف الناظورة وغريها ىف روايةبأسانيد مت
وعقد اإلهبام ىف  ،هكذا وهكذا :ىر وىف رواية أخ ،وتسعا مرة وهكذا عشراً 

الشهر هكذا وهكذ  :وىف رواية ،الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعىن متام ثالثني
وال شك إن احتاد  ،الشهر هكذا وهكذا يعىن تسعا وعشرين ومرة ثالثني انتهى

على إن هذا  املعىن مع التفاوت ىف اللفظ وتعدد الطرق وتغاير الرجال يدل قطعاً 
ومفاده إنه يرد على هذا العدد  ،البيان والتفسري من النىب صلى هللا عليه وسلم



ىف متا العمر ومجلة فإما أن يكون املراد إنه يرد كذلك  ،مرة وعلى ذلك أخرى
وإما أن يكون إنه يرد على ذلك  ،وعشرين ومرة ثالثني دة تسعاالدهر مرة واح

من  وملا انتفى األول بالضرورة تعني الثاىن مراداً  ،التشابك على الدوام واالستمرار
فإنه حصر  ،ن ذلك لو اعترب مجعا عدة شهور كما مرأ داحلديث بال ريب بي

وهو   ،على تسع وعشرين ليلة فيما أخرب عن ليل شهر واحد على اإلنفراد
رب عن عدة ليال شهور خبينه وبني الثالثني فيما أ وردد ،شهر كان كذلك أىّ 
ونصف  وال بد منه ملا إن عدة الشهر الواحد تسع وعشرون يوماً  ،على التواىل

 ،ليس املراد منه إنه قد يكون كذلك لنبوه عن اللفطو  ،ويقيناً  التقريب قطعاً ب
ى والفائدة التبليغية واألنبياء إمنا ألنه ليس معىن املرة وخلوه عن احلكم الشرع

 ،)اهلرة سبع( :بعثوا لبيان األحكام على ماصرح به الفقهاء ىف معىن قوله
فكل واحد من هذه األحاديث مسوق لبيان  ،وحنو ذلك )واألذنان من الرأس(

 .والسنة القمرية ونص فيها ،عدة أيام الشهر

وصرحوا به  ،وفقهاء امللة وقد جرى على هذا املنهج بيان علماء األمة      
تنقص من  قال املسعودى رمحه هللا السنة القمرية ثلثمائة وأربعة ومخسون يوماً 

عن مشس األئمة احللوائى رمحه  )الكاىف( وىف ،بع يومر و  السرياىن أحد عشر يوماً 
وربع يوم وجزء من مائة  هللا وغريه السنة الشمسية ثالمثائة ومخسة وستون يوماً 

 .ية ثالمثائة وأربعة ومخسون يوماوالقمر  وعشرين جزًء من اليوم

اب البستان وما كان من العام من قال فقيه أبو الليث رمحه هللا ىف كت و     
ورمبا ينقص أحد عشر  ،شهور العربية ينقص من الرومية ىف كل سنة عشرة أيامأ

احمليط (وىف  ،األربعة هى األيام املسرتقة انتهىو  ،نقصان الشهورفستة منها ب يوماً 
وال ناقصة كلها بل نصفها كاملة إن الشهور ال تكون كاملة كلها  )الربهاىن

  هذه الوجوه ،وبنحوه ورد األثر عن عمر رضى هللا عنه انتهى ،صفها ناقصةون



 د منها يفيد إن عدد أيام السنة القمرية ال ينقص عن ثالمثائة وأربعة وكل واح
أو إمنا ذلك ىف بعض السنني  ،وال يزيد عليه إال يوما واحد ،أصالً  مخسني يوماً 

فالرابع واخلمسون يكون هو التاسع والعشرون من  ،بغموم اهلالل ىف آخرها
وجيب فيه الرتائى  ،شعبان بناء على اعتبار مبدأ السنة من أول رمضان املاضى

ه إنه من شعبان أو من رمضان ويشك ىف اليوم الذى بعد ،وطلب اهلالل ال قبله
فبالنظر إىل هذه املعلومية ووضوح احلالة وردت الشريعة املطهرة  ،لغموم الرؤية فيه

ورؤية هالل رمضان أو إكمال عدة  ،بإجياب الرتائى وطلب اهلالل فيه ال قبله
وجعله يوم الشك أنه من شعبان أومن رمضان لغموم الرؤية  ،إالشعبان ليس 

كيف فإنه لو   ،مل جيز اشرتاط رؤية غريمها وال إكماله أصالً و  ،الواجبة فيه ال غري
بىن الصوم والفطر على إكمال عدد شهور مل ير أهلة ما بعدها وجوز تتاىل 

دد تكثر عدهتا ىف الكمال والنقصان يلزم خالف االمجاع بتكثر يوم الشك ع
مث أهلة رمضان وشعبان ورجب غم لو  األشهر املغموم أهلة ما بعدها مثالً 
فما مل ير هالله  وقدر أول رمضان مثالً  ،واجلمادين وغريها وصيم يوم االثنني

يوم السبت  وأيضاً  ،احتمل أن يكون أوله يوم األحد الحتمال نقصان شعبان
 ن مجادى االخرة وهلم جراً الحتمال نقصان رجب ويوم اجلمعة الحتمال نقصا

كلها يوم  ويكون ،وتزايد حسب تكثر تلك األشهر ،يتكثر أعداد يوم الشك
ومل يقل به  ،مهوجيب إجراء حك ،أو أول رمضان ،الشك ىف أنه آخر شعبان

فمن ذهب إىل إجياب رؤية أهلة االشهر السابقة هلذا  ،أحد بل صرحوا خبالفه
يار إمنا هو وى واالختالم شرح الطحاوك ،فقد غلط وخالف الشريعة ،الغرض

وال اعتداد  ،فيما تعلق به حكم من تعليق طالق أو إجارة أو عدة أو غري ذلك
 ،فإنه جهالة  حمضة ،مبا ذكره احلموى واهلروى وأمثاهلما من أحداث املتأخرين



بل هو أخذ  ،ل النجوم وامليقاتبقول أه باحلساب وأخذاً  وليس هذا عمالً 
 .بعهودها وتثبت ىف حدودهاث وتشبوعمل هبا  ،ءبالشريعة الغرا

وأنا ال اسرتيب ىف وجوب الكفارة على من عدل عن العمل هبذا البيان      
أو  ،برؤية هالله ىف ميعاده ومقتضاه وأخر الصوم الواجب بشهود الشهر قطعاً 

بل ىف  ،وفضاعة امثه عند ربه اجلليل ،بالتعليل العليل إكمال شعبان متجمجاً 
 .اء السبيل وهو حسىب ونعم الوكيلأعظم من هذا وهللا اهلادى إىل سو  غريه

  تتمة الفصل      

اعلم أن غالب أبناء الزمان ىف هذه البلدان يؤخرون الصوم واإلفطار عن      
احلق الصريح وهجر  بالنسئ واقتفاء للفهم السيئ على خمالفة مها عمالً دميعا

 هذه اخلبطة تارة مبا ذكره ابن النجيم ىف ويتشبثون ىف ،الصحيح املذهب املربهن
وذكر اإلمام  ،اقى األهلة التسعةالبحر الرايق شرح الكنز أنه مل يتعرض حلكم ب

االستبيجاىب ىف شرح خمتصر الطحاوى الكبري وأما هالل الفطر واألضحى 
فإنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلني أو رجل وامرأتني عدول  ،وغريمها من األهلة

وقال احلموى ىف شرح األشباه واملصنف طرد  ،ر كما ىف سائر األحكاموأحرا
 ذلك ىف غري رمضان كرجب وشعبان مع غريمها إذا قصد بإثباته أمر ديىن خالصاً 

فلو غما حيتاج  ،فيحتاج إىل إثبات أول شعبان ،هلل تعاىل كان يغم هالل رمضان
ة ىف كالم االسبيجاىب وأنت تعلم أنه ال دالل ،وهلم جرا ،إىل إثبات هالل رجب

وإمنا أوهم ذلك نقل ابن  ،رمحه هللا على إن احلكم ذلك ىف الصوم أصالً 
وأصاب صاحب الكنز ىف عدم تعرضه  ،فحمله احلموى على مامحله ،النجيم

 .ألنه ال حاجة إليه ىف هذا البابالصواب 



كما   إمنا تعرض شارح الطحاوى وصاحب االختيار رمحهما هللا تطفالً  و    
إ�م عند بيان حد اإلخفاء واجلهر ىف القراءة تعرضوا حلكمه ىف الطالق والعتاق 

إمنا أخطأ ابن النجيم ىف إيهامه توقف حكم الصوم واإلفطار على  ،واالستثناء
فهو أول من أحدث هذه البدعة اجلاهلية وتابعه الرملى  ،ذلك بنقل ذلك

مراد شارح الطحاوى  وإمنا ،احلموى من أحداث املتأخرينو واحلصكفى 
تعليق طالق أو  وصاحب االختيار رمحهما هللا إنه ذلك فيما تعلق به حكم من

يدل عليه اشرتاط الشهادة و العدد وذكر و  ،غري ذلك عتاق أو إجارة أو
األضحى إن الصوم من العبادات احملضة وخالص حق هللا تعاىل ورؤية هالل 

ا هو للصوم وال يشرتط ىف عبادات شعبان ورجب وغريمها على ذلك التقدير إمن
ومن البني أن  ،بل يكفى فيه خرب واحد مسلم ،الشهادة وال العدد وال احلرية

بل لعيد األضحى  ،رؤية هالل األضحى ليس لصوم رمضان واإلفطار
به من األحكام ال  فكذلك رؤية غريمها من األهلة مل تعلق ،والتكبريات والقرابني

 .للصوم والفطر

فإن   ،وأغوص من احلق ىف البعاد قول احلموى ،ق منه ىف الفسادوأغر      
كالم ابن النجيم وإن كان الظاهر من نقله التعرض حلكم الصوم واإلفطار لكن 

مث مل يعرف احلموى ما  ،ميكن صرفه عن ظاهره ومحله على الوجه الصحيح
وليس   ومحله على مايتعلق الدين مطلقاً  ،يكون هو املراد من األمر الديىن

وإمنا يريد الفقهاء من األمر الديىن حيث يذكرونه ىف مثل هذا املقام  ،كذلك
وال من العقوبات كاحلدود  ،يكون من العبادات كالصالة والصوم ماالً 

لكن ما يكون و  ،شراء والنكاح والطالقلوالمن املعامالت كالبيع وا ،والقصاص
 ،حرمته وطهارة املاء وخبثهوالطهر والنجاسة كحل اللحم و متعلق احلل واحلرمة 

على أنه ال يثبت هالل  مةفق األئيزان من أنه اتوأخرى مبا وقع ىف بعض نسخ امل



والصحيح هو  ،ويقيناً  وقال أبو ثور يقبل وهو غلط الناسخ قطعاً  ،شعبان بواحد
وكالم النووى رمحه  )رمحة األمة ىف اختالف األئمة(شوال كما ىف خمتصره كتاب 

فهو  ،لو فرض إن لفظ شعبان وقع من الشعراىن رمحه هللا نفسهو  ،هللا وغريه
 ،وال قام عليه دليل ،وال ذهب إليه أحد ،مردود عليه إذ ال يوجد ذلك ىف كتاب

ومن العجايب أنه لو نقل  ،والدليل قام على ضد مراده ،التصريح وقع خبالفه
 ،ونه شيئاأو من أعيان أصحابه رمحهم هللا ال يعد ،قول من اإلمام الشافعى

فكيف يتمسكون بقول الشعراىن  ،ويقولون أنه شافعى وليس على مذهبنا
 ،وصاحب اهلداية والنافع وغريهم ،على خالف كالم القدورى ،الشافعى الشاذ

  إذا كان بالسماء علة قبل اإلمام شهادة العدول الواحد ىف رؤية اهلالل رجالً 
 ،الم الوقاية والنقاية وغريمهاوك ،ألنه أمر ديىن كان أو عبداً   كان أم امرأة حراً 

كون وكيف يرت  ،دللصوم مع غيم خرب فر  ))أشهد((ولفظ  ،بال دعوى )لقو (و
وما قيل  ،ويأخذون بأغالط أحداث املتأخرين ،أقوال أجلة الفقهاء رمحهم هللا

مث  ،بل بإكمال شعبان مثانية وعشرين يوماً  ،إذا صام أهل مصر عن غري رؤية
 واحداً  كانوا أكملوا عدة شعبان عن رؤية هالله قضوا يوماً   رأوا هالل شوال إن

وإن أكملوا  ،تفق أ�م مل يروه ليلة الثالثنيعلى نقصان شعبان غري أنه ا محالً 
فإ�م ملا  ،شعبان عن غري رؤية قضوا يومني الحتمال نقصان شعبان مع ما قبله

ا فيه إن املشروع وم ال داللة ،هىمل يروا شعبان كانوا مكملني بالضرورة رجب انت
بل املراد منه إنه إذا وقع عمل قوم على هذا  ،ينبغى أن يكون العمل عليه هذا

كملني ميدل عليه قوله كانوا  ،ا الوجهذالنحو يكون التدارك فيه وإصالحه هب
 ،كما إن الطالق إىل حالة احليض غري مشروع  دون أن يقول كان رجب كامالً 

 ،ونقصان عدد احلل به ،املتفرع عليه وجوب الرجعةفاحلكم  ،ولكن إذا اتفق
معىن قوله الحتمال نقصان شعبان مع ما قبله بالنظر  ،وطالقه ىف الطهر إن شاء



ألنه ال دخل لنقصا�ما ىف  ،إىل اعتبارهم وعملهم به ال أنه ىف الواقع كذلك
والصواب أن يقول لنقصان شعبان  ،بل هو لكمال رمضان ونقصانه ،فاتالت
 ،ولو توقف الصوم واإلفطار على رؤية اهلالل ىف سائر األشهر ،ك االحتمالوتر 

 .ى كل ىف ميقاته وطلبه ىف ميعادهأو اإلكمال لوجب ترائ

وال  ،وب ذلك ومل يذهب أحد من الفقهاء إليهوال ريب ىف عدم وج      
بل الظاهر من األحاديث أن يكون آخر شعبان  ،ذكر ىف كتب واحد منهم

بأن طلب اهلالل والرتائى ال جيب إال ىف ليلة  غري رؤية وصرحاً  من معلوماً 
وىف املستصفى  ،ألنه معلم وجوب الصوم :)النافع(قال ىف  ،الثالثني من شعبان

علم اهلالل فيه التاسع والعشرون من شعبان موضع ي عن املستوىف أى اليوم
ىف اليوم التاسع وينبغى للناس أن يلتمسوا اهلالل  :)اهلداية(وقال ىف  ،انتهى

فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلثني  ،والعشرين من شعبان
 )فتح القدير(وقال ىف  ،احلديث )وصوموا( : صاموا لقوله عليه السالممث يوماً 
 ،والرتائى إمنا جيب ليلة الثالثني وهو واجب على الكفاية ،جيب عليهم :أى

 :أو إكمال شعبان لقوله عليه السالم ،اهلاللويصام برؤية  )كاىفال(وقال ىف 
 .آه )صوموا(

أو اإلكمال لداللة  ،وال يتومهن إن وجوب رؤية اهلالل ىف شائر األشهر     
أل ن داللة النص ليست إال  ،نص ورد بإكمال شعبان فيما غم هالل رمضان

إثبات حكم ورد ىف حادثة منطوق هبا ىف حادثة أخرى مسكوت عنها كإثبات 
ومن شروطه بقاء أصله  ،رمة ىف الضرب بنص ورد ىف التأفيف بعلة اإليذاءاحل

فإنه كان  ،وأنت تغري حكم األصل ،على حكمه من غري تغري وإحتاد احلكم
اشرتاط رؤية رمضان أو إكمال شعبان وأنت تشرتط إكماله وإكمال سائر 

وأنت ألنه كان رؤية شهر أو إكماله  ،وال تبقى األصل على حكمه ،األشهر



 ،يادة على النص من غري دليلمث يكون ز  ،عدة أشهر أو إكماهلا جعلت رؤية
 ،وأنت تزيد رؤية سائر األشهر ،فإن النص شرط رؤية رمضان أو إكمال شعبان

على أ�م  ،بل زيادة حمض ،ال وهللا ،وتزعم أنه داللة النص كالً  أو إكماهلا أيضاً 
ا ذكره مشس األئمة قيام الدليل عليهبل  ،قالوا ليس املراد من الرؤية حقيقتها

  .السرخسى وغريه

 

 الفصل السابع 

 ىف حتسني األمساء

األوالد سنة سنية وطريقة اعلم أن أمساء هللا تعاىل توقيفية وحتسينها ىف تسمية 
  .مرضية

 :املسئلة األوىل     

يلحدون وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا اللذين ﴿ :قال هللا تعاىل     
أحسن  أمساء دالة على معاىن هو :أى ﴾ىف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون

 ،فسموه بتلك األمساء ،واجلمال ،ومسات الكرم ،ات اجلاللاملعاىن من صف
 ،واتركوا تسمية الزايغني فيها الذين يسمونه بال توقيف خمافة إهبامها معىن فاسداً 

 .أو احتمال نقص وختفيف

 :قال البيضاوى رمحه هللا ىف تفسريه ﴾اسم ربك األعلىسبح ﴿ :وقال    
  :وىف تفسري املدارك ،وإطالقه على غريه ،نزهه عن اإلحلاد فيه بالتأويالت الزايغة

 ،والباقى بعد كل شيء ،منها ما يستحقه حبقايقه كالقدمي قبل كل شيئ     
 .شيءوالواحد الذى ليس كمثله  ،والعامل بكل شيئ ،والقادر على كل شيئ



 .ومنها مايستحسنه األنفس آلثارها كالغفور والرحيم والشكور واحلليم     

 .كاملفضل والعفوومنها ما يوجب التخلق به       

 .حوال كالسميع والبصري واملقتدرومنها ما يوجب ماقبة األ     

فسموه بتلك  ،ومنها ما يوجب اإلجالل كالعظيم واجلبار واملتكرب فادعوه     
 ،ومامل يسم  به نفسه هذا كالمه ،وذروا الذين يلحدون ىف أمساء احلسىن األمساء

 :و ىف احلديث فيما أخرجه البيهقى رمحه هللا عن النىب صلى هللا عليه وسلم
أللهم إىن أسألك بكل اسم هو لك سيمت به نفسك أو أنزلته ىف كتابك أو (

وفيه دليل على  ،)أو استأثرت به ىف علم الغيب عندك من خلقك علمته أحداً 
ب وهو مذه ،إن أمسائه إمنا هى من عنده فال يصح اإلطالق من غري إذنه

واقتفاهم أبو احلسن  ،السلف الصاحلني واألئمة الراسخني ىف العلم والوالدين
وعدل عنه أبو بكر الباقالىن  ،األشعرى رمحه هللا ىف ذلك فنال من احلق حظه

ىل بطريق العقل إن مل يكن من الشرع القاضى من أتباعه فجوز تسمية هللا تعا
 .أو من جهة العقل إيهام نقص وردع ،منع

 ،بأن ما يرجع إىل اإلسم موقوف على اإلذن :فصل الغزاىل رمحه هللاو      
والتسمية وضع  ،أو وليه من أبويه وسيده ،ألن اسم كل أحد ما يسمى به نفسه

مل يكن لنا والية أن وإذا  ،ويستدعى والية ،وتصرف ما ىف املسمى ،االسم
مى هللا من عندنا ونضع له فكيف نس ،لنا ونضع له إمساً  أجنبياً  سمى إنساناً ن

 .أمساء

ألنه خرب  ،وما يرجع إىل الوصف فهو إمنا يستدعى حقية وصدقاً      
ألنه جيوز لنا أن نقول ىف زيد إنه  ،والصادق حالل والكاذب حرام إال بعارض

 ،وال نقول إنه طويل أشعث خمافة أن يبلغه ،ودألنه ىف الواقع موج ،موجود



ال فكذلك ىف حق هللا تعاىل نقول إنه موجود  ،فيكرهه ملا فيه من إيهام النقص
وهو ال يعجبىن فإن استدعاء صحة  ،البتة هذا كالمه نطلق له ما يوهم نقصاً 

 ،وهل الصدق وحرمة الكذب إال بعارض مسلم ،اإلطالق الصدق واحلقية
االنتزاع  ومناط احلكم ومنشاء ،يتوقف على حتقق مصداق احلملولكن الصدق 

واملخرب باسم ال بد له من معرفة ثبوت املعىن الذى يفيده هذا االسم فيه تعاىل 
معرفة تامة باإلحاطة كما ينبغى وأىن لالنسان من العلم بذات هللا تعاىل وحقايق 

أن يعرفه هو بإرسال  صفاته العلى وامسائه احلسىن حىت يصح األخبار عنها إال
الرسل وإنزال الكتب ومعرفة داللة اللفظ على هذا املعىن تتوقف على املهارة 

ل استعماالته وهى التامة ىف تلك اللغة مببادى مشتقاته وموارد إطالقاته ومناز 
 .الكربيت األمحر

وعندى إن التوصيف من غري توقيف أوحش من التسمية بدون اإلذن      
فعلى هذا ال جيوز إطالق اسم سبحان وسلطان  ،ف فيهوأفحش من التصر 

 ،وواجب وحنو آفندى وتنكرى وخداى وغري ذلك مما مل يرد به من الشرع إذن
وما قيل إن ورود اإلذن بإطالق اسم إذن مبرادفه والزمه ليس  ،وإن مل يرد به منع

وما قيل إن اإلمجاع انعقد  ،فإنه خروج عن حد التوقيف بعد الدخول فيه ،بشيئ
ففيه إن اإلمجاع الذى هو حجة شرعية هو إمجاع  ،على إطالق خداى وتنكرى

ومل يرو عن أحد عن  ،الفقهاء اجملتهدين من أمة حممد عليه الصالة والسالم
الصحابة أو علماء التابعني أو الفقهاء اجملتهدين مثل أىب حنيفة ومالك 

ويز إطالقه تنكرى أو جتهم إطالق اسم خداى و والشافعى أو غريهم إنه وقع من
 .طالق العوام ولو من أهل االسالموال عربة بإ ،عن إمجاعهم فضالً 

مث حجية اإلمجاع عند احلنفية رمحهم هللا إمنا هى ىف املسائل الفروعية ال      
وماقيل لعل هذين االمسني ورد هبما اإلذن  ،األمساء اإلهلية واألوصاف الربانية



سان نىب أرسل من أهل تلك اللغة على من ينبئ عنه قوله تعاىل وإن من على ل
فإن  ،فقد أبعد هذا القائل النجعة يسره هللا الرجعة ،فيها نذيرأمة إال خال

الشرايع السابقة إمنا يصح العمل هبا على إنه شريعة لنا لو قصها الشارع لنا من 
طف ىف أخذ أخيه على غري تعقيب بإنكار كقصة يوسف عليه السالم ىف التل

از النكاح خبدمة الزوج وقصة موسى وشعيب عليهما السالم ىف جو  ،دين امللك
 .احلر هذا

وإمنا مسامح ىف إطالق اسم خداى وتنكرى ىف مواقع الضرورة ومواضع      
عند إطالق اسم هللا تعاىل  رف الفارسى املرادإذا مل يع ا بقدرها مثالً اجة مقدرً احل

 .نقول له على طريق الرتمجة خداى وللرتكى تنكرى

 :املسئلة الثانية     

وهو من حقوق الولد  ،تباعن االسالم حتسني اسم األوالد واألومن سن     
حسنوا أمساء ( :وقد روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم إنه قال ،على الوالد

ه هللا عن أىب الدرداء رضى هللا عنه قال النووى رمحه أخرجه أبوداود رمح )أوالدكم
 :وعنه عليه الصالة والسالم ،وقال البيهقى رمحه هللا مرسل ،هللا إسناده جيد

أخرجه مسلم رمحه هللا عن ابن عمر رضى  )أحب األمساء عبد هللا عبد الرمحن(
وأخرج هو والبخارى رمحه هللا عن أىب هريرة رضى هللا عنه إنه عليه  ،هللا عنهما

تزكى ( :وقال عليه السالم ،السالم بدل اسم العاصى بعبد هللا وبرة بزينب
وعنه  ،وعنه إذا مسيتم فعبدوا ،فإ�ا مبالغة بارة ،باستفهام مقدر إنكاراً  )نفسها

 عليه وسلم مسى أحب اسم أخى محزة ومعلوم إنه صلى هللا أحب األمساء إىلّ 
وكان اسم أىب بكر رضى هللا عنه ىف اجلاهلية عبد  ،أوالده احلسن واحلسني

فبدله بعبد  ،وإسم أىب هريرة رضى هللا عنه عبد مشس ،فبدله بعبد هللا ،الكعبة



على  وعن على رضى هللا عنه إنه مسى أوالده الثالثة حرباً  ،الرمحن وغري ذلك
وقال أروىن ابىن  ما ذا  ،هللا عليه وسلم ىف كل مرةالتعاقب فجاء النىب صلى 

 وحمسناً  وحسيناً  فسماهم حسناً  ،وكنت أحب هذا االسم ،فقلنا حرب ،مسيتموه
و�ى  ،مشرب مث قال مسيتهم بأمساء أوالد أخى هارون عليه السالم شرب وشبري

سؤال عن سلبها عند ال لعله حتامياً  ،صلى هللا عليه وسلم عن أفلح ونافع وبركة
 .عنهم

بكونه على وفق السنة وطبق أمساء الصاحلني ىف  وحسن االسم شرعاً      
األمة واتقامة معانيها ومواطاة مبانيها ألمساء األنبياء والصحابة والتابعني هلم 

 ،قبل العلمية وأن يفيد معىن صحيحاً  ،بإحسان وأئمة الفقهاء واحملدثني األعيان
صحة املعىن  بعد التحليل إىل أجزائه واإلغماض عن العلمية ىف اً ويبقى حمفوظ

وأن  ،فإن املعاىن العلمية كلها سيان ىف داللة االسم عليها ،وسالمة الرتكيب
فأوهلا  ،أو الىت تداوهلا علماء االسالم ىف القرون الفاضلة ،يكون باللغة العربية

وأمساء  ،اء عليهم السالموأمساء سائر األنبي ،حممد وأمحد وحممود ومحاد وحامد
 ،يكثر خري بيتك فقد ورد سم ابنك حممداً  ،الصحابة رضى هللا عنهم أمجعني

وعن الرشيد  ،وأمر النىب عليه السالم مجاعة من أصحابه أن يسموا أوالدهم به
اسم  :قال ،األمساء أحب إليك أىّ  :رمحه هللا إنه قال ألخيه إبراهيم بن املهدى

 ،اسم أمري املؤمنني هارون :قال ،مث :قال ،عليه وسلم حممدرسول هللا صلى هللا 
 ،ألنه ما أفلح من مسى به :قال ؟ ومل :قال ،إبراهيم :قال ،وأيها أبغض :قال

واسم خليل الرمحن  :قال ،مات صغرياً  :قال ،قال هو اسم ابن البىن عليه السالم
 .دع هذا الكالم وخذ بغريه :قال ،رمى إىل النار :قال



وحبيب  ،ومن األمساء الىت جيب تغيريها ىف الشريعة وتبديلها خليل هللا     
وأبلغ  ،ألنه مثل برة ىف التزكية؛ وعلى هللا  ،نىب هللا ،ووىل هللا ،وخري هللا ،هللا

 .نافع وخري وبركة ىف كراهة نفيهاومثل  ،بل أزكى وأغرق ىف معنيها ،منها

واملأثور ىف  أمساء السلف خليل وحبيب مقطوع اإلضافة مثل خليل بن      
 ،وصدر الدين ،وأما مثل فخر الدين ،وحبيب بن مسلمة وابن سامل ،أمحد

فإمنا هى ألقاب ملن هو أهل هلا من  ،وحسام الدين ،وعماد الدين ،وعالء الدين
جهال الطائفة  فالتسمية هبا تسمية علم تشبه تسمية ،أعيان العلماء الصاحلني

منهم إ�ا  القزاقية أوالدهم بعنوانات مراتب املناصب ىف الدولة الروسية زعماً 
 .ر هبذه األلقاب من أعيان الدولةأمساء من يذك

 ومن البدع الشايعة ىف هذا األزمنة ىف األمساء تركيب امسني وجعلهما إمساً      
وحممد  ،د صاحلوحمم ،وحممد يعقوب ،لشخص واحد مثل حممد يوسف واحداً 
ثت بعد إمنا حد ،وحممد جان ،وأمحد جان ،وحممد شاكر ،وحممد قاسم ،على

ومن تتبع كتب الطبقات وتواريخ العلماء الثقات تبني , انقضاء القرون الفاضلة 
حدوث هذه البدعة إمنا هو بعد ألف سنة من  ،له صدق ما وصفته وذكرته

وبالد  ،وما وراء النهر ،وخراسان ،اهلجرة من طائفة الفرس ىف بالد أزربيجان
تهم  ف لفظ االبن من بني العلمني ىف لغهندستان من شيوع االستعمال حبذ

وعمار  ،وأبوعبيدة جراح ،وسعد وقاص ،وعبد هللا مبارك ،كقوهلم عمر خطاب
ال علم له به إنه  نفظن م ،وأمثال ذلك ،وأبو على سينا ،وأمحد حنبل ،ياسر

 .والدهم بهوأخذوا تسمية أ ،اسم واحد

 فال يصلح شئ من هذه األمساء أن يكون مضافاً  ،وأما من حيث العربية     
وأما مثل شاكر وذاكر وفاتح  ،وال كو�ما صفة وموصوفاً  ،إليه واآلخر مضافاً 



فهو  ،أو تعريفه ،وال مطابقة ىف تنكريه ،فال إعراب له ،وإن صلح أن يكون صفة
من البعل اسم  ،مثل بعلبك واحداً  له امساً جبع مزجياً  تركيب بني اثنني تركيباً 

ويكون  ،وال شاكر ىف معنامها ،فال يبقى اسم حممد ،وبك اسم لصاحبه ،صنم
وباجلملة آفة هذه  ،وت حسن االسم املأثور بهويف ،قبل الوضع العلمى مهمالً 

إن  لئولئن قال قا ،األمور هى اجلهلة بآداب الشريعة أو املساهلة ىف الديانة
ء غري مركبة من اسم حممد وغريه وإمنا يقدم ذكر اسم النىب صلى هللا عليه ااألمس

فجواب  ،واالسم يوسف وسلم قبل االسم العلمى فيقال حممد يوسف تربكاً 
أو  ،هذه الدعوى الكاذبة أن يسأل هذا القائل هل أخذمت ذلك من الشارع

وإن  ،هات ذلك :قلنا له ،نعم :فإن قال ،أو األئمة ،من الصحابة اتبعتم واحداً 
 وهللا ،عليه فيكون بدعة ال سلف له فيها مردوداً  ،وإمنا استحسناه ،ال:قال

 .املستعان على فساد حال الزمان

 خامتة الكتاب
 
أو  ،أو هيئة ،اعلم أن إثبات شرعية شيء من العبادات املخصوصة باسم    
 ،ذلكأو حادثة ال بد له من دليل خاص يدل على  ،أو وقت ،أو حالة ،عدد

 ،ألن أوصاف العبادات كلها وأحواهلا وأوقاهتا تعبدية؛ وحجة تفيدها خبصوصية 
وال ميكن إدراجها حتت العمومات املقتضية ملشروعية  ،فيقومأخذها التو 

  .صم دالالهتا على ما فيها من اخلصو وفعل اخلريات لعد ،العبادات
رضي هللا عنه أنه ذكر وقد أخرج الطرباين رمحه هللا عن قيس بن أيب حازم     

 :كذا قولوا :قولوا: ويقول للناس ،البن مسعود رضي هللا عنه قاص جيلس بالليل
: فقال ،فجاء عبد هللا متقنعاً : قال. فأخربوه إذا رأيتموه فأخربوين: فقال. كذا

فأنا عبد هللا بن مسعود تعلمون إنكم  ،ومن مل يعرفين ،فقد عرفين ،من عرفين
لقد  :ويف رواية .وإنكم ملتعلقني بذنب ضاللة ،ألهدى من حممد وأصحابه



. أو قد فضلتم أصحاب حممد صلى هللا عليه و سلم علما جئتم ببدعة ظلما
وقال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما يف صالة الضحى ويف القنوت الذي 

وروى الرتمذي رمحه هللا عن عبد هللا بن املفضل . بدعةيفعله الناس يف عصره أنه 
 ! إياك واحلدث :رضي هللا عنه أنه قال البنه يف اجلهر بالبسملة

وحكى الشيخ جنم الدين عمر بن حممد النسفي رمحه هللا يف شرح اجلامع      
 عنهما أنه رأى يف اخلالء الصغري عن علي بن احلسني زين العابدين رضي هللا

 ،مث تركها ،فأمر بثياب للخالء ،كثرية يقعن على النجاسة مث على الثياب  اً بذبا
ماذا؟ : قيل. أحدثت ذنبًا فأستغفر له :فقال ،فسئل عنه ،واستغفر هللا تعاىل

 .ألين فعلت شيئاً مل يفعله الصاحلون وال خري يف البدعة: قال
عن بعض  )حكامحكام األإ(ه هللا يف وحكى الشيخ تقي الدين رمح    

فحسن حاهلم  ،وقوم يعكفون على حمرم ،العلماء أنه مر بقوم يصلون الرغائب
فريجى هلم االستغفار  ،وعلل بأ�م عاملون بارتكاهبم املعصية ،على حال األولني

فانظر إىل هؤالء األكابر الصحابة وفضالء السلف . خبالف أولئك ،والتوبة
 عنمهم أمجعني كيف أنكروا الصاحلني وعلماء األمة وأئمة الدين رضي هللا

العبادات املخصوصة املتعلقة بأوقات معينة وأوصاف متعينة وأحوال خمصوصة 
ومل يروا إدراجها حتت العمومات الدالة على مشروعية الصلوات واألذكار 

 .والدعوات والطهارات
وذلك الحتياج اخلصوصية املتعلقة باسم أو هيئة أو وقت أو حالة أو      

فال ميكن إدراج مشروعية . عدد أو حادثة إىل دليل خاص شرعيوصف أو 
وال  ،هلول حتت عمومات مشروعية الصلواتصالة الرغائب والرباءة والقدر وا

مشروعية صدقة القرب والضيافات يف ثالث امليت وسابعه وحنو ذلك حتت عموم 
وال مشروعية تكرار احلمد هلل يف صدر اخلطب وال ما  ،اتقمشروعية الصد

ات يتعاهده بعض مدعي الطريقة يف األزمنة املتأخرة من األذكار واألوراد والدعو 
اعة من شيوخهم ويضيفو�ا إىل مج ،أوقات اليت خيصو�ا بأعداد وأمساء و



وال ما شاع يف بالدنا من التهليل للميت بعد غسله قبل أن  ،ويسمو�ا اخلتمات
مثال ذلك مما مل يثبت بنقل وأ )جمالس الشهور(ــخيرج أخذًا من كتاب يعرف ب

أو  ،وال قيامهم عن مكا�م ،صحيح حتت عموم مشروعية األذكار والدعوات
عاىل أو اإلقامة حتت مشروعية تعظيم اسم هللا ت ،حتركهم عند مساعهم اآلذان

بل إمنا يشرع السنن والنوافل املرسلة والفضائل  ،ورسوله عليه الصالة والسالم
وما خيتص به من كم وكيف واسم  ،على اختالف مراتبها وتفاوت درجاهتا

يها من إطالق وتقييد وعموم ووصف على وزان الدليل الشرعي والوارد ف
 .وخصوص

إما مبالزمته صلى هللا  ،على تأكده داالً  صحيحاً  فإن كان هذا حديثاً      
وإما  ،وإما لقوة داللة اللفظ على تأكد احلكم فيه ،أو بكثرة فعله ،لمعليه وس

فيعلو رتبته يف السنية  ،أو غري ذلك ،أو علو اإلسناد ،مبعاضدة فقه الرواة
 .بعده يف الرتبة على وزان نقصانه وما نقص عن ذلك كان ،واالستحباب

 ،ال ينتهي إىل حد الصحة يف ثبوته عمل به حسناً  وإن كان حديثاً      
 .وهذا إذا مل يعارضه دليل أقوى منه ،وكانت مرتبته ناقصة عن النوع األول

فإن  ،موماتوأما احلديث الضعيف الوارد حبكم خاص داخل حتت الع     
 ،ذان السنة الذي أحدثه احلجاج يف يوم اجلمعةأيف الدين ك أحدث شعاراً 

ومأمت  ،وعيد الغدير ،مكة الذي أحدثه عبد امللك بن مروانوالتعريف يف غري 
 .فالعمل به بدعة ،أهل البيت الذي أحدثه الراوفض

وإمنا الرتدد يف  ،فال يثبت به احلكم باالستحباب ،وإن مل حيدث ذلك     
فيشرتط أن ال يقوم دليل على املنع أخص من تلك  ،ولو جاز ،جواز العمل

 ،لنهي عن ختصيص ليلة اجلمعة بقياملصحة االعمومات كصالة الرغائب 
 على صاحبه ممنوعاً  وباجلملة كل ما مل يقم عليه دليل شرعي يكون بدعة مردوداً 

 .عنها يف الشريعة



وذلك  ،وأخرى منع تنزيه ،وتارة منع كراهة ،واملنع تارة يكون منع حترمي     
بة إىل ابتداع التفاوت يعلم حبسب ما يفهم من تشديد الشارع وختفيفه بالنس

فإن البدع املتعلقة بالعادات ال تساوي  ،ذلك اجلنس وباعتبار موارده وحماله
ن مساوية ملا يتعلق وهي ال تكو  ،البدع اليت يف أحكام العبادات وأحواهلا

 .باالعتقادات
 ،ني بسبب ما يدين به من البدعولكن ال جيوز تكفري أحد من املسلم     

 .والكفر هو التكذيب ليس إال ،ال منكر مكذبو مبتدع أول ؤ فإنه إما م
ومما جيب أن يعلم ان البدعة يف الشريعة هي ما أحدث يف الدين بعد      

وهي يف العبادات والعقائد  ،صلى هللا عليه وسلم والصدر األولرسول هللا 
بل فيما دون ذلك بأن يكون ذلك األمر  ،حلدود وغريها ال تكون حسنة البتةوا

وال يكون عبادة مقصودة بل وسيلة للخري ومل يأيت به  مستحسناً  راً يف نفسه أم
إما لعدم الداعي له كجمع القرآن فعله أبو بكر الصديق  ،األوائل من األمة

األذان يف و  ،فعله عمر رضي هللا عنه ،واوينرضي هللا عنه وضع التاريخ واختاذ الد
فعله عثمان رضي  ،إىل أرباهباوتفويض زكاة األموال الباطنة  ،املنارة يوم اجلمعة

فعله علي رضي هللا  ،واختاذ حمبس وتعدد صالة العيد يف مصر واحد ،هللا عنه
فاستخلف  ،عنه ملا قيل له إن بالبلد الضعفاء ال يستطيعون اخلروج إىل املصلى

ومثل  ،ومل يكن قبله ،يصلي هبم يف املسجد كل يف أيام خالفته عليهم رجالً 
إحداث اهلجاء والبحث عن األسانيد وأحوال الرجال باجلرح والتعديل يف الرواة 

 .العلوم وبناء املدارس والرباطات وتصنيف
وإما لوجود املانع عنه كإسقاط املؤلفة قلوهبم عن الزكاة فعله أبو بكر      

 ،ذن يف ركوب البحرواإل ،وإخراج الكفار من جزيرة العرب ،رضي هللا عنه
واملنع  ،وصالة الرتاويح باجلماعة ،وسفر الواحد ،مطالعة كتب األمم السالفةو 

وإعادة بناء الكعبة إىل بناء اخلليل عليه  ،فعله عمر رضي هللا عنه ،عن املتعة
وترك  ،السالم بإظهار قواعده كما فعله عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهما



وهو إشعار أهل زمانه فيما محل  ،اإلشعار يف اهلدي على رأي إمام أيب حنيفة
االمام أبو جعفر الطحاوي واالمام أبو منصور املاتريدي رمحهما هللا تعاىل وغري 
ذلك مما يكون وصلة إلعالء اإلسالم وذريعة إلقامة شعار الشريعة ومصلحة يف 

ستقم فيتبعون أحسنه ومن ي ،ومنفعة املسلمني الذين يستمعون القول ،أمر الدين
حواله الباطنة وأعماله الظاهرة آتاه هللا ثواب أالشرع يف عقائده و على حدود 

  .الدنيا وحسن ثواب اآلخرة
 

 

ـــخ ـــ ــال مـــــ ـــل فاطمة احلن آـ ــ ـ ــ ـــــفمنزل أهل  *واء  ـ ــ  الءــها منها خــ

ـــاء للـــتوض ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــــــذن بالوأ  * اــصالة وصل مخسـ  ىيــصالة على النـ

 ولو كان واش واحد لكفاىن* تكنفىن الواشون من كل جانب 

ــــــن جمريى مــــم    ــ ــ  فهى أنكى للصب من مرحاض* ن العيون املراض ــ

ـــــت      ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــرك الفــ ــكاهـــ ـــ ــة واملــ ــ ــ ــ ــ ـ ــوق* زاحا ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــابــــال الصبـ ــ ـ ـــة فـ ــ ــ ــ ـ ــــاسرتاحــ  اـ

 لقد أوحش الديار فالدير موحش  

 )شعر(

 

 على ماىب بتكرير األغاىن * تكنفىن املالح وأضجرتىن 

 ذرفت هبا على وجه الزواىن * فلما ضاق عن أمرى اصطبارى 

 )آخر(



 وإال فاتك األجر فال خذا وال هذا   * إذا حل بك األمر فكن بالصرب لواذا  

 

 عار عليك إذا فعلت عظيم * ال تنه عن خلق وتأتى مثله  

 فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم* ابدأ بنفسك وا�ها عنغيها   

 باألمر منك وينفع التعليم* فهناك يقبل إن وعظت وتقتدى  

 )آخر(

 هبا ما شئت من صيت وصوت * فعش ماشئت ىف الدنيا وادرك  

 وخيط العمر معقود مبوت* فحبل العيش موصول بقطع   


